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Detta Dubbelnummer av FiJH 
når dig som medlem och läsare först en bra 
bit in på det nya året, 2015, trots att det hör 
2014 till. Så kan det vara med ideellt arbete. 
Även om det ofta är något vi brinner för finns 
det saker som ibland måste kommer före på 
prio-listan; jobb, familj, resor, trädgårdsar-
bete eller vad det än månde vara. Vi får vara 
beredda att sänka våra ambitioner med det 
ideella arbetet, göra så gott vi kan och vill, 
och låta det som faktiskt blir gjort glädja och 
inspirera oss till att fortsätta med vårt engage-
mang. Det är det viktiga!

Med detta sagt vill jag passa på att tacka 
samtliga inblandade som bidragit till skapan-
det av detta FiJH-nummer, vilket som bruk-
ligt innehåller Ånnsjöns fågelstations årsrap-
port samt dito för artprojekten för kungsörn, 
jaktfalk och – nytt för i år – videsparv. Bra 
jobbat!

unDer sommaren 2014 drev WWF 
en kampanj – Svenska Pärlor – för att upp-
märksamma myndigheter och politiker på 
naturområden runt om i Sverige som saknar 
eller behöver mer skydd. En expertjury utsåg 
först tre områden per län, vilka sedan allmän-
heten kunde rösta på via Internet. I denna 
omröstning vann Ånnsjön i Jämtlands län, 
tätt följd av fjällplatån Flatruet och på tredje 
plats Storsjödeltat i norra Härjedalen. 

Delar av Ånnsjön och dess omgivningar 
är ju skyddade som fågelskyddsområde, men 
visst vore ett utökat skydd av området önsk-
värt. Sjön och omkringliggande myrar är 
klassat som Ramsarområde, vilket innebär 

ett ur internationellt perspektiv skyddsvärt 
våtmarksområde. Vidare ingår området i 
EU:s nätverk av värdefull och skyddsvärd 
natur, Natura 2000. Ånnsjön–Storlien är 
dessutom ett av ca 70 IBA-områden i Sverige. 
IBA står för Important Bird Area, ”viktigt 
fågelområde”, och är ett projekt som drivs 
av Birdlife International. Sammantaget visar 
allt detta på områdets stora skyddsvärde, både 
ur nationellt och internationellt perspektiv. 
Ett starkare skydd – t.ex. mot exploatering-
ar av olika slag – utformat i samklang med 
den ortsbefolkning som lever och verkar i 
området tror jag skulle gynna såväl de värde-
fulla natur- och kulturmiljöerna som oss män-
niskor. 

Hur som helst känns det roligt att kunna 
välkomna gamla som nya besökare till en 
Svensk Pärla!

en annan pärla nära Ånnsjön är 
den väldiga Blåhammarmyren. Den ingår i 
fågelstationens årliga myrinventering och hör 
definitivt till  Jämtlands finaste fågelmyrar. 
Om försommaren är det ofta väldigt blött och 
svårframkomligt på myren – något som säkert 
flera av er som inventerat där fått erfara. Men 
hur många av er har varit där någon annan 
årstid? På Youtube har Jennie Wadman lagt 
upp en sevärd film om vad fågelinventerare 
kan pyssla med i mörkaste november… Sök 
på “fågelinventerarna” i Youtubes sökfält så 
hittar du filmen! Jag kan lova att fågelartlistan 
inte blev lång, men en sällsamt vacker natur-
upplevelse fick vi som var med.

Ånnsjön
– en svensk pärla

illustration: Lisa Behrenfeldt
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väderomslaget drabbades västra Jämtland 
av en rejäl hagelskur, och Britta Kjellberg 
var vid denna ute och inventerade myrarna 
omkring Dolparna i Ånn. Hon fick då utstå 
3 cm stora hagelkorn som inte var lätt att 
skydda sig mot mitt ute på myren!

text:Johan Råghall

Sammanfattning
av verksamheten 2014

Informationslokalen
Föreningens ”byggrupp” hade lite av ett 
mellanår där arbetet med informationsloka-
len gick på lågvarv. Under två arbetshelger, 
en på våren och en på hösten, handlade 
arbetet om att dels förbereda för den trappa 
som ska leda upp till en plattform på loka-
lens tak och dels städa undan gammalt 
bråte under fågelstationen för att bereda 
plats åt virke som kommer att användas 
framöver. 

På vårträffen gjöts en plint som ska bära 
trappan till taket; ett tungt arbete – 130 kg 
betong gick åt till den lilla plinten – som 
dock flöt på bra. Under hösten har trappan 
och plattformen på taket med tillhörande 
konstruktioner ritats och planerats färdigt, 
och arbetet med detta kommer att priori-
teras under 2015. Det lär bli en fin utsikts-
plats uppifrån plattformen!

Vid höstens arbetshelg fortsatte det 
delvis slitsamma arbetet med att bära och 
dra, sortera eller elda gammalt bråte som 
legat under stationsbyggnaden. En brunn i 
slänten mot myren fick sig ett välbehövligt 
nysnickrat lock också.

Ånnsjödagen

Projekt Dubbelbeckasin
För sjätte året i följd samarbetade vi med 
flyttfågelforskare från Lunds Universitet 
inom dubbelbeckasinprojektet. Forskning-
en kring artens flyttvanor tog ett nytt steg 
då tre hanar försågs med satellitsändare. Vi 

Myrinventering
Fågelinventeringen på myrarna genom-
fördes för 26:e året i följd. 12 av 16 myrar 
inventerades av några få inventerare. 
Vädret var mestadels behagligt fram till 
midsommar då det blev riktigt kyligt. Vid 

Fjällruttsinventering
Det var 15:e året som projektet med 
fjällrutter bedrevs. Rutterna på Flatruet 
och Stekenjokk inventerades inte, men i 
fjällen kring Ånnsjön genomfördes 9 av 
15 rutter. Tre rutter vardera i Bunnerfjäll-
en och i Storlien förblev oinventerade. 
Gnagartillgången var något bättre än de 
två föregående åren, men det märktes inte 
så mycket på fjället. En jorduggla och en 
hökuggla noterades, och även fjällabbarna 
var relativt fåtaliga.

Ringmärkning

Ånnsjödagen genomfördes som vanligt 
första lördagen i juni; detta år i växlande 
väder som bjöd på både moln och solsken. 
Det sedvanliga programmet bestod av 
guidning i fågeltorn och gömslen under 
förmiddagen, följt av tipspromenad, fika 
och samkväm kring fågelstationen. På 
kvällen höll Thomas Holmberg ett litet 
föredrag och visade några av sina uppskat-
tade bilder. Temat denna gång var ugglor. 
Över 50 personer hade samlats, så salen 
inne i Handöls värdshus var fullpackad! 
Kvällen avslutades med guidning till dub-
belbeckasinspelet på Högåsen.

Ringmärkning bedrevs mellan mitten av 
juli och mitten av augusti, och då enbart 
vid märkplatsen i Handöl. Insatsen var 
alltså mindre än normalt och därmed blev 
den totala fångstsiffran låg, 529 fåglar. 
Lövsång are blev vanligaste art i slöjnäten.

Säsongen började dock dramatiskt, då 
ringmärkarboden nere vid Handölan stod 
i begrepp att falla ner i älven i samband 
med islossningen. Tack vare snabbt re-
agerande och driftiga bybor räddades dock 
byggnaden till säkrare mark.

återfick nio ljusloggar från återvändande 
fåglar. Totalt på de fem aktiva lekarna i 
Handölsdalen fångades 81 individer varav 
58 ringmärktes och 23 som redan bar en 
ring kontrollerades. Tyvärr kom ingen 
av satellitsändarfåglarna hela vägen till 
övervintringsområdet, åtminstone inte med 
sändaren i funktion. Men dessa gav ändå 
intressanta data kring lokala förflyttningar 
och början av höstens långflyttning. 

Hökuggla i holk. Foto: Thomas Holmberg

Ringmärkarboden ute på hal is våren 2014. Foto: Lisa Öberg (www.oldtjikkko.se)

Anna och Stefan i ringmärkarboden. Foto: Thomas Holmberg

Skådning varvas med diskussioner, fika och telefonkoll i fågeltornet på Nätaholmen under Ånnsjödagen. Foto: Ingvar Alkemar

Matintag och samtal i fågelstationens informationslokal. Foto: Ingvar Alkemar
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PROJEKT
Våra studier av dubbelbeckasinens flyttning gick under 2014 in på sitt sjätte år. Vi fick tillbaka 
inte mindre än nio ljusloggar och vi har därmed ett fint material över artens övergripande 
flyttningsstrategi. Två aktiviteter var nya för året: Vi fångade för första gången på leken vid 
Tjallingen – med strålande resultat. På en annan lek fick tre fåglar varsin radiosändare som 
sedan följdes via satellit – med blandat resultat.Dubbelbeckasin

text: Åke Lindström och Peter Bahlenberg foto: Åke Lindström

Figur 2. Fågeln med ringnummer 5116319, 
som den såg ut i maj 2014. Den ringmärktes 
redan 2009 och har återfångats alla år 
därefter (utom 2012). Dessutom har den 
burit en ljuslogga två gånger vilket gett oss 
information om tre höstflyttningar och två 
vårflyttningar.

för första gången på leken vid Tjallingen. 
Det blev succé med hela 30 fåglar, varav 
fyra var kontroller från tidigare år och 
andra lekar. En var märkt på Stråtenleken 
och tre på leken vid Lill-Getryggen. Den 
första fågeln hade dessutom besökt Lill-
Getryggen bara fyra dagar före fångsten på 
Tjallingen. Detta är den första fågel som 
registrerats på så många som tre olika lekar. 

