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Svensk Fågeltaxering (SFT) bevakar på uppdrag av 
Naturvårdsverket förändringar i fågelarternas be
stånd under häckningstid och vinter. SFT drivs från 
Biologiska institutionen, Lunds universitet, till de
lar i samarbete med Sveriges länsstyrelser och fram
för allt med hjälp av ovärderliga insatser av unge
fär 750 ornitologer. Många av dessa är medlemmar 
av Sveriges Ornitologiska Förening – BirdLife Sve
rige. På vår hemsida, www.fageltaxering.lu.se, finns 
bakgrundsinformation till projektet, metodbeskriv
ningar, nedladdningsbara protokoll och de senaste 
resultaten. Där finns inte minst diagram över an
talstrender och trenderna i siffror, samt den årsrap
port som samtliga våra inventerare får hemskickad 
till sig. 

Grunden i SFT:s verksamhet är att samla in jäm
förbara data enligt strikt standardiserade meto
der, som utarbetats i förväg för att kunna följa våra 
fågel populationer på bästa möjliga sätt. Detta är 
ett kraftfullt sätt att bedriva miljöövervakning och 
forskning på, samtidigt som det ger nya perspek
tiv och lärdomar både för såväl forskare, ornitologer 
som allmänhet. Alla svenska ornitologer är välkom
na att delta i Svensk Fågeltaxering! 

SFT består av flera olika delprogram, allt för att 
kunna följa en så stor del av vår fågelfauna som 
möjligt och dessutom under olika delar av året: 
1) Vinterpunktrutterna (tidigare kallad Vinterfågel
räkningen, som startade vintern 1975/76), med 
fritt valda punktrutter som inventeras antingen en, 
två eller fem gånger per vinter. Metodiken är myck
et enkel. Vid 20 punkter i terrängen, valda av in
venteraren själv, räknas alla fåglar som hörs eller 
ses under fem minuter. 2) Sommarpunktrutterna 

(1975), med samma räkningsmetod som på vin
tern och med ett räkningstillfälle per vår/sommar. 
3) Standardrutterna (1996), som har förutbestämda 
lägen, är systematiskt spridda över landet och består 
av en 8 km lång kombinerad punkt och linjetaxe
ring. Även standardrutterna räknas en gång per vår/
sommar. Sedan 2011 räknas förutom fåglar även 
större däggdjur. 4) Nattrutterna (2010) är metodo
logiskt sett en hybrid mellan punkt och standard
rutterna. Inom rutor om 25 x 25 km (de gamla s.k. 
topografiska kartbladen, motsvarande fördelningen 
av standardrutterna) läggs 20 punkter ut, vid vilka 
alla fåglar av utvalda arter sedda och hörda under 
fem minuter räknas. 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 och fram
åt, vardera en gång i mars, april respektive juni, för 
att täcka in nattaktiva fåglar. På nattrutterna räknas 
alla större däggdjur, både vid punkterna och längs 
körvägen. Sedan 2019 bokförs även förekomsten av 
groddjur på nattrutternas punkter. Standardrutter
na och nattrutterna bokas i förväg hos oss. 5) Sjö
fågelrutterna under häckningstid drivs tillsammans 
med BirdLife Sverige med syftet att förstärka över
vakningen av fåglar i blöta miljöer. Våtmarksfåg
lar räknas både i inlandet och längs kusten. En rutt 
kan bestå av en eller flera punkter, eller slingor, där 

foto: göran lenz

Gravanden Tadorna tadorna är en av de arter som går 
tillbaka allra mest i Sverige, medan steglitsen Carduelis 
carduelis på motstående sida fortsätter att öka.
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Figur 1 (forts. på nästa sida). Antal och fördelning av inventerade rutter inom Svensk Fågeltaxering under hösten 
2019, vintern 2019/2020 och vår/sommar 2020. Punkt-, standard-, natt- och sjöfågelrutter vår summeras per 25x25 
km. För standard- och nattrutterna finns bara en rutt per ruta. För övriga delprogram visas positionen för varje en-
skild inventering. 
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inventeraren, som lägger upp rutten själv, väljer var 
hen ska räkna. Rutten räknas en gång 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 fågelin
tresserade, även de som inte har vana av tidigare in
venteringar. 6) I systemet med kustfågel rutor, som 
finansieras av Naturvårdsverket och drivs i mycket 
nära samarbete med länsstyrelserna, inventeras 200 
systematiskt utplacerade 2 x 2 km stora rutor i skär
gårdsmiljö. Räkningarna sker huvudsakligen från 
båt. Rutorna är fasta och har fördelats länsvis i di
rekt proportion till antalet öar i respektive län. Alla 
observerade individer av utvalda arter räknas vid ett 
tillfälle per år under försommaren.

Från och med 2020 ingår även sjöfågelräkningar
na i september och januari som delprogram koordi
nerade av SFT. I båda inventeringarna räknas just 
sjöfåglar i fastlagda inventeringsområden som ligger 
spridda längs kusten och i inlandet. Januariinven
teringen ingår i den nationella miljöövervakningen 
och finansieras av Naturvårdsverket. Metoden är yt
terst enkel, inventeraren räknar och noterar helt en
kelt antalet sjöfåglar per art inom ett givet område.

De nationella gåsräkningarna som genomförs i 
januari, september, oktober och november finansie

ras huvudsakligen av Svenska Jägareförbundet. Leif 
Nilsson, Lunds universitet, har huvudansvaret för 
dessa inventeringar, men SFT är högst involvera
de i och med att de gäss som registreras i januari 
och septemberinventeringarna av sjöfåglar utgör en 
del av gåsinventeringarna. Liksom i fallet för sjöfåg
larna räknas gässen inom fördefinierade områden. 
Dessa räkningar kompletteras med data från Art
portalen.

Till och med 2020 har följande antal säsonger 
genomförts i de olika programmen: vinterpunkt
rutterna 45, sommarpunktrutterna 46, standard
rutterna 25, nattrutterna 11, sjöfågelrutterna 6, 
kustfågelrutorna 6, samt gåsräkningar 45, sjöfågel
räkningar september 48 och januari 54. 
 

