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Bakgrund‐nationellt
För ett flertal kusthäckande fågelarter hyser Sverige en avsevärd andel av de europeiska bestånden
och har därmed ett stort internationellt ansvar när det gäller dessa fåglars bevarandestatus. Trots
detta saknar Sverige ett nationellt program för övervakning av de häckande kustfåglarnas
beståndsstorlekar, utbredning samt trender i dessa. De kunskapsluckor som frånvaron av ett sådant
program medför har i det senaste aktualiserats i samband med de diskussioner som förts angående
ett antal dykänders populationsminskningar (Ottvall 2012) och i samband med diskussionerna kring
framtagandet av biodiversitetsindikatorer kopplade till EU:s Havsmiljödirektiv (2008/56/EG), samt
inom de internationella samarbetsorganen HELCOM (för Östersjön) och OSPAR (för Västerhavet).
Frånvaron av ett nationellt övervakningsprogram för kust‐ och skärgårdsfåglar har annars
uppmärksammats vid ett flertal tillfällen under ett antal år, bl.a. i samband med att Naturvårdsverket
(fortsättningsvis NV) och Statens veterinärmedicinska anstalt tog fram ett förslag på Integrerad
Viltövervakning (Naturvårdsverket & Statens veterinärmedicinska anstalt 2010), samt i NV:s egen
revision av den nationella fågelövervakningen (Naturvårdsverket 2011). Detta ledde till att ett förslag
till nationell övervakning av häckande kustfåglar togs fram på uppdrag från NV (Green 2011). I
samband med avrapporteringen av översynen av den nationella övervakningen av fåglar som följde
på NV:s revision efterlystes ett nationellt program för att följa populationsutvecklingen hos
kusthäckande fåglar (Naturvårdsverket 2012). I regleringsbrevet 2013 fick NV av regeringen i
uppdrag att föreslå ett övervakningsprogram för sjöfåglar (Naturvårdsverket 2013). I uppdraget från
regeringen fästes särskild vikt vid att starta upp en väl fungerande övervakning av de musselätande
dykänderna ejder, alfågel, svärta, sjöorre och bergand (utpekade som ”fokusarter”), men i NV:s
förslag till övervakningsprogram påpekades bl.a. följande:
En utökning av befintlig övervakning bedöms vara nödvändig för att tillfredsställande täcka de luckor
som idag finns för populationsdata om fokusarterna. Av vikt är dock att ett övervakningssystem så
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långt möjligt är generellt i sin uppbyggnad, då behovet av trendövervakning inte är begränsat till de i
uppdraget speciellt utpekade arterna.
Det förslag som lämnades in till regeringen kom därmed inte enbart att koncentreras på övervakning
av fokusarterna, utan förordade en generell övervakning av fåglar som använder sig av den marina
miljön under olika delar av året och där fokusarterna givetvis ingår. Bland de högst prioriterade
förslagen till regeringen var att medel skulle avsättas till att starta upp ett generellt program för
övervakning av häckande fåglar i kust‐ och skärgårdsmiljö. Detta förslag rimmar också väl med de
uttalade ambitionerna om ökat fokus på miljöproblemen i den marina miljön, något som både
tidigare och nuvarande regeringar haft på sin agenda. De hav som omgärdar Sverige, inte minst
Östersjön, är utsatta för stora miljöbelastningar. Populationsutvecklingen hos organismer, såsom
fåglar, som ligger högt upp i näringskedjan kan förväntas vara goda indikatorer på havens tillstånd.
Bland de fåglar som häckar i kust‐ och skärgårdsmiljö finns arter med vitt skilda ekologiska
egenskaper med avseende på exempelvis föda (vegetabilisk/evertebrater/fisk) och häckningsplats
(inner‐/mellan‐/ytterskärgård). Det finns naturligtvis ett egenvärde i att följa enskilda arters
utveckling över tid, men tanken med ett program som detta är att det ska kunna bidra till ökad
kunskap om havens tillstånd generellt. Därmed blir programmet också en viktig del i uppföljningen av
miljökvalitetsmålet Hav i balans samt levande kust och skärgård. Data från programmet kan
exempelvis användas som underlag för en indikator på utvecklingen för biologisk mångfald. I
dagsläget saknas officiella indikatorer för biologisk mångfald inom kvalitetsmålet (se
Miljömålsportalen, www.miljomal.se).