Sammanlagt har vi nu fått tillbaka 18 
loggar som vi kunnat extrahera data från, 
varav en innehöll ett och ett halvt års data. 
Vi är i skrivande stund på väg att samman-
fatta all denna information i en vetenskap-
lig uppsats. Mönstret är mycket likt det vi 
fann redan första året och kan sammanfatt-
as som följer: I slutet av augusti flyger 
fåglarna direkt från Jämtland, alternativt 
via ett kort stopp i Nordeuropa, i en enda 
lång flygning till strax söder om Sahara. 
Där stannar de några veckor för att redan i 
slutet av september vara framme vid sina 
tropiska övervintringsområden nära ekva-
torn. I slutet april gör de en direktflygning 
upp till Balkanhalvön, för att därefter jäm-
förelsevis långsamt och i korta sträckor åt 
gången ta sig tillbaka till Jämtland där de 
anländer i mitten av maj.

Sedan 2001 har det från och till fångats 
dubbelbeckasiner vid lekar längs Handö-
lans och Stor-Ulvåns sluttningar. Robert 
Ekblom (Uppsala) och Peter Bahlenberg 
skötte fångsten de första åren (2001, 2005, 
2007–2008) där alla fångster gjordes vid 
Stråtöleken. Sedan 2001 har i detta område 

Årets fältinsats i sluttningarna 
omkring Handölan och Storulvån genom-
fördes 22–27 maj 2014. Deltog gjorde 
Raymond Klaassen och Roeland Bom 
(Holland), Åke Lindström och Thomas 
Alerstam (Lund), Johan Råghall (Unders-
åker), Peter Bahlenberg (Huddinge), Peter 
Jonsson (Handöl), Mikael Carlsson (Stock-
holm), Lotta Berg (Skara) och Anders 
Tengholm (Uppsala). En av nätterna var 
journalist Linda Hedenljung med och 
gjorde ett reportage för Östersundsposten. 
De två huvuduppgifterna detta år var att 
återfånga så många fåglar med ljusloggar 
som möjligt, samt att förse tre fåglar med 
satellitsändare.

Vi fångade vid alla kända lekar i området 
under vardera en natt. Sammanlagt fång-
ades 81 fåglar vid de fem lekar där det 
fanns fåglar. Vid de två mycket små 
lekarna strax NV om fjällstationen som vi 
fann 2013 var det dock ingen aktivitet i 
år. Hela nio ljusloggar kunde plockas av, 
varav åtta hade satts på under 2013. Åt-
minstone två av dessa fåglar med logga på 
benet kunde redan första fångstkvällen ses 
spela för fullt innan fångsten drog igång, 
vilket naturligtvis höjde pulsen på de av oss 
som var närvarande (figur 1). Den nionde 
loggan hade vi satt på en fågel redan 2011. 
Den loggan har vi dock ännu inte lyckats få 
ut någon information ifrån. Lite synd med 
tanke på att den varit i Afrika tre gånger 
sedan 2011! 

Speciellt nämnvärt är att vi fångade 

sammanlagt 242 fåglar ringmärkts, där 
huvud  del en utgörs av adulta hanar. 

Det första att notera är att dessa fåglar 
inte gett ett enda återfynd utanför fångst-
området, vilket är lite oväntat för en så 
pass stor fågel som dessutom jagas i stora 
delar av områdena den flyttar igenom. 
Återfyndsandelen hos svenskmärkta 
dubbel beckasiner är 1,5 procent (Fran-
sson m.fl. 2008. Svensk ringmärkningsat-
las. Vol. 2. Stockholm), alla från Europa. 
Rent statistiskt borde alltså tre–fyra fåglar 
från fågelstationens märkningar ha återfun-
nits. Som jämförelse kan nämnas att för 
svensk märkta enkelbeckasiner är motsvar-
ande andel 6,5 procent. Det är uppenbart att 
utan informationen ifrån ljusloggarna hade 
vi inte vetat något alls om flyttningen hos 
traktens dubbelbeckasiner.

Däremot har så många som 50 indi-
vider återfångats på samma eller närlig-
gande lek ett eller flera år efter märkning-
en (figur 3). Om man bara räknar de 184 
fåglar som märkts fram till 2013, som 
alltså kunnat bli återfångade ett år senare, 
är detta en andel på hela 27 procent. Flera 
av de återvändande fåglarna har dessutom 
fångats mer än ett år. Den fågel som fångats 
under flest år är hanen med ringnummer 
5116319 (figur 2). Den märktes som spe-
lande hane på Stråtöleken 2009 (är alltså 
född senast 2008) och har därefter fångats 
fyra gånger på Stråtenleken (2010, 2011, 
2013 och 2014). Det är också den äldsta 
kända av alla fåglar märkta i området, då 
den var minst 6 år gammal vid sista fångst-
tillfället. Dessutom har denna fågel burit 

Årets fångst

Återblick
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en ljuslogga i två omgångar vilket gör att 
vi känner dess flyttningsvanor väldigt väl!

Av alla de återfångster som gjorts mellan 
år har 23 procent varit fåglar som återfång-
ats på en annan lek än där de märktes (i 
dessa beräkningar ingår också fångster 
av individer som återfångats flera år). De 
längsta förflyttningar vi haft mellan lekar är 
tre fåglar som flyttat sig 8 km. Samma för-
flyttning gjordes av en fågel även inom en 
säsong. Medan en stor del av dubbelbeck-
asinerna verkar vara trogna sitt område, 
så växlar uppenbarligen många hanar lek 

både under och mellan åren.

På tre fåglar monterade vi en 5 g lätt satel-
litsändare på ryggen. Fågeln får sändaren 
fastsatt på en liten ”ryggsäck”. Sändarens 
batterier laddas med solceller och ger 
fågelns position via Internet direkt till an-
vändarens dator, med ungefär en timmas 
fördröjning. Precisionen är som bäst 
ungefär några hundra meter, alltså oerhört 
mycket bättre än ljusloggarna, men inte så 
bra som en GPS-baserad mottagare. 

Den första månaden gick allt bra. Sig-
nalerna strömmade in i god takt och åtmin-
stone två av sändarfåglarna sågs vid flera 
tillfällen spela på leken där de märktes. 
Fåglarna var då tillsynes obekymrade av 
sin lilla rygg säck (fi gur 4). Alla positioner 
vi fick var inom några km från leken där de 
märktes. En sändare började på sommar-
en successivt sända allt färre signaler per 
dag, för att i augusti tystna helt. Sändare 
nummer två slutade sända tvärt mitt i som-
maren. Att sändare slutar sända kan bero 
på allt från ett tekniskt fel på sändaren till 
att fågeln dör och sändaren därmed hamnar 
i en position där batterierna inte längre 
laddas eller kontakten med satelliten bryts. 

Den tredje fågeln kunde vi följa till 
slutet av augusti. Den lämnade området 
natten till 12 augusti då den flög åt VNV 
till norska kusten (!). Därefter rörde den sig 
dagligen i små steg söderut genom Sverige. 
Flygningarna verkade alla ske på natten. 
Den gjorde därefter ett längre stopp nära 
Skövde, där den höll till strax öster om 
staden 18–28 augusti. Det långa stoppet 
sammanföll med en period av mycket 
kraftiga regn i södra Sverige. Nästa natt 
flög den 55 mil till nordöstra Polen där 
den gav signaler under hela dagen fram 
till 19.30. Därefter upphör tyvärr alla spår 
av fågeln.

Den tredje fågelns beteende liknar det 
som ungefär hälften av vår logg-försedda 
fåglar uppvisat. Den lämnade Jämtland 
tidigt i augusti och stannade lite längre på 
en plats längre söderut i Nordeuropa. När 
signalerna upphörde i Polen var fågeln 
1080 km från leken där den märktes och 
datummässigt var den väl inom den period 
när de logg-försedda fåglarna startat sin 
långa trans-Saharaflygning. Fram till att 
signalerna upphörde var det inget som in-
dikerade ett avvikande beteende. Det kan 
i sammanhanget tilläggas att vid studier 
av dubbelbeckasiner på häckplats i Polen 
har forskarna där återfått en av tre GPS-
sändare mellan åren. Dessa GPS-sändare 
liknar mycket våra satellitsändare (är till 
och med marginellt tyngre). Sammantaget 
ger all denna information oss gott hopp om 
att i framtiden kunna följa dubbelbeckasin-
ernas flyttning i stor detalj, med just GPS-
sändare.