Trendanalysmetoder
Eftersom alla rutter inte räknas alla år måste man 
använda avancerad statistik för att beräkna de ge
nomsnittliga förändringarna mellan åren. Vi an
vänder 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 använ
der 1998 för våra tre långtidssystem och för de se
nare tillkomna delprogrammen används respektive 
startår). Därefter räknas ett index ut för varje år i 
förhållande till basåret (för mer detaljer, se hem
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sidan). Diagram över trender för alla de arter som 
systemen täcker finns på vår hemsida.

Inventeringsåret 2020 
Huvuddelen av inventeringarna har utförts av ide
ellt arbetande ornitologer. Vad gäller standardrut
terna så arvoderas ett trettiotal personer centralt av 
projektet för att inventera standardrutter i främst 
de norra delarna av Sverige. Vilka dessa personer 
är varierar mellan åren. Dessutom har genom läns
styrelsernas försorg olika typer av ersättning utgått 
till många standardruttsinventerare, vilket är myck
et uppskattat. Länsstyrelserna i Uppsala, Västman
lands, Dalarnas och Värmlands län betalar ut ersätt
ningar till de som inventerar nattrutter i de länen, 
något som bidragit till den goda täckningen i dessa 
län. Inom systemet med kustfågelrutor betalas er
sättning ut per ruta genom anslag från Naturvårds
verket, antingen via deltagande länsstyrelser eller 
via projektet centralt. Anslag från Svenska Jägare
förbundet och vissa år även från Naturvårdsverket 
möjliggör att någon enstaka person arvoderas för 
att inventera gäss. Totalt deltog 759 personer under 
året i de delprogram som redovisas i denna rapport. 
Dessa deltagare listas under Tack.

Vädret
Den följande översiktliga väderinformationen är 
hämtad från SMHI:s hemsida. Hösten 2019 var 
tämligen odramatisk, med något över medeltem
peratur i södra Götaland, något kallare än normalt 
från norra Värmland och norrut, med normala tem
peraturer däremellan. Den meteorologiska hösten 
kom dock ovanligt tidigt, redan 3 oktober och dess
utom samtidigt över hela landet. Både oktober och 
november blev normalvarma i Götaland och sedan 
successivt allt kallare än normalt längre norrut. Den 
15 november gick sydgränsen för kontinuerligt snö
täcke genom Värmland och Gästrikland.

Vintern 2019/2020 var mycket mild alla tre må
naderna (december–februari) och blev den mildas
te i södra Sverige sedan mätningarna började i mit
ten på 1800talet. I Norrland var det också mycket 
varmare än normalt. Vintern var dessutom ovanligt 
nederbördsrik på många håll. Under en stor del av 
vintern gick snögränsen från norra Värmland till 
norra Hälsingland. På många platser i södra Sve
rige blev det aldrig meteorologisk vinter, utan den 
meteorologiska våren ”anlände” på bred front re
dan 15 februari. Vintern var, inte förvånande, den 
isfattigaste hittills i Östersjön sedan mätningarna 
startade år 1900. 

Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapilla noterades för första gången på vinterpunktrutterna 2019/2020.

foto: elisabeth fagerberg
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Våren blev återigen varmare än normalt, med re
jält mildväder i mars och april, men också, återigen, 
en något kyligare maj. Relativt varmast vår var det 
i södra Sverige och längs Norrlandskusten, medan 
den kalla maj gjorde att våren i fjällen och Norr
lands inland blev normalvarm. Det är värt att no
tera att medeltemperaturen på våren har långsiktigt 
ökat mer än vad medeltemperaturen för vintern har 
gjort.

Juni 2020 blev däremot varm eller mycket varm 
på de flesta håll. I delar av mellersta Sverige slogs 
många värmerekord. Generellt var juni torr, men 
genom lokala regnskurar slogs trots allt ett och an
nat regnrekord.

Punktrutterna   
Totalt gjordes 564 vinterinventeringar, varav 274 
under huvudperioden runt jul och nyår, vilket är en 
minskning sedan året före. Drygt 60 rutter gjordes 
alla fem vinterperioderna, medan 96 rutter inven
terades period 5. Totalt deltog 220 olika personer. 
Period 3 sågs 157 477 individer av 141 arter. Ny 
art för vinterpunktrutternas period 3 blev brand
kronad kungsfågel. Det gjordes även 210 sommar
punktrutter av 128 olika personer, samma antal rut
ter som 2019. Totalt sågs 77 227 individer av 209 

arter. Ny art för sommarpunktrutterna blev tajga
blåstjärt. Punktrutternas fördelning över landet 
framgår av Figur 1. 

Standardrutterna
Totalt inventerades 550 standardrutter (Figur 1), 
vilket är det näst högsta antalet hittills (585 rutter 
gjordes 2008). Sammanlagt deltog 221 olika per
soner. Nio rutter har inventerats alla 25 åren, fem 
rutter 24 år och tretton rutter 23 gånger. De rutter 
som inventerats minst antal gånger är inventerade 
fyra gånger (tre rutter). Sveriges 716 standardrutter 
har inventerats i genomsnitt 13,9 gånger per rutt. 
Totalt sågs 165 690 individer av 224 arter på lin
jerna. Ingen ny art registrerades. Totalt sågs 1 923 
däggdjur av 22 arter på 329 rutter. 

Nattrutterna
Det inventerades 151 olika nattrutter av 129 oli
ka personer under 2020 (Figur 1), ett normalt an
tal för senare år. Av dessa inventerades 130 rutter 
(86 %) vid alla tre tillfällen (mars, april, juni) och 
145 rutter (96 %) inventerades vid minst två tillfäl
len. Totalt sett genomfördes 426 inventeringar, va
rav 145 rutter under period 1 (mars), 144 rutter 
under period 2 (april) och 137 rutter under period 

Tajgablåstjärten Tarsiger cyanurus ser ut att expandera och noterades första gången på en sommarpunktrutt 2020.

foto: lars helseth
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3 (juni). Totalt har nu 218 olika nattrutter inven
terats under de elva år som delprogrammet funnits

Det räknades 14 540 adulta individer av 45 ut
valda fågelarter, 137 ugglekullar av fem arter och 
5 485 däggdjur av 21 arter på nattrutterna 2020. 
Groddjur av sex arter hördes på 410 punkter. Ny 
för nattrutterna blev vitstjärning blåhake som hör
des sjunga på två rutter i Skåne i april. 

