Svenska fågelindikatorer (utdrag ur Årsrapporten för 2021)
Svensk fågeltaxerings data används i huvudsak till att beräkna populationstrender för enskilda arter
och underarter under olika delar av året. Men data används också både inom och utom Sverige för
att beskriva hur det går för grupper av fågelarter, i form av genomsnittliga trender för arter knutna
till olika miljöer (s.k. indikatorer). Från de ingående arternas TRIM-index beräknas genomsnittliga
index och en kurva för alla de ingående arterna tillsammans. I denna beräkning spelar det ingen roll
hur vanlig en art är utan varje arts index väger lika tungt som de andras (för detaljerad metodik
hänvisar vi till Soldaat et al. 2017, Ecological Indicators 81:340–347). Här presenteras de
viktigaste av de nationella indikatorer som beräknas inom SFT. Indikatorn för det svenska
miljömålet ”Levande skogar” (”Häckande fåglar i skogen”) visas här som exempel (Fig. 3). Dessa
indikatorer publiceras dessutom på vår hemsida under Resultat/Indikatorer.
Vi beräknar tre huvudtyper av indikatorer, av vilka den första är de officiella miljömålsindikatorerna specifikt för Sverige. Det är indikatorerna för ”Ett rikt odlingslandskap”, ”Levande
skogar”, och ”En storslagen fjällmiljö”. Vi väljer också att fortsätta beräkna de miljömålsindikatorer som var officiella
svenska indikatorer fram till 2018,
nämligen de för ”Levande sjöar
och vattendrag”, ”Myllrande
våtmarker” och ”Ett rikt växt- och
djurliv”. En sjunde indikator gäller
”Begränsad klimatpåverkan” och
beskriver hur proportionen sydliga
och värmeälskande arter ändras i
våra fågelsamhällen, vilket är ett
mått på hur ett varmare klimat
påverkar de svenska fåglarna.
Den andra typen av
indikatorer är de som beräknas på
EU-nivå. Där gör vi svenska
varianter av de data som skickas
för att ingå i de EU-gemensamma
indikatorerna. Indikatorer för i
Höga naturvärden i skogen i stort: tjäder, järpe,
huvudsak landlevande fåglar
skogsduva, gröngöling, mindre hackspett, tretåig
hackspett, nötkråka, lavskrika, stjärtmes, svartmes,
”Vanliga jordbruksfåglar”,
tofsmes, lappmes, entita, talltita, trädkrypare,
”Vanliga skogsfåglar” samt
domherre (n = 16)
”Vanliga fåglar” och för dessa
används data från standardrutterna
Figur 3. Indikator för det svenska miljömålet Levande skogar,
och sommarpunktrutterna (se
baserat på standardrutterna 2002–2021. Den tjocka linjen visar
www.pcbms.info). För vanliga
genomsnittlig trend, det grå fältet det 95 % konfidensintervallet. Prickarna är årliga medelindex. Trend för alla år
jordbruksfåglarna ingår exakt
samt de senaste 10 åren ges också. De ingående arterna listas i
samma 15 arter som i den svenska
rutan ovan, fet svart för arter med statistiskt säkerställd
miljömålsindikatorn för Ett rikt
ökning 2002–2021 och fet röd om trenden är signifikant
odlingslandskap.
minskande.
Vi rapporterar också data till
The official Swedish bird indicator for Forest. Species in bold
had significant positive trends 2002–2021, species in bold red
EU-indikatorer för övervintrande
had significant declines. The indicator trend over the full
och häckande sjöfåglar, som ett
period and the last 10 years are also given.
led i uppföljningen av EU:s
havsmiljödirektiv. För Östersjön (egentligen Östersjön och Kattegatt) samordnas detta arbete av
HELCOM (www.helcom.fi), medan OSPAR (www.ospar.org) koordinerar arbetet för bland annat
Nordsjön. I denna rapport redovisar vi (se sidan 22) för övervintrande sjöfåglar följande
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indikatorer: Fiskande arter, arter som söker föda i det fria vattnet (smålom, skäggdopping,
svarthakedopping, storskarv, småskrake, storskrake, salskrake), Bentiska arter, arter som lever på
bottenlevande evertebrater såsom musslor och snäckor (bergand, vigg, brunand, knipa, alfågel,
svärta, sjöorre, ejder) och Betande arter, arter som livnär sig på växter (gräsand, kricka, bläsand,
stjärtand, knölsvan, sångsvan, sothöna. Indikatorerna beräknas för två geografiska områden:
Västerhavet (kusten norr om Öresundsbron) och Östersjön (kusten söder och öster om
Öresundsbron). Notera att de nationella versionerna av indikatorerna inte har någon officiell status.

