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Myrfågelinventeringen 2016
Text och bild Thomas Holmberg
Årets myrfågelinventering genomfördes under perioden 5 juni – 21 juni.
Som inventerare deltog Göran Adevik, Joakim Andersen, Thomas Holmberg, Bo Larsson, Sabina Larsson,
Connie Regnersen och Kim Rock.
Samtliga myrar utom den lilla Näseflon inventerades. Det påverkar dock
slutresultatet bara med ungefär 2%.

De här minskar

är på uppgång igen. Årets siffra ligger
obetydligt under antalen från inventeStjärtand Anas acuta
Stjärtanden har aldrig varit någon ringarnas början.
vanlig fågel vid Ånnsjön under de
senaste trettio åren Fram till 2003 Kärrsnäppa Calidris alpina
sågs den ändå lite av och till. Efter Kärrsnäppan har aldrig varit någon
2003 har ingen observation gjorts.

Vädret var på det hela taget gynnsamt
vid årets inventering. Temperaturen
var mellan 8 och 15 och vinden svagmåttlig. Ingen nederbörd förstörde
observationsbetingelserna.
Sedan starten 1989 har i stort sett alla
myrar som ingår i projektet inventerats årligen med undantag av 2014
och 2015 då i stort sett bara hälften av
myrarna inventerades. Ingen korrektion har gjorts för det i diagrammen.
Staplarna för de åren borde egentligen vara ungefär dubbelt så höga.
Jag har inte gjort någon statistisk analys av trenderna utan diagrammen har
tolkats ”by eye”, vilket förstås innebär ett visst mått av godtycke. Även
bland arterna i gruppen ”Ungefär
oförändrade” förekommer förstås populationsförändringar, men jag bedömer dem som alltför små för att man
ska kunna utläsa någon trend i diagrammen. Framtiden får utvisa hur
det förhåller sig. De slumpvisa variationerna som beror på bl a väderförhållanden samt erfarenhet och iakttagelseförmåga hos olika observatör
bidrar givetvis till en icke obetydlig
variation i inventeringsresultat. Ju
längre tidsserie man har desto lättare
blir det att utläsa reella långsiktiga
popultionstrender. I årets resultat kan
man urskilja nio arter som minskar,
men bara fem som ökar. Trösterikt är
ändå att notera att det totala antalet
observerade fåglar inte har minskat.

Stjärtand

Bergand Aythya marila
Fram till 2008 sågs arten nästan årligen i myrgölarna, men därefter föreligger bara någon enstaka observation.
Jämför sjöinventering som visar
samma trend.
Kanadagås Branta canadensis
Kanadagåsen beskrivs ofta som en art
som bara ökar och ökar, särskilt av
sådana som inte tycker om den. Vid
Ånnsjön har den egentligen aldrig
ökat. Populationen låg ganska konstant fram till 2006, därefter ses en
svag minskning.

talrik fågel på myrarna runt Ånnsjön
men enstaka fåglar noterades årligen
fram till 2004, men därefter har den
bara setts sporadiskt. Huvuddelen av
populationen i länet häckar på högre
nivå och på fjällrutterna ses ingen
påtaglig minskning.

Smalnäbbad simsnäppa Phalaropus
lobatus
En gradvis minskning har skett under
så gott som hela inventeringsperioden. Delvis kan det förklaras av en
förbättrad hantering av kommunens
avloppsvatten. Det har inneburit
minskat näringsinnhåll i lagunen i
Brushane Philom achus pugnax
Brushanen gick stadigt neråt från slu- Ånn och Topptjärn i Storlien. Men
tet av 90-talet till början av 2000- även på andra lokaler har antalet
talet. Men 2008 vände det och arten simsnäppor minskat.
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Skrattmås L arus ridibundus
Fram till början av 2000-talet var
skrattmås en vanlig fågel runt Ånnsjön och mindre kolonier noterades
på flera platser bl a vid Dolparna och
i småsjöar efter vägen mot Storulvån.
Så sent som 2002 noterades 100 fåglar vid myrinventeringen. Sedan dess
har skrattmåsen minskat kraftigt och
de sista tio åren har mellan 0 och 20
individer observerats. Sedan många
år har även skrattmåsen minskat även
på nationell nivå, men den minskningen kom huvudsakligen innan vi
startade våra inventeringar.

fjällrutterna. Jag har ingen förklaring. Storspoven ökade stadigt mellan 1998
och 2009, men nu har populationen
tills vidare stabiliserats på nivån från
De här ökar
2009.
Sångsvan Cygnus cygnus
Årets siffra, 29 ex, är mer än dubbelt
så mycket som något tidigare år.
Även om 15 av dessa utgörs av flockindivider är antalet par i häckningsmiljö fler än tidigare. Två häckningar
har konstaterats. Arten har ju ökat
stadigt i landet som helhet under
många år och det är snarast förvånande att sångsvanen inte etablerat
sig i Ånnsjön tidigare. Den har dock
problem att häcka vid sjön pga vat-