Sjöfågelrutterna
Totalt inventerades 372 rutter av minst 161 perso
ner, vilket är något färre än ifjol (401 rutter av 170 
personer). Det sågs 64 071 individer av 107 arter. 
Sju nya arter registrerades under delprogrammets 
sjätte år, nämligen amerikansk kricka, stäpphök, 
kornknarr, dvärgbeckasin, spovsnäppa, småsnäppa 
och sandlöpare. 

Kustfågelrutorna
Under 2020 inventerades alla de 200 rutorna i del
programmet av 56 inventerare. Sammanlagt obser
verades 97 853 kustfåglar av 73 arter, där storskarv 
med 11 988 individer var vanligaste art. Ejderungar 
räknades i 13 län och totalt noterades 1017 ungar. 
Liksom år 2018 genomfördes en riktad ungfågel
räkning i ett urval av rutor (58 st), fem–sex veckor 
efter den ordinarie inventeringen. Totalt noterades 
1983 ungar av 18 arter. 

Sjöfågelinventeringen 
i september och januari

I september 2019 inventerades 145 räkningssekto
rer och i januari 2020 räknades det fågel i 1 060 
sektorer. Sammanlagt deltog minst 209 inventerare. 
Under septemberinventeringen sågs 104 268 fåglar 
fördelat på 35 arter, i januari 428 058 av 44 arter. 
Vanligaste art i september var kricka (27 380) och i 
januari var det vigg (99 384).

Gåsräkningarna 
Hösten 2019 inventerades i september 372 och i 
oktober och november 350 respektive 214 områ
den. Antalet inventerade områden i januari 2020 
var 1 504. Flest gäss under en enskild månad sågs 
i oktober 2019 då 641 445 individer registrerades. 
Det högsta antalet av en enskild art noterades för 
vitkindad gås i oktober (365 157). 

Trender de senaste tio åren
Trender som täcker alla år och samtliga delprogram 
finns att se på vår hemsida www.fageltaxering.lu.
se/resultat/trender. Sedan några år tillbaka beräk

nar vi för standardrutterna även trender för de se
naste tio åren, nu alltså 2011–2020. Detta som ett 
mått på hur det går ”nu”. Vi ser dessa korttidstren
der som ett viktigt komplement till våra långtids
trender. I Figur 2 visar vi vardera ett diagram över 
utvecklingen på standardrutterna, vinterpunktrut
terna och sjöfågelinventeringarna i januari under de 
senaste tio åren. 

Figur 2. Översikt av hur det gått för Sveriges fåglar de 
senaste tio åren, 2011–2020 i tre olika delprogram. An-
talet arter/underarter inkluderade per delprogram är 204 
för standardrutterna, 114 för vinterfågelräkningen och 
30 för sjöfågelinventeringen i januari. De mörka färger-
na (blå och röd) visar statistiskt säkerställda trender (ök-
ningar respektive minskningar) och de ljusare färgerna 
visar icke säkerställda trender. För de sistnämnda två 
grupperna har alltså ingen riktad trend kunnat faststäl-
las för de tio åren.
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Vi har för standardrutterna beräknat tioårstren
der för 204 arter/underarter (underarterna är: syd
liga 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). Likt 
2019 var 2020 ett generellt bra fågelår. Andelen art
er med signifikant ökning steg från 19 % till 26 %. 
Andelen säkra och osäkra minskningar låg kvar på 
ungefär samma nivå som i fjol. I genomsnitt har de 
204 arterna/underarterna ökat med 0,14 % per år.

Inte mindre än 33 arter/underarter har trender 
med den största statistiska säkerheten (p<0,001, 
***). De arter av dessa som minskat mest 2011–
2020 är grönfink, talltita, grönbena, björktrast, 
järnsparv, gulsparv, taltrast, sydlig lövsångare och 
svarthätta, från –7,6 % per år hos grönfink till –1,4 
% per år hos svarthätta. De tio arter/underarter med 
högst statistisk säkerhet som ökat mest 2011–2020 
är sydlig gransångare, steglits, gärdsmyg, gråhäger, 
storskrake, dalripa, nordlig gransångare, grågås, 
ängspiplärka och sångsvan. De har ökat med från 
14,5 % per år hos sydlig gransångare till 5,3 % per 
år för sångsvan. 

För vinterpunktrutterna har vi beräknat tioårs
trender för 114 arter (Figur 2). Precis som för stan
dardrutterna har vi för korsnäbbarna bara inklude

rat ”korsnäbb total” (alltså summan av alla mindre, 
större och obestämda korsnäbbar). Som synes är det 
en kraftig dominans av ökande arter (71 %), va
rav hälften är statistiskt säkerställda. Bland de ar
ter där trenden har den största statistiska säkerheten 
(p<0,001, ***) är det 15 ökande och 3 minskande 
arter. De tio arter som ökat mest i detta korttids
perspektiv är tjäder, gråhäger, gärdsmyg, steglits, 
grågås, storskrake, rödhake, sångsvan, storskarv 
och knölsvan. De har ökat med från 35,2 % per 
år hos tjäder till 10,0% per år för knölsvan. De tre 
tydligast minskande arterna under de senaste tio 
vintrarna är grönfink (–9 %), talltita (–6,4 %) och 
nötskrika (–3,9 %). 

För sjöfågelräkningarna i januari (som starta
de 1966) har vi beräknat tioårstrender för 30 art er 
(Figur 2). Som synes är det en mycket kraftig do
minans av ökande arter (78 %), varav de flesta är 
statistiskt säkerställda. Bland de arter där trenden 
har den största statistiska säkerheten (p<0,001, ***) 
är tolv ökande och det finns inga minskande arter. 
De tio arter som ökat mest de tio senaste vintrar
na är stjärtand, snatterand, gråhäger, kricka, sjöor
re, sothöna, bläsand, bergand, storskarv och små
dopping. De har ökat med från 41,0 % per år hos 
stjärt and till 10,6 % per år för smådopping. Den 
enda arten som har en signifikant minskning i kort

foto: mikael arinder

Snatterand Anas strepera är framgångsrik och hör till de arter som ökar mest i sjöfågelräkningarna i januari.
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tidsperspektivet är småskrake, som minskat med 
–1,8 % per år (p<0,05, *).