Figur 1. En av de dubbelbeckasiner med logga som sågs spela på kvällen före första fångsttillfället 22 maj. Fågeln var 
högst troligen en av de tre som sedan fångades samma kväll på denna plats. Foto: Thomas Alerstam

Figur 3. Schematisk bild av hur dubbelbeckasiner olika år återvänt till, eller förflyttat sig mellan, olika lekar inom studieområdet. 
Talen i ringarna visar antalet nymärkningar och kontroller som gjorts på en plats (översta talet), samt antal kontroller mellan 
år av fåglar märkta på denna plats (understa talet). Pilarna med tillhörande siffror anger antalet fåglar som flyttat sig mellan 
lekar (pil utan siffra betyder 1 individ).  På Tjallingen (leken längst ner till höger) har det bara fångats ett år (2014). Samma 
individ kan vara med i systemet flera år.

Figur 4. En av de tre hanar som fick en satellitsändare. Foto: Peter Jonsson

Satellitsändare

även om satellitsänDarna 
inte gav oss den information om hela flytt-
ningen till och från vinterkvarteren som 
vi hoppats på, fick vi i alla fall många nya 
insikter om dubbelbeckasinernas rörlighet 
i häckningsområdet. Baserat på tidigare 
radio pejling och observationer förväntade 
vi oss att de tre märkta individerna framför 
allt skulle röra sig mellan spelplatsen och 
ett eller flera födosöksområden inom någon 
km från spelplatsen. Till vår förvåning 
gjorde fåglar dock ofta långa utflykter till 
helt andra platser, i några fall mer än 15 
km från spelplatsen. Vi vet idag inte vilka 

platser de besöker på dessa utflykter, men 
kan gissa att de vill kolla läget på andra, 
för oss okända spelplatser eller födosöks-
områden. Givet att dubbelbeckasinerna är 
goda flygare så tar en 15 km lång flygning 
inte mer än en kvart, så det är fullt möjligt 
för fåglarna att göra snabba visiter på 
andra platser, eller besöka flera spelplatser 
samma natt. Mot slutet av sommaren såg 
vi också tydligt hur en av de tre fåglarna 
drog sig från Handölans dalgång för att 
spen dera en tid i området mellan Blåham-
m aren, Lillhammaren och Ulvåtjärn innan 
höstflytt ningen inleddes. Kanske hittade 

den mer föda där? Kommande spårning 
av dubbel beckasiner med GPS kommer 
att ge oss många fler detaljer om dessa 
rörelser i häck ningsområdet, och vi blir 
inte förvånade om fler spelplatser kommer 
att upptäckas med hjälp av GPS-tekniken.
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reDan 4 mars rapporterade Anna 
Peman och Eva Hamrén-Norlin en hökug-
gla i Handöl på Svalan. I slutet av månaden 
såg Peter Jonsson en hökuggla som fö-
dosökte i Handöl. Det skulle dock dröja till 
början av maj innan Yngve Larsson noter-
ade en varnande fågel och den 10 maj stod 
det klart att den häckade i fågelstationens 
uggleholk mellan stationsbyggnaden och 
fågeltornet. 

21 maj såg Lotta Berg när ugglan kom 
med mat till ungarna och två dagar senare 
kunde vi ringmärka 5 ungar i holken. En 
sjätte unge var för liten för att ringmärkas 
vid det tillfället. 

Trots att hökugglan är känd för att 
vara aggressiv vid boet genomfördes 
ringmärkningen utan problem. Honan 
gjorde skenanfall vid några tillfällen, men 
försökte aldrig slå på allvar. Så är det inte 
alltid och man måste vara beredd på att bli 
fysiskt attackerad när man kommer riktigt 
nära en hökugglehäckning. 

eftersom holken satt precis vid 
stigen mellan fågelstationen och fågeltor-
net stängde vi av stigen en period för att 
undvika blodvite. 

Redan 29 maj hade den äldsta ungen 
lämnat holken och satt i en björk i myrkant-
en. Sedan kom flera ungar ut med någon 
eller några dagars mellanrum. Hökugglans 

På fågelstationen hade vi i år turen att få stifta nära bekantskap med Jämtlands 
karismatiska landskapsfågel, hökugglan. Ett par häckade i en av våra uggleholkar 
– endast 20 meter från stationsbyggnaden!

ungar lämnar vanligen boet innan de kan 
flyga. De är emellertid duktiga på att klättra 
och tar sig snart upp i ett träd, men till boet 
återvänder de inte mer. 

På Ånnsjödagen en vecka in i juni var 
alla ungarna ute och kunde just då inte åter-
finnas – kanske till mångas besvikelse då 
ryktet om hökugglorna vid fågelstationen 
hunnit sprida sig vida omkring. Uggle-
familjen återfanns ungefär en vecka senare 
i västra änden av myren ungefär 500 meter 
från boet. Därefter tappade jag kontakten 
med dem. 

om vi räknar bakåt från när ungarna 
började lämna holken kan man anta ägg-
läggningen skedde redan i början av april. 
Honan ruvar ensam, men hannen förser 
henne med mat några gånger per dygn. 
Under ruvningen är det tyst runt häcknings-
platsen. Honan trycker hårt och röjer sig 
inte förrän man knackar på boträdet. 

När ungarna börjar få dun så de kan 
hålla värmen flyttar hon ut ur holken och 
sitter och vaktar i ett träd i närheten. Så fort 
något som kan tolkas som ett hot närmar 
sig hör man hennes falklika varningsläte, 
ofta på långt håll. Man kan undra varför 
hon röjer sig så lättvindigt i närheten av 
boet. Personligen tror jag att det är en 
avledningsmanöver. Hon ser alltid till att 
sitta så, att om du går mot ljudet går du 

bort från boplatsen. Det skarpa ljudet kan 
säkert också verka avskräckande på en del 
mindre rovdjur som ekorre och hermelin. 
Mården är dock inte så lättskrämd och jag 
har sett äggkullar av hökuggla som blivit 
tagna av mård.
 
efter att alla ungar lämnat boet tog 
jag rätt på vad som fanns kvar i holken. Det 
brukar finnas kvar spybollar efter ugglorna 
i boet. Ugglor sväljer vanligen bytet helt, 
men kan inte smälta hår och benrester. Det 
kommer upp igen i form av en spyboll och 
det ger oss en möjlighet att i efterhand se 
vad ugglorna ätit. 

I det här fallet kunde jag hitta rester efter 
17 bytesdjur. Det är inte särskilt mycket för 
en kull på sex ungar och visar att ugglorna 
städar bort det mesta av bytesresterna. Men 
det jag fann var intressant: Samtliga 17 
bytesdjur kom från smågnagare. Jag fann 
inga rester efter fåglar eller andra typer av 
bytesdjur. Av de 17 smågnagarna visade sig 
14 vara mellansork – en i Sverige ganska 
ovanlig sork, men som finns kvar i Jämt-
land som en reliktpopulation. De övriga 
tre gnagarna var skogssorkar, en av våra 
allra vanligaste sorkarter. Faktiskt är det 
så att undersökning av ugglornas spybollar 
är ett värdefullt sätt att få kunskaper om 
smågnagarnas utbredning.  

Hökugglesommar

text och foto: Thomas Holmberg

Vanligen hoppar hökuggleungarna ur boet innan de kan flyga, men de klättrar lätt upp i träden för att ta skydd. Ingen nackstelhet här inte!
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efter förra Årets sabotage mot 
ringmärkningsverksamheten (se förra 
årsrapporten) tvekade vi länge om vi skulle 
våga bedriva någon ringmärkning i år. Det 
kändes särskilt tveksamt att locka hit fågel-
intresserade människor från olika delar 
av Sverige och övriga Europa och sedan 
kanske inte ha några nät att bedriva fångst 
med. Den standardiserade märkningen har 
emellertid varit stommen i fågelstationens 
arbete alltsedan starten och att inte fortsätta 
med den skulle i stort sett innebära en halv-
ering av fågelstationens verksamhet. Vi har 
en lång serie av standardiserad märkning 
som är unik för den här delen av landet och 
det kändes angeläget att kunna fortsätta på 
något sätt. 