Bakgrund‐regionalt
Även om det fram tills nu saknats ett nationellt program för övervakning av häckande kust‐ och
skärgårdsfåglar så har åtskilliga kustfågelinventeringar genomförts på det regionala planet sedan
1970‐talet och framåt, många gånger i länsstyrelsernas regi men ibland organiserade av ideella
ornitologiska föreningar. Den bild vi har av populationsstorlekar, utbredning samt förändringar i
dessa i Sverige bygger helt och hållet på dessa inventeringar, med de svagheter som dessa har (se
nedan).
Gemensamt för huvuddelen av de tidigare regionala inventeringarna är att de varit mer eller mindre
heltäckande inom sitt geografiska område (oftast ett helt län), samt att de strävat efter att samla in
så exakta uppgifter som möjligt om antalet häckande par i respektive område. Därmed har dessa
inventeringar varit mycket resurskrävande. Konsekvensen av detta är att den typen av inventeringar
har skett med glesa intervall, typiskt minst tio år eller i vissa fall upp till 30 år. Heltäckande
inventeringar har sin styrka i att de med relativt hög noggrannhet kan användas för att skatta
populationsstorlekar för ett givet område ett givet år, men de lämpar sig mindre väl för att skatta
populationsförändringar eftersom inventeringarna inte sker kontinuerligt. Med så långa intervall ges
ingen som helst bild av mellanårsvariationen och någon egentlig övervakning som kan ge
kontinuerliga besked om vad som händer, vilket i sin tur kan medföra att man sätter in insatser för
att förändra läget om så krävs, blir det inte frågan om. Då de heltäckande regionala inventeringarna
också genomförts under olika år i olika län blir den samlade bild som man kan få från dessa mycket
osäker på det nationella planet. Många av de nationella trender som hittills beskrivits för fågelarter
som häckar i kust‐ och skärgårdsmiljö är därmed behäftade med förhållandevis stora osäkerheter och
inte minst med en stor eftersläpning i möjligheten att upptäcka förändringar.
Det finns dock regionala program med ett upplägg som är tänkt för kontinuerlig övervakning och som
därmed inte har samma osäkerheter som nämns ovan. Dessa program har sinsemellan något olika
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upplägg men det gemensamt att de bygger på årliga inventeringsinsatser på ett sätt så att trender
med årlig förändringstakt kan beräknas.
Först ut i denna skara var Kalmar län där man totalinventerat häckande fåglar i ytterskärgården
årligen sedan 1990. Kalmarsystemet bygger på att samtliga ”fågelskär” inom en stor del av länets
ytterskärgård inventeras varje år (se Johansson och Larsson 2008). Nästa län att starta upp årligt
upprepad kustfågelövervakning var Västra Götalands län år 2001. Där valde man ett
stickprovsbaserat upplägg som bygger på 2x2 km stora rutor där ett urval av rutor inventeras årligen.
Vissa av rutorna har varit fasta, dvs. inventerats varje år, medan andra har varit rörliga där man
återkommit till samma ruta efter ett antal år. På så vis har hela länets skärgård täckts under period
på fem‐sju år samtidigt som man hela tiden har kunnat göra årliga skattningar av beståndsstorlekar
baserade på de årliga stickproven (Wallin & Åhlund 2001, Alexandersson 2011). Det senaste
tillskottet bland de regionala programmen med årliga kustfågelinventeringar var länen längs kusterna
av Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken (Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och
Gävleborgs län) som startade sitt program 2010. När detta program startade valde man liksom i
Västra Götaland att bygga övervakningen på inventering av 2x2 km stora rutor, med en blandning av
fasta rutor som inventerades årligen och slumpade rutor till vilka man återkom med längre intervall
(Edenius och Salomonson 2010). Denna strategi har sedan år 2015 ändrats något (se nedan). Både i
Västra Götaland och längs Norrlandskusten genomförs inventeringarna med ett besök per år i
inventerade rutor och huvudsyftet är i första hand att följa populationsförändringar även om flera
andra uttalade syften också finns med såsom att kunna göra skattningar av totala
populationsstorlekar, uppföljning av skyddade områden etc.
Programmen i Kalmar och Bottenhavet, Kvarken, Bottenviken är i dagsläget pågående, medan Västra
Götalandsprogrammet tyvärr avslutades efter 2013 års fältsäsong. Sett till uppstarten av ett
nationellt program vore det givetvis i högsta grad angeläget om det regionala Västra
Götalandsprogrammet återupptogs.

Figur 1. Fördelning av inventeringsrutor (röda prickar, totalt 200 st) inom den nationella övervakningen
av häckande kustfåglar.
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Tankarna bakom ett nationellt program och dess upplägg
År 2014 beviljades NV medel för att under 2015 genomföra ett pilotår med ett rikstäckande
inventeringsprogram för häckande kust‐ och skärgårdsfåglar. Programmets huvudsyfte, givet att det
blir löpande framöver, är att ge kunskap om populationsutvecklingen, dvs. trender, för de fågelarter
som är knutna till kust och skärgård, både när det gäller beståndsstorlekar och utbredning, över tid
på nationell nivå. NV gav Svensk Fågeltaxering (SFT), vid Biologiska institutionen, Lunds universitet, i
uppdrag att stå för projektledning, där det ingick att ta fram en projektplan, det vill säga detta
dokument, samt att hantera data, analys och avrapportering. Tankarna bakom det här föreslagna
programmet samt upplägget bygger helt och hållet på det förslag som togs fram 2011 (Green 2011)
och innebär i praktiken dels att det metodmässigt bygger starkt på de regionala programmen i Västra
Götaland och Bottenhavet, Kvarken, Bottenviken och dels att grundtanken är ett samarbete mellan
nationell och regional miljöövervakning, precis som när det gäller SFT:s övriga verksamheter (se
www.fageltaxering.lu.se).
Upplägget är i första hand inriktat på att följa trender (förändringar i antal häckande fåglar) baserat
på årliga inventeringar av mindre, fasta ytor spridda över hela landets kuster och skärgårdar. Ett
sådant system kan på sikt (eller redan nu i de fall då regional övervakning pågår) kopplas till länsvisa,
årliga inventeringar av ännu fler ytor vilket ger möjlighet till att uppfylla alla de syften som de tidigare
regionala heltäckande kampanjinventeringarna strävat efter, samtidigt som det ger en betydligt
bättre grund för att följa antalsförändringar på ett mera detaljerat sätt. I vilken mån som län som
idag saknar pågående program för kustfågelövervakning kommer att starta upp sådana är en senare
fråga, något som beslutas av länen själva och givetvis något som styrs av de miljöövervakningsplaner
som finns, men det är en uttalad ambition för framtiden även om det i nuläget sannolikt är något
som inte blir aktuellt förrän i samband med nästa programperiod (ca 2020).
Ett nationellt system för övervakning av kustfåglar som står helt och hållet på egna ben, drivs helt
utan koppling till regional miljöövervakning skulle bli både kostsamt och svårskött rent praktiskt.
Kustfågelinventering kan inte utföras av vem som helst då tillgång till båtar och båtförare behövs. För
kontakt med sådana personer behövs lokal/regional förankring. Lokal/regional kännedom om
vattenområden/skärgårdar är också av betydelse. Detta är ännu en anledning till det föreslagna
samarbetet mellan nationell och regional miljöövervakning där de praktiska systemen som används i
huvudsak är regionala, men där den del som avser nationell miljöövervakning finansieras nationellt.
Vi föreslår därför att Länsstyrelserna tar ansvaret för genomförandet av det regionala
inventeringsarbetet med direkt finansiering av NV. Vi ser detta som den enklast genomförbara
varianten, särskilt för de län som redan har en pågående regional kustfågelövervakning. I de fallen
tänker vi oss att länen i bästa fall kan använda sig av redan anlitad inventeringspersonal som då
tillfrågas om de också kan göra den del som tillkommer från det nationella planet som tillägg till den
del de gör inom regional verksamhet. För län som inte har någon pågående kustfågelövervakning
finns sannolikt ändå redan upparbetade kontakter med antingen regionala/lokala ornitologiska
föreningar eller med anlitade tillsynsmän för skyddade områden som man på ett enkelt och smidigt
sätt kan använda sig av. Samarbete mellan ornitologiska föreningar och länsstyrelser finns sedan lång
tid i väl fungerande system när det gäller andra former av inventeringar (bl.a. i flera län när det gäller
SFT:s landbaserade standard‐ och nattrutter, se www.fageltaxering.lu.se). Känner man sig osäker från
något läns sida på denna bit kan man därför gärna titta närmare på hur de samarbetena fungerar.
En grundläggande ambition i framtagandet av denna projektplan är att inte göra det komplicerat för
redan pågående regionala övervakningsprogram, utan att tillkomsten av ett nationellt
övervakningssystem ska leda till synergieffekter där båda sidor, nationell och regional
miljöövervakning får ömsesidig nytta av varandra. Detta innebär bland annat att Västra Götalands län
ska inventera riksrutorna med exakt samma metodik som använts inom Övervakning av den marina
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kustfågelfaunan i Västra Götaland och att län ingående i Samordnad övervakning av häckande
kustfågel i Bottniska viken ska inventera riksrutorna med bara ett minimalt tillägg till sin metodik
(fåglar på öppet vatten ska räknas i riksrutorna, se nedan). Detta kommer att innebära små skillnader
i det direkta utförandet mellan län, men detta är inte på något sätt något som påverkar
möjligheterna till samanalys av data. Sett till sistnämnda och huvudmålsättningen att bedriva ett
system för populationsövervakning (trender samt väl grundade skattningar av populationsstorlek och
utbredning) så är det allra viktigaste att man hela tiden genomför inventeringarna på ett så lika sätt
som möjligt år från år i varje enskilt område (här län).