Själva indikatorerna följer nedan:

2

Fågelindikatorerna
Svensk fågeltaxerings data används framför allt till att beräkna populationstrender för enskilda arter
och underarter under olika delar av året. Men data används också både inom och utom Sverige för
att beskriva hur det går för grupper av fågelarter, i form av indikatorer. Dessa visar de
genomsnittliga trenderna för arter kopplade till olika miljöer. Från de ingående arternas TRIMindex beräknas genomsnittliga index och en kurva för alla de ingående arterna tillsammans (se
Metoder). Följande nationella indikatorer presenteras i detta avsnitt:
•
•
•
•

De officiella svenska miljömålsindikatorerna – fåglar i skogen, odlingslandskapet och fjällen
Tidigare officiella indikatorer för de svenska miljömålen – fåglar vid sjöar och vattendrag och
fåglar i våtmarker, samt indikatorer för växt- och djurliv sammantaget och för klimat
Svenska indikatorer relaterade till EUs havsmiljödirektiv
Svenska versioner av europeiska fågelindikatorer – skogsfåglar och vanliga fåglar

Officiella indikatorer för de svenska miljömålen
Först visas de nuvarande officiella fågelindikatorer som finns för tre svenska miljömål. Dessa är
indikatorerna för Levande skogar (”Häckande fåglar i skogen”, inklusive tre delindikatorer) och
Storslagen fjällmiljö (”Häckande fåglar i fjällen”, en indikator vardera för fjällbjörkskog och
kalfjäll) är baserade på standardrutterna 2002–2021. Indikatorerna för Ett rikt odlingslandskap
(”Fåglar och fjärilar”, här visas delindikatorn ”Fåglar i odlingslandskapet”) är baserade på sommarpunktrutterna 1975–2021 samt standardrutterna 1998–2021. Mer information finns på den officiella
miljömålshemsidan: www.sverigesmiljomal.se
Miljömålet Levande skogar
Nedan visas först indikatorn med samtliga ingående 16 arter. Därefter följer indikatorer för tre
tidigare delmål, där arter ingår baserat på vilka kopplingar de har till olika strukturer i skogen som
allmänt sett har stark koppling till rik biologisk mångfald. Det handlar om fåglar knutna till död
ved, äldre skog och lövrik skog. Alla fyra baseras på data från standardrutterna.

Höga naturvärden i skogen i stort: tjäder,
järpe, skogsduva, gröngöling, mindre
hackspett, tretåig hackspett, nötkråka,
lavskrika, stjärtmes, svartmes, tofsmes,
lappmes, entita, talltita, trädkrypare,
domherre (n = 16)
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Död ved: gröngöling, mindre
hackspett, tretåig hackspett,
entita, talltita (n = 5)

Äldre skog: tjäder, tretåig
hackspett, lavskrika, svartmes,
tofsmes, lappmes, talltita,
trädkrypare, domherre (n = 9)

Lövrik skog: skogsduva,
gröngöling, mindre hackspett,
tretåig hackspett, stjärtmes,
entita, trädkrypare (n = 7)