Räkning av ejderungar runt våra kuster
Under 2020 inventerades samtliga 200 kustfågel
rutor (se ovan). Sedan 2017 räknas också ejder
ungar under dessa inventeringar och fr.o.m. 2020 

görs detta i samtliga deltagande län utom ett. Lik
som 2018 genomfördes under 2020 även en riktad 
ungfågelräkning i ett urval av rutor (58 stycken) 
som återbesöktes 5–6 veckor efter den ordinarie in
venteringen. I den senare inventeringen räknas ung
ar av samtliga arter vars ungar simmar. Här tittar vi 
lite närmare på ejderns ungfågelproduktion. 

Under den ordinarie inventeringen 2020 sågs 
flest ejderungar per inventerad ruta i Skåne (37,5 
ungar). Därefter följde Västernorrland (21,8) och 
Blekinge (19,9). I Västernorrland har det räknats 
ejderungar under samtliga år som denna invente
ring pågått och resultatet är för det länet det klart 
högsta hittills. Figur 3 sammanfattar räkningarna 
av ejderungar för perioden 2017–2020. Resultaten 
från de fyra åren visar att det räknats flest ejderung
ar per inventerad ruta i Blekinge, Skåne och Västra 
Götaland. Förutom det självklara att antalet ungar 
är beroende av hur förekomsten av ejdrar är inom 
ett län, kan ytterligare en faktor påverka resultatet 
av räkningarna av ejderungar, nämligen tidpunkten 
för inventeringen. Det är möjligt att en större andel 
av ungarna kläckts ut vid tidpunkten för invente
ringen i söder och väst jämfört med ostkusten, men 
det förefaller osannolikt att detta fullt ut kan för
klara de länsvisa skillnaderna. I Södermanlands län 

Figur 3. Medelantalet registrerade ejderungar per in-
venterad ruta i landets kustlän, baserat på data från 
2017 till 2020. Länen visas med länskod i ordning från 
Norrbottens län (BD) i norr, söderut längs Östersjön ner 
till Skåne (M) och därefter norrut till Västra Götalands 
län (O). Felstaplar (standardavvikelse) visas för län där 
ejder ungar inventerats fler än två år. Produktionen av 
ungar har varit generellt bättre i söder och på Väst-
kusten.

Ejdern Somateria mollissima har minskat kraftigt i Sverige, och ungproduktionen är lokalt mycket låg.

foto: tomas lundquist/n
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har det i medeltal observerats åtta gånger fler ejder
ungar per ruta jämfört med Stockholms län och 
här förefaller det rimligt att skillnaden är opåver
kad av tidpunkten för inventeringen. Med tanke på 
att Stockholms skärgård hyser en avsevärd andel av 
den svenska ejderpopulationen så sänder resultatet 
vissa orossignaler.

Under den extra ungfågelräkningen 2020 inven
terades 58 rutor, två fler än år 2018. Resultaten in
dikerar att häckningssäsongen 2020 generellt sett 
var bättre än säsongen 2018. År 2020 noterades to
talt 1 983 ungar vilket är 50 % fler än vad som sågs 
2018. Sammanlagt har det inräknats ungar av 18 
sjöfågelarter och av dessa uppvisade 14 högre siffror 
vid den senaste inventeringen. Största ökningen i 
antalet ungar (202) sågs hos ejder. De jämförelsevis 
positiva siffrorna för 2020 verkar gälla för flertalet 
län, i sju av tio län var totalantalet ungar högre än 
under 2018.

Även om den metod som använts vid ungfågel
räkningen endast ger en översiktlig bild av de 
verkliga förekomsterna är vi övertygade om att 
inventeringen kan komma att bidra med kunskap 
som kan hjälpa till att förklara de förändringar som 
ses i populationsutvecklingen hos olika arter. En 
övervakning av reproduktionsframgång kan också 

tjäna som ett ”early warning system”. I stort sett alla 
kustfågelarter är långlivade och förändringar som 
ses i de häckande populationerna kan ha föregåtts 
av en lång period av ökad eller minskad reproduk
tiv framgång.

Några extra intressanta sentida trender
Huvuduppgiften för SFT är att följa hur det går 
i tid och rum för våra häckande och övervintran
de fåglar. Här nedan följer ett litet axplock av tren
der som vi tycker är lite extra intressanta. Notera 
att många fler trender finns att beskåda i vår senas
te årsrapport och på vår hemsida, även för de arter 
som beskrivs nedan. 

Storlom. Det häckande storlomsbeståndet, i alla 
fall i de delar som täcks av sommarpunktrutter
na, ökade i storlek under avslutningen av 1900tal
et och fram till början av 2000talet, för att sedan 
vända nedåt igen. Samma signal syns nu ganska 
tydligt även i standardruttsmaterialet där hela lan
det kommer med (Figur 4). Det är främst söder 
om 60°N som minskningen skett, med en säker 
minskning från 2002 och framåt, medan ingen så
dan minskning kan ses norr om 60°N. Även i våra 
nyare delprogram syns en signifikant minskning i 
sjöfågelrutterna på försommaren (2015–2020), och 

Storlommen Gavia arctica minskar i södra Sverige, medan beståndet förefaller stabilt i norr.

foto: ivan sjögren
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Figur 4. Trender baserade på sommarpunktrutter (röd kurva, 1975–2020) och standardrutter (svart kurva 1998–
2020) för ett urval arter. Inom parentes efter artnamnet visas medelantalet inräknade individer per år, årlig föränd-
ringstakt i procent, statistisk signifikans där *, ** och *** anger ökande statistisk säkerhet motsvarande p<0,05, 
p<0,01 och p<0,001. Ju fler stjärnor desto säkrare. NS = icke signifikant. Värden för punktrutterna till vänster, för 
standardrutterna till höger.

negativa (men inte signifikanta) trendriktningar i 
både nattrutterna och kustfågelrutorna. Större del
en av nattrutterna och sjöfågelrutterna görs i Göta 
och Svealand så där förstärks mönstret av att det 
just är i den södra tredjedelen av landet som stor
lommen i sen tid minskat i antal. Allt tyder på att 
det är en försämrad häckningsframgång i söder som 
ligger bakom den sentida minskningen. I norr, där 
beståndet alltjämt är stabilt är häckningsframgång

en god (Projekt Lom, M.O.G. Eriksson, muntl.). 
Bland föreslagna mekanismer till att häcknings
framgången i söder har försämrats finns ökad pre
dation på ägg och ungar, samt att s.k. brunifiering 
av sjöar försämrar lommarnas möjligheter att hitta 
mat till ungarna.

