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Våtmarksfåglar i Ånn 1989-2015
Text och bild Thomas Holmberg
Det förtjänar att påpekas än en gång, att ju längre ett inventeringsprojekt pågår, desto mer intressant blir resultatet.
Nu har vi inventerat myrar kring Ånnsjön och Storlien i 27 år och sammanställningen av resultatet så här långt har
gett en och annan aha-upplevelse. I årets rapport begränsar jag mig till myrarna i anslutning till Ånnsjöns norra del,
dvs kring samhället Ånn från Klockamyren i väster till Näseflon (vid Landverk) i öster. Däremellan ligger myrarna
Storklockbäcken, Nätaflon med Dolparna och Lagunen samt Halsenmossen.
Myrarna inventeras en gång per år under första halvan juni. Metoden kan beskrivas som en revirkartering med ett
besök. Med karta i handen och kikaren runt halsen går inventeraren runt på myren så att alla intressanta områden,
främst smågölar och blöta partier, täcks in och varje fågelobservation antecknas på kartan. Sedan räknas resultatet
ihop för varje myr.
Resultatet kan kort sammanfattas med att det är väldigt olika från art till art. Därför tar vi dem en och en.
Svarthakedoppingen är en av de få ar ter där det skett en nyetabler ing. De för sta 14 åren sågs inte en enda
svarthake, men från 2003 har den setts nästan årligen och har också häckat. Det första paret såg från observationsplattformen nära Lagunen, men arten har sedan också etablerat sig i Dolparna. De är dock inte många. Vi har aldrig
sett mer än fem individer.

Svarthakedopping Podiceps auritus
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Tranan är väl etabler ad r unt sjön och ses nästan år ligen vid inventer ingar na och även de år vi inte noter at
den finns den säkert på plats. Trenden är klart ökande. De första åren såg vi endast någon enstaka fågel, men de senaste åren har vi sett mellan tre och sex individer varje år. Tranan häckar gärna där det är riktigt blött, vilket tyvärr ofta
innebär att häckningen misslyckas när vattenståndet stiger. Kanske lär de sig att välja torrare häckningsplatser för i år
sågs ett tranpar med unge på den torra myren längs Storklockbäcken.

Trana Grus grus
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Smalnäbbad simsnäppa är sor gebar net nummer ett. När vi bör jade vår a inventer ingar 1989 kunde man alltid
räkna med att få se simsnäppor i lagunen och det var kanske den största ornitologiska attraktionen i Ånn. Nu måste
man ha stor tur för att få se en simsnäppa i lagunen. Den har också minskat eller försvunnit från andra säkra lokaler.
Vi vet ingen säker orsak men en delförklaring kan vara att utsläppet av avloppsvatten till lagunen och Topptjärn i
Storlien minskat eller upphört och därmed har också vattnen blivit mindre näringsrika.
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Smalnäbbad simsnäppa Phalaropus lobatus

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

20
15
10
5
0

Svarthakedopping

Ljungpiparen är en av de mest stabila ar ter na. Visst går antalet lite upp och ner mellan åren, men det är svår t
urskilja någon långsiktig trend.

Ljungpipare Pluvialis apricaria
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Tofsvipan är ingen fjällfågel och befinner sig här i utkanten av sitt utbredningsomr åde. Det mär ks, för antalet
går mycket upp och ner och vissa år ses inga tofsvipor alls. Som mest har vi räknat in 19 individer (2004). Det är
svårt att se någon trend. Sannolikt är det vädret tidigt på våren som styr förekomsten.

Tofsvipa Vanellus vanellus
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Grönbenan är en av kar aktär sar ter na och har noter ats var je år. Synes ha en stabil förekomst utan stor a

Grönbena Tringa glareola
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svängningar.
Silvertärnan hör till Ånnsjöns kar aktär sfåglar. Under de för sta elva åren av inventer ingar låg populationen
på en jämn och stabil nivå. Men år 2000 hände något drastiskt. Mycket få silvertärnor dök upp till årets häckningssäsong. Redan nästa år och det följande året återhämtade sig populationen till viss del, men därefter har det fortsatt att
gå lite knackigt. Helt klart har populationen minskat och den nivå som den har stabiliserat sig runt ligger på knappt
hälften av vad den var under 1990-talet. Orsaken måste sannolikt sökas lokalt, för den kusthäckande populationen av
silvertärnor har inte alls minskat på samma sätt. Den har istället ökat.

Silvertärna Sterna arctica
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Rödbenan är den vanligaste av de vadare som tillhör släktet Tringa. Den tr ivs sär skilt på de blötaste myr ar na.
I likhet med grönbena är den på det hela taget stabil, men de sista åren syns en liten, men tydlig ökning.

Rödbena Tringa totanus
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Gluttsnäppan är ”storebror” i Tringa-släktet. Har i likhet med rödbenan en stabil förekomst med viss tendens till

Gluttsnäppa Tringa nebularia
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ökning de senaste sju åren.
Storspoven är den ar t som visat den kanske star kaste ökningen under åren. Under 1990-talet sågs sällan mer än
två fåglar per år. Från 1998 började den öka stadigt, fram till 2002, då den gick ner i en svacka, men ökade igen efter

Storspov Numenius arquata
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några år och nådde sitt högsta antal med 17 individer 2012. Har sedan parkerat på en lägre nivå runt 10 individer.
Småspoven förekommer på samma myr ar som stor spoven r unt Ånnsjön. En fr åga vi ställt oss många gånger
är om storspoven tränger undan småspoven. Fram till 2007 verkade det inte så, men därefter har faktiskt småspoven
börjat minska samtidigt som storspoven uppvisat en kraftig ökning.

Småspov Numenius phaeopus
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Enkelbeckasinen är r ätt svår inventer ad då den oftast håller sig osynlig i star ren och flyger upp för st på när a
håll. De flesta går man säkerligen förbi utan att upptäcka. Hanarna är emellertid lätta att upptäcka då de uppför sitt
flyktspel. Men spelaktiviteten varierar och det är inte förvånande att antalet räknade fåglar växlar mycket mellan
åren. Med lite god vilja kan man läsa in en tendens till cykliska svängningar. Huvudtrenden är ändå att populationen
är tämligen stabil.

Enkelbeckasin Gallinago gallinago
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Brushanen visade under lång tid en sakta men säker minskning så vi bör jade fr ukta att den helt skulle för svinna. Glädjande nog har den minskningen avstannat och förbytts i en viss ökning även om nivån är klart lägre än
den var när vi startade våra inventeringar.
6 FiJH 2 2015

Brushane Philomachus pugnax
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Skrattmåsen kan knappast r äknas till de fjällnär a fåglar na, men den dyker upp ibland och etabler ar en
mindre koloni på någon gölrik myr under något eller några år för att sedan försvinna eller dyka upp någon annanstans. Säkraste förekomsten hade den 1995-2005.