Huvudindikatorn för skogsfåglarna visar under de senaste 20 åren ingen statistisk säkerställd
förändring, men kurvan har börjat peka nedåt de senaste fem–sex åren. Trenderna för de olika
delindikatorerna ser något annorlunda ut. För de fem arter vi valt ut som speciellt kopplade till död
ved har indikatorn minskat signifikant över de senaste såväl 20 som tio åren. För nio arter kopplade
till äldre skog finns inga signifikanta förändringar. För sju arter kopplade till lövrika skogar finns
inte heller några signifikanta förändringar, men numeriskt är trenden de senaste tio åren tydligt
negativ.
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Miljömålet Ett rikt odlingslandskap
Det finns två indikatorer för detta miljömål. De är grundade på det europeiska urvalet för EUs
Farmland Bird Index och inkluderar de 15 arter som vi har data för i Sverige. Den första indikatorn
grundar sig på data från standardrutterna (sedan 1998), den andra på data från sommarpunktrutterna
(sedan 1975). För de 20 åren med standardrutter är trenden långsiktigt signifikant minskande, men
ingen förändring har skett de senaste tio åren, vilket indikerar en stabilisering av läget. För de 47
åren med sommarpunktrutter är både den långsiktiga och den korta trenden signifikant minskande.

Ett rikt odlingslandskap: tornfalk,
tofsvipa, sånglärka, ladusvala, råka,
buskskvätta, törnsångare,
ängspiplärka, gulärla, törnskata, stare,
hämpling, gulsparv, ortolansparv,
pilfink (n = 15)
[Baserat på standardrutterna]

Ett rikt odlingslandskap: tornfalk,
tofsvipa, sånglärka, ladusvala, råka,
buskskvätta, törnsångare,
ängspiplärka, gulärla, törnskata,
stare, hämpling, gulsparv,
ortolansparv, pilfink (n = 15)
[Baserat på sommarpunktrutterna]
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Miljömålet Storslagen fjällmiljö
Även för detta miljömål finns det två indikatorer, som vardera representerar fåglar på kalfjället och
i fjällbjörkskogen. Båda baseras på sju arter som i fjällen är knutna till dessa miljöer och data
kommer från de 104 standardrutter som identifierats som ”fjällrutter”. Båda kurvorna har ungefär
samma form, med en minskning de första tio åren och en ökning de därpå följande tio åren. Den
sistnämnda ökningen är statistiskt säkerställd i båda fallen. För arterna knutna till fjällbjörkskog är
långtidstrenden, de senaste 20 åren, fortsatt signifikant negativ trots den sentida ökningen.

Kalfjäll: fjällripa, ljungpipare,
fjällabb, stenskvätta,
ängspiplärka, lappsparv, snösparv
(n = 7)

Fjällbjörkskog: dalripa, rödvingetrast, rödstjärt, blåhake, lövsångare, gråsiska, bergfink (n = 7)
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Tidigare indikatorer för de svenska miljömålen
Våra fågeldata användes tidigare som indikatorer för ytterligare fyra svenska miljömål; Levande
sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Ett rikt växt- och djurliv samt Begränsad
klimatpåverkan. Dessa är inte längre officiella svenska indikatorer, men vi tycker att indikatorerna
fortsatt är värdefulla att visa. Även dessa är baserade på standardrutterna för perioden 2002–2021.

Levande sjöar och vattendrag: storlom, smålom,
skäggdopping, vigg, knipa, småskrake,
storskrake, fiskgjuse, sothöna, drillsnäppa,
fisktärna, silvertärna, forsärla (n = 13)

Ett rikt växt- och djurliv
Samtliga arter som ingår i övriga indikatorer samt
ejder, röd glada, strandskata, silltrut och havstrut
(n = 74)

Myllrande våtmarker
Södra Sverige: rördrom, kricka, sångsvan, brun
kärrhök, trana, sothöna, enkelbeckasin,
grönbena (n = 8)

Myllrande våtmarker
Norra Sverige: smålom, kricka, bläsand,
sångsvan, trana, ljungpipare, enkelbeckasin,
småspov, grönbena, svartsnäppa, gluttsnäppa,
kärrsnäppa, brushane, smaln. simsnäppa (n = 14)