Smålom. Den generella bilden är fortsatt positiv 
med nationella ökningar i de längre serierna (Fi
gur 4). Enligt standardrutterna är det i norr som 
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ökningen har skett, medan bilden söder om 60°N 
möjligen drar åt det negativa hållet fast utan sta
tistisk säkerhet. I de allra senaste har beståndet va
rit stabilt på nationell nivå, även om vissa negati
va signaler finns i de allra nyaste programmen med 
nattrutter och kustfågelrutor. Än så länge tycks 
alltså smålommen klara sig bättre än storlommen, 
men även för smålommen finns negativa signaler i 
form av sviktande häckningsframgång. Här miss
tänks i alla fall en delförklaring kunna vara försäm
rad bytes tillgång, men det är än så länge mest en 
hypotes (Projekt Lom, M.O.G. Eriksson, muntl.). 
Lommar är långlivade och en försämrad häcknings
framgång behöver inte avspegla sig i en lägre popu
lationsstorlek förrän på lite längre sikt, men kanske 
ska vi förvänta oss att kurvan för smålom ska börja 
vända nedåt inom kort, precis som den redan gjort 
för storlommen?

Gravand. Vad händer egentligen med arten i Sve
rige? Fyra av sex beräknade trender är signifikant 
negativa och på grund av detta är arten nu klassad 
som Nära hotad (NT) i Rödlistan 2020. Våra 
delprogram tyder på en minskning både på kort 
och på lång sikt (Figur 4). Minskningstakten verkar 
ha tilltagit under 2000talet och är rent ut sagt kraf
tig under de senaste 6–10 åren enligt samstämmiga 
trender från sommarpunkt, standard, sjöfågelrut
ter samt kustrutor.

Tjäder. Denna art följs särklassigt bäst genom 
standardrutterna, eftersom tjädrar i de allra flesta 
fall ses först när de stöts av en inventerare i rörelse. 
Tjädern har ökat signifikant i antal under hela stan
dardruttsperioden, 1998–2020 (Figur 5). En sig
nifikant ökning finns även för de senaste tio åren, 
från en låg nivå kring 2010. Den senaste toppen har 
dock skett helt i norra Sverige (norr om 60°N), med 

en signifikant ökning där 2002–2020. Söder därom 
har beståndet varit ”stabilt” under samma period, 
om än med variationer mellan år. Standardrutts
index sjönk något från 2019, men var fortsatt på en 
hög nivå. De senaste årens topp får stöd från vinter
kurvan med väldigt höga index för de allra senaste 
vintrarna, även om vinterindex bygger på ganska få 
inräknade individer. Likt tidigare noterat i våra rap
porter är det slående hur väl populationskurvorna 
för tjäder, orre och järpe följt varandra under de se
naste dryga 20 åren, med ökningar fram till topp
året 2008, minskningar därefter fram till 2013–
2015 och sedan en rejäl ökning fram till 2020.

Gök. Ta några sekunder och titta på trendkurvor
na för gök från standardrutterna och sommarpunkt
rutterna (Figur 4). En nästan overkligt god överens
stämmelse. Det verkar inte spela någon roll var och 
hur gökar räknas, resultatet blir ändå det samma. 
Möjligen avviker nattruttskurvan en aning från det
ta, men i så fall inte mycket. Nationellt sett är alla 
tre systemen tämligen överens om att antalet gökar 
i Sverige har varit ganska stabilt på 2000talet. Bak
om denna nationella stabilitet finns en signifikant 
ökning 2002–2020 i södra Sverige (söder om 60°N) 
och en signifikant minskning i norr under samma 
tid, märkligt nog med exakt samma takt, 1,7 % per 
år i båda fallen. Nationellt finns även en svag men 
säker minskning under de senaste tio åren. 

Nattskärra. Antalet nattskärror i Sverige har en
ligt nattrutterna ganska exakt fördubblats sedan 
2010 (Figur 5). Förutom att förekomma i allt tätare 
bestånd i delar av landet där den funnits genomgå
ende i modern tid, verkar nattskärran också vara på 
väg att återta tidigare tappad utbredning. Numera 
hörs nattskärror regelbundet på nattrutter upp till 
gränstrakterna mellan Hälsingland och Medelpad.

Figur 5. Trenden för tjäder är baserad på standardrutterna (1998–2020) och för nattskärra på nattrutterna (2010–
2020). Inom parentes efter artnamnet visas medelantalet inräknade individer per år, årlig förändringstakt i procent, 
statistisk signifikans där *, ** och *** anger ökande statistisk säkerhet motsvarande p<0,05, p<0,01 och p<0,001. Ju 
fler stjärnor desto säkrare. NS = icke signifikant. 
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Sånglärka. Årets siffror ger oss än mer hopp för 
denna ikon bland jordbruksfåglar. Den sentida åter
hämtning vi noterat fortsatte under 2020 (Figur 4). 
Index steg såväl på standard som sommarpunkt
rutterna och 2020 års värden är faktiskt de högsta 
i de två systemen sedan åren 2000 respektive 2004! 
På standardrutterna ökar arten såväl i södra som i 
norra Sverige. Norr om 60°N har index faktiskt mer 
än dubblerats sedan bottenåret 2011.

Rödstjärt. Populationsutvecklingen de senaste 20 
åren hos denna art är ytterst intressant. Norr om 
60°N, det område i Sverige där vi har de allra fles
ta rödstjärtarna (Figur 6) har antalen inte ändrats 
alls. I södra Sverige däremot har antalet rödstjärt
ar ökat med 250 %! Av kartorna i Figur 6 fram
går tydligt att ökningen i Sydsverige i huvudsak 

ägt rum i Skåne, Halland och Blekinge. Mönstret 
påminner mycket starkt om det vi sett hos två an
dra tättingar i sen tid, gransångare och gulärla, där 
väldefinierade sydliga underarter har ökat kraftigt i 
samma område och ”vandrat” in från sydväst (helt 
klart i gransångarens fall, mindre säkert i gulärlans 
fall). Bara en underart av rödstjärt finns dock be
skriven för norra och västra Europa. I Sverige finns 
heller inget hos ringmärkningsåterfynden som 
indikerar olika flyttningsriktning från rödstjärtar 
från olika delar av landet. Oavsett så indikerar våra 
standardruttsdata att rödstjärtar från kontinenten 
håller på att vandra in i landet från sydväst och 
att populationsutvecklingen är tydligt skild från 
Sveriges nordligt häckande rödstjärtar. 