Vi bestämde oss för att på olika sätt 
försöka förebygga ny skadegörelse och att 
ändå bedriva ringmärkning, dock i mindre 
skala än tidigare. Det lyckades över förvän-
tan och vi hade en i stort sett kontinuerlig 
verksamhet från mitten av juli till mitten av 
augusti. Allt förlöpte utan problem.

säsongen inleDDes Dock drama-
tiskt. Vår ringmärkarbod vid Handölan var 
på väg ut i älven! Den har stått några meter 
från älvbrinken i många år och vi har sett 
hur älven närmat sig genom att erodera 
bort en liten bit av strandkanten varje år. 
Nu började det bli kritiskt. Tack vare en 
snabb insats av handölsbon Bengt Jonsson 
förflyttades boden till en säker plats längre 
från älvkanten. Tack Bengt för din hjälp 
och tack Lisa Öberg för att du slog larm!

som väntat blev årets totalfångst 
betydligt lägre än tidigare eftersom både 
antalet nät var färre än vanligt och tids-
perioden kortare. Sammanlagt märkte vi 
529 fåglar, vilket är ungefär en fjärdedel av 
de senaste femton årens medelvärde, vilket 
på ett ungefär motsvarar den begränsade 
fångstinsatsen. 

Vanligaste art blev inte oväntat lövsång-
are, som utgjorde 36 procent av samtliga 
märkta fåglar. Långt därefter följde dub-
belbeckasin, grönsiska och svartvit flug-
snappare. Att dubbelbeckasin blev näst 
vanligaste märkart kan synas märkligt, men 
sedan många år bedriver fågelstation en ett 
specialprojekt inriktat på dubbelbeckasin-

ens flyttvägar, vilket innebär att ett flera 
tiotal fåglar märks årligen sedan flera år. 
Totalt har 265 dubbelbeckasiner ring-
märkts sedan projektet startade.

om vi följer utvecklingen femton år 
tillbaka kan vi konstatera att lövsångaren 
varit den ojämförligt vanligaste arten, 
men under de senaste åren har antingen 
gråsiska eller grönsiska varit vanligaste 
märkart vid flera tillfällen. Nedgången i 
antalet lövsång are är påtaglig från 2007 
och framåt. I år är dock ordningen åter-
ställd och lövsångaren dominerar klart 
igen. Förra året, 2013, var för övrigt det 
sämsta lövsångaråret någonsin med bara 
28 ringmärkta lövsångare. Så snabbt kan 
det skifta. 

Många faktorer spelar dock in, inte 
minst hur fångsten bedrivs och i vilken 
omfattning. Merparten av de ringmärkta 
lövsångarna utgörs av årets ungfåglar och 
de är mycket rörliga. De passerar Handöl 
under en period på ibland bara några dagar 
i slutet av juli eller början av augusti. 
Missar man den toppen påverkar det i hög 
grad årets fångstsiffra.

De vanligaste arterna efter 
lövsångare är gråsiska, grönsiska, svartvit 
flugsnappare och bergfink. Både gråsiska 
och grönsiska har en mycket varierande 
förekomst från år till år. Den högsta note-
ringen är för gråsiska 836 (2001) och den 
lägsta 6 (2013) märkta fåglar. Även berg-
finken varierar mycket beroende på födo-
tillgång och årets siffra, 6 individer, är den 
lägsta någonsin. Vi ser en nedåtgående 
trend hos många arter den senaste 15-års-
perioden. Det gäller exempelvis sävsparv, 
trädpiplärka och blåhake. Andra håller sig 
konstanta eller ökar något som taltrast, 
talgoxe och trädgårdssångare. 

Att följa populationsförändringar över 
längre tid utifrån ringmärkningsdata är 
emellertid svårt, betydligt svårare än att 
tolka andra typer av inventeringsdata. 
Miljöer som passar för nätfångst av 
småfåglar är ofta buskrika igenväxnings-
marker, som förändrar sig ganska mycket 
under loppet av några år. Det är en av 
många faktorer att ta hänsyn till. Det finns 
emellertid mer eller mindre komplicerade 

statistiska metoder för att kompensera för 
en del av dessa felkällor och förhoppnings-
vis kan vi göra bättre analyser av fångstda-
ta längre fram. Ringmärkning ger dessutom 
en hel del andra värdefulla uppgifter som 
vanliga inventeringsmetoder inte ger. Dit 
hör exempelvis hemortstrohet, tidtabell för 
häckningen samt vikt- och ruggningsupp-
gifter.

vi räknar meD att fortsätta den 
standardiserade ringmärkningen även i 
framtiden. Med de åtgärder vi vidtagit och 
en del andra händelser tror att vi risken 
för skadegörelse har minskat. Vi ser med 
tillförsikt fram mot nästa säsong och har 
förhoppningen att kunna utöka säsongen 
till det normala – från början av juli till 
slutet av augusti. Ringmärkare är välkom-
na!

Ringmärkning
i Handöl

Årets ringmärkning bedrevs i något mindre skala än tidigare år 
från mitten av juli till mitten av augusti.

text och foto: Thomas Holmberg

Märksiffror, Handöl 2014 
 
Lövsångare  192
Dubbelbeckasin 58
Grönsiska  38
Svartvit flugsnappare 25
Trädgårdssångare 21
Talgoxe  19
Blåmes  18
Rödstjärt  17
Svarthätta  17
Rödvingetrast 14
Taltrast  13
Gransångare 12
Järnsparv  11
Talltita  11
Sävsparv  10
Rödhake  9
Gråsiska  7
Trädpiplärka  7
Bergfink  6
Bofink  6
Domherre  6
Pärluggla  6
Hökuggla  6
Härmsångare 5
Blåhake  3
Koltrast  3
Björktrast  2
Grå flugsnappare 2
Nötväcka  2
Skata  2
Trädkrypare  2
Enkelbeckasin 1
Gärdsmyg  1
Morkulla  1
Ärtsångare  1
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Fågelstationskonferens
i Falsterbo

Drygt hunDra fÅgelstations
människor från hela världen hade 
samlats i Falsterbo. Där var Chris Hassel 
från Australien, Cecilia Riley från södra 
USA, David Walker från Dungeness i 
Storbritannien, Oskar Keiss från Lettland 
och Lotta Berg från Hornborgasjön för att 
några nämna några.

svenskarna är ju ett resande folk 
och skåningen Bo Petersson berättade om 
sitt arbete att introducera ringmärkning i 
Beidaihe i Kina. Kineserna slår oss kanske 
när det gäller att göra datorer, men vi slår 
faktiskt dem när det gäller ringmärkning 
av fåglar! Ett gott betyg åt svensk ring-
märkning. 

Ulf Ottosson är en annan svensk som 
arbetar med fåglar och fågelskydd i 
andra delar av världen. Han är verksam 
i Nigeria, ett land som tar emot en hel 
del svenska flyttfåglar. Det var till dessa 
trakter våra långflyttande dubbelbeckasiner 
från Ånnsjön drog i första hand. Tyvärr 
är Nigeria numera ett av de mer oroliga 
länderna i Afrika och det kan vara riskabelt 
för västerlänningar att bedriva fältarbete i 
landet. Lyckligtvis har det institut som Ulf 
jobbar åt, APLORI, utbildat flera inhemska 
biologer som kan driva arbetet vidare på 
egen hand.

amerikaner utgör ofta ett 
iögonfallande inslag på internationella 
konferenser. Så även denna gång och vi 
fick flera spännande redogörelser för hur 
avancerad teknik används för att följa flytt-
fåglarnas rörelser i USA och Kanada. Här 
fanns också representanter från de klassi-
ska sträcklokalerna för rovfåglar, Cape 
May och Hawk Mountain i östra USA.

Sista helgen i augusti arrangerades en internationell fågelstationskonferens i Skåne 
med deltagare från när och fjärran. Under tre intensiva dagar utbyttes erfarenheter 
om fågelstationsarbete från de mest skilda områden. Thomas Holmberg deltog för 
Ånnsjöns fågelstations räkning och berättar här om sina intryck.

text och foto: Thomas Holmberg

falsterbo är ocksÅ en sträcklokal 
i världsklass när det gäller rovfåglar och 
det var inte utan anledning som konfe-
rensen förlades hit i slutet av augusti, under 
sträcktoppen för bivråkar. Vädret var under 
dessa sensommardagar fortfarande av hög-
sommarkaraktär. Det var med andra ord 
synnerligen behagligt för oss människor 
och troligen också för fåglarna för de kände 
inget större behov av att lämna landet just 
nu. Sträckaktiviteten var med andra ord 
låg, men vi fick ändå se åtskilliga bivråkar 
och flera andra rovfåglar under konferens-
dagarna.