Skrattmås Larus ridibundus
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Fiskmåsen är ju nuför tiden en fjällfågel även om många önskar att den inte vore det. Förekomsten är betydligt mer stabil än skrattmåsens. Arten är lätträknad, men den uppträder nyckfullt och icke häckande grupper av fåglar
drar ibland omkring och kan försvåra räkningarna. Tittar man på diagrammet över förekomsten har det ett lite märklig hängmatteliknande utseende under perioden 1995-2013. I vilket fall är det svårt att se någon långsiktig trend.

Fiskmås Larus canus
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Dvärgmåsen är tillsammans med svar thakedoppingen den enda nya invandr are som vi noter at under per ioden. Den har varit årlig kring Ånnsjön sedan 2010, men det är för tidig att tala om en stabil population. Häckningsförsöken misslyckas ofta pga väderomslag till kyla och snö i början av juni och i år hade några par startat häckning
nära båtplatsen i Handöl. Det misslyckades troligen pg a stigande vattenstånd.

Dvärgmås Larus minutus
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Dvärgmås

Myrens tättingar är främst ängspiplärka, gulärla och sävsparv. Ängspiplär kan har minskat klar t av or saker som
vi inte känner till. De relativt låga siffrorna under de första inventeringsåren beror på att vi då inte räknade den särskilt noga. Det kunde stå ”många” eller liknande i inventeringsprotokollen. Nu vet alla att den ska räknas, men den
får ändå betraktas som svårinventerad. Sävsparvarna är ganska få utan tydligt trend, medan gulärlorna är betydligt
fler och har en grunden stabil population med enstaka toppår.

Ängspiplärka Anthus trivialis
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Gulärla Motacilla flava
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Sävsparv Emberiza schoeniclus
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Om trender och lång- och kortsiktiga förändringar.
Vid redovisning av längre inventeringsserier brukar man länga in en
trendlinje i diagrammet för att visa
om arten tenderar att öka eller
minska eller ligga konstant. Jag
har av flera skäl avstått från det.
Det första och mest näraliggande
är att det är besvärligare och tar
betydligt längre tid att sammanställa rapporten om man ska beräkna trendlinjer. Det andra är att
man ser det mesta i diagrammen
ändå, även om man inte får med
den statistiska analysen med signifikansberäkningar. Signifikansberäkningarna är dessutom svåra att
tolka när man undersöker ett stort
antal fågelarter, eftersom man får
så kallade massignifikanseffekter.
Det tredje och mer intressanta skälet är att dessa trendlinjer ger en
förenklad av verkligheten. Det är
inte så enkelt som att en fågelarts
population ökar eller minskar eller är oförändrad.

Efter 27 års inventeringar börjar vi
skönja ett annat fenomen. Vi ser
förändringar som pekar på cykliska förändringar, dvs att vi ser
både ökningar och minskningar
under inventeringsperioden. Se
exempelvis enkelbeckasinen. Detta fenomen med cykliska förändringar är ju välkänt hos gnagarberoende rovfåglar och ugglor. Ofta
är det inte lika lätt förklara dessa
cykliska förändringar som hos de
gnagarberoende arterna. Men fenomenet är troligen vanligare än
vi föreställer oss. Orsaken kan
man vanligtvis endast spekulera i,
men vi kan ta brushanen som exempel på hur det skulle kunna förklaras. Hos brushanen ser vi en
långsiktig gradvis minskning. Den
har sannolikt inte lokala orsaker
eftersom den är generell för brushanen i hela Sverige. Kanske har
villkoren förändrats i övervintringsområden i Västafrika? De
traditionella biotoperna kan ha förändrats så att födotillgången minskar. När det ser ut som om brusha-

nen håller på att försvinna börjar
den plötsligt öka igen. Kanske har
en mindre del av populationen hittat ett nytt sätt att överleva, kanske
sökt sig till en annan typ av miljö
eller bytt föda. Om det är en ärftlig
egenskap kommer allt fler brushanar med det beteendet att överleva
och populationen ökar igen. Jag
har inga bevis för att det är så i
brushanens fall. Exemplet är tänkt
att visa hur man kan förklara att en
långvarig minskning övergår i en
ökning.
Att förklara varför fågelpopulationer minskar är ofta svårt och
kräver ambitiösa forskningsprojekt. Men de långsiktiga inventeringsprojekten är viktiga för att vi
tidigt ska kunna påvisa förändringarna. Därför kommer vi att fortsätta att inventera våtmarkerna i
Ånnsjön-Storlienområdet.

Ringmärkning i Handöl under 28 år – vad har vi lärt oss?
Text och bild Thomas Holmberg
Vad innebär ”standardiserad Men, i ett längre perspektiv håller
ringmärkning”?
inte det. Det finns få skogar eller
buskmarker som ser likadana ut
Såvitt jag vet bedriver alla fågel- efter 28 år. Det gäller i synnerhet
stationer ringmärkning i någon områden med igenväxande buskform. Mestadels rör det sig om marker. Det är just sådana områringmärkning under standardise- den som är lämpliga för ringrade former. Det innebär att ring- märkning. Vid Ånnsjön har fågelmärkningen är årligen återkom- stationen bedrivit ringmärkning i
mande och bedrivs på ett likartat två områden, dels i det område
sätt varje år. Tanken är att man ska som kallas ”deltat”, dels i nära ankunna jämföra ringmärkningsre- slutning till fågelstationen i byn
sultaten år från år och därmed Handöl. Området i deltat ligger
kunna följa populationsutveckling- just där Handölan och Enan har
en hos de arter man fångar. I det sitt gemensamma utlopp i Ånnkorta perspektivet är det säkert så. sjön. Det är ett område som växer
Under en period på kanske fem år efterhand som slammet som älvarkan man säga att miljön är i stort na för med sig sedimenterar i sjön.
sett oförändrad, givetvis under för- Där det för 28 år sedan var öppna
utsättning att det inte skett något starrområden växer nu täta videstörre ingrepp i naturen som stor- buskage och där det var videskalig avverkning eller röjning i buskage för 28 år sedan börjar det
själva ringmärkningsområdet.
nu bli björkskog. Området i
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Handöl är också gammal delta
mark, men själva deltabildningen
är avslutat för länge sedan. Kvar
finns nu en mosaik av björk- och
alskog samt videbuskage och
öppna gräsmarker efter att man
bedrev slåtter här på 1950-talet.
Särskilt kantzonernas videbuskage
lämpar sig väl för ringmärkning. I
deltat skapas hela tiden nya videbuskage, så för att få likartade
fångstbetingelser bör man gradvis
flytta nätplatserna längre ut mot
sjön i takt med att deltat växer. I
viss mån har vi också gjort det. I
Handöl är det inte lätt att bibehålla
likartade betingelser. Här bildas
ingen ny mark. De öppna gräsytorna blir allt mindre. I viss mån
kan vi kompensera för förändringen genom att flytta näten i takt
med att nya videbuskage uppstår i
kantzonerna mot slåttermarken.