Svarthätta. Denna skönsjungande flyttfågel var 

Figur 6. Det genomsnittliga antalet rödstjärtar sedda på standardrutterna per genomförd inventering 1996–2010 
och 2011–2020. Notera den mycket kraftiga ökningen i Skåne och längs Götalands kuster.
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länge en av de arter som ökade mest påtagligt i 
landet och vi nämnde den ofta tillsammans med 
gransångare och steglits som en av de verkliga vin
narna i svensk fågelfauna. Det är dags att ändra på 
denna bild, för svarthättan har faktiskt min skat sig
nifikant de senaste tio åren, vilket tydligt syns både 
för standard och sommarpunktrutter (Figur 4). 

Hur många av Sveriges 
häckande fågelarter täcker vi?

Det senaste decenniet har vi inom SFT startat tre 
nya delprogram; nattrutterna, sjöfågelrutterna och 
kustfågelrutorna. En viktig avsikt med detta har va
rit att bättre täcka både arter och miljöer som inte 
täcks tillräckligt bra, eller alls, av standardrutterna 
och sommarpunktrutterna. Mycket riktigt är det 
betydligt fler arter som vi nu kan producera popu
lationskurvor för. Men hur stor andel av Sveriges 
häckande arter täcker vi?

Man kan alltid diskutera exakt hur många fågel
arter som regelbundet häckar i Sverige så för att 
göra det lätt för oss har vi använt de 251 arter som 
redovisas i Ottosson m.fl. (2012; Fåglarna i Sveri-
ge). Sedan dess har ägretthäger, svarthuvad mås och 

trädgårdsträdkrypare anslutit sig som häckfåglar, 
medan den svartbenta strandpiparen har lämnat 
oss, så totalt 253 arter då. 

Vidare är det inte helt lätt att avgöra när och om 
vi följer en art ”bra”. Vi har generellt satt en mini
minivå på fem sedda individer per år för att alls visa 
upp en trend (med enstaka undantag). Detta låter 
kanske futtigt, men det är inte bara antalet sedda 
individer som avgör hur bra vi följer en art utan 
också på hur många platser vi har letat. Med nu
varande nivå på standardrutterna (≈500 per år) in
venteras ungefär 400 mil linjer om året, linjer vars 
miljöer är strikt representativa både geografiskt och 
miljömässigt. Genom kustfågelrutorna undersökts 
årligen en yta av 800 km2 skärgårdsöar med omgi
vande vatten. Under nattrutterna avlyssnas knappt 
3  000 punkter tre gånger varje vårvinter–försom
mar, osv. För några arter, så som jorduggla, hök
uggla och fjällvråk, vågar vi påstå att även de 8, 10 
respektive 20 individer som ses per år på standard
rutterna av dessa arter ger en generellt god bild av 
arternas populationsutveckling. För andra arter 
med få sedda individer är det säkert mer skakigt. 

I vår senaste årsrapport (se hemsidan) publicera

Trädgårdsträdkryparen Certhia brachydactyla har anslutit sig till Sveriges häckande fågelfauna under 2010-talet.

foto: mikael arinder
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de vi trender för 225 arter som häckar i Sverige. 
För 222 av dessa arter kommer trenderna från häck
ningstid, men för i alla fall två arter är det högst tro
ligt att de som räknas höst eller vinter i huvudsak är 
svenska häckfåglar (fjällgås, pilgrimsfalk). Det gör 
224 arter, alltså 89 % av landets häckande fågel
arter. För åtminstone 10–20 av dessa arter är trend
erna baserade på små (men representativa och sys
tematiskt insamlade) dataset. Vill man därför vara 
mer försiktig i sin tolkning kan man säga att vi nu
mera följer ungefär 200 arter (80 %) väl.

De arter för vilka vi inte presenterar någon trend 
alls för häckningstiden är svarthalsad dopping, vit 
stork, stjärtand, fjällgås, brun glada, ängshök, jakt
falk, pilgrimsfalk, dvärgbeckasin, dubbelbecka sin, 
myrspov, svarthuvad mås, tretåig mås, fjälluggla, 
tornuggla, vitryggig hackspett, kungs fiskare, 
berglärka, pungmes, skäggmes, träd gårdsträdkrypare, 
svarthakad buskskvätta, svart rödstjärt, tajgablåstjärt, 
vassångare, höksångare, lundsångare, nordsångare, 
fältpiplärka, rödstrup ig piplärka, gulhämpling, vin
terhämpling, snösiska, dvärgsparv och kornsparv (Fi
gur 7). Några få av dessa är knappt att betrakta som 
regelbundet häckande i landet (fjälluggla, tornuggla). 

Flera andra är uppen barligen extremt sällsynta eller 
lokalt förekommande och kommer aldrig att komma 
med i generella program utan de måste följas med 
riktade studier. Vilket i flera fall också görs. Många 
av arterna ses redan i enstaka exemplar varje år och 
för dem gäller antingen att inventeringsinsatsen ökas, 
eller att de blir vanligare, för att vi skall kunna beräk
na en trend. Ytterligare några arter, som svart hakad 
buskskvätta och trädgårdsträdkrypare (fram till 2020 
ännu ej sedda på standardrutterna), kan tänkas kom
ma med inom en snar framtid om den pågående ök
ningen i Sverige fortsätter. Ungefär som för brand
kronad kungsfågel, som vi nu kan följa sedan 2013. 

Sammanfattningsvis har vi inom SFT, inte minst 
genom de delprogram som startats sedan 2010, en 
generellt mycket god bild av hur det går för Sveri
ges fåglar. 22 nya arttrender har tillkommit på det
ta sätt och för många andra finns nu starkare data 
än tidigare. Tillsammans med de många artspecifi
ka program som drivs runt om i landet inom andra 
projekt än SFT är det uppenbart att den samman
lagda kunskapen om våra svenska häckande fågel
bestånd är god.

