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Skogsfåglarna och LRF, svar från Svensk Fågeltaxering

LRF kommenterar på sin hemsida under rubriken ”Fler faktafel om skog i Vetenskapens värld” SVTs
vetenskapsredaktions programserie ”Slaget om skogen” som sänts under hösten 2021
(https://www.lrf.se/mitt‐lrf/nyheter/riks/2021/09/fler‐faktafel‐om‐skog‐i‐vetenskapens‐varld/).
Några av de punkter som tas upp och där LRF menar att det finns faktafel rör fåglar och uppgifter
från Svensk Fågeltaxering (SFT), det största fågelövervakningsprojektet inom den svenska officiella
miljöövervakningen. Vi från SFT finner därför anledning att kommentera det som LRF skriver om
fåglarna.
LRF skriver: ”Programledaren säger ”Det händer nåt bland fåglarna i den nya svenska skogen. Nåt har
förändrats. Vissa fågelarter minskar i antal”. Här undviker man helt att visa på den generella bilden
för fåglar där data från Svensk fågeltaxering visar att det blivit 7‐8 miljoner fler fågelpar i svenska
skogar sedan 1998 när man började med standardrutterna. Under denna tid har fler fågelarter ökat i
antal än de som minskat. Det gäller även specialiserade arter.
LRF har rätt i att under perioden 1998‐2018 så ökade antalet fågelindivider av skogsanknutna
fågelarter i Sverige med 7‐8 miljoner par. Av denna ökning stod tio generalistarter (arter som
förekommer i princip överallt där det finns träd) för > 85 %. Under perioden 1998‐2018 ökade även
antalet individer av mer specialiserade skogsarter (arter med högre krav på sin livsmiljö) med ca 0,4
miljoner par. Så långt inga konstigheter i det LRF skriver.
Men, det som återges i programmet och i citatet ovan är att det skett en förändring i de generella
mönstren. Den totala ökningen för perioden 1998‐2018 skedde i princip helt och hållet fram till
2008. Därefter har något hänt, något som vi redovisat både i en vetenskaplig publikation (Ram m.fl.
2017, For. Ecol. Manage. 385:177–188) och i vår egen årsrapport från 2018
(http://fageltaxering.lu.se/sites/default/files/files/Rapporter/arsrapportfor2018kf.pdf se sidorna 20‐
25, särskilt 23‐25).
Under de avslutade tio åren (2008‐2018) i den aktuella perioden har den totala ökningen varit
betydligt beskedligare och för flera arter har den istället bytts i en minskning. Exempel på sådana är
de mer specialiserade arterna tretåig hackspett och mindre hackspett vars utveckling under senare år
varit negativ. Om man vill illustrera själva förändringen, trendbrottet, är dessa två arter de två
tydligaste exemplen. Sammantaget rapporterade vi i nämnda årsrapport att det totala antalet
individer av mer specialiserade arter förvisso ökat totalt sett 1998‐2018, men att antalet individer av
samma arter faktiskt minskat en aning under åren 2008‐2018. Sammanfattar vi läget för samtliga
skogsanknutna arter för de två tioårsperioderna så hade 71 % en positiv trendriktning och 29 % en
negativ sådan under åren 1998‐2008, vilket förbytts i 45 % med positiv trendriktning och 54 % med
en negativ sådan under åren 2008‐2018. Samma förändring belyses även i den vetenskapliga artikeln
av Ram m.fl. (2017) där vi såg att antalet skogsfåglar ökade fram till ungefär år 2005, parallellt med
att vi 1) fick mer skog (ökad yta täckt av träd och fler träd per yta), 2) att förekomsten av en del för
fåglarna gynnsamma strukturer i skogen ökat (förvisso från en mycket låg nivå, men ändå), samt 3)
ett varmare klimat som i sig kan leda till fler fågelindivider. Efter år 2005 planade det positiva
mönstren ut och byttes i vissa fall mot negativa sådana.

Vi avslutade analysen i årsrapporten 2018 med följande ord: ”Något förefaller alltså ha hänt i skogen
de senaste tio åren. En under en viss tid positiv utveckling har till synes planat ut eller i vissa fall vänts
till en nedgång för en del skogslevande fågelarter…. Fåglarna är en viktig ”barometer” när det gäller
trycket på våra skogsresurser och det finns en hel del som tyder på att utvecklingen i skogen inte gått
åt rätt håll för den biologiska mångfalden under senare tid.”
Vi finner att citatet från SVT ovan väl beskriver de generella mönster vi har hittat i våra analyser.
Samtidigt ska man vara klar över att det absolut även finns specialiserade arter som inte minskar i
antal, men här handlar det om de mer övergripande mönstren, inte om att alla arter i den ena eller
andra gruppen har en och samma utveckling. För mer detaljer om dessa jämförelser se nämnda
årsrapport för 2018 samt Ram m.fl. 2017.

LRF skriver: ”Programledaren säger att vissa fågelarter, som inte är så nogräknade ökar i