Syfte
De konkreta målen för det nationella övervakningssystemet av häckande kustfåglar listas nedan.
Programmet ska ge underlag för att presentera:
a) Årliga indexberäkningar för trendberäkningar för enskilda arter på nationell nivå.
b) Årliga indexberäkningar för trendberäkningar för enskilda arter på regional eller storregional nivå
(flera län tillsammans). Skillnaderna här beror på hur stort stickprov som varje län gör.
c) Årliga indexberäkningar för trendberäkningar för enskilda arter på biogeografisk nivå (exempelvis
inner‐ och ytterskärgård).
d) Årliga indexberäkningar för trendberäkningar för funktionella grupper (samlade trender för flera
ingående arter).
e) Uppskattningar av totala populationsstorlekar för inventerade arter i kustmiljö, både på nationell och
storregional nivå (i vissa fall även på länsnivå beroende på antal stickprov).
f) Utbredning av inventerade arter i kustmiljö samt på sikt förändringar i utbredning.

I målsättningarna ingår även:
g) Pågående regionala övervakningsprogram ska enkelt kunna integreras i det nationella programmet.
h) Pågående regionala program får genom det nationella programmet förstärkning av den regionala
övervakningen.
i) Insamlade data kan även användas inom Uppföljning av skyddade områden och på Uppföljning på
biogeografisk nivå av alla inventerade arter, inkl. arter ingående i Fågeldirektivets (2009/147/EC)
Bilaga 1 och arter listade som typiska arter inom Art och Habitatdirektivet (1992/43/EEG).
j) Insamlade data ska fylla en stor funktion inom Artikel‐12 rapporteringen enligt Fågeldirektivet
(2009/147/EC).
k) Insamlade data ska tillsammans med data från pågående Gemensamt delprogram för inventering av
fåglar på havsstrandängar ge underlag för beräkning av biodiversitetsindikatorer för
miljökvalitetsmålet Hav i balans samt levande kust och skärgård.
l) Insamlade data ska tillsammans med data från pågående Gemensamt delprogram för inventering av
fåglar på havsstrandängar ge underlag för beräkning av biodiversitetsindikatorer inom ramen för
Havsmiljödirektivets (2008/56/EG) temaområden biologisk mångfald (D1) och marina näringsvävar
(D4).
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Övervakning av häckande kust‐ och skärgårdsfåglar ̶ design och upplägg
Generellt upplägg
Den nationella övervakningen av kustfåglar kommer i enlighet med det som föreslagits av Green
(2011) och Naturvårdsverket (2013), och som använts/används i de regionala programmen i Västra
Götaland samt Bottenhavet, Kvarken, Bottenviken att baseras på årliga inventeringar av 2x2
kilometersrutor fördelade längs Sveriges kust.
Grundprogrammet består av 200 fasta (dvs. samma rutor inventeras varje år) rutor (figur 1).
Ambitionen är att samtliga 200 rutor ska inventeras årligen, men systemet är inte beroende av att
alla rutor inventeras varje år. De statistiska analysmetoder som används idag är designade för att
hantera eventuella luckor i inventeringsmaterialet. Om det visar sig att resurserna inte räcker till full
täckning av alla 200 rutor varje år, får man givetvis anpassa den årliga insatsen efter vad resurserna
räcker till alternativt äska om höjda anslag för fältdelen. Om alla rutor inte kan inventeras ett givet
år, får de rutor som inte inventerades senast högst prioritet nästkommande år. Givetvis finns en
nedre gräns för hur få rutor som måste inventeras varje år för att erhålla robusta och godtagbara
resultat. Exakt var denna gräns hamnar beror på målsättningar om hur små förändringar man vill
kunna befästa statistiskt. Vi har i dagsläget inte titta närmare på var den nedre gränsen går. På sikt
kan också systemet tillåtas växa, dels genom insatser inom regional miljöövervakning (redan möjligt i
vissa län!) men också genom ideella insatser. Samarbete med ideella krafter skulle kunna byggas upp
parallellt så att intresserade personer kan boka in rutor i närheten av där de bor/har sommarhus.
Sådana tillägg ska dock alltid ses som förstärkningar utanför den fasta ramen av 200 fasta rutor och
några direkta planer för det sistnämnda finns inte i dagsläget.
De 200 rutorna har fördelats ut länsvis enligt följande. En digital version av Översiktskartan (1:250
000, SWEREF 99 TM) har tjänat som geografiskt underlag. Med utgångspunkt från denna har ett nät
bestående av 2x2 km rutor placerats ut som täcker samtliga kust och skärgårdsområden i landet.
Därefter har antalet rutor per län som tangerar eller innesluter minst en ö räknats. Det länsvisa
antalet riksinventeringsrutor (tabell 1) står i direkt proportion till dessa. Inom respektive län har
inventeringsrutorna lagts ut genom att slumpvis välja ut
en ruta i ett block av ca 24 sammanhängande rutor. Vissa
Tabell 1. Länsvis fördelning av
undantag har gjorts från detta:
riksinventeringsrutor.
Län
Västra Götalands län
Hallands län
Skåne län
Blekinge län
Kalmar län
Gotlands län
Östergötlands län
Södermanlands län
Stockholms län
Uppsala län
Gävleborgs län
Västernorrland län
Västerbottens län
Norrbottens län