Trana Grus grus
I likhet med i landet i övrigt har tranan gradvis ökat under flera år. Den
kan dock vara svårinventerad i häckningsmiljön vilket kan förklara de
svängande siffrorn.
Dvärgmås L arus m inutus
Dvärgmåsens etablering vid Ånnsjön
kanske har mattats av något, men att

Svarthakedopping

Silvertärna Sterna paradisea
Inventeringarna visar entydigt på en
gradvis minskning på myrarna. De
stämmer inte med sjöinventeringen
Se kommentar där.
Ängspiplärka Anthus pratense
Från 2005-2006 skedde en abrupt
minskning i antalet ängspiplärkor. De
har aldrig återhämtat sig från denna
nedgång. Något liknande syns inte på

observationerna uteblev i år betyder
inte så mycket. Arten fanns även i år
vid sjön (se sjöinventeringen), men
häckningarna uteblir ofta p g a nyckfullt väder med kallperioder och översvämning av lämpliga häckningstuSvarthakedopping Podiceps auritus vor.
Första observationen gjordes 2003,
men arten tycks nu ha etablerat en Ungefär oförändrade
liten men stabil population.
Gräsand Anas platyrhynchos
Storspov Numenius arquata
Kricka A nas crecca
tenståndsvariationerna och tidigare
häckningsförsök vid Ånn har spolierats pga översvämning. I år hade paret byggt upp en hög kulle för boet
och det verkar som om det lyckades.
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Bläsand A nas penelope
Knipa Bucephala clangula
Vigg Aythya fuligula
Sjöorre Melanitta nigra
Smålom Gavia stellata
Ljungpipare Pluvialis apricaria

Tofsvipa Vanellus vanellus
Enkelbeckasin Gallinago gallinago
Myrsnäppa Limicola falcinellus
Gluttsnäppa Tringa nebularia
Grönbena Tringa glareola
Rödbena Tringa totanus

Småspov Numenius phaeopus
Fiskmås L arus canus
Gök Cuculus canorus
Gulärla Motacilla flava
Sävsparv Em beriza schoeniclus

Minskande:
Bergand

Stjärtand
15

8
6
4
2
0

10
5
2015

2013

2011

2009

2007

2005

2003

2001

1999

1997

1995

1993

1991

1989

0

Kanadagås

Brushane

2015

2013

2011

2009

2007

2005

2003

0
2001

0
1999

50
1997

20
1995

100

1993

40

1991

150

1989

60

Smalnäbbad simsnäppa

Kärrsnäppa
80
60
40
20
0

2015

2013

2011

2009

2007

2005

2003

2001

1999

1997

1995

1993

1991

1989

15
10
5
0

Svarthakedopping

Silvertärna

Skrattmås
150
100
50
0
2015

2013

2011

2009

2007

2005

2003

2001

1999

1997

1995

1993

1991

1989

150
100
50
0

Ängspiplärka

Samtliga observerade fåglar
2000
1500
1000
500
0

300

200
100

2015

2013

2011

2009

2007

2005

2003

2001

1999

1997

1995

1993

1991

1989

0

5 FiJH 2 2016

2015

2013

2011

2009

2007

2005

2003

2001

1999

1997

1995

1993

1991

1989

2015

2013

2011

2009

2007

2005

2003

2001

1999

1997

1995

1993

1991

1989

Ökande:
Sångsvan
Svarthakedopping

40
30
20
10
0
10
8
6
4
2
0

Dvärgmås
Trana

40
30
20
10
0
60
40
20
0

Sångsvan på vägen

6 FiJH 2 2016

Fågelinventering på Ånnsjön 1992-2016
Text och bild Thomas Holmberg
Ånnsjön är en nästan rund sjö, ungefär en mil i diameter. Mitt i sjön ligger två stora öar, Granön och Årsön.
Dessutom finns ytterligare några
mindre öar utspridda i sjön. Alla öar
är skogbevuxna och stränderna är
steniga. De norra och nordöstra delarna av sjön är mestadels grunda med
sandbotten. Vattendjupet är ofta
mindre än en meter. Den södra delen
är djup, ner mot trettio meter på sina
ställen. Som en följd av de stora naturliga vattenståndsvariationerna kan
inga fåglar häcka strandnära. Inte heller finns några mås- eller tärnkolonier
i sjön. Ånnsjön är en sjö för rastande
och födosökande fåglar. De fåglar
som man ser på sjön häckar antingen
på myrarna runt sjön eller i skogen en
bit in från sjöstranden. En del fåglar
ligger här på våren i väntan på att
fjällsjöarna ska bli isfria. Det gäller
främst alfågel och bergand.
Under åren 1992-2016, en period på
25 år, har vi räknat fåglarna på Ånn-