Bland de fyra indikatorerna visade ovan är det alltså endast trenden för indikatorn Myllrande
våtmarker, södra Sverige som har en signifikant förändring, en måttlig ökning över de senaste tio
åren.
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Även indikatorn för miljömålet Begränsad klimatpåverkan beräknas utifrån data från
standardrutterna, men på ett annat sätt än övriga indikatorer. Samtliga arter som noterats längs
rutterna ingår, förutom förbiflyttande arktiska fåglar och rena rariteter. Varje fågelart klassas först
efter hur varmt det är inom dess europeiska utbredningsområde under april–augusti. För till
exempel lappmesen och steglitsen är denna medeltemperatur +6,9 respektive +15,3°C. Därefter kan
man för varje fågelinventering beräkna ”medeltemperaturen” för de individer som påträffats. Vi
kallar denna ”medeltemperatur” för CTI (”Community Temperature Index”). Förändringarna i CTI
över tid (dCTI) visar på förändringar i fågelsamhällets sammansättning vad gäller såväl
individantal som arter. Om CTI på en plats har ökat med åren har det blivit jämförelsevis fler fåglar
av ”varma” arter, ofta på bekostnad av antalet individer av ”kalla” arter. De tunna linjerna runt
huvudlinjen visar 95 % konfidensintervall. dCTI har med hög statistisk säkerhet (p<0,001) stigit
med ungefär 0,1°C sedan 2002, dvs. under de 20 åren har vår fågelfauna blivit successivt
“varmare”.
Indikatorer för övervintrande sjöfåglar
Indikatorerna för övervintrande sjöfåglar har ingen officiell status men utgör svenska varianter av
de indikatorer som används inom de två havsmiljökonventionerna Ospar (Nordostatlanten,
https://www.ospar.org/) och Helcom (Östersjön, https://helcom.fi/). Indikatorerna beräknas separat
för Östersjön och Västerhavet och visar trender för arter grupperade efter födoval, dessutom visas
flerartstrender för samtliga arter gemensamt. Trenderna baseras på data från januari-inventeringen
av sjöfåglar under perioden 1991–2021. Gränsen mellan Östersjön och Västerhavet har i det här
sammanhanget dragits vid Öresundsbron.
Långtidstrenderna för indikatorerna där samtliga arter ingår visar inte på några förändringar
av antalet övervintrande sjöfåglar i Västerhavet men på svagt ökande antal i Östersjön. Såväl i
Västerhavet som i Östersjön uppvisar gruppen med de växtbetande arterna signifikanta ökningar för
hela den analyserade perioden. Som enda födosöksgrupp uppvisar de bentiskt födosökande arterna i
Östersjön en negativ långtidstrend, medan utvecklingen för samma grupp i Västerhavet varit stabil
under samma period. Det senare gäller även för de fiskande arterna i Västerhavet, i Östersjön är
trenden för denna grupp positiv för den längre tidsperioden. Korttidstrenderna för flertalet grupper
visar på en osäker utveckling i det allra senaste. Växtbetande arter i Västerhavet och fiskande arter i
Östersjön har dock ökat i antal under de senaste tio åren.
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Samtliga arter
Västerhavet: smålom, skäggdopping,
svarthakedopping, storskarv, gräsand, kricka,
bläsand, vigg, brunand, knipa, alfågel, svärta,
sjöorre, ejder, småskrake, storskrake,
salskrake, knölsvan, sångsvan, sothöna (n =
20)

Samtliga arter
Östersjön: smålom, skäggdopping,
svarthakedopping, storskarv, gräsand,
kricka, bläsand, stjärtand, bergand, vigg,
brunand, knipa, alfågel, svärta, sjöorre, ejder,
småskrake, storskrake, salskrake, knölsvan,
sångsvan, sothöna (n = 22)

Betande arter
Västerhavet: gräsand, kricka, bläsand,
knölsvan, sångsvan, sothöna (n = 6)

Betande arter
Östersjön: gräsand, kricka, bläsand, stjärtand,
knölsvan, sångsvan, sothöna (n = 7)

Bentiskt födosökande arter
Västerhavet: vigg, brunand, knipa, alfågel,
svärta, sjöorre, ejder (n = 7)

Bentiskt födosökande arter
Östersjön: bergand, vigg, brunand, knipa,
alfågel, svärta, sjöorre, ejder (n = 8)
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Fiskande arter
Västerhavet: smålom, skäggdopping,
svarthakedopping, storskarv, småskrake,
storskrake, salskrake (n = 7)

Fiskande arter
Östersjön: smålom, skäggdopping,
svarthakedopping, storskarv, småskrake,
storskrake, salskrake (n = 7)

Storskraken är en av de fiskätande arter som minskat i antal vintertid, såväl i Västerhavet som i Östersjön.
The Goosander is one of the fish-eating species that has decreased in numbers in winter, along the western and
eastern coasts of Sweden.