Lövsångare överlägset vanligaste fågeln
Fram till och med 2015 har vi
ringmärkt 55000 fåglar sammanlagt, vilket innebär strax under två
tusen fåglar per år. Överlägset
vanligaste art är lövsångare med
18000 märkta fåglar, vilket utgör
en tredje del av samtliga märkningar. Sedan är det ett långt hopp
till tvåan gråsiska (4800), trean
bergfink (4200) och fyran grönsiska (ca 4000 märkta). Längst ner
på listan finns en svans med arter
som vi bara fångat en enda gång.
De är 19 stycken och där återfinner vi bl a rörsångare, busksångare
och härfågel, men också betydligt
vanligare fåglar som kråka och
lavskrika! De tre vanligaste arterna i deltat är lövsångare, sävsparv
och gråsiska. På fjärde plats kommer gulärla, följd av bergfink och
blåhake. I Handöl toppas också
listan av lövsångare, men på andra
plats kommer grönsiska och på
tredje svartvit flugsnappare. I siffran för flugsnappare ingår även en
del holkhäckande fåglar som
egentligen ligger utanför den standardiserade fångsten. Därefter
kommer bergfink och gråsiska.

Lövsångare

Variationer mellan olika år
Antal märkta fåglar per år har varierat mellan 495 (2013) och 3799
(1990). Den stora skillnaden mellan det bästa och sämsta året beror
inte bara på fågelförekomsten.
Trots våra ambitioner att göra lika
stor fångstinsats varje år har det
inte alltid lyckats. 2013 hade vi
fångstnäten uppe knappt hälften så
många dagar som 1990. Skälet till
detta kommer jag till längre fram.
Men det är inte hela förklaringen.
I stapeldiagrammet kan vi urskilja
två mönster. För det första ser vi
att att staplarna bildar ett vågmönster med toppar främst kring
1990 och 2001 och en mindre topp
2011. Dessutom ser man en generell nedåtgående trend åtminstone
från omkring 2001 och framåt.
Dessa trender finns kvar även om
vi korrigerar för fångstaktivitetens
variationer.

Det är stor skillnad mellan miljöerna i deltat och i Handöl, så det är
inte förvånande att artsammansättningen skiljer sig åt. Terrängen i
deltat är öppen med stora blöta
starrområde med mer eller mindre
sammanhängande videbuskage. I
Handöl är det avsevärt mycket
torrare och växtligheten är mer
sluten och högre med björk och al
som dominerande trädslag. Typiska och vanliga arter i deltat är
gulärla, blåhake och sävsparv, som
inte alls är särskilt vanliga i Eftersom en stor del av fångsten
utgörs av lövsångare finns anledHandöl.
ning att specialgranska den arten.
Där dominerar skogslevande arter Se diagram. Inte oväntat ser vi
som grönsiska, flugsnappare, tras- samma variation här och snarast
tar och talgoxe. Lövsångaren är mer uttalat. Framför allt är det en
emellertid den överlägset vanlig- kraftig nergång efter 2001. Men är
aste arten på bägge platserna. I det en faktisk minskning eller kan
Handöl har vi märkt 89 olika arter det bero på att igenväxningen i
och i deltat 75. Sammantaget har vårt fångstområde gjort det svårare
att fånga fåglarna? Något säkert
vi ringmärkt 107 olika arter.
svar kan vi inte ge i dagsläget,
men det finns i alla fall en orsak
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att tro att det är en faktisk minskning. Som nämnts ovan sker en
gradvis miljöförändring både i
Handöl och i deltat. Men i deltat
kan vi kompensera för detta genom att flytta näten längre ut allteftersom nya videbuskage uppstår.
Därmed blir fångstbetingelserna
inte så väldigt annorlunda. Trots
detta ser vi en precis lika kraftig
nedgång av lövsångarförekomsten
i deltat som i Handöl. Dessutom
har man i den nationella fågelövervakningen som sköts av Lunds
universitet
konstaterat
precis
samma sak just när det gäller lövsångare i Norrland. Man uppskattar ett skett en minskning med upp
till 50% under de senaste 10-15
åren (Övervakning av fåglarnas
populationsutveckling. Årsrapport
för 2012). Den goda överensstämmelsen är också ett bevis för att
den standardiserade ringmärkningen kan vara ett viktigt komplement
till annan fågelövervakning. Men
innan vi kan uttala oss med större
säkerhet måste vi lära oss mer om
hur vi ska kompensera för de miljöförändringar som hela tiden sker
i själva fångstområdet.
Siskorna varierar mycket
Som avslutning ska vi titta på ytterligare några arter. Jag har valt
sådana som är kända för att variera
i antal från år till år. Det gäller

Bergfínk

Gråsiska

Grönsiska

samtliga tre arter som kommer
efter lövsångaren på rankinglistan,
nämligen gråsiska, bergfink och
grönsiska. Gråsiskan är beroende
av björkens frösättning och är
känd för sina stora fluktuationer
och invasionsartade flyttningar.
Gråsiskan är en riktig långflyttare
ibland, men flyttriktningen går i
öst-västlig riktning och inte nordsydlig som hos de flesta andra fåglar. För några år sedan gjorde man
i norra Sverige ett fynd av en gråsiska som var märkt i Kina. Veter-

ligt är det det enda fyndet i Sverige och kanske i Europa av en
fågel som märkts i Kina. Av diagrammet framgår vilka kraftiga
svängningar man ser hos gråsiskefångsten, från vissa år nästan ingen fågel till som mest 800 ringmärkta individer. Under den här
28-årsperioden kan man urskilja
åtminstone 4 olika beståndstoppar
och kanske antydan till en femte.

en fluktuerande födotillgång. Variationerna är inte lika stora som hos
gråsiskan och bergfinkar brukar ju
aldrig saknas helt i de jämtländska
skogarna. Slår vi ihop märkningarna i deltat och i Handöl får vi fram
tre olika beståndstoppar, som alla
sträcker sig över flera år. Ett intressant fynd är också att fluktuationerna är mycket större i deltat än
i Handöl. Tittar man på märkningarna i Handöl enbart är svängningBergfinken är för sin häckning be- arna inte alls lika tydliga.
roende av björkmätarlarver, också
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Grönsiskan, slutligen, är en mer
skogsbunden fågel än de övriga
två. Den förekommer nästan inte
alls i deltat, med undantag av enstaka år, främst mot slutet av perioden. Diagrammet visar enbart
märkningarna i Handöl. Hos grönsiskan kan man identifiera flera
olika toppar, kanske fem stycken
med lite god vilja.
Jag har med de här exemplen försökt visa att den ringmärkning vi
bedriver vid Ånnsjön är en värdefull metod för att påvisa kortsiktiga populationssvängningar. Genom att gå in i en djupare analys
av när under säsongen fåglarna
uppträder och fördelningen mellan
unga och gamla fåglar kan man
också öka kunskaperna om de
bakomliggande orsakerna. Jag är
övertygad om att sådan kunskap
kommer att visa sig viktig i det
långsiktiga fågelskyddsarbetet.
Framtiden
Den här typen av populationsövervakning borde fortgå kontinuerligt. I det här sammanhanget är 28
år inte särskilt lång tid. Vi samlar
in oerhört mycket data som kommer att kunna utnyttjas nu och i
framtiden. Det här är den moderna
varianten av de gamla museisamlingarna från förra århundradets
början och ännu tidigare. Då samlade man in hela fågeln, torkade
den och lade den i en byrålåda.
Visserligen har vi fått mycken
kunskap den vägen och får fortfarande då forskarna plockar fram

Bergfink

de gamla museiexemplaren igen
och gör en ny analys. Idag känns
dock den metoden helt oacceptabel. Nu kan vi istället fånga, fotografera, mäta och väga varje fågel
och sedan släppa den igen. Har vi
tur kommer vi att återfånga den
igen och kan göra jämförelser med
det tidigare fångsttillfället. Med
modern teknik kan vi också få
fram värdefulla data från en del av
en fjäder, som fågeln ändå kommer att tappa. Rätt skött är ringmärkningen en oerhört säker metod med få komplikationer.