Varje morgon inleddes med en exkur-
sion mellan kl 06 och 09. Då besökte vi den 
klassiska obsplatsen Nabben längst ut på 
Falsterbohalvön och gjorde studiebesök på 
Falsterbo fågelstation där ringmärkningen 
var i full gång.

konferensDagarna präg
laDes av entusiasm och framåtanda och 
det kändes verkligen som att fågelstation-
erna går en ljus framtid till mötes. Det kan 
ju annars vara lätt att hamna i suckanden 
över bristande resurser och otacksamt 
ideellt arbete. Men så var inte fallet här och 
det kändes verkligen inspirerande även för 
Ånnsjöns del. Jag presenterade vårt myrin-
venteringsprojekt och fick många positiva 
kommentarer om det och det kändes roligt. 
Någon ville till och med starta ett myrsnäp-
peprojekt, så utan tvekan stimulerade kon-
ferensen både till att utveckla egna projekt 
och starta nya.

ett särskilt uppmärksam
mat inlägg stod Yossi Leshem från Tel 
Aviv för. Över Israel passerar 500 miljoner 
flyttfåglar vår och höst. Samma luftrum ut-

nyttjas av det israeliska flygvapnet och det 
är inte förvånande att det inträffar åtskilliga 
kollisioner mellan fåglar och flyg plan. Tack 
vare ett ambitiöst projekt där man kartlagt 
fåglarnas rörelser i detalj har man lyckats 
reducera kollisioner mellan fåglar och 
flygplan med 76 procent! Visserligen kan 
man inte så lätt ändra på fåglarnas rörelser, 
men det är möjligt att anpassa flygplan-
ens starter och landningar utifrån fåglar-
nas tidtabell. Yossi gav också exempel på 
hur fågelskydd kan främja sam arbete över 
gränserna i denna oroliga del av världen. 

flera fÅgelstationer i Europa, 
bl.a. Ottenby, presenterade data på hur flytt-
fåglarnas tidtabell har ändrats de senaste 50 
åren. Det mildare klimatet gör att fåglarna 
kommer ungefär en vecka tidigare nu 
jämfört med förr. Dessutom flyttar de ti-
digare – något som kanske inte är alldeles 
självklart. Man kan ju tycka att de snarast 
skulle stanna kvar lite längre när höstarna 
också blir varmare, men häck ningen tycks 
följa ett bestämt schema. Om man startar 
tidigare – vilket fåglarna uppen barligen 
gör – blir man också klar tidigare och kan 
dra iväg tidigare. Så är trenden nu, vilket 
förstås inte utesluter att det kan bli annor-
lunda i framtiden.

arrangörer av Denna lyckade 
konferens var Lunds universitet och Fal-
sterbo fågelstation med Tomas Alerstam, 
Björn Malmhagen och PG Bentz som 
drivande krafter. De och deras medarbetare 
hade gjort ett fantastiskt förarbete. Alla vi 
som var med kände att den här typen av 
samarbete måste fortsätta. Så redan innan 
vi skildes åt bestämdes att nästa konferens 
kommer att bli i östra USA 2016.
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Detta år har det förutom fältarbetet i Jämtlands- och Härjedalsfjällen arbetats intensivt på 
ett internationellt plan med forskningsfrågor kring jaktfalk, ripor och deras miljö. I Boise, 
USA, ordnade Peregrine Fund en workshop i februari och under några dagar i oktober 
genomfördes en workshop om jaktfalk på Island.

i Jämtlands län 2014
Jaktfalk

text: Ulla Falkdalen, Projekt Jaktfalk, och Tomas Bergström, Länsstyrelsen

10–12 februari hölls Tundra 
Conservation Network; en internationell 
workshop i Boise, Idaho, USA, anordnad 
av The Peregrine Fund – World Center 
for Birds of Prey. Deltagarna var i första 
hand personer som bedriver studier på 
jakt falk och/eller ripa, men även forskare 
som studerar andra fåglar och däggdjur i 
samma miljö samt vegetations- och kli-
matforskare. Samtliga deltagare bedriver 
undersökningar inom arktiska och nordliga 
tempererade områden i Alaska, Kanada, 
Grönland, Island, Fennoskandien eller 
Sibirien. 

Syftet med mötet var att identifiera kun-
skapsluckor om det ekosystem som jakt-
falken lever i, formulera forskningsfrågor 
och metoder som behövs för att fylla kun-
skapsbristerna och starta internationella 
samarbetsprojekt för att öka kunskapen 
om de effekter som en klimatförändring 
kan medföra i arktiska tundraekosystem.

efter tvÅ Dagars intensiva grupp-
arbeten och redovisningar samt några 
veckors putsande på texterna via mejl 
kunde vi komma överens om gemensam-
ma mål och bildade Tundra Conservation 
Network. En hemsida har startats (www.
peregrinefund.org/subsites/tcn), en ledn-
ingsgrupp har utsetts och samarbetet är i 
färd med att växa fram.

en av leDningsgruppens med-
lemmar, Olafur K. Nielsen, kunde redan 
22–26 oktober samma år anordna Gyrfalcon  
Workshop – en nordisk workshop om 
jakt falk på Island. Olafur K. Nielsen har 
jobbat med jaktfalk och fjällripa på nor-
döstra Island sedan 1980–talet. Vid denna 
workshop fanns deltagare från Finland, 
Sverige, Norge, Island och Kanada. Syftet 
med mötet var att sam ordna och skapa kon-
takter mellan de olika länderna, främst de 
nordiska länderna. Mötet finansierades av 
en fond för forskning i arktiska miljöer i 
Island och Norge. 

Under dagarna presenterades informa-
tion från de inventeringsprojekt som pågår 
i de olika länderna. Utöver dessa inventer-
ingsinsatser behandlades även jakt falkars 
genetik, miljögifter och parasiter som 
påverkar jaktfalkarna samt klimatför-
ändringars påverkan på den arktiska miljön 
som helhet. Vidare diskuterades även hur 
övervakningen av jaktfalk ser ut idag och 
hur det ska bli i framtiden. Idag finns som 
sagt ett flertal projekt där genomförande 
och resultatrapportering ser lite olika ut 
för de olika projekten. Således finns ett 
behov av att samordna den verksamhet 
som bedrivs och mötet var en början på 
detta arbete.

Det genomfördes även en exkursion ut i 
markerna där vi fick en inblick i hur häck-

ningsmiljön ser ut på Island.

hela 61 jaktfalkrevir kontroll-
erades i Jämtlands- och Härjedalsfjällen 
under häckningssäsongen 2014. Invente-
ringarna genomfördes  av Länsstyrelsen i 
Jämtlands län och Projekt Jaktfalk. Bland 
de 17 jaktfalkpar som hittades lyckades 
12 par med häckningen. Totalt blev det 32 
ungar inom länet vilket ger ett snitt på 2,7 
ungar per lyckad häckning.

Årets resultat får ses som ett medelmåt-
tigt resultat jämfört med de senaste åren. 
De två föregående åren visade på en 
vikande trend för antalet par, 15 respektive 
12, vilket detta år stabiliserades något till 
17 funna par.

Stora kullar har konstaterats 2001, 2002 
samt 2011 vilket även sammanfaller med 
lämmelår.

vi tackar alla som deltagit i 2014 
års jaktfalkinventeringar eller rapporterat 
observationer inom Jämtlands län. För 
ekonomiskt stöd tackar Projekt Jaktfalk 
Alvins Fond, Naturvårdsverket.

Deltagarna under Tundra Conservation Network. Stående fr v: John-André Henden, Oleg Mineev, Carol McIntyre, Peter Jenny, Kenneth Johansen, Mikhail Soloviev, Katie Christie, David 
Anderson, Ivan Pokrovsky, Ólafur K. Nielsen, Rick Watson, Travis Booms och  Aleksandr Sokolov. Sittande fr v: Olivier Gilg, Ken D.Tape, Maria Hörnell-Willebrand, Amy Breen, Dave Mossop, 
Dominique Bachelet, Chris McClure, Ulla Falkdalen och Ingibjörg Svala Jónsdóttir.

Exkursion under Gyrfalcon Workshop på Island. Foto: Tomas Bergström

Deltagare i Gyrfalcon workshop på Island: Stående fr v: Lars Egill Furuseth, Ulla Falkdalen, Sverrir Thorstensen, Tomas Bergström, Agnar Malsnes, Arve Østlyngen, David Anderson, Kristinn 
P Magnússon, Pertti Koskimies, Rolf A. Ims, Kenneth Johansen, Berth-Ove Lindstrom, Ismael Galván och Olafur K. Nielsen. Sittande fr v: Inge Karlsson, Tuomo Ollila och Johan Ekenstedt.
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Kungsörn
i Jämtlands län 2014

text: Tomas Bergström foto: Bengt Warensjö

Året fÅr ses som ett bra år för kungs-
örnen. I hela länet påträffades 55 par under 
inventeringen varav 30 lyckades med häck-
ningen, vilket ligger något över medel (54 
respektive 23) för de senaste tio åren. Ung-
produktionen var dock låg; endast tre dub-
belkullar med stora ungar noterades, vilket 
är under medelvärdet för samma period. 

intresset för att bygga vindkraft 
är mycket stort i länet. I november 2014 
finns drygt 220 verk i drift, och fler är på 
gång att byggas. Tillstånd finns för över 
600 verk och ytterligare prospektering sker 
i många områden. Kungsörnen är en viktig 
fråga inför prövningen av miljötillstånden 
varför en stor del av arbetet har en eller 
annan koppling till vindkraft. 