sjön vid 17 tillfällen . Räkningarna
har mestadels gjorts i början av juni
från båt. De vanligaste fåglarna på
vattnet är dykänderna sjöorre, svärta
och knipa. Även bergand, vigg, småskrake och bläsand ses regelbundet.
De största koncentrationerna av andfåglar finns i sjöns norra och nordöstra delar samt i sundet mellan de
båda stora öarna. De södra och sydöstra delarna är vanligtvis nästan helt
fågeltomma och de delarna har som
regel inte inventerats. Förutom änderna ser man också måsar och tärnor
över sjön. De jagar nykläckta fjädermyggor. Fjädermyggorna kläcks under några dagar i slutet av maj eller
början av juni.
Räkningen av sjöns fåglar utgör en
viktig del av fågelstationens miljöövervakning. Några av arterna är svåra
att räkna på annat sätt – även i ett nationellt perspektiv – och våra resultat
kan därför också vara av intresse för
den nationella fågelövervakningen

Svärta
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framförallt av bergand, svärta och
sjöorre. Av de arterna noterades 7, 29
respektive 35 individer sammanlagt
på de nationella standardrutterna år
2015. Motsvarande genomsnittssiffror
för Ånnsjön är 21, 65 och 126. Nu är
våra data från Ånnsjön behäftade med
en hel del osäkerhet. Dels har vi inte
räknat varje år, dels räknar vi bara vid
ett tillfälle, vilket gör att slumpvariationer kan spela stor roll. Vädret är en
sådan faktor och den aktuella näringssituationen en annan. Om vi exempelvis missar att räkna när kläckningen
av fjädermyggor pågår kan sjön vara
nästan tom på måsar och tärnor, som
kanske kunde räknas i tresiffriga tal
bara någon vecka innan. Det måste
man ha i åtanke när man tolkar inventeringsresultaten.
Årets inventering genomfördes 12
juni av Joakim Andersen och Sabina
Larsson med handölsbon Lars
Wiklund som medobservatör och båt

Smalnäbbad simsnäppa

Storspov
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Tärnor

förare. Väderförhållandena var relativt gynnsamma med en temperatur
på 15 grader och relativt svag vind.
Helst ska det inte blåsa alls vid sjöinventeringen. Hela sjön förutom den
sydöstra delen inventerades och inventeringen tog fyra timmar. De mest
intressanta arterna redovisas var för
sig med en tillbakablick på utvecklingen från 1992 och framåt.

ofta i den strandnära vegetationen och
vår inventering är inriktad på de fåglar som ligger ute på de öppna vattenytorna.

Knipa. Mär kligt nog är knipan den
art som tydligast visar en kraftig populationsökning trots att den nationella trenden är negativ och den negativa nationella trenden är mest uttalad
i Norrland. Det är svårt att tänka sig
att så många knipor häckar i sjöns
omgivningar. Sannolikt samlas kniporna i sjön för sommarruggning och
upptagningsområdet är säkert flera
kvadratmil. Här är något intressant att
grunna på.

Bergand. Ber ganden är en av de
arter som minskat mest, även om
årets siffror pekar uppåt. Långtidstrenden är dock svårbedömd då kombinationen ovana inventerare, långa
avstånd och icke optimala observatSjöinventeringen är ett värdefullt ionsförhållanden kan göra avgränskomplement till våra övriga invente- ningen mot vigg svår vissa år. Här
ringsprojekt. Det vore önskvärt att behövs ett valideringsarbete.
Småskrake. Till skillnad fr ån de
kunna genomföra den årligen, inte
flesta änder visar småskraken en svag
bara en gång i början av säsongen Vigg. Ar ten var mycket fåtalig i ökning. Den torde vara den av änderutan också ytterligare en gång i slutet början av 1990-talet, ökade avsevärt i na som är den mest utpräglade fiskäav juli när andkullarna på sjön kan början av 2000-talet, men har nu taren, om det kan vara en faktor av
räknas. Problemet är att det krävs 2-3 backat igen. Se dock anmärkningen betydelse.
duktiga fältornitologer, en båtförare ovan under bergand.
med lokalkännedom, vacker väder Svärta. Svär tan är en intressant ar t Dvärgmås. Dvär gmåsen har haft en
och en fungerande motorbåt. I år för att vi i Sverige hyser en förhållan- explosionsartad utveckling från noll
lyckades vi med allt, förutom att bara devis stor andel av världspopulation- till 57 på några få år. Ändå känns det
en inventering gjordes. Nästa år ska en. Årets siffra var en av de lägsta inte som en stabil nyetablering. Varivi försöka att lyckas ännu bättre.
sedan 1992, men som helhet är tren- ationerna är stora från år till år och
den är bara svagt negativt så här dvärgmåsen har svårt att lyckas med
Sångsvan. Trots att sångsvanen långt.
häckningarna i området. De väderökat markant i hela Sverige under
bakslag som är vanliga i juni med
flera decennier har den haft svårt att Sjöorre. Sjöor ren är tillsammans låga temperaturen och snöfall har i
etablera sig vid Ånnsjön. Av de sam- med knipan den talrikaste anden i flera fall lett till att dvärgmåsarna förmanlagt 13 observationerna har 9 sjön. Liksom svärtan häckar den i svunnit från Ånnsjön trots påbörjade
gjorts de senaste två åren så kanske är omgivningen, ofta ganska långt från häckningsförberedelser.
ett trendbrott på gång.
vatttnet under ett träd eller i något
buskage. I slutet av juli syns honorna Skrattmås. Skr attmåsen har på
Bläsand. Av simänder na är det med ungkullarna ute på vattnet. nationell nivå backat kraftigt från slubara bläsand som noteras i nämnvärt Egentligen hade det varit bäst att
tet av 1980-talet även om den nu staantal. Trenden är att den minskar och räkna populationen då. Trenden är biliserats på en låg nivå. Ånnsjön har
det gäller även på nationell nivå. svagt negativ, här liksom på nationell haft en liten, men regelbundet häckÄven gräsand och kricka ses regel- nivå.
ande population åtminstone fram till
bundet, men simänderna håller sig
mitten av 2000-talets första årtionde
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och minskning kom senare här än på ter olika saker. På myrarna räknar vi
nationell nivå. Nu har den nästan helt den häckande eller potentiellt häckförsvunnit från sjön.
ande populationen. Över sjön ses den
närvarande populationen. En förklaFiskmås. Födosöker i begr änsad ring till diskrepansen kan vara att
omfattning över sjön varför antalet häckningsbetingelserna
försämrats
observationer är ett dåligt mått på men överlevnadsmöjligheterna är
förekomsten.
oförändrade. Silvertärnor blir gamla
och det kan ta flera decennier innan
Silvertärna. Intressant nog visar en nedsatt reproduktion avspeglar sig
inte förekomsten någon uttalad trend. i en sjunkande population.
Myrinventeringarna har pekat på en
klar minskning under det här seklet. Ägretthäger. Den enda nya ar ten i
Orsaken till det är öppen för spekulat- årets inventering blev en ägretthäger i
ioner. De två inventeringstyperna mä- Ånn. Arten har som bekant blivit