Svenska versioner av europeiska fågelindikatorer
Inom den europeiska samarbetsorganisationen European Bird Census Council produceras sedan
många år tre indikatorer för Europas vanliga fåglar inom projektet Pan-European Common Bird
Monitoring Scheme (PECBMS). Den viktigaste indikatorn är den för jordbruksfåglar. Den är
identisk med ”Fåglar i odlingslandskapet”, den officiella svenska indikatorn för miljömål 13 (se
ovan) och visas inte här igen. Här visas de två andra europeiska fågelindikatorerna, ”Vanliga
skogsfåglar” och ”Vanliga fåglar”. Vi visar indikatorn baserad på standardrutterna till vänster och
indikatorn baserat på punktrutterna till höger. För skogsfåglarna ska noteras att bland de 26 arterna
är betydligt fler ”generalister”, arter som trivs i alla sorters trädbevuxna marker, än vad som finns i
den officiella svenska miljömålsindikatorn där arterna har större krav på skogsmiljöerna (se ovan).
Vad gäller standardrutterna har EU-indikatorn för ”Vanliga skogsfåglar” gått tämligen stadigt
uppåt, medan miljömålsindikatorn för Levande skogar (se ovan) har planat ut och börjat peka
nedåt. Indikatorerna baserade på sommarpunktrutterna har båda minskat signifikant sedan starten
1975. Minskningen är något starkare för vanliga skogsfåglar än för vanliga fåglar i gemen. För de
senaste tio åren är trenderna tydligt mer negativa för sommarpunktrutterna än för standardrutterna.
Detta beror rimligen till stora delar på de geografiska skillnader som finns mellan de två
delprogrammen. Standardrutterna täcker hela Sverige såsom Sverige ser ut. Punktrutterna finns
främst relativt tätortsnära i de delar av landet där flest människor bor.
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Vanliga skogsfåglar: sparvhök, järpe, skogssnäppa, skogsduva, mindre hackspett,
spillkråka, nötkråka, nötskrika, svartmes, tofsmes, entita, talltita, nötväcka, trädkrypare,
dubbeltrast, rödstjärt, gransångare, grönsångare, kungsfågel, svartvit flugsnappare,
halsbandsflugsnappare, trädpiplärka, stenknäck, grönsiska, domherre, videsparv (n = 26).
[Baserat på standardrutterna (t.v.) och punktrutterna (t.h.)]