Ringmärkningen har sina motståndare
Ringmärkningen har sina motståndare och det har Ånnsjöns fågelstation verkligen fått känna på.
Som framgått ovan har verksamheten gått på sparlåga de sista tre
åren. År 2013 fick vi alla nät förstörda av en enda person. Nät för
ungefär 30 tusen kronor gick till
spillo. Det är en stor förlust för en
liten ideell förening och givetvis
har det fått konsekvenser. Vi har
dragit ner på verksamheten och
ökat bevakningen på märkplatsen,
men vi kan ändå inte känna oss
säkra på att inte drabbas igen. Vi
som är närmast ansvariga var redan från början klara över vilken
personen var – en extrem djurrättsaktivist utan stöd i någon organisation. Men från polisens synpunkt är det här inte något prioriterat brott utan det var först när
någon började såga ner en massa
jakttorn i länet och samme person
påträffades i det sammanhanget

Grönsiska
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som utredningen tog fart. Husrannsakan gjordes och bilder både
av nedsågade jakttorn och förstörda fågelnät påträffades, material som rimligen kan leda till en
fällande dom. Men det senaste jag
hört från den utredningen är att
händelserna på fågelstationen troligen hunnit bli preskriberade av
tidsskäl. Det kan kännas oerhört
frustrerande när vi redan från början vara klara över vilken gärningsmannen var. Men kanske
spelar det ingen roll. Personen
ifråga har sannolikt inga pengar att
betala det han förstört och han
tycker enligt tidningsartiklar fortfarande att han gjort helt rätt och
inte gjort sig skyldig till något
brott. Straffet kan sannolikt inte
heller bli särskilt kännbart, och
framför allt kommer det knappast
att ha någon förbyggande verkan.
Jag kan förstå att det finns människor som inte tycker om att man
fångar fåglar, även om man släpper dem igen. Jag vill också försvara deras rätt att uttrycka sin
åsikt och argumentera för den.
Men jag kan inte acceptera att man
mot gällande lag och gängse uppfattning hos majoriteten av befolkningen anser sig ha rätt att förstöra
för andra. Det paradoxala är att vi
egentligen strävar mot samma
mål. Precis som gärningsmannen
vill vi fåglarnas bästa och vår målsättning är att arbetet på fågelstationen och de resultat vi kommer
fram till ska gynna fåglarna i det
långa loppet. Låt oss hoppas att vi
får fortsätta med det i framtiden.

Fåglar i Strömsund
Nils Sjöberg
Fågelåret 2014

lorna har haft ett dåligt år på grund av sent häckande arter. Inga mårdansorkbrist, men 2015 ser lovande ut grepp under 2015. Annat var det
Under 2014 var 212 holkar av 300
med tanke på ökad sorktillgång.
2012, då 120 bon var förstörda av
bebodda (71%), varav 191 var lyckmård. Många häckningar kom inte
ade häckningar (90%) . För första Häckningarna i 300 holkar 2015
igång förrän i mitten av juni, vilket
gången på flera år har ingen holk
Under 2015 var 218 holkar bebodda också medförde få andra häckningar
hemsökts av någon mård. Avgången
(73%). Lyckade häckningar var 186 av talgoxar.
berodde främst på det kalla och reg(85%. )7 misslyckade häckningar beniga vädret 15 - 22 juni.
Resultatet 73% häckning är ungefär
rodde förmodligen på det mycket kysom de senaste två åren, men är lägre
Att de tidigaste häckningarna av flug- liga vädret i slutet av maj och första
än normalt. De senaste årens låga ansnappare och talgoxar misslyckades hälften av juni. Nästan fullstora ungar
tal häckningar kan bero på mårdens
är inget ovanligt här i Jämtland ofta av framförallt talgoxar men även nåhärjningar 2012. Flugsnapparen har
drabbas vi av kyla och regn kring got par av flugsnappare fanns döda i
minskat från 158 till 135 häckningar,
midsommar. Senare häckningar lyck- dessa bon. Det har även andra år varit
medan däremot talgoxen har ökat från
ades till 100 %. Flugsnappare har stor avgång på tidigt häckande tal46 till 79 häckningar. Talgoxen har
ökat från 124 till 158 m häckningar goxar. 25 misslyckade häckningar
förmodligen lagt beslag på många av
medan talgoxen har minskat från 80 bestod av övergivna ägg. Detta är helt
flugsnapparens normala boplatser.
till 46 häckningar. För 5:e året var det unikt för detta försök, normalt brukar
Häckningsresultatet är lågt men måningen häckning av svartmes. Röd- övergivna ägg bestå av högst 5 häckga är har det varit sämre. Rödstjärt 3
stjärten har ökat från 5 till 7 häck- ningar. Det onormala väder som
häckningar. Göktytan har åter häckat
ningar. I övrigt verkar lövsångaren rådde under äggläggningen torde vara
med 5 häckningar på 38 år. Svartmeöka något från en låg nivå medan orsaken. Övriga bon innehöll endast
sen har lyst med sin frånvaro för
trädpiplärkan och rödvingetrasten lig- ett fatal döda ungar. Omslag i vädret,
sjätte året i rad.
ger kvar på en mycket låg nivå. Ugg- varmare och mer insekter, räddade
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Starar i Strömsund 1976 - 2015
Under våren brukar jag lägga ut mat
åt stararna i form av kokt älgkött,
pölsa, äpplen med mera. De flyttande
stararna har lärt sig var maten finns

120

och återkommer år efter år. De första
anländer i slutet av mars och blir i
regel kvar till slutet av mars och blir i
regel kvar till slutet av april.

Vädret är avgörande för hur länge
dom blir kvar. Som mest häckade 6
par på tomten, men från och med
1990 har jag inte haft någon häckning.