Trots att kungsfiskaren Alcedo atthis nu är vitt spridd, fångas den inte upp i tillräckliga antal av inventeringarna.

foto: mikael arinder
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Tack
Ett stort och varmt tack till landets alla inventera
re utan vars fantastiska insatser denna fågelövervak
ning vore omöjlig. Följande 759 personer invente
rade och rapporterade från hösten 2019, vintern 
2019/2020 och sommaren 2020 (vi ber om ursäkt 
ifall någon glömts):

Åke Abrahamsson, Pelle Adenäs, Emil Agneholm, Joon Albrektsson, Mats 
Aldérus, Bengt Allberg, Per Andell, Ingemar Ander, Alf Andersson, Arne 
Andersson, Arne Andersson, Bengt Andersson, Bengt Andersson, Björn
Åke Andersson, BrittMarie Andersson, CarlAxel Andersson, Daniel An
dersson, Erik Andersson, Fredrik Andersson, Gunnar Andersson, Göran 
Andersson, Göran Andersson, Hans Andersson, Ingvar Andersson, Jan 
Andersson, Jan Andersson, Lars Andersson, LarsGunnar Andersson, 
LarsÅke Andersson, Mats Andersson, Mattias Andersson, Niklas Anders
son, Nils Åke Andersson, NilsÅke Andersson, Peter Antkowiak, Debora 
Arlt, Håkan Aronsson, Niklas Aronsson, Tommy Aronsson, Anders Arr
henius, Kim Arrio, Jan Artursson, Stefan Asker, Per Aspenberg, Benckt 
Aspman, Per Ax, Mats Axbrink, KarlMartin Axelsson, Leon Axels
sonWidén, Jessica Backeryd, Pekka Bader, Gunnar Bakken, Maria Bar
kell, Per Barkengren, BoGöran Bengtsson, Jan Bengtsson, Kenneth 
Bengtsson, Lars Bengtsson, Markus Bengtsson, Rasmus Bengtsson, Stefan 
Bengtsson, Ulf Bengtsson, Staffan Bensch, Phil Benstead, Henrik Berg, 

Lotta Berg, Stefan Berg, Johan Bergkvist, Peter Berglund, Staffan Berg
man, Adam Bergner, Mats Bergquist, Anders Bergqvist, Bengt Berthils
son, Anders Birgerson, Ingvar Björhall, Jan Björkman, Lennart Björk
quist, Magnus Bladlund, Henrick Blank, Torbjörn Blixt, Magnus Blom, 
Fredrik Blomqvist, Sven Blomqvist, Hans Boberg, Johan Bohlin, Lotta 
Bonde, Ola Bondesson, Lena Bondestad, Anders Borgehed, Anders Bo
ström, Bertil Breife, Jan Brenander, Tomas Brodin, Judit Brolid, Lars 
Brolund, Börje Broström, Tomas Bylund, Bengt Börjesson, Hans Börjes
son, Göran Börkén, Karin Callmer, Curt Carlqvist, Kjell Carlsson, Leif 
Carlsson, Ronny Carlsson, SvenEvert Carlsson, Tomas Carlsson, Ulf 
Carlsson, Ulf T Carlsson, Tommy Carlström, Åke Cederblad, Göran Ce
derholm, Ingvar Claesson, Stefan Clausen, Paul Cook, Hans Cronert, 
Clas Cronlund, Daniel Dagernäs, Esbjörn Dahl, Tore Dahlberg, Björn 
Dahlbom, Mikael Dahlbom, Börje Dahlén, Sten Danielsson, Marianne 
De Boom, Adjan De Jong, Wilhelm Dietrichson, Bill Douhan, Lena 
Douhan Håkansson, Jan Dunfjäll, Aron Dynesius, Ulf Edberg, Per Eden
hamn, Peder Edvinsson, Michael Egerzon, Sophie Ehnbom, Björn Ek
berg, Robert Ekblom, Björn Ekelund, Seppo Ekelund, Per Ekerholm, 
Kjell Eklund, Olle Ekman, Johan Ekstrand, Christer Elderud, Johan Elf
ström, Paul Elfström, Yngwe Elfwing, Sara Elg, Lennart Elvelin, Patrik 
Engberg, Leif Engelholm, Henri Engström, Jonas Engzell, Fredrik Enoks
son, Anders Eriksson, Christer Eriksson, Gustav Eriksson, Kjell Eriksson, 
Kjell Eriksson, Lars Eriksson, LarsErik Eriksson, Lennart Eriksson, Mats 
Eriksson, Nils Eriksson, NilsErik Eriksson, Thord Eriksson, Tommy Er
iksson, Viktor Eriksson, Gudrun ErikssonLindgren, Ola Erlandsson, Da
vid Erterius, Johannes Esberg, Ragnar Falk, Ronny Fallberg, Sven Faugert, 

Figur 7. Tre arter som Svensk Fågeltaxering (ännu) inte kan producera några trender för, då de observeras i för låga 
antal – dubbelbeckasin Gallinago media, fältpiplärka Anthus campestris och dvärgsparv Emberiza pusilla. 