Antal rutor
24
4
2
7
15
4
12
7
50
10
11
13
15
26

1) Programmet Samordnad övervakning av häckande
kustfågel i Bottniska viken (Edenius och Salomonson
2010) använde sig fram t.o.m. 2014 bland annat av 36
fasta rutor som inventerades årligen. Riksrutor som
hamnade på eller i direkt angränsning till dessa
slumpades om. Fr.o.m. 2015 har dock detta program
ändrat sin strategi något. Inga rutor inventeras
årligen, istället inventeras var och en av de 456
rutorna (grupperade i 114 block om fyra rutor) som
ingår vart fjärde år.
2) Den senaste storskaliga inventeringen av häckande
kustfåglar i Stockholms län (Kustfågelgruppen 2009)
var baserad på 1x1 km stora rutor. År 2013 och 2014
återinventerades ett antal av dessa. 13 av Stockholms
läns 50 riksrutor har placerats så att de överlappar
några av dem. Det huvudsakliga skälet till detta är att
ge möjlighet till att använda inventeringsdata från de
13 riksrutorna i den regionala övervakningen. Även
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Uppsala län har använd 1x1 km stora rutor i tidigare
kustfågelinventering.
3) Två av rutorna i Gotlands län har selektivt placerats över Lilla och Stora Karlsö. Karlsöarna hyser så
stor andel av de svenska populationerna av sillgrissla och tordmule att beståndsförändringar där
utan tvekan påverkar de nationella trenderna och skattningarna. Därför måste dessa öar
särbehandlas.
4) I övervakningen av häckande kustfåglar i Västra Götalands län utnyttjades bland annat 30 fasta
rutor (Alexandersson 2011). Under senare år har antalet fasta rutor reducerats till 20. På
önskemål av länsstyrelsen i Västra Götalands län (Hans Alexandersson) har 20 av de 24 riksrutorna
placerats på de fasta rutornas positioner.

Som framgått ovan har Västra Götalands (2x2 km rutor) och Stockholms och Uppsala län (1x1 km)
samt Norrlandslänen (2x2 km) sedan tidigare rutsystem som geografisk indelning för
kustfågelinventering. Dessa har inte överrensstämt med det rutsystem som här har använts för att
placera ut inventeringsområden. I de fallen har riksinventeringsrutorna överförts till de regionala
systemen, i Stockholms och Uppsala län efter att först ha sammanfogat 1x1 km rutor till 2x2 km
rutor.

Figur 2. Exempel på hur ett inventeringsområde kan se ut när den strikta rutavgränsningen
frångås. Röd linje visar inventeringsområdet, svart linje visar ursprungsrutans gräns för de
sträckor som modifierats.

Definition av rutan = inventeringsområdet
I de regionala rutbaserade kustfågelinventeringarna har man hållit mer eller mindre strikt på att det
område som avgränsas av en ruta utgör ett inventeringsområde. Norrbottens, Västerbottens,
Västernorrlands, Gävleborgs och Västra Götalands län inventerar även riksrutorna enligt denna
princip (tabell 2).
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Tabell 2. Princip för rutavgränsning och inventeringstid, som ska
användas i den nationella övervakningen av kustfåglar, för respektive
län. Med rutavgränsning avses det område som definierar den yta
som ska inventeras. Inventeringsperioderna motsvarar period 2 i
Aspenberg 2007. Strikt innebär att inventeringsområdet definieras av
ursprungsrutornas avgränsningar medan SFT innebär att en rutas
avgränsning kan modifieras (se figur 2).
Län
Rutavgränsning
Inventeringsperiod
Västra Götalands län
Strikt
20 maj – 5 juni
Hallands län
SFT
20 maj – 5 juni
20 maj – 5 juni
Skåne län
SFT
20 maj – 5 juni
Blekinge län
SFT
20 maj – 5 juni
Kalmar län
SFT
20 maj – 5 juni
Gotlands län
SFT
20 maj – 5 juni
Östergötlands län
SFT
20 maj – 5 juni
Södermanlands län
SFT
20 maj – 5 juni
Stockholms län
SFT
20 maj – 5 juni
Uppsala län
SFT
Gävleborgs län
Strikt
25 maj – 10 juni
Västernorrland län
Strikt
1 – 15 juni
Västerbottens län
Strikt
5 – 20 juni
Norrbottens län
Strikt
10 – 25 juni

