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Ingen helt enkel fråga att besvara…

Sen när då? Över hur lång tid?

Vad förväntar vi oss?

Hur går det för skogens fåglar?

Vad jämför vi med?

Vad är rimligt?



Här: De senaste 30-40 åren & 10 åren

= den tid vi har mer storskaliga data från 

& ”hur har det gått i det senaste?”!

Riktigt goda, nationellt täckande data har 

vi ”bara” för de senaste dryga 15 åren!



Förväntningar?

”Det ska gå bra för allt” ?

”Inga arter ska minska i antal”?

”Det ska vara naturligt” ?

”Det ska vara stabilt” ?
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Rimliga förväntningar

Kan inte jämföra med helt 

orörd/obrukad skog!

Dynamik!

Ökningar & minskningar i 

samma omfattning i stort

”Bra” = inga oroväckande minskningar

& Livskraftiga bestånd av de arter som 

det finns förutsättningar för i dagens skog



Hur vet vi då hur det går?

Genom storskaliga, 

systematiska inventeringar!



Svensk Fågeltaxering
-det största generella fågelprojektet inom den 

nationella miljöövervakningen

 1975 Fria punktrutter, sommar och vinter

 1996 Standardrutter

Ungefär 500 personer räknar 1000 rutter!!

Uppdrag: Följa populationsförändringar hos 

svenska fågelbestånden

http://www.lansstyrelsen.se/lst/
http://www.lansstyrelsen.se/lst/


Start

Fria 

punktrutter
Mål

Sedan 1975

Inventeraren väljer själv tid 

och plats

Under häckningstid & vinter

20 oberoende punkter

5 minuters räkning

Samma tid och platser år 

efter år



Nackdelar med punktrutterna?



 Startade 1996

 Trender från 1998

 716 rutter

 Standardrutterna är

 jämnt geografisk 
fördelade (var 25:e km)

miljö-representativa

 görs oavsett 
miljöförsämringar

Standardrutterna



 Rutt längs 2 x 2 km ruta

 En gång per år, bästa 

häckningstid (maj-juni)

 Start 04.00 i SV hörnet

 Punkt- och linjeräkning

 Räkna ALLT som ses och 

hörs

Standardrutt

04E2C Havhult



…i alla typer av skog, såsom hyggen av olika åldrar, 

lövskog, täta granplanteringar, contorta, slutgallrad 

tallskog och gammelskog - i proportion till hur dessa 

skogstyper förekommer i landet.

Våra inventerare vandrar 

3500 km (2000 km) varje 

år…



Trender för enskilda arter
Talltita, Parus montanus

(816, -2,7, ***; 171, -4,9, ***; 562, 0,7, NS)
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Entita, Parus palustris

(886, -2,5, ***; 119, -4,1, ***; 122, 1,1, NS)
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Tofsmes, Parus cristatus

(355, -0,5, *; 82, -1, *; 319, 2,7, ***)
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Svartmes, Parus ater

(371, -0,7, ***; 193, -1,9, ***; 378, 0,2, NS)
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Trender för enskilda arter
Tjäder, Tetrao urogallus - (159, 1,4, *)
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Tretåspett, Picoides tridactylus - (27, 3, NS)
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Lavskrika, Perisoreus infaustus - (137, 0,7, NS)
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Bergfink, Fringilla montifringilla  - (2653, -1,8, ***)
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39 % - 19 % -

Skogsfåglar (72 arter)

31 % +22 % +

Stark 
minskning

19 %

Minskning
19%

Stabila
33%

Ökning
7%

Stark ökning
15%

Okänd
6%

Stark 
minskning

15%

Minskning
4%

Stabila
47%

Ökning
17%

Stark ökning
14%

Okänd
3%

30 år (- 2012) 10 år (- 2012)

Betydligt ”bättre” under senare tid än i ett längre perspektiv

(Från Sveriges rapportering till EU enl. Fågeldirektivet)



Trendbrott? 10 år

Exempel:

Skogsduva, Columba oenas

(-, -, -; 172, -2,8, ***; 134, 3,3, ***)
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Entita, Parus palustris

(886, -2,5, ***; 119, -4,1, ***; 122, 1,1, NS)
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Trendbrott 10 år

- Stabilisering på en ny lägre nivå 

som dagens landskap tillåter?

- Effekt av ökad naturvårdshänsyn?

- Skogsvårdslagen 1993 – naturhänsyn

- FSC i Sverige 1997 – naturhänsyn



Skogen och fåglarna

Det behövs mer variation i landskapet!