antal, men för specialiserade fågelarter ser det mörkare ut. Här exemplifierar man men
lappmes, talltita och spillkråka. Påståendet är vilseledande och ger en felaktig bild. Bland de
specialiserade skogsfåglarna minskar vissa medan andra ökar. För miljömålsuppföljningen
görs ett sammanvägt index för de specialiserade skogsarterna. Detta visar att man inte kan
se någon trend för de specialiserade arterna som grupp.”
Vi kan inte se att påståendet från programledaren är vilseledande. Tvärtom följer det väl i linje med
de resultat vi redogjort för i förra stycket. Det är mer eller mindre självklart att inte alla arter i en av
oss konstruerad grupp, såsom specialister eller generalister, har samma utveckling. Så fungerar det
inte i naturen. I stället handlar det här återigen om de generella mönstren och dessa har både i ett
kortare och i ett längre perspektiv varit att det i allmänhet går bättre för generalister, som klarar sig
lite överallt, än för specialister som har mer specifika krav på sin miljö. I programmet visas fö. även
tre exempel på skogsanknutna arter som det gått bra för under de senaste årtiondena.
Miljömålsindikatorn visar den procentuella medelutvecklingen över tid (geometriskt medelvärde) där
varje ingående art väger lika tungt oavsett hur många individer det finns av arten. Därför säger
kurvan i sig ingenting om hur det totala antalet fågelindivider i skogen har förändrats under
perioden. Det kurvan säger är att de relativa ökningarna och minskningarna hos de ingående arterna
storleksmässigt ungefär har tagit ut varandra under den aktuella perioden (här 2002‐2020). Under
perioden har fyra av de 16 ingående arterna en statistiskt säkerställd ökning samtidigt som sex arter
har en statistiskt säkerställd minskning (se www.miljomal.se). Det är under dessa år alltså något fler
av de mer specialiserade skogsfågelarterna som minskat än som ökat i antal. För själva indikatorn
finns ingen statistiskt säker förändring vare sig för hela perioden eller för de senaste tio åren.
Här kan alltså både det faktum att det i genomsnitt inte finns någon säker förändring för de ingående
arterna sammantaget vara sant, samtidigt som antalet individer har minskat och att det är något fler
arter som minskat än som ökat i antal under aktuell period. Det ena utesluter inte det andra. Det är
olika saker.
LRF skriver: ”Sedan visar Vetenskapens värld en figur där man manipulerat ursprungsdata för att ge
en mer negativ bild av verkligheten än vad som är fallet….Svensk fågeltaxering visar
populationsutvecklingen för alla fåglar i jämförelse med ett index som sätts till 1 år 1998 då man
startade med sina standardrutter. Är index >1 har arten ökat. Är det < 1 har arten minskat. I
Vetenskapens världs figur visar den brant sluttande röda linjen utvecklingen för lappmes. Denna
kurva börjar inte på 1 som de andra. Anledningen till detta är att man vill ge sken av en brant

nedgång. Därför har man tagit ursprungsdata för år 1999 och satt det på år 1997 (eller 1998). Hade
man inte gjort denna manipulation hade trenden för lappmes varit svagt positiv.
Här gör LRF en allvarlig och felaktig anklagelse. SVT har inte ”manipulerat” data. Tvärtom motsvarar
den kurva de ritat ut de trender som vi själva räknar ut. Det SVT har gjort är att i stället för att visa de
årliga indexen så har de anpassat en kurva genom punkterna för att visa just den genomsnittliga
trenden. Anpassningen gjordes såvitt vi vet på fri hand, men det blir väldigt likt om man beräknar ett
rullande medelvärde (exempelvis ett treårsmedelvärde) av de årliga indexen. Väljer man rullande
treårsmedelvärden kommer startårets medelvärde att hamna på 2,2 och värdet året efter på 3,1, i
god överensstämmelse med den frihandskurva som SVT valt att visa. Det är heller inget som helst fel
med att kurvan inte börjar på index =1. Var index = 1 återfinns i tidsserien är i sig ointressant. Vi har i
regel valt det första året i tidsserien, men i vissa fall gör vi på annat sätt (se exempelvis våra
långtidstrender från de fria punktrutterna). Det är den genomgående förändringen av index över en
period av flera år, i regel minst tio, som är det viktiga för att se hur trenden ser ut
(ökning/minskning/stabila antal), oavsett var index = 1 återfinns.
En kurva av den typ som visas i SVT:s figur är faktiskt ett bra sätt om man vill visa de övergripande
mönstren i stället för att framhäva den årliga variationen. Den genomsnittliga (loglinjära) trenden för
perioden 1998–2020 som vi räknat ut är ‐4,8 % per år (se figurrubriken i SFT:s originalfigur med de
årliga indexen). Därmed är lappmesen en av de arter som det gått allra sämst för i Sverige under
nämnda period enligt Svensk Fågeltaxerings standardrutter.
Så SVT har inte ”tagit ursprungsdata för år 1999 och satt det på år 1997 (eller 1998)” och trenden för
tidsperioden 1998‐2020 blir inte svagt positiv genom att visa det hela på något annat sätt. Däremot
har en korttrend för de senaste ca tio åren faktiskt en positiv riktning, dock utan statistisk säkerhet.
Vi gissar att LRF menar att om de tar startårets värde (index = 1) och jämför det med slutårets värde
(index = 1,62) så är det senare högre. Att så är fallet innebär dock som sagt inte nödvändigtvis att
antalet fåglar (lappmesar i detta fall) har ökat mellan år 1998 och 2020. Vi vet att varje årsvärde är
förknippat med större eller mindre osäkerhet och undviker aktivt att lägga vikt vid enskilda
årsvärden, om det inte finns en mycket välgrundad anledning att tro att siffrorna för just denna art,
eller för ett givet år, är ”helt utan fel”. Det senare är sällan fallet. I stället lägger vi vårt fokus på hur
index i genomsnitt förändras över flera år efter varandra.
Att göra som SVT gjorde är alltså i våra ögon det bästa sättet att hantera våra data om man vill
beskriva en trend över tid. Att göra som LRF och välja två enskilda år och jämföra dem (?) ökar
markant risken för felaktiga bedömningar av en trend.
Generellt tillkommer att man alltid måste vara noggrann med att tala om vilken tidsperiod det är som
man pratar om. Det är därför sällan informativt att säga ”den här arten har minskat” om man inte
både anger tidsperioden och beräknar en genomsnittlig trend där de enskilda årens värden inte
hårdtolkas.
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