Ånnsjödagen 2016
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häckfågel i Sverige på de allra senaste
åren. Vi har inga större förhoppningar
om en etablering vid Ånnsjön inom
överskådlig framtid, men det sa vi när
de första dvärgmåsarna kom också...
Referens: Green, M., Haas, F. &
Lindström, Å. 2016. Övervakning av
fåglarnas populationsutveckling. Årsrapport för 2015. Biologiska institutionen, Lunds universitet.

Bilder från sommarens vistelse i Handöl med omnejd

Från fjällinventeringen kommer nedanstående bild, där man fick besök av en äggläggande fjällpipare under rasten på
fjället. Pilen visar var fjällpiparhonan landade och passade på att lägga sina ägg

Foto Britta Kjellberg

Lunchande bäver Foto Erik Jonsson
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Fjällpipare Foto Erik Jonsson

Dvärgmås

Ringmärkning i det gröna Foto Erik Jonsson
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Kungsörn och jaktfalk i Härjedalen 2016
Bengt Warensjö

Kungsörn

Antalet par som lyckades få fram
Vårvintern 2016 blev ur vädersyn- ungar var 7 stycken. Kan jämföras
punkt väldigt skiftande. Nere i dal- med fjolårets 21.
gångarna varierade snödjupet stort. 2 dubbelkullar noterades bl.a i ett
Snön försvann också tidigare än nor- revir, som stått tomt i 43 år. 1973 var
malt utom på höjder och fjälltoppar nämligen den senaste konstaterade.
där den låg kvar länge. I mitten på Reviret ligger i ett område, där förfölmaj kom ett väderbakslag med jese inte kan uteslutas.
snöslask under några dygn. Det här
inträffade ungefär samtidigt som örnparens ruvningsperiod är över och Länet indelas i fem inventeringsLövsångare
områden
A, B, C, D och E.
nykläckta ungar ser dagens ljus. En
mycket känslig period där kyla och Resultat område D, Härjedalen- s.
Jämtland.
födobrist kan ställa till det. Kanske
anledningen till det dåliga häcknings- Besatta revir 17
7
resultatet i år delvis kan skyllas på Lyckade
vädret. Vi tror dock att det inte är Misslyckade 1
hela sanningen. Hösten 2015 kra- Ungar
9
schade smågnagarna totalt och saknaRingmärkta 5
des nästan helt under vintern och
sommaren 2016. Vi hade på känn att
efter fjolårets ändå lyckade häck- Jaktfalk
ningsresultat, skulle det gå betydligt Jaktfalkreviren är till ytan stora men
sämre för rovfåglarna i år överhuvud- häckningarna ofta knutna till samma
taget. Den nederbördsfattiga somma- berg eller fjäll sedan urminnes tider.
ren kunde inte kompensera förhållan- Vetskap om dem är till stor nytta vid
dena för fåglarna. Inventeringen vi- inventering. Hör eller ser man falkar i
sade på många besatta kungsörnrevir närheten i slutet av april, är sannolikmen de flesta stod tomma. I östra heten stor att häckning inletts. KorHärjedalen och delar av södra Jämt- pens risbon i klippor eller någon gång
land hittades ingen lyckad häckning. i en tall, är presumtiva boplatser. I
Mycket ovanligt måste det vara ! brist på dessa kan boandet ske i stället
Årets resultat är också ett av de i en klippnisch . Det är med andra
sämsta på mycket länge.
ord inte alltid lätt att hitta dem vid ett
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kort besök. Som hos kungsörnarna
finns också alternativa boplatser,
ibland i ett helt annat berg eller fjäll.
Jaktfalkarna är väldigt beroende av
ripor särskilt vintertid. Dålig tillgång
på dessa fåglar kan innebära att falkarna avstår från att häcka.
Man vet att lämlar delvis är ett alternativ men det är ju långt mellan lämmelåren tyvärr. Sen är det bara att
konstatera att riporna haft dåliga föryngringar de senaste åren. Den torra
sommaren 2016 blev dock ett litet
uppsving för riporna här.
Resultat jaktfalk 2016 i Härjedalen.
Besatta revir: IDUN, MJÖLNER
och SUNNA.
Lyckade: 2
Misslyckade: 1
Ungar: 6
Ringmärkta: 0
Pilgrimsfalken häckade för tredje året
i rad på samma ställe i Härjedalen
och fick ut 3 ungar.