Vanliga fåglar: jordbruksfåglar + skogsfåglar samt skäggdopping, gråhäger, gräsand,
gravand, knölsvan, ormvråk, brun kärrhök, orre, fasan, trana, rörhöna, sothöna, strandskata,
ljungpipare, enkelbeckasin, storspov, grönbena, drillsnäppa, rödbena, gluttsnäppa, skrattmås,
ringduva, turkduva, gök, tornseglare, gröngöling, st. hackspett, göktyta, trädlärka, hussvala,
korp, kråka, kaja, skata, stjärtmes, talgoxe, blåmes, gärdsmyg, björktrast, taltrast,
rödvingetrast, koltrast, stenskvätta, näktergal, rödhake, gräshoppsångare, rörsångare, kärrsångare, sävsångare, härmsångare, svarthätta, trädgårdssångare, ärtsångare, lövsångare,
grå flugsnappare, järnsparv, sädesärla, forsärla, grönfink, steglits, gråsiska, rosenfink, bofink,
bergfink, sävsparv, gråsparv (n = 107).
[Baserat på standardrutterna (t.v.) och punktrutterna (t.h.)]
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Generell diskussion av fågelindikatorerna
För de nuvarande (och de tidigare) svenska miljömålsindikatorer finns nu goda data från
standardrutterna för en period om 20 år. För varje indikator finns trender beräknade för 20
respektive 10 år. Det finns ingen entydig bild av hur det går i Sverige för de arter som valts ut att
representera olika miljöer, utan trenderna skiljer sig delvis beroende på tidsperiod och delvis på
arternas livsmiljö.
För den längre perioden (20 år) är tre av elva indikatorer signifikant minskande, medan åtta är
”stabila” (dvs. det finns ingen statistiskt säkerställd positiv eller negativ förändring). Det finns
alltså inga säkerställda långsiktiga ökningar. Om man bortser ifrån om en trend är statistiskt
säkerställd eller inte är trenden negativ i åtta fall och positiv i tre fall. Över 20 år kan bilden
sammanfattas som ”svagt negativ” för svenska fågelarter med relativa höga krav på sin livsmiljö.
För den kortare perioden (tio år) är bilden generellt något ljusare, men också mer ”spretig”.
Där är tre trender signifikant positiva (båda fjällindikatorerna, samt en våtmarksindikator), en är
signifikant negativ (en av skogsfågelindikatorerna) medan övriga sju är ”stabila”. Bortser vi från
statistisk signifikans så är sju trender negativa och fem positiva.
För skogens fåglar såg det länge tämligen ljust ut, men nu börjar trenderna vända nedåt. Det
ska noteras att här är de tre ”delindikatorerna” inte helt oberoende av varandra (vissa arter ingår i
flera) och alla arter ingår ju dessutom i huvudindikatorn. Den sistnämnda är fortfarande statistiskt
sett ”stabil”, men har tydligt börja vända nedåt. Sämst går det tveklöst för de fem arter om ingår i
”Häckande fåglar i skogen – död ved”, där trenderna för de senaste 20 respektive tio åren är
signifikant negativa och trenden för de senaste tio åren (-4,2 %/år) är den mest negativa av samtliga
tioårstrender bland indikatorerna.
Jordbrukslandskapet fåglar har länge varit det stora sorgebarnet i den svenska fågelfaunan
och över 20 år är trenden fortfarande signifikant minskande. Men ”just nu” (de senaste tio åren) ser
det något ljusare ut, även om index sjönk något från 2020 till 2021. Vad denna förbättring av läget
beror på vet vi inte säkert, men den är glädjande.
De största förändringarna ser vi i de två fjällfågelindikatorerna, vilka har svängt rejält i
riktning över perioden. Kalfjällsindikatorns ökning de senaste åren med 3,3 %/år är både
förvånande och glädjande, inte minst med tanke på att detta är en de naturmiljöer i Sverige som
förväntas drabbas hårdast av klimatuppvärmningen. Här är det dock viktigt att komma ihåg att tio
år är en mycket kort period om vi tänker oss att de mest avgörande förändringarna för dessa fåglars
livsmiljö kommer att vara att fjällheden i ett varmare klimat riskerar att växa igen med högre
vegetation. Den typen av förändringar tar betydligt längre tid.
Bland övriga indikatorer är framför allt de senaste tio årens ökning med 3,9 %/år för
”Myllrande våtmarker, södra Sverige” mest noterbar. Ökningen drivs inte minst av sångsvanens
och tranans fortsatta ökningar.
Klimatindikatorn som mäter ”medeltemperaturen” hos de svenska fåglarna tog ett rejält skutt
uppåt mellan 2020 och 2021 och förstärkte därmed bilden av att vi får en allt större proportion av
”varma” och sydliga fåglar i landet och relativt färre ”kalla” och nordliga fåglar. Detta är en trend
som pågår över större delen av Europa och följer på det allt varmare klimatet.
Vad gäller indikatorerna för övervintrande sjöfåglar visar trenderna 1991–2021 för gruppen
där samtliga arter ingår stabila antal i Västerhavet och måttligt ökande antal i Östersjön. Denna
indikator är möjligen något trubbig, men den visar att det på ett generellt plan går relativt bra för de
övervintrande sjöfåglarna. Något som gynnat förekomsterna av övervintrande sjöfåglar i Sverige är
det varmare klimatet. För ett flertal arter, exempelvis knipa och vigg, har tyngdpunkten för de
övervintrande populationerna förskjutits norrut sett ur ett europeiskt perspektiv.
Trenden (1991–2020) för de betande arterna är positiv i både Västerhavet och Östersjön. De
betande arterna födosöker i områden med grunt vatten, områden som tidigare ofta frös helt eller
delvis. De mildare vintrarna har öppnat upp områden som tidigare allt som oftast varit otillgängliga
för dessa arter, vilket helt säkert gynnat denna grupp. En del av arterna betar dessutom på land och
minskat snötäcke har varit till fördel för dem.
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Den bentiska gruppen har haft stabila antal i Västerhavet, men minskat i Östersjön. För många arter
inom denna grupp utgör blåmusslor en viktig del av dieten. Kan det möjligen vara så att denna
resurs minskat mer i Östersjön än i Västerhavet?
De fiskande sjöfåglarna ökar i Östersjön och har oförändrade antal i Västerhavet. Det är väl
dokumenterat att storspigg ökat kraftigt i stora delar av Östersjön (Olsson m. fl. 2019. ICES Journal
of Marine Science 76:1653–1665). Det är svårt att tro något annat än att de numera stora
förekomsterna av spigg bidragit till den positiva utvecklingen hos de fiskande arterna.
Självfallet är det fler faktorer än vad som nämns här som bidrar till de artgruppstrender som
presenteras här. Många av arterna som övervintrar längs Sveriges kuster häckar långt österut.
Kunskapen om deras häckningsframgång är i mångt och mycket okänd. Likaså är kunskapen om
hur utvecklingen ser ut för de olika arternas föda under vintertid i många fall mer eller mindre
okänd.