Antal starar i Strömsund 1976-2015
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Sweden August/September 2015
Bill Jones
Two members of Sorby Break, Steve
and Geoff along with Bill Jones from
south of the Thames, decided to make
a return visit to Sweden after their
visit in September 2014 to Kissmere
bird observatory. Kvismare is just
west of Stockholm but this time we
were going much further north to the
remote ringing station of Annsjon
bird observatory. To get there
we had to go through HELL
and back. The expedition
started with a flight from Gatwick to Trondheim in Norway, our late arrival involved
staying overnight in the city.
Next morning the same
weather that we arrived in the
night before was still the waterfall from the black sky. A
short walk in the rain got us to
Trondheim S rail station
where we got a train to
Storlien on the Norway/
Sweden border. The train
passed through the village of
HELL a place we would need
to return to, though on our
way back. At Storlien we
changed to a second train that
took us on the short ride to
Enafors were we met Thomas
the bird observatory overseer, he then
took us in his car to our home for the
next two weeks in the village of
Handol.
Thomas showed us around and stayed
the night but next morning he left and
the place was all ours, we were left
with a car so we could buy supplies
as the nearest store is a half hour
drive away. Before arriving in Sweden I had asked Thomas if a feeding
station for the birds could be set up,
this had been placed outside the window about sixty feet from the observatory down a small bank from the

building. It was just right for a 40
foot net that was soon in place and
could be checked while we sat and
had tea inside the building. The net
was so good that it caught more birds
than the other 20+ nets we used during our stay and was also the net responsible for the first YellowBrowed Warbler record for the site.

The net had to be placed were it
could be checked from a distance as
gaining access to it involved walking
across ground which was more water
than soil.

The net was put up each morning we
were at the observatory and when
weather allowed and although we had
arrived in heavy rain the
Yellow-Browed Warbler Photo. Steve Samworth
weather was good for
most of our stay. But it
was not until our last day
of full ringing that I
looked at the net and saw
a lump of grey, black and
white in the bottom shelf.
A shout to Steve and he
soon had his rubber boots
on and was off across the
marsh. Geoff and I
watched from the window as Steve made the
best speed he could
across the floating vegetation. I said to Geoff ‘I
hope it bites him’ and in
return I got a dirty look.
It was not that I wanted
Steve to donate blood it
was because I knew for
him to be bittern it had
not got away. On Steve’s return with
Looking out of the window and past a bird bang hanging from his arm and
the feeding station the land was a a lot of sweat and breath catching the
marsh leading to a lake that’s mirror bird was ringed and processed, I then
surface was broken buy the activity got to hold the bird for the cameras
of Black-Throated Divers, Goldeneye and of course it bit me !
and Tufted Duck. Out on the marsh a
few stunted trees had managed to Although we did not catch as many
grow on the floating surface and this birds this far north as last year in
was the hunting ground of Merlin and Kvismare the forests, mountains,
a pair of Great Grey Shrikes. Alt- lakes, rivers and remoteness of the
hough the Shrikes used a large area to place made it great fun and the comhunt down the Dragonfly’s they were pany I had was not too bad. I know it
feeding on, a small group of trees was will not be long before we will be
used in their wanderings that would trying to catch birds again as a team.
be suitable for a net to intercept them.
15 FiJH 2 2015

The list of birds ringed.
Sparrowhawk 1, Great-Grey Shrike 1,
Lesser-Spotted Woodpecker 1, Magpie 1, Song Trush 1, Redwing 1, Dunnok 4, Nuthatch 3, Great Tit 21, Blue

Tit 2, Willow Tit 8, Treecreeper 1,
Yellow Wagtail 1, Tree Pipit 2, Robin
3, Redstart 7, Pied Flycatcher 4, Spotted Flycatcher 5, Lesser Whitethroat
1, Willow Warbler 24, Chiffchaff 7,

Blackcap 3, Yellow-Browed Warbler
1, Brambling 15, Chaffinch 7, Redpoll 105, Siskin 12,Greenfinch 3 and
Reed Bunting 3.

blom, Anders Tengholm och Johan
Tengholm (Uppsala). Årets huvuduppgifter var att förse tio fåglar med
gps-sändare och lika många med radiosändare. Därtill fanns också 20
ljusloggar att sätta ut. Under sommaren fortsatte sedan fältjobbet med
pejling av både gps-sändarförsedda
hanar och av radiosändarförsedda honor.

ler också temperatur-, tryck- och
rörelsemätare, så att vi förhoppningsvis ska få bättre och mer detaljerad
information om de fantastiska långflygningarna till Afrika. Tyvärr har vi
blivit varse att det kan finnas tekniskt
fel på loggarna, men det vet vi först
nästa år när vi återfångat några.

Projekt Dubbelbeckasin
Johan Råghall
2015 blev sjunde året som studierna av dubbelbeckasinens flyttning
pågick i samarbete mellan fågelstationen och Lunds Universitet.
Ringmärkning bedrevs på fem
spelplatser i Handölsdalen. Samtidigt försågs några av honorna med
radiosändare och några av hanarna för första gången med gpssändare. En sammanfattning av
resultaten från de ljusloggar vi
återfått tidigare år har skrivits och
kommer under vintern publiceras i
en vetenskaplig tidskrift.
I mitten av maj började min nyfikenhet på om några dubbelbeckasiner
börjat spela bli stor. Följaktligen begav jag mig på kvällen den 18 maj ut
till en av spelplatserna i Handölsdalen – på skidor. Nästan hela leken låg
snötäckt, men jag fick ändå se och
höra en dubbelbeckasin på en barfläck. Någon vidare fart på snösmältningen blev det som bekant inte under de följande veckorna heller, så
året blev ett av de snörikaste för dubbelbeckasinprojektet hittills.
En vecka senare var årets fältinsats
igång. 23–30 maj pågick nätfångst
under totalt fyra nätter. Insatsen begränsades något till följd av väderoch snöförhållanden. Deltagare i år
var Raymond Klaassen och Roeland
Bom (Holland), Åke Lindström
(Lund), Michal Korniluk och Daniel
Piec (Polen), Peter Bahlenberg
(Huddinge), Peter Jonsson (Handöl),
Ingela Källén (Malung), Johan Råghall (Undersåker) samt Robert Ek

Årets fångst

Under året fick vi rapporter om tre
olika återfynd av dubbelbeckasiner
som märkts av oss. En trolig hane
som märktes 2014 på Getryggen
sköts i Albanien någon gång under
vintern/våren 2015, oklart exakt när.
Den är rapporterad som ett januarifynd (”någon gång i januari”), men
då borde alla vara i Afrika. Mer rimligt vore om den sköts i andra halvan
av april, men det vet vi alltså inte. En
annan fågel som märktes samma natt
på Getryggen kontrollerades den 12
maj 2015 – på en dubbelbeckasinlek i
södra Belarus! Det tredje återfyndet
var också en kontroll, nu av en hona
som märktes på Laptentjahke 2014.
Den återfångades på en lek i norska
Einunndalen, strax öster om Dovrefjell, ca 150 km sydväst om märkplatsen.