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

Bengt Warensjö med ringmärkt kungsörnsunge Foto. Hans-Erik Eriksson
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Dubbelbeckasininventering 2016
Text och bild Peter Bahlenberg
Året fältinsats i fågelstationens och Lunds Universitets dubbelbecksinprogram resulterade i över 100 fångade och
ringmärkta individer, den högsta årssumman hittills. Vi fick tillbaka en tredjedel av fjolårets accelerometrar, helt
enligt förväntan, men tyvärr innehöll ingen av dem någon information om dessa individers flyttning. Den stora frågan var dock om vi skulle få tillbaka någon av de tio GPS-loggar som vi monterade förra säsongen, men där kammade vi noll. Ett glädjande inventeringsresultat var att spelplatsen vid Gräslidfjället var mycket aktiv då den besöktes för första gången på sju år.
Det stora antalet fångade beckasiner
(Tabell 1) beror i första hand på en
större fångstinsats än tidigare år. Fältinsatsen har på senare år utökats från
tre nätter till fem eller sex. Vid dåliga
väderförhållanden ger detta en viss
marginal för att hinna med de fem
centrala spelplatserna i Handölsdalen
och därmed maximera chansen att
återfå loggar som monterats året innan. Om vädret är bra så ges dessutom utrymme för att inventera eller
fånga på ytterligare spelplatser. I år
utökades fångsten till spelplatserna på
Högåsen och Skurdalshöjden (två

lekar), vilket gav 52 fåglar, alla omärkta sedan tidigare. Fångst och
märkning på spelplatser utanför
Handölsdalen kan visa i vilken utsträckning dubbelbeckasinerna rör sig
mellan spelplatser i ett större område.
Hittillsvarande data pekar dock på att
dubbelbeckasinerna
är
tämligen
trogna sin favoritlek. Årets nätfångst
gav två intressanta återfynd av långlivade hanar. En hane på Laptentjakke
märktes våren 2010, och var i år sju
år eller äldre, och den enda hane som
i år uppehöll sig på Stråtenleken var
nu sex år eller äldre. Den senare har

vi fångat varje år utom ett sedan den
ringmärktes 2011. Till och med 2015
hade 654 dubbelbeckasiner ringmärkts i Sverige, varav drygt hälften i
Ånnsjöns fågelstations regi sedan
2001.
Tack vare god bemanning och bra
väder kunde en natt också vikas åt
inventering av en tidigare känd spelplats som inte besökts av oss sedan
2009. Mycket glädjande kunde vi
konstatera att Gräsliden är en i allra
högsta grad aktiv spelplats med uppemot 14-15 spelande hanar. Till skill-

Figur 1. En acceler ometer monter ad på en dubbelbeckasin i Handölsdalen. Acceler ometer n fästs på övr e delen av benet
(tibian) med hjälp av färgringar i plast (ljusblåa). Själva accelerometern, ljusloggern och tillhörande dataminne sitter i det lilla
gröna kretskortet. Större delen av mätaren, både till volym och vikt, utgörs av batteriet. Hela mätaren väger X gram. Foto: Johan
Bäckman.
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nad från fångstnätterna fick Johan
Råghall och undertecknad denna natt
en möjlighet att bara sitta och njuta
av leken. Dock var det ingen större
aktivitet när vi kom fram strax före
elva, och vi började lätt missmodiga
undra om denna förhållandevis lågt
liggande (730 möh) spelplats börjat
tyna bort precis som Stråtöleken
gjorde för ett antal år sedan. Endast
ett par tre hanar var på plats. Medan
vi satt och iakttog dessa märkte vi
dock att ytterligare någon hane dök
upp då och då, utan att vi sett någon
landa på spelplatsen. Snart insåg vi
att ankommande dubbelbeckasiner
landade minst 50 meter från lekens
centrum och färdades sista biten till
fots! Ingen av oss har tidigare reflekterat över detta beteende, men troligen är det mer regel än undantag.
Totalt tjugo hanar från tre olika spelplatser i Handölsdalen försågs med
nya accelerometrar á 1,5 gram denna
säsong. Detta är en ny typ av mätare
som kontinuerligt registrerar fågelns