För övriga län (tabell 2) gäller följande i samband med den nationella kustfågelövervakningen. Om
små landområden av öar som ligger inom en riksruta sticker utanför rutan kommer även
landområdet utanför rutavgränsningen att inkluderas (för exempel, se figur 2). Exakt hur små dessa
landområden ska vara för att inkluderas avgörs från fall till fall av oss inom projektledningen. SFT
kommer att förse de regionalt ansvariga, och därmed inventerarna, med kartunderlag där vart och
ett av inventeringsområdena (rutorna) inom länet kommer att vara noggrant definierade. Detta bör
därmed inte resultera i några oklarheter. Skälet till att inkludera dessa landområden är för att få ut
maximalt av ett besök. Har man lagt tid på båttransport till ett område är det slöseri med resurser att
låta bli att räkna fåglar på små delar av öar som av strikta gränsdragningsskäl råkat hamna utanför
rutan. Så länge man inventerar en ruta på exakt samma sätt varje gång är detta inget som helst
problem.

Metodik
Allmänt om tidigare och pågående regionala inventeringar
Ett antal olika metoder för inventering av häckande kustfåglar har föreslagits eller etablerats
(Andersson 1998, Wallin och Åhlund 2001, Aspenberg 2007, Edenius och Salomonson 2010).
Metoderna uppvisar stora likheter, men skiljer sig åt främst vad gäller antalet inventeringsbesök per
säsong, biologisk inventeringsenhet (par, individ) och i vilken utsträckning som landstigning på öar
ska göras (tabell 3). Avgörande för vilken metod som bör tillämpas vid en given inventering är vilken
kunskap som efterfrågas. Kustfågelhäckande arter uppvisar stora skillnader i häckningsfenologi
sinsemellan. För att få så hög precision i inventeringarna som möjligt (det vill säga att
inventeringsresultaten ligger så nära sanningen i form av antalet fåglar/par som verkligen finns i
området som möjligt) föreslår Andersson (1998) därför att fågelräkningarna sker under tre olika
tidsperioder där man räknar olika arter vid de olika besöken. Den senaste kustfågelinventeringen i
Stockholms skärgård använde denna metodik (Kustfågelgruppen 2009). Att inventera samma
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områden flera gånger under en häckningssäsong ger sannolikt en bra skattning av det faktiska antalet
häckande fåglar, men det är å andra sidan resurskrävande. I de två geografiskt storskaliga regionala
kustfågelövervakningsprogrammen (Övervakning av den marina kustfågelfaunan i Västra Götaland
och Samordnad övervakning av häckande kustfågel i Bottniska viken) har man därför reducerat
antalet besök per inventeringsområde och säsong till ett. Denna besöksfrekvens kommer även att
användas inom det nationella övervakningsprogrammet och vid detta besök ska samtliga arter
räknas.
Erfarenheter från dessa två program (Alexandersson 2011, Olsson och Ottvall 2015), liksom från de
landbaserade standardruttsinventeringarna som sker i SFT:s regi (Green och Lindström 2014), visar
att denna strategi lämpar sig väl för att följa populationstrender och att den också fungerar
tillfredställande för skattningar av populationsstorlek.
Inventeringsmetodiken som används i övervakningen av kustfåglar i Bottniska viken baseras på
Aspenberg 2007, med det stora undantaget att antalet besök per inventeringsområde minskats till
ett. Inventeringen sker under det tidsintervall som Aspenberg (2007) benämner som period 2 och
endast fåglar på öar och en kringliggande zon av öppet vatten på 100 m räknas. Fåglar på det öppna
vattnet bortom 100 m från ö räknas däremot inte. Samtliga öar inom en ruta inventeras. Metoden är
båtbaserad, men landstigning sker på samtliga kala öar där boräkning sker för vissa arter.
Skogsklädda öar inventeras däremot endast från båt. Genomgående räknas antalet individer av de
olika arterna men bedömningar av antalet förekommande par görs även (Edenius och Salomonson
2010).
Inventeringarna i Västra Götalands län baseras helt på räkningar av individer och inga försök görs att
skilja på häckande och icke‐häckande individer. Även här genomförs ett besök per ruta och år. Inom
en ruta har man tre geografiska inventeringsenheter: 1) Vanlig ö samt omkringliggande 100 m vatten
– ön landstigs och minst 50 % av strandlinjen linjeinventeras, 2) Fågelöar samt omkringliggande 100
m vatten – inventeras i sin helhet, 3) Öppet vatten utanför 100 m från ö – inventeras i sin helhet.
(Wallin och Åhlund 2001).