Trots ganska bistra väderförhållanden
lyckades vi tack vare att våra holländska vänner stannade några dagar
längre än övriga fånga vid de fem
aktiva spelplatserna i området. Totalt
fångades 73 fåglar varav 25 var kontroller från tidigare år. Notabelt är att
hela 40 av dessa 73 fåglar fångades
på leken vid Tjallingen. Den spelplatsen tycks på några år ha vuxit rejält,
från att ha bedömts hysa ca 10–15
spelande hanar under åren innan vi
började med nätfångst där till att nu
konkurrera med den erkänt stora,
publika leken på Högåsen om att vara
individrikast i Jämtland. Aktiviteten
(och fångstsiffrorna) på några av de
övriga lekarna var lägre än normalt,
något som bör kunna härledas till I fjolårets årsrapport nämndes att resnömängden.
sultaten från ljusloggerfåglarna börjat
sammanställas i en vetenskaplig uppBland kontrollerna hittar vi fyra fågsats. Denna är klar och kommer att
lar som märktes 2011 och två som
publiceras i Journal of Avian Biology
märktes 2012. Några ljusloggar fick
under vintern. Kortfattat kan sägas att
vi inte tillbaka, men det var ganska
uppsatsen beskriver hur dubbelbeckväntat då vi inte satte ut några sådana
asinhanarna i slutet av augusti flyger
några ifjol. Den helt nya typ av
direkt från Jämtland, alternativt via
ljuslogger som sattes på i år innehål
ett kort stopp i Nordeuropa, i en enda
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lång flygning till strax söder om Sahara. Där stannar de några veckor för
att redan i slutet av september vara
framme vid sina tropiska övervintringskvarter nära ekvatorn. I slutet av
april gör de en direktflygning upp till
Balkanhalvön, för att därefter jämförelsevis långsamt och i korta etapper
åt gången ta sig tillbaka till Jämtland
där de anländer i mitten av maj. Den
som önskar läsa hela uppsatsen kan eposta Åke Lindström (ake.lindstrom@biol.lu.se), så kan han skicka
den i pdf-format.
Radiosändare
Tio honor fick en radiosändare fastlimmad på nedre delen av ryggen.
Sändaren ramlar av efter som längst
ett par–tre månader, och batteritiden
är ungefär lika lång. Syftet var att,
liksom 2009 och 2011, studera var
dubbelbeckasinen placerar sina bon. I
ett större perspektiv ingår detta som
en del i förståelsen för artens utrymmesbehov och krav på häcknings-

miljö. Pejling av dessa sändarfåglar
pågick mellan 5 juni och 17 juli och
utfördes av Ingela Källén och mig.
Totalt hittades nio bon av sex olika
honor. Det var alltså flera omläggningar som hittades efter misslyckade
förstaförsök. Vanligen återfinns bona
inom 0,5–2 km från en känd spelplats, men det är inte alltid nära den
spelplats där de fångades. Vi fann
bon både i öppnare, blötare partier i
björkskogen och högre upp i den
lågalpina zonen.

delta i vårt projekt i år och bidra med
sina erfarenheter. Vi monterade gpssändare med en vikt på 5,5 gram i en
sele på nedre delen av ryggen på tio
hanar (se bild).

Informationen från dessa sändare kan
laddas ner med hjälp av en liten antenn med räckvidd på ca 100–200
meter. Så länge sändaren fungerar
som den ska så räcker det alltså att
sätta upp antennen t.ex. vid en lek
under en natt, hämta den följande dag
och gå hem och ladda ner positionerEfter åren av radiopejling är nu am- na från eventuella närvarande sändarbitionen att sammanställa resultaten i fåglar till en dator. Det går också att
en vetenskaplig artikel.
vandra omkring fritt med antennen
där sändarfåglar kan tänkas befinna
Gps-sändare
sig, eftersom en lampa indikerar när
I fjolårets årsrapport omnämndes en antennen får kontakt med en sändare.
gps-sändarstudie på dubbelbeckasiner
Detta var vad Peter Jonsson och jag
i Polen, och att vi förhoppningsvis
sysslade med i det fortsatta fältarbetet
snart skulle kunna använda samma
under främst juni och början av juli.
teknik, eftersom den är mer exakt än
Vi fick kontakt med samtliga sändare
både ljuslogger- och satellitsändarteki början, men det blev färre och färre
nik. De forskare som jobbar med
ju längre in på sommaren vi kom. De
detta i Polen kunde glädjande nog

Dubbelbeckasin med gps-sändare på ryggen. Foto: Raymond Klaassen.
17 FiJH 2 2015

sista nedladdningarna fick vi i slutet
av juni. Under denna period uppehöll
sig fåglarna vanligen på eller inom
några hundra meter från en spelplats,
med undantag för tillfälliga kortare
utflykter. Detta stämmer bra med tidigare års resultat från radiopejling.

till andra platser i och med att de slutat spela på sina respektive spelplatser. Denna teori har visst stöd av försöken med satellitsändare ifjol, då en
individ tydligt förflyttade sig västerut
från Handölsdalen under senare delen
av sommaren. Men detta får vi vänta
med att dra några vidare slutsatser om
Det finns ingenting som tyder på att
till nästa vår!
sändarna skulle ha upphört att fungera korrekt, så förhoppningsvis be- Då hoppas vi att fåglarna ska återror bristen på kontakt senare på sä- vända och att vi ska kunna ladda ner
songen på att fåglarna förflyttat sig data från hela året som gått, något vi

ser fram emot med stor spänning. Vi
pratar då om positioner var fjärde
timme över hela året med några meters precision, inklusive spännande
detaljer om non-stopflygningen över
Sahara!

Raymond och Michal monterar gps-sändare under stor koncentration. Våra polska vänner fascinerades över att se
dubbelbeckasiner i en helt annan miljö än de låglänta våtängar de är vana vid från hemlandet. De var också förvånade över hur lätt det är att fånga dubbelbeckasiner i Sverige. I Polen lämnar fåglarna leken om de störs och kommer
inte tillbaka på hela natten, så att bedriva nätfångst där är en betydligt svårare uppgift än hos oss. Att ha dessa forskare som är lika insnöade på dubbelbeckasiner som oss på besök var väldigt inspirerande, och nu är vi förstås väldigt
nyfikna på de polska spelplatserna … Foto: Åke Lindström.
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Kungsörn och jaktfalk i Härjedalen 2015
Bengt Warensjö
När inventeringarna startar på vårvintern, är ju årets kallaste tid förbi. De
senaste åren har klimatförändringar
tydligt märkts genom att dygnsmedeltemperaturen varit högre än normalt.
Ytterst få nätter uppmättes - 25 grader eller lägre. Om nederbörden inte
varit extremt avvikande och oväder
uteblivit borde det gynna både falk
och örn kan tyckas. Bytesdjuren och
smågnagartillgången är en annan parameter i sammanhanget för en lyckad häckningssäsong. Fjolårets resultat för kungsörnen i Härjedalen blev
ganska förväntat, inget toppår men ej
heller något bottenår.