rörelser under ett år eller mer. Utifrån
detta kan man, timme för timme, avgöra om fågeln varit i aktiv flykt, rört
sig på marken, eller suttit helt stilla.
De accelerometrar vi monterade i år
innehåller också en ljuslogger som
kan avgöra var på jorden fågeln varit.
För att spara på batteriet så aktiveras
dock ljusloggern bara vid fem förprogrammerade tillfällen under året.
Dessa positionsangivelser kommer i
grova drag att visa om årets loggerfåglar följer samma flyttningsrutt som
vi tidigare sett hos fåglar med kontinuerligt aktiva ljusloggar. Även om vi
inte kommer att få kontinuerliga positionsangivelser kommer vi med stor
sannolikhet att kunna utläsa när den
långa flygningen över Medelhavet
och Sahara genomförts och hur lång
tid den tagit. Fjolårets accelerometrar
hade tyvärr drabbats av ett tillverkningsfel som medförde att batteriet
dränerades omedelbart vid aktivering,
men årets upplaga ska vara mycket
pålitliga enligt leverantören.

Planeringen för nästa säsong är redan
i full gång. Målsättningen är som
vanligt att fånga samtliga dubbelbeckasiner på de fem kända spelplatserna i Handölsdalen, och förhoppningen är att återfå sex-sju accelerometrar med komplett information om
fåglarnas aktivitet under det senaste
året. Om vädret tillåter kompletterar
vi med fångst på ytterligare spelplatser, och eventuellt inventerar vi några
sedan tidigare kända spelplatser som
inte besökts på flera år.
Avslutningsvis vill jag rikta ett stort
tack för strålande fältarbete och trevligt sällskap till årets beckasinteam:
Åke Lindström, Raymond Klaassen,
Roeland Bom, Michal Korniluk, Arne
Hegemann, Peter Jonsson, Leif
Modéer, Johan Bäckman och Johan
Råghall. Flyttningsstudien finansieras
av CAnMove-programmet vid Lunds
Universitet. Tack också till Lisbeth
Lagerfeldt för generös utlåning av
stuga i Handöl.

Tabell 1. Över sikt av nätfångsten av dubbelbeckasin i Ånnsjöfjällen vår en 2016. På Gr äsliden inventer ades
endast leken, ingen nätfångst. Antalet fångade individer är en bra uppskattning av det totala antalet individer som
bedöms ha befunnit sig på spelplatsen under en natt, då endast någon enstaka individ brukar undgå fångst på normalstora lekar (ca 10 hanar). Kontroller avser återfångster från tidigare säsonger. Könsbestämning av fångade fåglar baseras på en kombination av biometriska data.
Datum

Lek

Antal fångade individer

Nymärkningar

Kontroller

Hanar

Nya loggar

160525

Lill-Getryggen

6

3

3

4

4

160526

Laptentjakke

15

12

3

10

8

Getryggen

11

9

2

8

8

Tjallingen

35

26

9

29

6

Stråten

2

1

1

1

1

160528

Gräsliden

-

-

-

14

160529

Högåsen

17

17

0

13

160530

Skurdalshöjden I

20

20

0

13

Skurdalshöjden II

15

15

0

12

121

103

18

104

160527

Summa
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Återtagna
loggar

-

-

20

7

Jaktfalk i Jämtlands län 2016
Ulla Falkdalen
2016 blev ett bottenår med bara fem lyckade häckningar i hela länet. Dessutom hittades en jaktfalk död i Femundmarka i Norge (Se bilder på baksidan av tidningen). Den hade ringmärkts i södra Härjedalen för 14 år sedan.
Jaktfalk hittad död i Femundmarka
En jaktfalk som ringmärktes som bounge av Gunnar Lind och Alf Nordin
i södra Härjedalen den 18 juni 2002,
hittades av två svenska fjällvandrare/
fiskare i Femundmarka nasjonalpark i
Norge den 18 juni 2016, alltså exakt
14 år senare. I närheten låg ytterligare
en död rovfågel som inte upphittaren
kunde artbestämma, och tyvärr saknas också bilder på den fågeln. Kropparna lämnades kvar på platsen.
Fyndet rapporterades till Ringmärkningscentralen i Stockholm, som i sin
tur rapporterade vidare till den norska
ringmärkningscentralen i Stavanger. I
rapporten stod att jaktfalken såg ut att
ha blivit skjuten. Ringmärkningscentralen i Stavanger rapporterade saken
vidare till Statens Naturoppsyn
(SNO) för det aktuella området den
14 juli. Då det tyvärr hade gått nästan
en månad efter att de döda fåglarna
hittades och fyndplatsen inte var tillräckligt detaljerat beskriven, ansåg
SNO att det var liten chans att finna
något på platsen. Till saken hör också
att fältpersonalen hade ferie. Någon
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kontakt med upphittaren togs inte,
och det gjordes inte heller någon polisanmälan, då meddelandet om att
jaktfalken blivit skjuten bedömdes
som osäker.
Normalt anmäler alltid SNO illegal
jakt, men det krävs någon typ av säker dokumentation på att det verkligen varit fråga om en illegal avlivning
innan de kan göra en polisanmälan.
SNO hade inte ens fått några bilder
på jaktfalken. Den svenska ringmärkningscentralen fick två bilder efter att
upphittaren hade kommit hem från