Tabell 3. Sammanställning av grundläggande inviteringsprinciper presenterade i ett antal
frekvent refererade publikationer.
Antal
Inventerings‐
Biologisk
Landstigning
inventering‐ period
inventerings
perioder
‐enhet
Andersson 1998
3
I, II, III1
Par2
Period III1
Wallin och Åhlund 2001
1
15 maj – 15 juni Individ
Ja
3
2
Par
Period 23
Aspenberg 2007
2
1, 2
3
2
Par
Ja, på alla kala
Edenius och Salomonson
1
2
öar
2010
1: I, II, III syftar på de perioder som anges av Andersson (1998).
2: innebär inte nödvändigtvis att det under fältinsatsen räknas antal observerade par (detta görs för vissa
arter), utan att det huvudsakliga syftet är att kunna beräkna antalet häckande par med hjälp av
inventeringsresultaten.
3: motsvarar i princip en sammanslagning av de perioder som av Andersson (1998) benämns som II och
III.
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Inventeringsmetodik – riksrutor
Den metodik som ska användas vid inventering av riksrutorna baserar sig framförallt på metodiken
som använts inom kustfågelövervakningen i Bottniska viken (Edenius och Salomonson 2010). Den
nedan presenterade metodiken ska användas av samtliga län förutom Västra Götalands län. Där ska
man fortsätta att göra precis på samma sätt som man har gjort tidigare även vid inventering av
riksrutorna (se Wallin och Åhlund 2001, Alexandersson 2011). På detta sätt säkerställs direkta
regionala jämförelser bakåt i tiden.
Den grundläggande tanken för övriga län är att metodiken ska vara enkel och att den på ett tids‐ och
kostnadseffektivt sätt ska tjäna som verktyg för att generera lämpliga data för trendanalyser och
skattningar av populationsstorlekar och utbredning.
Tabell 4. Metodik som ska användas vid den nationella övervakningen av kustfågel (Västra Götalands län
undantaget). Den geografiska uppdelningen i ”ö” respektive ”öppet vatten” är frivillig förutom för de län som
ingår i Samordnad övervakning av häckande kustfågel i Bottniska viken.
Inventeringsparameter
Beskrivning
Kommentar
Rutgräns
Endast individer som ses inom det
Exempel: om en ö ligger vid gränsen av
definierade inventeringsområdet ska ett inventeringsområde räknas den
bokföras.
omkringliggande vattenzonen på 100m
endast inom rutgränsen.
Biologisk inventeringsenhet Individ
Antalet observerade individer (dock ej
årsungar) av arter listade i tabell 5 ska
noteras.
Geografiska
1. Ö1 och anslutande vatten inom
Observerade individer bokförs på
inventeringsenheter inom
100 m avstånd.
endera av de geografiska enheterna.
ruta
2. Öppet vatten2, 3: vatten, kobbar
Frivilligt för samtliga län förutom de
och skär på ett avstånd >100m
som ingår i Samordnad övervakning av
från ö.
häckande kustfågel i Bottniska viken,
dock ska samtliga län räkna fåglar på
Fåglar på fastland räknas inte, dock
såväl öar som öppet vatten.
räknas öppet vatten fram till
fastland.
Landstigning
(se separat rubrik)
Inventerarna ska se till att hela
landytan samt omkringliggande 100m
vatten överblickas. I samband med
landstigning ska inventeraren även
skanna av vattenområdet som ligger
mer än 100m från ön (men inom
rutan). Tiden i land ska dock göras så
kort som möjligt för att minimera
störning.
Båtinventering
Båtinventering av ö sker genom att
båten körs på maximalt 50 m
avstånd parallellt med och längs hela
strandlinjen.
Båtlag
Minst två personer där den ena har
det huvudsakliga ansvaret för båtens
framförande och den andra för
observerandet.
1) Ö definieras här som en landmassa med >200 meters omkrets som omges av havsvatten.
2) Till kategorin ”Öppet vatten” räknas även landmassor med <200 meters omkrets.
3) Syftet är inte att allt öppet vatten inom en ruta ska besökas, däremot ska så stor andel som möjligt av vattnet inom
rutan avspanas. Till denna kategori förs i huvudsak fåglar som ses under transport eller i samband med inventering av
ö.
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Inventeringarna ska baseras helt på räkning av antal individer, men har de enskilda länen önskemål
om bedömning av antalet förekommande par får de givetvis samla in sådana uppgifter också.
Inventeringen ska utföras vid ett tillfälle per inventeringsruta och år under den period som av
Aspenberg (2007) benämns som period 2 (tabell 2). Att inventeringarna bara sker vid ett tillfälle
kommer resultera i att vissa arter räknas under optimal period ur inventeringssynpunkt medan andra
arter inventeras under suboptimal tid. Detta skulle kunna utgöra ett problem om syftet med
inventeringen var att skatta de ”sanna” populationsstorlekarna så exakt som möjligt. Men eftersom
detta program primärt syftar till att följa populationstrender och att ge uppföljningsbara skattningar
av populationsstorlek innebär detta inget problem. Arter som underskattas i förhållande till verklig
förekomst kommer att underskattas varje år och därmed går det utmärkt att analysera
mellanårsskillnader. Metodiken presenteras i sin helhet i tabell 4.
Vi vill här poängtera att om det är så att man från något läns sida även fortsatt önskar att genomföra
tre besök så kan man givetvis göra det, men att man då alltid måste se till att samtliga arter räknas
vid det besök som ingår i rikssystemet och att de övriga besöken inte ingår i den nationella
övervakningen vare sig när det gäller data eller rent ekonomiskt.
Inventeringen genomförs huvudsakligen från båt. Inom det fördefinierade inventeringsområdet
(”rutan”, se ovan) ska samtliga öar besökas. Man färdas runt samtliga öar med båt på ett avstånd av
max 50 m. Landstigning kan ske på kala fågelrika öar som man inte lyckas överblicka väl från båt (se
vidare nedan). Samtliga fåglar av aktuella arter (tabell 5) på ön och på anslutande vatten inom 100 m
från ön räknas och bokförs (men notera ”Rutgräns” i tabell 4). Samtliga fåglar av aktuella arter (tabell
5) på öppet vatten utanför 100 metersgränsen från ön räknas, antingen i samband med båttransport
mellan öar/rutor och/eller från öar där man landstigit. I bilaga 3 ges några exempel på
inventeringsprinciperna för öppet vatten.
Dubbelräkning av enskilda fågelindivider ska i möjligaste mån undvikas, dvs. flyger en fågel ut från en
ö och lägger sig på det öppna vattnet > 100 m från ön, ska denna endast räknas till ön och inte även
till det öppna vattnet > 100 m från ön. Aktuella inventeringsarter är förutom klassiska kust‐ och
skärgårdsfåglar som samtliga andfåglar, lommar, doppingar, skarvar, hägrar, vadare, måsfåglar,
tärnor, alkor även sothöna, trana, skärpiplärka samt ett antal predatorer.
Ändrade riktlinjer för registrering på ö respektive öppet vatten 2016‐03‐09. Från och med år 2016
är det frivilligt för samtliga län, förutom de som ingår i fågelövervakningen av Bottniska viken, att
dela upp registreringen i de två geografiska enheterna. Övriga län kan istället välja att redovisa en
siffra per ruta och art. Notera dock att detta inte påverkar inventeringsmetodiken. Fåglar på öppet
vatten ska fortsatt räknas.