KUNGSÖRN

Hur gick det då för örnarna i år. En
mild vinter med mycket varierande
snödjup följdes av en sen och kylig
vår. Trots snöbrist i lågland så lyste
fjällen vita långt in i juni månad..
God sorktillgång fick hökugglor och
pärlugglor att gå till häckning och det
skulle visa sig betyda att kungsörnarna också gynnades i samma områden.
Det var dock stor skillnad mellan
västra och östra delarna av landskapet, vilket blev helt naturligt med tanke på ovan sagda vid inventeringen.
Även om örnarna inte direkt är beroende av smågnagare för sin häckning,
2015 års inventering i Härjedalen och blir fler revir besatta.
södra Jämtland omfattade 46 kungs- Ett nytt revir med misslyckad häckörnrevir av 52 kända. 11 jaktfalksre- ning hittades, där äggskal på marken
vir har kontrollerats.
under boträdet vittnade att det hade
varit besatt. Boet kan vara ett alterna-

Börje Dahlen ringmärker ”grottörnungen” - Foto. Bengt Warensjö
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tivbo till ett känt gammalt revir eventuellt. I ett ganska framgångsrikt revir
hittades örnen i år ruvande i ett alternativbo, som ligger i en grottliknande
klyfta i ett berg väl skyddat för väder
och vind och utan insyn . Placeringen
av boet kunde inte bli bättre. 3 dubbelkullar noterades, vilket var ganska
förvånande, när vi vid ringmärkningen såg väldigt lite bytesrester i och
nedanför boet .Trots fin form hos
ungarna fanns säkert en viss bytesbrist ändå. Kunde sommarens kylslagna väderlek ha spelat in ? Det
visade sig nämligen att småfåglarna
hade svårt att försörja sig på grund
av att insektsfaunan inte utvecklades
normalt och att kycklingarna till våra
skogshöns också drabbades. Bland
de lyckade häckningarna hittades
också så småningom 2 döda ungar.

Jaktfalkunge - Foto. Bengt Warensjö

Antalet par som lyckades var mycket
bättre än fjolåret i Härjedalen , men
för vårt omräde blev det åndå inte det
bästa.

JAKTFALK

Inventering av jaktfalk i Härjedalens
fjällvärld bygger mycket på kunskap
om gamla boplatser. Dom boplatserna
21 häckande par,lyckades. 3 dubbel- är föremål för koll allra först. Ser elkullar konstaterades och gjorde att 23 ler hör man falkar i närheten i slutet
ungar kunde räknas från början. Ett av april, betyder det att med all sannolikhet har häckning inletts Är den
mycket bra resultat med andra ord.
gamla hyllan tom, måste det finnas
Länet indelas i fem inventeringsom- någon alternativ boplats i området.
Eftersom korpbon är eftertraktade
råden A, B, C, D och E.
som boval, kan det vara dags att syna
fjället efter flera risbon. På så sätt
Resultat område D , Härjedalen – hittar man ibland revirets alternativa
bo.
södra Jämtland 2015
Besatta revir

30

Lyckade

21

Misslyckade

5

Ungar

23

Ringmärkta

21

Besökta/kontrollerade 47

vinter påverkar direkt falkarna inför
nästa häckningssäsong.
Sen får jag inte glömma att berätta att
pilgrimsfalken för andra året i rad
häckade i Härjedalen och fick ut 4
ungar.
Resultat jaktfalk 2015
Besatta revir: IDUN, MJÖLNER
och SUNNA
Lyckade häckningar:

3

Antal ungar

8

3 (Idun)
I fjällmiljö är avståndet många gånger Ringmärkta
längre än man tror, så det gäller att
inte ge upp. Alternativbon kan nog
finnas längre bort än man tror. I år Till slut ett stort tack till alla, som
häckade fjällvråken inne i flera be- bidragit med inventeringsinsatser!
satta falkrevir, vilket på sikt blir fler
risbon att välja mellan för falkarna.
Att jaktfalken är väldigt beroende av
ripa är ett känt faktum. Ripföryngringen under den kyliga och insektfattiga sommaren i år blev dålig. Sämre
tillgång till föda under kommande
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Fjällrutter
Johan Råghall
Den stora, kvardröjande snömängden var den stora snackisen på fjället i somras, men trots snön inventerades alla fjällrutter i Ånnsjöområdet utom en. Snösparv och fjällripa var årets stora utropstecken i
positiv bemärkelse medan lappsparv utmärkte sig åt andra hållet.

För sextonde året i följd inventerades
fågelstationens fjällrutter. Fjällrutterna är en enkel form av linjeinventering, där inventeraren räknar fåglar
längs en förutbestämd rutt på fjället.
Art, antal och klockslag noteras. Inventeringen är starkt väderberoende
och lyckas inte alltid utföras i optimalt väder. Detta påverkar givetvis
resultatet i varierande omfattning,
men i takt med att materialet utökas
varje år så utjämnas eventuella tillfäl-

liga avvikelser alltmer i de långsiktiga trenderna. Det är just att kunna
följa dessa trender för fjällarterna
som är syftet med inventeringen.

Den mest avlägsna rutten i Storlienfjällen fick avbrytas på grund av
stora, svårforcerade snömängder,
trots att det då var början av juli!

Totalt finns 23 fjällrutter. Av dessa
ligger 15 rutter i Ånnsjöområdet. De
kan sägas utgöra materialets ryggrad,
medan sex rutter på Stekenjokk och
två rutter på Flatruet inventerats mera
sporadiskt och delvis som en jämförelse till Ånnsjörutterna. Antalet inventerade rutter har varierat ganska
mycket mellan olika år, från fem bottenåret 2008 till tjugo toppåret 2003.
Numera satsar vi främst på att täcka
rutterna i Ånnsjöområdet.

Årets inventerare var Göran Adevik,
Phil Everitt, Jon Franklin, Dan Fritzon, Thomas Holmberg, Erik Jonsson, Peter Keil, Britta Kjellberg,
Bengt Legnell, Lena Malmström, Johan Råghall och Mia Wallin. Dessa
personer räknade tillsammans 1 091
fågelindivider av 49 arter.

De två sista helgerna i juni samt de
första dagarna i juli bjöd på fint sommarväder, men i övrigt var det ganska
kylslaget under inventeringsperioden.
Årets inventering
Som sagt så låg ovanligt mycket snö
kvar på fjällets högre nivåer också.
2015 inventerades 14 av de totalt 15
Fjällrävarna i trakten födde glädjande
rutterna i Ånnsjöområdet mellan 17
nog rekordmånga kullar, trots att det
juni och 5 juli. Det motsvarar samvar ont om fjällämmel. Dock var
manlagt 72,3 km linjeinventering.