sin fjällvistelse, men missade att
sända dessa bilder vidare till norska
ringmärkningscentralen eller till
SNO. Bilderna fick vi först i slutet av
november efter en förfrågan hos RC i
Stockholm och vi har också fått exakta koordinater för fyndet genom att
kontakta upphittaren.
Den svenska ringmärkningscentralen
gör normalt polisanmälan och för
ärendet vidare till berörda regionala
myndigheter när misstanke om illegal
jakt framkommer via återfynd. I detta
fall sammanföll en rad olyckliga omständigheter som försenade rapporteringen. Dessutom komplicerades saken av att återfyndet skedde i ett annat land. Ringmärkningscentralen har
lovat se över rutinerna, så att ärenden
av denna karaktär i framtiden hanteras och anmäls utan fördröjning.

Att jaktfalkar blir skjutna vet vi förekommer, särskilt under ripjakt då
jaktfalken gärna följer ripjägare med
fågelhundar som stöter upp riporna.
Jaktfalken kan försöka ta samma ripor som jägaren skjuter på och träffas
av misstag.
Den döda jaktfalken hittades i juni
månad då jakt inte är tillåten, dessutom är det också en märklig tid för
revirstrider mellan jaktfalkar. Det
finns många frågetecken.

Röntgenundersökningar av 160 döda
eller döende jaktfalkar på Island under de senaste 15 åren, visade att 25
% hade blivit skjutna med blyhagel.
Sådant sker nog främst under ripjakten på hösten. Tyvärr verkar det ske
avsiktligt också att ripjägare skjuter
jaktfalk som stör eller konkurrerar om
samma byten (Olafur Nielsen muntSå länge inte kropparna är insamlade ligt).
och ordentligt undersökta, kan man
Det är extra remarkabelt att den döda
inte med säkerhet säga att jaktfalken
jaktfalken i Femundmarka nasjonalhar blivit skjuten. Man kan inte helt
park hittades i juni månad då jakt inte
utesluta att rovfåglarna har dött i en
är tillåten, dessutom är det också en
revirkamp, även om det är lite märkmärklig tid för revirstrider mellan
ligt att båda fåglarna dör efter striden.
jaktfalkar. Det finns många frågeteckJaktfalken borde också ha blivit
en.
mycket mer tilltufsad och skadad om
den dödats i en strid. Stridande jakt- Förhoppningsvis kan det bli möjligt
falkar använder både klor och näbb att hitta kropparna eller åtminstone
och hackar och biter gärna mot huvud fjäderrester till våren för att försöka
och hals. Falken på bilden har helt fin få klarhet om dödsorsaken och artbefjäderdräkt och endast en liten blod- stämma den andra rovfågeln. Den
fläck på buken och motsvarande plats information som framkommit hittills
på ryggen. Expertis som studerat bil- kommer Miljödirektoratet att sända
derna tror att den träffats av en hel- till Faunakrimgruppen i Økokrim.
mantlad kula. En sådan kula kan gå
igenom kroppen utan att expandera
och behöver inte åstadkomma ett stort
utgångssår som annan ammunition
kan orsaka.
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Resultat från Jämtland-Härjedalen
55 jaktfalkterritorier kontrollerades i
Jämtlands- och Härjedalsfjällen under
häckningssäsongen 2016. Invente-

ringarna genomfördes av Länsstyrelsen i Jämtlands län
och Projekt Jaktfalk. Bland de 9 jaktfalkpar som hittades
så lyckades 5 par (56 %) par med häckningen. Totalt noterades 15 ungar, vilket blir ett snitt på 3 ungar per lyckad
häckning, men bara 1,67 ungar per etablerat par.

Fyndet av den döda jaktfalken var tragiskt, men det var
åtminstone intressant att kunna konstatera den relativt
höga åldern, 14 år. Den högsta ålder som konstaterats hos
jaktfalk i frihet är 17 år. Den fågeln var ringmärkt av Olafur Nielsen på Island.