foton: åke lindström
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LarsÅke Flodin, Per Flodin, Per Olov Florell, Per Fogelström, Mats For
slund, Måns Forster, Martin Fransson, Kenneth Franzén, Nils Magnus 
Fredriksson, Gösta Friberg, Magne Friberg, Dan Fritzon, Karl Fritzson, 
Janós Fuchs, Håkan Funk, Andreas Garpebring, Mikael Gemsjö, Mattias 
Gerdin, Lars Gezelius, Agne Gillholm, Lars Gotborn, Mats Gothnier, Su
sanne Govella, Jonas Grahn, Mats Grahn, Roger Gran, Bo Granberg, 
Martin Green, Urban Grenmyr, Fredrik Grensman, AnnMari Grönkvist, 
SvenErik Grönkvist, Christopher Gullander, Per Gullstrand, Karl Gun
narsson, Urban Gunnarsson, Peter Gustafson, Björn Gustafsson, Bo Gus
tafsson, Douglas Gustafsson, Fredrik Gustafsson, Jan Gustafsson, Johan 
Gustafsson, Jonas Gustafsson, Per Gustafsson, Rolf Gustafsson, Sture 
Gustafsson, Tord Gustafsson, Arne Gustavsson, Johanna Gustavsson, Lars 
Gustavsson, Fingal Gyllang, Kristina Gynning Olsson, Anders Göthberg, 
Fredrik Haas, Anders Haglund, CarlIvar Hagman, Mikael Hagström, 
Petter Haldén, Patrik Hall, Mats Hallberg, Örjan Hallberg, Joel Halling
fors, Bo Hallman, Kent Halttunen, John Halvarsson, Linda Halvorsen, 
David Hammarberg, Tobias Hammarberg, Lars Hammarfalk, Dan Ham
marlund, Gunilla Hammarström, Lillebror Hammarström, Bengt Hans
son, Mona Hansson, Samuel Hansson, Mikael Haraldsson, Arvo Harjula, 
Annica Hed, LarsGöran Hedberg, Sören Hedberg, Peder Hedberg Fält, 
Per Hedenbo, Lars Hedenström, Hanna Hederberg, KjellOlof Hedlund, 
Ingemar Hedtjärn, Torbjörn Hegedüs, Lars Helgesson, Bo Hellberg, Leif 
Helldal, Sofie Hellman, Ulla Hellman, Ingmar Hellström, Per Helttunen, 
Lars Henningsson, Clas Hermansson, Sture Hermansson, Louise Her
nander, Bengt Hertzman, Jon Hessman, CarlAnders Hilmarch, Sam 
Hjalmarsson, Mats Hjelte, Måns Hjernquist, Björn Hoffberg, Peter 
Holmberg, Mia Holmebrant, Ralf Holmér, Mikael Holst, Ellen Hultman, 
Nils Hultman, Thomas Hultquist, Ulf Humlesjö, Olle Hydén, Per Hå
kansson, Jan Hägg, Ulric Ilveus, Gun Isacson, Göran Israelsson, Anders 
Ivarsson, Hasse Ivarsson, Tobias Ivarsson, Per Jacobsson, Torbjörn Janson, 
Harald Jansson, Sven H Jansson, Åke Jansson, Leif Jern, Anders Johans
son, Anton Johansson, Björn Johansson, Christer Johansson, Christer Jo
hansson, Christer Johansson, Gunnar Johansson, HansOlof Johansson, 
Hugo Johansson, Inger Johansson, Kjell Johansson, Lars Johan Johansson, 
Lars O Johansson, Leif Johansson, Leif Johansson, Per Johansson, Ragna 
Johansson, Roland Johansson, Thomas Johansson, Ulf Johansson, Bo 
Johnsson, Thomas Johnsson, Henrik Jonsson, Mattias Jonsson, Olle Jons
son, Rickard Jonsson, Åke Jonsson, Jörgen Josefsson, Morgan Josefsson, 
PerInge Josefsson, Cecilia Journath Pettersson, Vesa Jussila, Anders Jäger
vall, Tommy Järås, Anders Jönsson, Gunder Jönsson, Jonas Jönsson, Mi
kael Jönsson, Paul Eric Jönsson, Ulf Jönsson, Eva Jörgensen, Anders Jör
neskog, Germund Kadin, Hakon KampePersson, Agneta Karlsson, Jan 
Karlsson, Jan Karlsson, Johan Karlsson, Klas Karlsson, Roger Karlsson, 
Roine Karlsson, Stefan Karlsson, Thomas Karlsson, Urban Karlsson, Mats 
Karlström, Zsombor Karolyi, Rüdiger Kasche, Roger Kaufmann, Olle 
Kellner, Per Kjellin, Jonas Knape, Mats Knutsson, Jan Korslid, Jens 
Krantzén, Håkan Krave, Peter Kuiper, Anton Kvarnbäck, Martin Kvarn
bäck, Björn Kylefors, Claes Kyrk, KarlGunnar Källebrink, Ingela Källén, 
Urpo Könnömäki, Magnus Köpman, Gunnar Lagerkvist, Ragnar Lager
kvist, Stig Lagstedt, Rolf Lahti, Peter Lantz, Anders Larsson, Anders L 
Larsson, Arne Larsson, Arnold Larsson, Bernt Larsson, IngerMarie Lars
son, Johan Larsson, Kjell Larsson, KjellArne Larsson, LarsInge Larsson, 
Malin Larsson, Martin Larsson, Sven Larsson, Sören Larsson, Tommy 
Larsson, Ulf Larsson, Stefan Lemurell, Seppo Leppälampi, Håkan Lerne
falk, Björn Lilja, Christina Lilja, Rolf Lilja, Robert Liljeberg, Sara Lilje
berg, Conny Liljenberg, Staffan Liljeqvist, Jonas Lind, BerndtJohan 
Lindberg, Jörgen Lindberg, Billy Lindblom, Joakim Lindblom, Lars Lin
dell, Thomas Lindell, Ulf Lindell, Anders Lindén, Sören Lindén, Jan Lin
der, Dan Lindmark, Lars Lindqvist, Ronnie Lindqvist, Jan Lindström, 
Åke Lindström, Erik Linnarsson, Ulf Linnell, Stefan Lithner, Andreas 
Livbom, Margareta Ljungdahl, PerSture Ljungdahl, Karen Lund, Emil 
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Ett stort tack också till Per Andell, Johan Bäckman 
och Martin Stjernman för hjälp med datahantering. 
Även ett stort tack till landets samtliga 21 länsstyrel
ser som alla, på olika sätt, varit inblandade i och stö
der SFT:s inventeringar. Alla län använder idag stan
dardrutterna för regional övervakning och i många 
fall stöder dessa även standardruttsinventering eko
nomiskt i de egna länen. Detta stöd är ovärderligt 
och utan detta skulle sannolikt betydligt färre rutter 
inventeras per år. Länsstyrelserna i Uppsala, Väst
manlands, Värmlands och Dalarnas län ger även 
ekonomiskt stöd till i nattrutterna i länen, något vi 
också är mycket tacksamma för. I princip samtliga 
kustlän är engagerade i den nystartade kustfågelö

vervakningen vilket också är ett ovärderligt samar
bete. Tack också till  BirdLife Sverige och de regio
nala orni tologiska föreningarna för gott samarbete 
kring Sjöfågel rutterna. Sist men inte minst ett stort 
tack till Naturvårdsverket som står för den huvud
sakliga finansieringen av Svensk Fågeltaxering och 
vår kontaktperson där, David SchönbergAlm.  

martin green, fredrik haas, 
åke lindström & leif nilsson 

Ekologihuset 223 62 Lund 
Epost: fageltaxering@biol.lu.se 

Hemsida www.fageltaxering.lu.se    

Svarthakad buskskvätta Saxicola rubicola, här en hona, har etablerat sig i södra och sydvästra Sverige i sen tid.
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