Dålig kunskap om exakta orsaker till trenderna….

Flest arter i blandskogar (barr och löv)

Flest individer i lövskogar

Flest arter och individer i oröjda skogar
Flest arter och individer om gott om död ved

Fuktstråk viktiga Forslund (2003)



www.miljomal.se

Sedan 2007 används data från 

standardrutterna som indikatorer för 

flera miljömål

http://www.miljomal.nu/index.php
http://www.miljomal.nu/index.php
http://www.miljomal.nu/index.php
http://www.miljomal.nu/index.php
http://www.miljomal.nu/index.php
http://www.miljomal.nu/index.php
http://miljomal.nu/
http://miljomal.nu/


12. Levande skogar
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+  4
=  8
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Levande skogar: tjäder, järpe, skogsduva, gröngöling, mindre

hackspett, tretåig hackspett, nötkråka, lavskrika, stjärtmes, 

svartmes, tofsmes, lappmes, entita, talltita, trädkrypare, 

domherre (n = 16)

Fåglarna: Ingen förändring 2002-2014 



9 arter: tjäder, tretåig hackspett, 

lavskrika, tofsmes, lappmes, svartmes, 

talltita, trädkrypare och domherre

Fåglar i äldre skog

Fåglarna: Ingen förändring 2002-2014 



7 arter: mindre hackspett, tretåig 

hackspett, gröngöling, entita, 

skogsduva, stjärtmes och trädkrypare

Lövskogsgynnade fåglar

Fåglarna: Ingen förändring 2002-2014 



5 arter: mindre hackspett, tretåig 

hackspett, gröngöling, talltita och entita

Död ved-gynnade fåglar

Fåglarna: Ingen förändring 2002-2014 



Summering

Antalet fåglar i skogen minskade ordentligt 

1975- ca1995

Från ca 1995 har antalen av många arter

stabiliserats på en ny lägre nivå 

För vissa arter syns en uppgång efter ca 1995

Fler arter som ökar än som minskar efter ca 1995



Men trender är färskvara och vad som ”händer 

framöver” vet vi inte

Vissa tecken på ”bra 1990-tal och inledning av 

2000-tal, mer negativt i det allra senaste”

Tretåspett, Picoides tridactylus - (27, 3, NS)

1995 2000 2005 2010 2015

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0



Foto: Leif Gustafsson

Tjädern…







Fram till för några år sedan ”visste” alla 

att…

- tjäder finns bara i helt orörda och 

mycket gamla skogar

- tjädern har (”alltid”) minskat i antal, 

och är en starkt hotad fågelart

- Och denna bild lever kvar! Men…



Tjäder, Tetrao urogallus - (159, 1,4, *)
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Tjädern finns ”överallt där det finns 

barrskog” och den har ökat i antal 

1998-2014! 

Med standardrutterna växte en ny bild fram…



Foto: Leif Gustafsson

Hur går det här ihop?????



Sedan diskussionen började:

• ”Ganska gott om tjäder” (många olika fågelskådare)

• ”Jodå, finns i ganska många sorters skog”

• ”Nya spel etableras i slutgallrad produktionsskog”
(Flera finska och norska vetenskapliga tjäderstudier)

• ”Bilden av en gammelskogsberoende art kom på 

1970-talet när det bara fanns gammal skog och 

hyggen. Klart tjädern bara hittades i 

gammelskogen då” (Svensk hönsfågel-professor)

• ”Tjädern har klarat sig förvånande väl i det 

brukade skogslandskapet” (Samma professor)

• ”Vi hade fel bild i 30 år” (Norsk hönsfågel-professor)

Är vår bild onyanserad och har 

inget med verkligheten att göra?



…i alla typer av skog, såsom hyggen av olika åldrar, 

lövskog, täta granplanteringar, contorta, slutgallrad 

tallskog och gammelskog - i proportion till hur dessa 

skogstyper förekommer i landet.

Våra inventerare vandrar 

3500 km (2000 km) varje 

år…



Följer man endast 

kända spelplatser 

kan mönstret 

(nästan) inte bli 

annat än minskning

Vilket är betydligt 

mer representativt

än att följa kända 

spelplatser



Det gäller gammelskogen mer än tjädern…

Och gammelskogen har givetvis sitt eget 

värde och bör skyddas i vilket fall!



Tack!

Till landets alla 

fågelräknare för deras 

ovärderliga insatser!

http://www.lansstyrelsen.se/Sv
http://www.lansstyrelsen.se/Sv