Arttillägg 2016‐03‐09. I samband med utvärderingen av pilotåret 2015 framkom önskemål om att
sothöna och trana skulle upptas bland inventeringsarterna. Den förstnämnda därför att den i vissa
områden ingår i den häckande kustfågelfaunan och den sistnämnda för att den lokalt kan stå för viss
predation. Dessa är nu inkluderade, de arter/grupper som ska inventeras presenteras i tabell 5.
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Tabell 5. Arter/artgrupper som ska noteras vid
inventering inom nationell övervakning av
häckande kustfåglar.
Art/artgrupp
Detta noteras
Svanar
Antal individer per art
Gäss
Antal individer per art
Änder
Antal individer per art
Lommar
Antal individer per art
Doppingar
Antal individer per art
Skarvar
Antal individer per art
Gråhäger
Antal individer
Sothöna
Antal individer
Trana
Antal individer
Vadare
Antal individer per art
Kustlabb
Antal individer
Måsar och trutar Antal individer per art
Tärnor
Antal individer per art
Alkor
Antal individer per art
Skärpiplärka
Antal individer
Havsörn
Fiskgjuse
Kråka
Korp
Mink1

Landstigning
Inom såväl kustfågelövervakningen i Bottniska
viken som i Västra Götalands län utgör
landstigning en del av inventeringsmetoden. De
riksinventeringsrutor som inventeras inom dessa
regioner ska följa de principer för landstigning
som anges i Edenius och Salomonson (2010)
respektive Alexandersson (2011), vilket även kan
uttryckas som så att dessa områden fortsätter
på precis samma sätt som de gjort tidigare.
Övriga län får själva besluta om i vilken
utsträckning landstigning ska ske, eller om det
ska ske alls. Landstigningen kan alltså ses som en
frivillig extrainsats. Om landstigning utförs är det
viktigt att det registreras på vilka öar detta skett.
Ett protokoll för detta är framtaget (bilaga 1).
Följande princip kommer nämligen att gälla: de
öar som landstigs första gången en ruta
inventeras ska även landstigas nästkommande
gånger. Således kommer inventeringsmönstret,
med avseende på landstigning/icke landstigning,
vid första besöket av en ruta att tjäna som mall
för hur rutan fortsättningsvis ska inventeras.
Protokollet behöver därmed bara fyllas i första
gången en ruta inventeras.

Antal individer
Antal individer
Antal individer
Antal individer
Förekomst/icke förekomst

1. Förekomst av mink kan konstateras antingen via
direktobservationer eller via spillningsrester.

I en mindre studie där inventeringseffektiviteten vid landstigning respektive båtbaserad inventering
av skärgårdsöar jämfördes konstaterades att det sågs cirka 20 % fler måsar och tärnor och cirka 40 %
fler vadare vid den landbaserade inventeringen (Aspenberg 2009). Det kan då tyckas att man genom
att blanda två olika metoder (landstigning, icke‐landstigning) inom samma övervakningssystem
skapar oönskad variation. Dock kommer detta att ha en ytterst begränsad påverkan när det gäller att
analysera populationstrender. I det sammanhanget är det primära att respektive inventeringsyta
inventeras på samma sätt varje år.

Registrering i samband med inventering
Följande ska noteras i samband med inventering av en riksruta:
 Rut‐id (erhålls från SFT)
 Namn och kontaktuppgifter på de eller den som inventerat
 Datum, start‐ och sluttid
 Antal individer (ej årsungar) observerade av arter listade i tabell 5. För inventerare i
Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Gästriklands län är det obligatoriskt att
bokföra fåglarna under endera av kategorierna ”ö” eller ”öppet vatten”. I övriga län kan
inventeraren istället välja att slå ihop de två områdestyperna och således redovisa en siffra
per art och ruta. För definition av ö respektive öppet vatten, se tabell 4.
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Fynd av döda eller sjuka fåglar ska noteras i fältprotokollets kommentarsfält och vid fynd av
minst 10 döda/sjuka fåglar ska projektledningen informeras så snart som möjligt efter
genomförd inventering.
Vilka öar som landstigits (detta görs endast vid första besöket av en ruta) och geografiska
koordinater till dessa.

Ett fältprotokoll (bilaga 2, endast förstasidan visas) för fågelobservationer är framtaget för att
underlätta för inventeraren. Fördelen med att använda ett färdigt protokoll är att det minskar risken
för att uppgifter glöms bort, dock är användandet av detta frivilligt. I kommentarsfältet kan
exempelvis geografiska noter göras eller anteckningar som rör en specifik observation.