Ängspiplärkan är den överlägset talrikaste arten på fjällheden. Foto: Peter Jonsson.
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andra sorkarter talrikare och det fanns nivåer än vad de flesta av våra fjällförhoppningar om ett gott år för ugg- rutter är belägna.
lor och rovfåglar. Hur blev det då?
För riporna noterades dalripa i medelRelativt sett (beräknat som antalet antal relativt sett, medan fjällripan
individer per km linjeinventering) låg nådde sin överlägset högsta notering
fjällvråk klart över medelvärdet för relativt sett och näst högsta (24 ex.)
hela perioden, i klass med gnagar- antalsmässigt. Sett till hela den 16 år
toppåret 2011 men inte lika högt som långa perioden har dock fjällripan
2014. Totalt 11 ex. noterades. Torn- minskat (se vidare nedan).
falk är ingen talrik art på fjällrutterna,
Ängspiplärka var precis som vanligt
men årets 6 ex. är högsta antalet seden överlägset vanligaste arten med
dan 2011, så även detta antyder den
362 ex. Ungefär var tredje räknade
goda gnagartillgångens inverkan i år.
fågelindivid i inventeringen är en
För fjällabb noterades förvisso högsta
ängspiplärka, i år likväl som totalt för
antalet sedan 2006 (16 ex.), men relahela perioden. Årets överraskning på
tivt sett var det ett medelbra år. Inga
listan över de tio talrikaste arterna (se
ugglor sågs under inventeringen, men
tabell 1) var snösparv, som noterades
det är inte ovanligt eftersom jordi hela 20 ex. Trots att det är en typisk
uggla och hökuggla, vilka är de vanfjällart så har den bara setts 6 av de
ligast förekommande arterna i fjäll16 åren och endast 19 ex. har noteområdet, vanligen påträffas på lägre

rats. Årets siffra var alltså högre än
totalantalet för 15 år! Det är bara
några enstaka rutter som går så högt
att vi når snösparvens häckningsmiljöer, och årets toppnotering skulle
kunna bero på att flera snösparvar
valt att häcka något lägre än normalt
till följd av den sena snösmältningen
på högre höjd. En art som överraskade, i negativ bemärkelse, var lappsparven. Endast en individ noterades
vilket är lägst hittills. Arten har tydligt minskat under 16-årsperioden.
Tabell 1. De 10 talrikaste arterna på
fjällrutterna 2015, deras antal i relation till inventerad sträcka samt en
jämförelse med perioden 2000–2014.

Tabell 1
Art

Antal

Antal per km

Medelantal per km linje-

linjeinventering

inventering 2000–2014

Ängspiplärka

362

5,01

5,74

Ljungpipare

122

1,69

2,01

Lövsångare

83

1,15

1,19

Stenskvätta

67

0,93

0,63

Fiskmås

47

0,65

0,68

Rödbena

46

0,64

0,59

Ringtrast

38

0,53

0,20

Fjällripa

24

0,33

0,12

Rödvingetrast

23

0,32

0,16

Snösparv

20

0,28

0,02

Rapport om fjällfåglar i Jämtlands glädjande att data från vårt 15-åriga
län
material kan bidra till en dylik rapport, och samtidigt har vi fått ta del
På uppdrag av Länsstyrelsen i Jämtlands län har Svensk Fågeltaxering av alla SFT:s trendberäkningar vilket
är värdefullt för oss, eftersom vi
(SFT) vid Lunds Universitet under
året arbetat med en rapport om till- själva ännu inte gjort någon större
sammanställning av resultatet från
ståndet för fjällfåglarna i Jämtlands
län. Den innehåller bland annat tren- fjällrutterna. En sådan planerar vi
dock att göra framöver.
der för över 50 arter och baseras dels
på de standardrutter som är belägna i För materialet från fågelstationen
fjällen och dels på fågelstationens (åren 2000–2014) kunde SFT beräkna
fjällrutter. Det är givetvis mycket
trender för 20 arter. Av dessa visade
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sju arter upp signifikanta trender.
Rödbena var den enda arten med en
signifikant ökning (i genomsnitt drygt
5 procent per år) medan fjällripa,
större strandpipare, ljungpipare, gök,
korp och ängspiplärka samtliga visade signifikant negativa värden.
Fjällripa (-9,8 procent per år) och gök
(-8,4 procent per år) uppvisade de
största minskningarna.

Jaktfalk i Jämtlands län 2015
Förutom fältarbetet i Jämtlands- och har bjudits in till mötena. Under möHärjedalsfjällen genomfördes också tet i Alta diskuterades främst vilka
ett jaktfalkmöte i Nordnorge.
variabler som är viktigast att följa och
vad som är dåligt känt avseende jaktJaktfalkmöte i Alta, mars 2015.
falk. Det beslutades att ett arbete för
I slutet av mars 2015 träffades jakt- att skapa gemensamt protokoll för
falksintressenter från de nordiska län- fältobservationer och det beräknas
derna i Alta, Norge. Mötet var en vara klart till 2016. Ett sådant dokuåterkoppling till mötet på Island 2014 ment syftar till att öka möjligheterna

ungarna lämnat boplatserna, varför
det troligen var fler ungar. Räknat på
de kullar som inte lämnat boplatsen
blir det ett snitt på 2,75 ungar per
lyckad häckning, vilket är i nivå med
medelvärdet de senaste åtta åren, respektive 2,0 ungar per etablerat par.
Kommentarer till årets resultat
Många ungfåglar var fullfjädrade och
nästan flygga vid våra kontroller
22-24 juni. Troligen hade den
milda och snöfattiga vintern
medfört att falkarna lade ägg redan i månadsskiftet mars-april,
alltså 1-2 veckor tidigare än normalt. I flera tidigare pålitliga revir, bl a i Frostviken, har vi inte
funnit några jaktfalkhäckningar
de senaste åren, vilket är oroande. I ett annat område finns det
indikationer på att äventyrsturism
har stört bort jaktfalkarna. En
positiv händelse var att fyra
ungar som blåst ned från en bohylla i april, kunde räddas genom
att lyftas på plats igen.

Adult jaktfalk. Foto: Torsten Green-Pedersen
och fokuserade på uppföljning och
gemensamma metoder för inventering
och resultathantering. I Norden sker
uppföljning av åtta olika grupper i
Norge, Sverige, Finland och Island.
Totalt inventeras ca 350 jaktfalksrevir
årligen. Således samlas en mängd information in årligen. Utmaningen är
att samordna uppföljningar och kontroller på ett sådant sätt att informationen kan tolkas på samma sätt inom
hela Norden. Finansieringen till mötena kommer från en forskningsfond,
Arctic Studies, som syftar till att
främja forskningssamarbete i arktiska
miljöer mellan Norge och Island, representanter från Finland och Sverige

till att göra gemensamma tolkningar
av resultaten. Mötena har även syftat
till att skapa kontakter mellan länderna för att i framtiden kunna presentera gemensamma resultat från inventeringar och undersökningar.

Tack!

Vi tackar alla som deltagit i 2015 års
jaktfalkinventeringar eller rapporterat
observationer inom Jämtlands län.
För ekonomiskt stöd tackar Projekt
Resultat från Jämtland-Härjedalen Jaktfalk, Alvins Fond och Naturvårdsverket.
56 jaktfalkterritorier kontrollerades i
Jämtlands- och Härjedalsfjällen under Tomas Bergström, Miljöövervakning
häckningssäsongen 2015. Invente- Naturvårdsenheten
ringarna genomfördes av Länsstyrel- Länsstyrelsen i Jämtlands län
sen i Jämtlands län och Projekt Jakt- tomas.bergstrom@lansstyrelsen.se
falk. Bland de 14 jaktfalkpar som hittades så lyckades 11 par (79%) med
häckningen. Totalt noterades 24
ungar och vid av häckningarna hade
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Ulla Falkdalen
Projekt Jaktfalk
gyrfalco@gmail.com
www.jaktfalk.se

Bengt Warensjö med ringmärkt örnunge. - Foto. Kecke
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