Denna utbyggnaD ställer i sin 
tur krav på kunskap om kungsörnsföre-
komst och rörelsemönster. Forsk ning inom 
området sker vid SLU i Umeå, bland annat 
med hjälp av sändare vilket ger mycket och 
värdefull information om hur fåglarna rör 
sig. 

Ett annat uppmärksammat fall 
angående kungsörn och exploateringar 
är en stor skidanläggning i Härjedalen 
där Länsstyrelsen beviljade dispens gen-
temot art skyddsförordningen. Dispensen 
överklagades till miljödomstolen som 
under kände dispensen. Ärendet ligger nu 
hos miljööverdomstolen för prövning.

Projekt Kungsörn i Jämtland 
rapporterar här om ett bra år för 
kungsörnarna, men också om 
oroande exploateringar. 

Rapporter från stora delar av Norrland 
visade tidigt på säsongen en uppgång av 
antalet kungsörnar jämfört med fjolårets 
resultat. I Dalarna som gränsar till Här-
jedalen var antalet lyckade häckningar 
med undantag för fjällområdet bättre än på 
mycket länge. Rovfåglar överhuvudtaget 
kunde frossa på skogslämlar och sork som 
fanns i överflöd där. Skogslämlar saknades 
helt i Härjedalen tyvärr. 

Ett nytt revir med lyckad häckning hit-
tades i slutet av sommaren, i övrigt har 
reviren uppvisat ett resultat ungefär som 
i fjol. 

Intressanta upptäckter tillhör inven-

te ring arna varje år, vilket ökar kunskap-
snivån. I ett ganska framgångsrikt revir 
hittades örnen i år ruvande i ett alterna-
tivbo som inte använts på 29 år! 1985 an-
vändes det senast. Man ska alltså aldrig 
utesluta bon som stått tomma länge. Förr 
eller senare tas boet i besittning, kanske av 
nya individer. 
Ett annat par gäckade oss länge. Ett av 
deras tre alternativbon var pålagt med 
gröna kvistar, men tomt. Vi antog länge 
att fåglarna inte häckade, vilket är ganska 
vanligt vissa år. Av en slump hittades dock 
en lyckad häckning i ett bo som fanns 
ganska nära ett av de gamla. Tiggläte från 
en unge avslöjade dem den här gången. 

Vid ringmärkning i midsommartid har 
ungarna lämnat dunstadiet och är stora nog 
för att säkert hanteras. Föräldrarna syns då 
sällan till. Men när vi i år kom fram till ett 
bo, där vi noterat att honan låg på ägg i 
april, ruvade hon fortfarande. Det visade 
sig vara s.k. rötägg hon hade under sig. 
Hade äggen kallnat när de var nylagda? 
Skoterspår som jag såg i trädets närhet i 
april visade att någon person varit där. 

totalt sett blev 2014 inget toppår 
för kungsörnen i Härjedalen/södra Jämt-
land (område D). Av 16 häckande par miss-
lyckades 2. Ingen dubbelkull noterades och 
således kunde 14 ungar räknas. (Av dessa 
ringmärktes hälften.) Ett godkänt resultat 
i nivå med fjolårets.

Kungsörn och jaktfalk 
text: Bengt Warensjö

En ny inventeringssäsong med början i mars månad är alltid lika spännande. Hur har vintern varit? 
Hur blir vädret när äggläggning sker lite senare? Bytesdjuren och smågnagartillgången; hur var det 
förra året och vad blev resultatet då? Det är frågor som hela tiden rör sig i skallen på mig.

i Härjedalen

Kungsörn

riktig vinter rÅDDe i Härjedalen 
under mars och ett stabilt väder gynnar ofta 
kungsörnen, som inleder sin häckning i 
slutet av månaden. Falkarna är också på 
plats för att bevaka sina revir. 

Det såg ljust ut för båda arterna. Små-
gnagarna var på uppgång, något som tydligt 
speglades då hökugglor rapporterades allt 
oftare under våren och pärlugglor hördes 
ropa. I början av maj kom ett oväder in 
över landskapet och blötsnön la sig djup 
under flera dagar. Ruvningen håller då på 
att avslutas och några par kanske redan har 
fått ungar. Jag såg framför mig ett scenario 
med övergivna ägg eller ungar. Som tur 
var hade jag fel. De flesta som inlett årets 
häckning lyckades också.

2014 års inventering i Härjedalen och 
södra Jämtland omfattade 50 kungsörnre-
vir av 52 kända. 12 jaktfalkrevir kontrol-
lerades.

Jaktfalk
Det var länge sedan jag kunde rapportera 
fyra revir med lyckad häckning av jaktfalk. 

Dessutom iakttogs en ensam jaktfalk vid ett 
annat revir under vårvintern. Det förvånade 
mig då riptillgången fortfarande är ojämn 
och låg. Flera fjällvråkhäckningar vitt-
nade dock, trots bristen på fjällämlar, om 
att andra smågnagare ändå fanns att tillgå.

Inventering av jaktfalk i Härjedalens 
fjällvärld bygger mycket på kunskap om 
gamla boplatser. Alternativhyllor måste 
ändå undersökas eftersom rätt som det är 
har fjällvråk eller korp risat på ett annat 
ställe där falkarna kan ta över. Alterna-
tivbon kan nog finnas på längre avstånd 
än man tror; något jag blev övertygad om 
då paret i reviret Mjölner hittades på flera 
kilometers avstånd från den vanliga boplat-
sen. Nästintill obefintliga risbon har i år 
nyttjats av åtminstone tre av paren. 

Totalt fick de 4 häckande paren ut 10 
ungar. Av dessa ringmärktes 3 i reviret 
Idun.

var hÅller korparna hus? De 
verkar fly fjällvärlden mer än förr. Torn-
falken däremot ses oftare över fjällhedarna 
nu för tiden. 

Att jaktfalken är väldigt beroende av 
ripa är ett känt faktum. Varmare klimat kan 
påverka fjällriporna, vilket kan vara en av 
anledningarna till artens tillbakagång.

Till sist får jag inte glömma att berätta 
en glad nyhet: Härjedalens första pilgrims-
falkhäckning sedan 1950-talet inträffade 
i somras. 18 juni kom hannen inflygande 
till bohyllan med mat i klorna. Fantastiskt!

till slut ett stort tack till alla som 
bidragit med inventeringsinsatser.

Att kungsörnen häckar i asp hör till ovanligheterna. Börje Dahlén i färd med att hissa ner en unge för ringmärkning.

Kullar med fler än en unge var sällsynta under 2014. Här en av många ensamma ungar i Härjedalen.
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Sumpskogens doldis 
– inventering av videsparv i Jämtland

text och foto: Johan Råghall illustration: Lisa Behrenfeldt

Videsparven är en doldis bland länets häckande fågelarter, och dessutom en art som minskar 
i oroväckande rask takt i samtliga nordiska länder där den förekommer. Under våren 2014 
inledde Johan Råghall ett inventeringsprojekt för att öka kunskapen om Jämtlands videsparvar.

HistorikviDesparven är en utpräglad 
sumpskogsart. Den påträffas huvudsakli-
gen i lövrika gransumpskogar, ofta i ans-
lutning till lugnflytande bäckar och åar i 
myrdominerat landskap. Den förekommer 
i en bred zon i tajgan, från Kamtjatka och 
nordöstra Sibirien västerut till Fennoskan-
dia. Arten flyttar om vintern till Central-
asien, Japan och Kina. 

Numera går den sydvästliga gränsen 
för videsparvens sammanhängande ut-
bredningsområde sannolikt genom Jämt-
land. Söder och sydväst om oss, ner till 
norra Värmland och Hedmark i östra 
Norge, finns endast ytterst små, isolerade 
delbestånd kvar, efter de senaste decenni-
ernas kraftiga tillbakagång i både antal och 
utbredning.

Under 1800-talet expanderade videsparv-
en sitt utbredningsområde från Ryssland 
västerut in i Finland och sedermera även 
Sverige. Troligen etablerade sig videspar-
ven som svensk häckfågel i inlandet i 
Norrbotten och Västerbotten under första 
halvan av 1800-talet. Det dröjde dock till 
1897 innan det första rapporterade häck-
ningsfyndet gjordes utanför Boden. Arten 
är således ett relativt sentida inslag i vår 
fågelfauna.

1968 skrev Nils Nilsson i Önet, Näskott, 
en uppsats i Fauna & flora om videspar-
vens uppträdande i Jämtland. I den ges 
en bild av artens historik i vårt område. 
Nilsson anger att videsparven först hitta-
des i Ragunda socken samt att i trakten 

norr om Storsjön, i Näskotts och Rödöns 
socknar, ”har han nog funnits åtminstone 
sedan början av 1900-talet, kanske längre, 
men det var ingen som kände honom”. 