Kommentarer till årets resultat
2016 blev ett riktigt dåligt år för jaktfalken. Det var bottenår för smågnagare och dåligt med ripor som är jaktfalkens viktigaste föda. Vädret var också dåligt med mycket
vind och nederbörd, både före och under den tidiga häckningsfasen för jaktfalk. Blåhammaren i Jämtlandsfjällen
hade en medelvind på 30,6 m/s och byvind på 34,1 m/s
som mest i början av året. Under mars och april kom
många snöbyar under de flesta av dagarna som säkert
försvårade jaktfalkens jakt efter föda. Flera påbörjade
häckningar blev misslyckade.

Tack!
Vi tackar alla som deltagit i 2016 års jaktfalkinventeringar eller rapporterat observationer inom Jämtlands län. För
ekonomiskt stöd tackar Projekt Jaktfalk Alvins Fond, Naturvårdsverket.
Ulla Falkdalen
Projekt Jaktfalk
Frösö-Berge 110 83296 Frösön
gyrfalco@gmail.com

Död jaktfalk funnen i Femundmarka nasjonalpark. Foto: Lars Öhgren
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Fjällrutter
Johan Råghall
Inför årets inventeringssäsong, den
17:e i ordningen, justerade vi några
rutter som låg alldeles för avlägset
eller var alldeles för långa. I Storlienfjällen togs de två nordligaste rutterna, SO3 och SO4, bort och ersattes av
en helt ny rutt, SO6, som med start
och slut vid Åhlénstugan sträcker sig
i en triangel norrut över Hästryggarna. I Bunnerfjällen delades den långa
BU4 av i två rutter, BU4A och
BU4B, eftersom den totala distansen
för inventering plus transportsträcka
tidigare blev väl dryg för en dagsutflykt.
Dessa ändringar medför att vi liksom
tidigare har totalt 23 fjällrutter, varav
17 inventerades denna sommar. Det
är glädjande nog fler än på många år,
och den totala inventerade sträckan
var knappa 90 km. Det glada gäng
som utförde detta vandrande och räknande bestod av Göran Adevik, Joakim Andersen, Thomas Holmberg,
Erik Jonsson, HG Karlsson, Britta
Kjellberg, Bo Larsson, Sabina Larsson, Kim Rock, Connie Regnersen
samt undertecknad.

Så vad kännetecknade då årets inventering sett till fåglarna? Totalt sågs
något fler individer per km än medelantalet för hela perioden, 2000–2016,
och den siffran var den högsta sedan
2009. Den dåliga tillgången på smågnagare avspeglade sig i mycket få
registrerade fjällvråkar och fjällabbar
(2 respektive 3 ex), och inte en enda
tornfalk eller uggla. Dalripor sågs i
normalt antal medan fjällriporna var
väldigt fåtaliga. Årets utropstecken i
positiv bemärkelse var bergfink och
fjällpipare. För bergfink noterades
högsta antalet hittills under hela perioden, såväl faktiskt som relativt, med
63 ex eller 0,71 ex/km. De flesta fjällpiparna sågs i Bunnerfjällen, och
möjligen kan någon dubbelräkning av
de ofta ganska rörliga fåglarna bidra
till de ovanligt höga siffrorna: 0,27
ex/km jämfört med ett medel för hela
perioden på 0,07 ex/km. Ängspiplärka hade sitt högsta relativa antal
(5,63 ex/km) sedan 2009, medan den
näst vanligaste arten på fjällrutterna,
ljungpiparen, noterades i medelantal
med knappt 2 ex/km.

Fjolårets plötsliga topp på 20 registrerade snösparvar var helt uppenbart en
tillfällighet – i år sågs endast en individ, vilket får anses mera normalt.
För släktingen på något lägre nivåer,
lappsparven, går det inget vidare som
det verkar. Åtminstone inte i Ånnsjöområdet, där den minskat stadigt under vår undersökningsperiod och numera bara ses med någon enstaka individ varje år. Som mest noterades
här 52 ex 2006. På rutterna på Stekenjokk är lappsparven en mycket
vanligare fågel, och det relativa antalet brukar ligga omkring 2 ex/km
jämfört med ett medel under hela perioden på 0,22 ex/km vid Ånnsjön.
Dock är Stekenjokkrutterna inventerade för få år för att utläsa någon
trend.

Aktiviteter JORF 2017
18 februari Årsmöte JORF kl. 13.00 på Östersunds Bibliotek
6 maj Fågeltornskampen med Fågelskådningens Dag. Tysjöarnas Norra torn Fågeltornskamp den 6/5, mellan
05.00-12.00.
7 maj Fågelskådningens Dag kl. 08.00 på tornen vid Tysjöarna, Mattmartjärnen, Tullingsås, m fl. Mer info senare på www.jorf.se
17 maj Stårsans fågelskådningsdag kl. 18.00 i Badhusparken. Vid frågor ring Elisabeth 063-40299
3 juni Ånnsjödagen i Handöl och fågelstationen.

Bergfink
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