Småskraken är en av de fiskätande arter som ökat i antal vintertid, såväl i Västerhavet som i Östersjön.
The Red-breasted Merganser is one of the fish-eating species that has increased in numbers in winter, along the
western and eastern coasts of Sweden.

Är det dags att revidera en del av indikatorerna?
Fågelindikatorerna kopplade till de svenska miljömålen, både de fortsatt officiella sådana och de
som i dagsläget inte är officiella, skapades för drygt 15 år sedan. Sedan dess har antalet inventerade
standardrutter per år generellt varit på en högre nivå än vad som var fallet fram tills indikatorerna
skapades. Dessutom har ett antal nya delprogram startats sedan dess. Sammantaget innebär detta att
vi idag inom Svensk Fågeltaxering täcker fler arters utveckling än vad vi gjorde för 15 år sedan.
Det finns därmed möjlighet att använda sig av fler arter som indikatorarter än vad som var möjligt
när vi inledde indikatorskapandet. I en del fall är det arter som har ännu högre krav på sin livsmiljö
och som därmed kan tänkas vara ”bättre” indikatorarter för det allmänna miljötillståndet.
På samma gång har själva miljömålen och dessas formuleringar ändrats, varför en del
indikatorer som skapades specifikt för vissa delmål eller tidigare formuleringar idag är något
”offside”.
Det är dessutom så att både vi själva och andra till och från har börjat undra om det inte vore
vettigt att även låta själva individantalen finnas med i indikatorerna på något sätt. Idag hanterar vi
de ingående arterna som om individantalet inte spelar någon roll. En talrik art väger lika tungt som
en mindre talrik art. Det är ”endast” den procentuella förändringen i individantal inom varje
ingående art som ingår i beräkningarna, inte de faktiska antalen. I vissa sammanhang förefaller
detta helt rätt, men i andra är det kanske mindre lyckat.
Dessa saker tillsammans gör att vi under en tid funderat på om det kan vara dags att revidera i
alla fall en del av indikatorerna. Det finns givetvis en poäng med att behålla saker och ting såsom
de varit tidigare, inte minst för jämförbarhetens skull. Samtidigt känns det även angeläget att kunna
förbättra och spetsa till de indikatorer som finns, så att de på bästa möjliga sätt speglar det som de
är tänkta att spegla och så att vi tar tillvara de möjligheter som våra data ger på bästa sätt.
Vi ska under det kommande året titta närmare på vilka möjligheter som finns till att förbättra
fågelindikatorerna, något som även de myndigheter som är beställare av indikatorerna är
intresserade av.
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