Själv brukade Nilsson på vissa lokaler 
rätt ofta höra en fågelsång som han inte 
kunde identifiera. Den liknade järnsparv-
ens något, men melodin skilde sig något 
och miljön var inte den rätta för järnsparv.  
Så småningom kom han fram till att det var 
videsparven, och i juni 1929 kunde han för 
första gången konstatera en häckning, då 
han i kanten av ett litet kärr i närheten av 
sitt hem träffade på nyss flygga ungar och 
varnande föräldrar. Ett par år senare hittade 
han på en annan plats för första gången 
ett videsparvsbo i en tuva mellan ett par 
björkstammar.

Videsparvens tillbakadragna levnadssätt 
i svårtillgängliga sumpskogar och spar-
samma uppträdande på olika sträcklokal-
er under flyttningen bidrar alltså till att 
relativt lite är känt om detaljerna i dess 
spridning och historia som skandinavisk 
häckfågel. Men när arten nådde fjälltrakter-
na kan man genom diverse fynduppgifter 
och iakttagelser ana att expansionen fort-
satte söderut till Ångermanland, Medelpad, 
Hälsingland, Dalarna, Värmland och östra 
Norge. I norra Värmland sågs videsparvar 
första gången 1961 och i Dalarna och 
Hedmark konstaterades häckningar för 
första gången i slutet av 1960-talet.

Det är utifrÅn denna stadiga ex-
pansion av videsparvens utbredningsom-
råde och antal som arten under de senaste 
20–30 åren minskat drastiskt samtidigt som 
utbredningsgränsen succesivt åter flyttats 
norrut. Orsaken till denna minskning är i 
dagsläget i stort sett okänd, men det finns 
misstankar om att det i huvudsak har att 
göra med förhållanden i övervintringsom-
rådena, eftersom det finns andra arter med 
liknande flyttvanor som också minskat 
starkt under senare år. 

I Norge ser läget som mörkast ut, med 
en dokumenterad minskning på 90 procent 
sedan 2008. Hela populationen, som håller 
till i Trysiltrakten, uppskattades 2014 till 
endast 4–6 par, och sannolikt dröjer det inte 
länge innan videsparven är utdöd i Norge. 
Eftersom videsparvslokaler i motsvarande 
område på den svenska sidan av gränsen, 
i norra Värmland och nordvästra Dalarna, 
också övergivits de senaste åren är det 
norska beståndet rejält isolerat.

Resultat från den nationella häck-
fågeltaxeringen i Finland åren 1981–2012 
visar en minskningstakt på omkring 5 
procent per år, vilket innebär att popula-
tionen där totalt under denna tidsperiod 
minskat med över 80 procent.

Minskningstakten för videsparven i 
Sverige har i Svensk Fågeltaxerings stand-
ardruttsprogram 1998–2013 varit drygt 5 
procent årligen. Det motsvarar en halvering 
av antalet videsparvar på tio år. När boken 
Fåglarna i Sverige – antal och förekomst 
kom 2012 uppskattades den svenska popu-
lationen till omkring 40 000 par, varav 2 
000 i Jämtland och 200 i Härjedalen. I 
den senaste svenska rödlistan från 2010 

Inventeringen 2014
Under sammanlagt tio fältdagar mellan 13 
maj och 1 juni inventerade jag videsparv 
i sex olika områden inom Jämtlands län 
(figur 1). Ekonomiskt bidrag för detta 
projekt erhölls från Alvins fond. 

Målsättningen med årets projekt var att 
inventera lämpliga miljöer i olika delar 
av länet samt att i dessa finna så många 
videsparvsrevir som möjligt. Dels för att 
börja få en bild av hur utbredningen ser ut 
och dels för att lära känna videsparven och 
dess levnadsmiljöer närmare, eftersom min 
erfarenhet av arten sedan tidigare är ganska 
liten. På några års sikt vill jag inrätta ett 
övervakningsprogram där något eller några 
få områden inventeras regelbundet för att 
på så vis följa artens populationsutveck-
ling. Detta för att höja den allmänna kun-
skapsnivån kring videsparvens bekymmer-
samma status och tillstånd.

Förarbetet med att peka ut tänkbara 
inventeringsobjekt bestod i att gå igenom 
tidigare fynd av videsparv i länet kom-
binerat med studier av kartor och satellit-
bilder på internet. Jag valde sedan ut ett 
antal områden; något där jag säkert visste 
att det fanns videsparv (genom egna ob-
servationer föregående år) och resterande 
utifrån mitt förarbete och min tanke om att 
välja objekt i skilda delar av länet.

Inventeringen genomfördes som en 
kombinerad linje- och punkttaxering, där 
området genomströvades och kortare stopp 
(ca 5 min) i de intressantaste miljöerna 
gjordes. Uppspelning av videsparvsläten 
– både sång och lock-/varningsläten – i 
lämpliga biotoper användes som metod för 
att utöka effektiviteten och finna fler revir. 
Läten spelades upp även när ett revir iden-
tifierats för att försöka konstatera om det 
rörde sig om ett par eller en ensam fågel.
Observationerna av videsparvar var i hu-
vudsak av två kategorier: Revirhållande 
par eller ensamma sjungande hanar. Några 
bon eftersöktes inte och inga uppföljande 
besök för att på annat sätt konstatera häck-
ning gjordes. Däremot koordinatsattes alla 
observationer med GPS och rapporterades 
i efterhand till Artportalen.

Väderförhållandena under inventerings-
dagarna var mestadels goda med sol eller 

återfinns videsparven i kategorin NT, nära 
hotad. 

växlande molnighet och ingen eller lite 
vind, men några dagar bjöd på blåsigare 
väder som ibland upplevdes störa invente-
ringen något. Endast en dag bjöd på lite 
mer  ihållande regn.

Resultat
Jag fann videsparv i hälften av de sex 
inventerade områdena. Totalt registre-
rades minst 21 videsparvsrevir (tabell 1). 
I 14 av de 21 reviren observerades par 
(hane+hona), medan det i de återstående 
7 reviren enbart noterades sjungande hanar.

meD början söDerifrÅn besöktes 
Masjön och Vemhån i Härjedalen. Vid den 
förstnämnda lokalen, belägen halv annan 
mil norr om Älvros, observerades sjung-
ande videsparv i lämplig biotop 2009. Det 
visade sig att ytan med lämpligt habitat i 
området var fördelad på några få mycket 
små partier med sumpskog. Inga videsparv-
ar påträffades nu. 

I det flacka landskapet närmast Veman 
finns bitvis stora arealer myrmark. Jag 
valde att undersöka några olika delom-
råden omkring Vemhån där videsparv 
rapporterats vid ett par olika tillfällen, 
senast 2009. Tre lugnflytande bäckar med 
bitvis till synes mycket lämplig videsparvs-
miljö följdes utan att några observationer 
gjordes.

Vitalmen är en liten, ofta lugnflytande å 
i skogarna mellan Rätan och Överhogdal. 
Den omges vissa partier av en bård av 
sumpskog och två unga videsparvar ob-

Figur 1. Årets 
inventerings-
områden.
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Tabell 1. 
Antal videsparvsrevir 
fördelat på de besökta 
inventeringsområdena.

Videsparven föredrar lövrika gransump-
skogar, men kan även acceptera ett större 
inslag av tall. Viktigare än trädslags-
fördelningen är kanske tillgången till 
översvämmad mark – med stående eller 
svagt rinnande vatten – under häckning-
sperioden. Detta i kombination med ett ofta 
rejält tuvigt markskikt gör att videsparvs-
miljöerna vanligen är svårframkomliga och 
ogästvänliga för oss människor, vilket san-

Diskussion

nolikt bidrar till den relativa kunskapsbrist 
och osäkerhet som råder kring artens status 
och populationsutveckling.

Mina inventeringsområden låg geo-
grafiskt spridda i länet och miljön inom 
respektive område såg naturligtvis olika 
ut. Över lag kan dock konstateras att de 
tre sydligaste områdena har talldomi-
nerad skog medan granen dominerar vid 
Dockmyr och Öjsjömyrarna. Vid Gällerån 
finns både gran- och talldominerade partier.

viD vitalmen var marken relativt 
torr och stående vatten mellan tuvorna 
saknades i stort sett. Detta faktum i kom-
bination med frånvaro av färska spår av 
bäveraktivitet gjorde att sannolikheten att 
påträffa videsparv minskade. Vid Vemhån 
och Masjön fanns förvisso översvämmade 
marker, men jag besökte dessa områden 
under vårfloden och det är svårt att säga 
om de håller sig så blöta hela häckningssä-
songen.