Hantering av inventeringsdata och rapportering
Inventeringsresultaten sammanställs och skrivs av inventeraren in på ett digitalt protokoll (erhålls
från SFT) och skickas till Svensk Fågeltaxering senast den 31 aug. Efter att data kvalitetssäkrats och
införts i databas (se nedan) förmedlar SFT inventeringsresultaten vidare till respektive länsstyrelse.
Om en länsstyrelse har önskemål om andra rutiner möter detta inget hinder. Oavsett hur en
länsstyrelse väljer att sköta inrapporteringen ska samtliga de uppgifter som listas under "Registrering
i samband med inventering" tydligt framgå.
Data skickas till ovan angivna e‐postadresser (Fredrik Haas och/eller Martin Green).

Kvalitetssäkring av data och datalagring
Formellt är det beslutat att Artdatabanken (genom Artportalen) ska vara datavärd för samtliga
artdata som insamlas inom nationell och regional miljöövervakning. Än så länge finns dock vare sig
de färdiga systemen för rapportering av inventeringsdata (annat än när det gäller de rena
observationerna som så) eller några formella beslut om vad datavärdskapet i realiteten ska innebära
(ansvars‐ och arbetsuppgifter). Precis som när det gäller SFT:s övriga fågelövervakningssystem
kommer därför SFT att tills vidare fungera som praktisk datavärd även för data som insamlas inom
Nationell övervakning av häckande kustfåglar.
Svensk Fågeltaxering tar sedan länge emot fler än 1500 fältprotokoll årligen från olika
inventeringsprogram (punkrutter, standardrutter, nattrutter m.fl.) och har därigenom fastlagda
rutiner för kvalitetssäkring av data. Kvalitetssäkringen innebär bl.a. kontrolläsning i tre olika steg följt
av att all data förs in i en serverbaserad databas på vilken det tas dagliga säkerhetskopior.
Dessa rutiner kommer även att användas inom Nationell övervakning av häckande kustfåglar.
År 2013 och 2015 erhöll Biologiska institutionen, Lunds Universitet medel från NV för att utveckla en
databas för att lagra historiska data från regionala kustfågelinventeringar. En stor mängd
inventeringsdata har därefter tillförts denna databas. För att underlätta samkörningar mellan
historiska och framtida data (riksinventeringsrutorna samt i den mån länen så önskar även regionala
data) kommer databasen som ska lagra resultaten från Nationell övervakning av häckande kustfåglar
att följa samma struktur.
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Analys och avrapportering
På några års sikt kommer kustfågelarternas populationstrender att analyseras med en ändamålsenlig
statistisk programvara (TRIM, se http://www.ebcc.info/trim.html). TRIM är framtaget speciellt för
trendanalys av övervakningsdata (TRends and Indices in Monitoring) av Statistiska Centralbyrån i
Nederländerna. TRIM är specialdesignat för att kunna ta hänsyn till många av de egenheter som
fågelövervakningsdata ofta har såsom att det uppstår luckor i inventeringsserierna (här: om alla rutor
inte inventeras varje år), att fåglarna uppträder klumpat (här: i kolonier) samt att ett års data inte är
oberoende av föregående års data (seriekorrelation). TRIM är sedan ett antal år tillbaka
standardprogramvaran för att analysera fågelövervakningsdata i samtliga europeiska länder. Resultat
och tolkningar av dessa analyser kommer att publiceras på årlig basis.
En utvärdering av pilotåret 2015 har gjorts (Haas och Green 2015). Rapporten har distribuerats till
samtliga koordinatörer och inventerare.

Tidsplan
Nedanstående tidsplan ger de grova dragen hur det fortsatta arbetet inom Nationell övervakning av
häckande kustfåglar förväntas löpa på årlig basis.

Feb‐ början av mars: Avtal för fältinsatser skrivs mellan NV och berörda Länsstyrelser.
April: Uppdaterade inventeringsunderlag, kartor med definierade rutor, instruktioner till inventerare,
fält‐ och inmatningsprotokoll levereras till berörda Länsstyrelser från SFT.
Feb‐april: Berörda Länsstyrelser kontrakterar inventerare och ordnar dispenser från eventuella
beträdnadsförbud.
Försommaren: Fältarbetet genomförs.
31 augusti: Sista leveransdatum av insamlade data. OBS! Skicka gärna in till SFT så snart det går!
Digital leverans till SFT.
September‐dec: Kvalitetssäkring, sammanställning och analys av data. Görs av SFT.
15 december. Årsrapport levereras från SFT till NV, berörda Länsstyrelser och samtliga inventerare.
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Bilaga 1, landstigningsprotokoll med exempel

Art

Namn, mobilnr & e-post, inventerare 2:

Län:

Antal på ö och omkringliggande
100 m vatten.

Sluttid:

Starttid:

Namn, mobilnr & e-post, inventerare 1:

Datum:

RutID:

Antal på öppet vatten (>100m
från ö)

Kommentar

Bilaga 2. Fältprotokoll för fågelobservationer

Bilaga 3. Principer för inventering av öppet vatten

Principskiss över tre (1-3) olika inventeringsscenarier. Svart kvadrat visar inventeringsruta, A-C öar och
streckad linje båtens transportväg.
1) Här finns endast en ö. Öppet vatten avspanas i samband med att ön landstigs, annars när båten körs
runt ön. Rutans norra och östra delar kommer endast att inventeras på långt avstånd.
2). Öppet vatten inventeras i samband med transport till/från ön och när den landstigs alternativt
cirkuleras runt. Rutans västra delar kommer endast att inventeras på långt avstånd.
3) Öppet vatten i den sydliga rutan inventeras från A och i samband med transport till/från den nordliga
rutan. I den nordliga rutan avspanas vattnet från B och C i samband med att de inventeras och under
transport från C till slutpunkt.
Huvudbudskapet är att inga extra transporter ska göras för att genomföra inventeringen av öppet vatten.