Den mest framträdande skillnaden i 
området omkring Dockmyr jämfört med 
områdena söderut – utöver att skogarna 
över lag dominerades av gran i stället för 
tall – var att jag observerade bäver samt 
färska spår och dammar gjorda av bäver. 
I både Vemhån och Vitalmen fanns spår 
av bäver, men de var mestadels äldre och 
några aktiva dammar noterades inte. San-
nolikt spelar bävern på sina håll en viktig 
roll för skapandet av den översvämmade 
mark videsparven föredrar – inte minst i 
områden där naturlig översvämningsmark 
är sällsynt – och vid undersökningar i 
norska Hedmark återfanns över hälften av 
reviren i anknytning till en bäverdamm.

gällerÅn och öjsjömyrarna 
sticker ut något från de övriga områdena. 
De domineras i större utsträckning av stora 
sammanhängande myr- och sumpskogs-

arealer. I dessa områden hade jag förvän-
tat mig att påträffa videsparv; vid Gällerån 
för att arten rapporterats där 2013 och vid 
Öjsjömyrarna för att jag själv noterat flera 
revir föregående år. Den samlade bilden 
av videsparvsrapporter till Artportalen de 
senaste åren tyder också på att arten blir 
mer allmänt förekommande nordöst om 
Storsjön.

Vid Öjsjömyrarna tycks videsparvarna 
inte i samma utsträckning som på övriga 
lokaler vara knutna till lugnflytande vatten-
drag, även om avståndet från reviren till 
små bäckar eller diken sällan är särskilt 
långt. Här påträffas de flesta reviren i 
en övergångszon mellan öppen myr och 
frisk skogsmark. En särskild typ av ofta 
mycket blöt sumpskog breder här ut sig i 
en bård som kan vara från något tiotal upp 
till kanske ett par hundra meter (figur 3). 
Träden – mest gran och björk – är rela-
tivt lågväxta och skogens täthet varierar 
ganska mycket. Buskskiktet, som kan vara 
ganska betydande, består mest av en, olika 
Salix-arter och dvärgbjörk. I markskiktet 
som är mer eller mindre tuvigt finns oftast 
olika mossor och starr. Åtminstone under 
den tid jag besökte området fanns i dessa 
skogar rikligt med stående eller svagt rin-
nande vatten, eftersom de avvattnar de 
något högre belägna myrar de omger. An-
tagligen håller denna humiditet i sig under 
hela häckningssäsongen, vilket säkert är 
en viktig orsak till dessa myrkantskogars 
popularitet bland videsparvarna.

i De tre områden där jag fann videsparv 
tycktes det utifrån miljöns utseende finnas 
plats för fler revir – det fanns mer lämpligt 
habitat än det fanns revir. Dock bedömde 
jag att det var i de allra finaste videsparvs-
miljöerna jag fann reviren. Att något 
mindre attraktiva miljöer överges i första 
hand torde vara en normal iakttagelse för 
en minskande art.

Det är intressant att notera att 
inga videsparvar hittades i de tre sydli-
gaste undersökta områdena, trots att det 
fanns en del lämpliga biotoper och trots 
att arten rapporterats där tidigare. Det är för 
tidigt att dra någon slutsats av detta, men 
möjligen indikerar det att arten övergivit 
dessa områden och att utbredningsgränsen 
således finns längre norrut.

vÅren 2015 fortsätter invente-
ringen av Jämtlands videsparvar. I vilken 
omfattning är i nuläget något oklart. Jag 
kommer främst inrikta mig på länets västra 
del, där förekomsten liksom i söder är 
mycket osäker, för att om möjligt utröna 
hur långt utbredningsgränsen dragit sig 
tillbaka norrut/österut.

Ett särskilt tack riktas till Kjetil Hansen som 
först väckte mitt intresse för videsparv ens 
situation och sedan frikostigt delat med sig 
av sin kunskap och sina erfarenheter från 
videsparvsprojektet i Norge.
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serverades här i augusti 2012, något som 
skulle kunna tyda på häckning i närheten. 
Det intressantaste avsnittet av ån följdes 
i några kilometer men inga videsparvar 
påträffades. 

som representant för länets 
östligare delar såg jag ut några delobjekt 
omkring Dockmyr några mil öster om 
Bräcke. Området är rikt på våtmarker 
och flera lugnflytande, bäverpåverkade 
vattendrag rinner fram genom landska-
pet. I anslutning till dessa finns relativt 
gott om sumpskogar. Så sent som 2013 
rapporterades en sjungande videsparv i 
området. Jag spenderade två inventerings-
morgnar här och fann fyra revir; tre par 
samt en ensam hane.

De resteranDe tvÅ områdena, 
Gällerån och Öjsjömyrarna, ligger båda 
norr om Storsjön i Jämtlands centrala 
delar. Gällerån är en bitvis lugnflytande 
å som rinner från Gällsjön i närheten av 
Bringåsen vidare österut till Mosjön, 
medan Öjsjömyrarna är ett naturreservat 
intill väg E45 mellan Häggenås och Ham-
merdal. Båda dessa områden är rika på 
myrar och sumpskogar. 

Revirhållande videsparvar rap-
porterades från Gälleråns nedre delar (öster 
om Bringåsen) 2013. Jag valde att börja 
inventera två andra delar av detta stora 
område; dels mellan Brynje och riksväg 
87 där två revir hittades nära riksvägen, 
dels väster och söder om Gällsjön, där hela 

fyra revir registrerades inom ett område 
väster om sjön som var mindre än 0,5 km² 
(figur 2). I samtliga sex revir observerades 
både hane och hona.

Vid Öjsjömyrarna har både jag själv och 
andra observerat videsparvar under flera år. 
Jag inventerade hela naturreservatet samt 
angränsande lämpliga miljöer utanför re-
serv atet både norr och söder om det. Det 
resulterade i elva funna revir, varav sex 
låg inom själva naturreservatet. I fem av 
reviren påträffades par, i de övriga sex 
endast sjungande hanar.

 Ta Tack till Urban och Pirjo Engvall för lån 
av husvagn under inventeringen. Tack till 
Ingela Källén för läsning av och kommen-
tarer till detta manus samt till Emil Larsson 
för hjälp och tips kring kartor. Alvins fond 
tackas för ekonomiskt bidrag.

Figur 2. Lugnflytande bäck, bäverdamm, tuvor och snårig sumpskog – detta revir nära 
Gällsjön innehåller många av de faktorer som videsparven föredrar i sina häckningsmiljöer.

Figur 3. Exempel på hur den särskilda myrkantssumpskogen vid Öjsjömyrarna kan se ut.



Uggleutflykt 11 mars
Samling OKQ8 Krokom 20:00 för gemensam avfärd. Kontakt 
Staffan Åström 0640-131 14.

Fågelliv på Gotland 18 mars
Torsten Green-Petersen visar sina fågelbilder från Gotland på 
Scandic Hotel Östersund City 19:00.

Holksnickringsdag 18 april
Vi snickrar holkar till självkostnadspris hos holksnickarexperten 
Lars-Åke Johansson, Trädgårdsvägen 2 i Ås. Föranmälan till 
Lars-Åke 063-301 08.

Fågeltornskampen 4 maj
05:00–12:00 i Tysjöarna, västra tornet.
Kontakt Jonas Westling 070-327 20 90.

Fågelskådningens dag 9 maj
Ändsjön, samling 08:00 vid Samhalls parkering. Kontakt Lars 
Arvidsson 063-853 77. Tysjöarna, samling 18:00 vid parkerin-
gen vid Kännåsen. Kontakt Lars Arvidsson. Mattmar, samling 
08:00 Wargentinskolans parkering Östersund, eller 09:00 vid 
rastplatsen (kyrkan) i Mattmar. Kontakt Joachim Björkman 
070-394 38 41.

Fågelskådning för tjejer 21 maj
Samling vid glasbruket vid Östersunds hamn kl. 18:30. 
Kontakt Anna Grönlund 073-037 28 09.

Ringmärkning i Västerhus maj-aug
Under våren kommer vi att ha ett förberedande möte inför 
ringmärkningen i Västerhus. Ringmärkningen kommer att 
genomföras under maj till augusti. Ansvarig Thomas Holm-
berg 073-058 36 30. Mer information kommer på hemsidan 
www.jorf.se.

Ånnsjödagen 6 juni
Guider kommer att finnas längs leden i Ånn på förmiddagen. 
Öppet hus på Ånnsjöns fågelstation i Handöl på eftermiddagen. 
Bildvisning på kvällen och därefter nattexkursion med dub-
belbeckasinspel. Se vidare information längre fram på www.
annsjon.org

För ytterligare information och ev ändringar i vårprogrammet 
se JORF:s hemsida www.jorf.se . Ånnsjödagen annonseras 
även på fågelstationens egen hemsida www.annsjon.org

När: 6 juni i samband med Ånnsjödagen,
klockslag meddelas senare.
Plats: Ånnsjöns fågelstation i Handöl.

Kallelse till årsmöte
i Föreningen Ånnsjöns fågelstation


