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Myrarnas fåglar
Thomas Holmberg
Ånnsjön är omgivet av myrmarker på tre sidor – i väster, norr och öster. På blöta myrar, torra myrar, i myrgölar, på
myrtuvor och i myrkanten hittar vi de fågelarter som givit Ånnsjön ryktbarhet som fågelsjö. Ånnsjöns fågelstation
startade 1988 och redan året därpå började vi en återkommande inventering av fåglar på myrarna runt Ånnsjön och
vid Storlien. Inventeringen av myrfåglar har genomförts årligen sedan dess. Vi avgränsade sjutton olika områden
som vi med några få undantag besökt och räknat fåglar på årligen i 29 år. Myrarna är utvalda för att de är blöta, gölrika och lättillgängliga. På blöta myrar finns emellertid ofta också torrare partier. Vi täcker på det sättet in fågelarter
med olika biotopkrav. Däremot är inte vårt urval av myrar representativa för området som helhet. De myrar vi valt att
inventera är blötare än en genomsnittlig myr.

De här myrarna ingår:
1. Lomtjärnsmyren. Myren vid fågelstationen i Handöl. En stor del utgörs av Lomtjärn. Mellan Lomtjärn och
fågelstationen finns ett blötare parti med smågölar. Övriga delar är ganska torra. Vid inventeringen går man
runt Lomtjärn. Den del av myren som ligger mellan Lomtjärn och Båttjärn (som inte är en tjärn utan en vik
av Ånnsjön, där Handölsborna har sin båthamn) översvämmas ofta vid vårfloden. På så sätt får Lomtjärn ett
tillskott av friskt sjövatten och sannolikt även fisk. Vanligaste arter; Brushane, fiskmås, silvertärna, rödbena
och lövsångare.
2. Södra Åsanmyren. Längs norra sidan av Enans sista del före utloppet i Ånnsjön sträcker sig en stort myrområde längs Ånnsjön ända bort till Klocka. Sjöviksbäcken med sin trädridå delar myrområdet i två delar,
Åsanmyren och Klockamyren. Vi har dessutom av praktiska inventeringsskäl dessutom delat upp Åsanmyren i en sydlig och en nordlig del. Den södra delen (den som ligger närmast Enan) är gölrik och bitvis
mycket sank och svårpasserad.
3. Norra Åsanmyren. Den norra delen av Åsanmyren innehåller färre gölar och är betydligt torrare. De västra
delarna av Åsanmyren sluttar upp mot
E14 och Åsabyn. De är betydligt torrare och fågelfattigare än de östra
Stjärtand
delarna och de ingår inte i själva inventeringen.
4. Klockamyren. Ligger norr till nordost om Åsanmyren och sträcker sig längs Ånnsjöns nordvästra sida fram
till byn Klocka. Klockamyren är en ganska torr myr med små träddungar och strängar och ganska få gölar.
Anses botaniskt mycket intressant av dem som kan sånt. På Klockamyren har man också tagit borrprov i det
tjocka torvlagret och gjort pollenanalyser som vittnat om växtligheten tusentals år tillbaka i tiden. Den del av
myren som ligger närmast Klocka når ända fram till Ånnsjöns strand och bildar här 3-4 meter höga torverosionsbranter där tusenåriga stubbar blottläggs. I torverosionsbranten finns en mindre backsvalekoloni.
5. Storklockbäcken. En torr myr med enstaka vattenstråk. Ligger mellan nuvarande vägen till Klocka och den
gamla Klockavägen längre österut.
6. Halsenmossen. En smal halvö som sträcker sig ut i Ånnsjön ett par kilometer söder om Ånn. En av de få
myrarna i området med utpräglad mossekaraktär, dvs den är hög och välvd och saknar tillflöde. Ett par större
tjärnar och några mindre finns på mossen.
7. Nätaflon. Myren söder om Ånn, som vandringsleden går längs med. Gränsar mot sjön och översvämmas
delvis i samband med vårfloden vilket ibland leder till att fågelbon översvämmas och överges. På den här
myren vidtogs bitopförbättrande åtgärder för några år sedan. Diken lades igen för att öka fuktigheten och
motverka igenväxning. Så här långt synes det ha påverkat fågellivet positivt.
8. Dolparna. Utgör en del av Nätaflon men inventeras separat genom att vi räknar fåglarna från det torngömsle
som finns vid gölen. Det är också det mest fågeltäta området på Nätaflon.
9. Näseflon. Den minsta myren av alla. Ligger omgärdad av skog nära Ånnsjöns nordöstra hörn.
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10. Kärråflon. En av de mindre och dessutom den nordligaste av myrarna vid Ånnsjöns östra sida. Vid Kärråns
utlopp i Ånnsjön. Vi inventerar bara den blötare västra delen av myren.
11. Rekåflon. På norra sidan av Rekåns utlopp i östra kanten av Ånnsjön. En rätt torr myr med enstaka gölar.
12. Ånnsfloarna. Den största myren på Ånnsjöns östra sida. Som Rekåflon en rätt torr myr med ett flertal
mindre gölar som ligger nedsänkta under själva myrplanet. Flera av gölarna håller på att torka ut.
13. Snasadolparna. Snasadolparna är egentligen ingen sammanhängande myr utan en samling småtjärnar utspridda över ett större område längs vägen mot Storulvån.
14. Åsvallmyren. Ett mindre myrområde på södra sidan om järnvägen några hundra meter österut från järnvägsövergången vid Storlien. De består dels av några större tjärnar främst och Topptjärn och södra och norra
Åsvalltjärn, dels av ett ganska blött myrområde med rikligt smågölar lite längre österut.
15. Visjömyren. Om man följer avflödet från Topptjärn och Åsvalltjärnarna kommer man så småningom till
Visjömyren som ligger på Visjöns västra sida.
16. Blåhammarmyren. Blåhammarmyren bildar tillsammans med nästföljande myr det största sammanhängade
myrkomplexet i Ånnsjö- Storlien- området. Myren är bitvis både blöt och gölrik.
17. Rektjärnfloarna. Ligger något högre än Blåhammarmyren och de förbinds av ett smalare område med delvis karaktär av sluttningsmyr. Som Blåhammarmyren är den bitvis blöt och gölrik.
Myrarna 1-12 ligger alla runt Ånnsjön på en höjd av 530 möh. Myrarna 14- 17 ligger i närheten av Storlien på ungefär 600 möh. Området Snasadolparna, nr 13, är ett undantag. Den ligger på 600 m höjd efter vägen mellan Handöl
och Storulvån. Den totala ytan av samtliga myrar är ungefär 1700 hektar.

Så här går inventeringen till
Varje myr besöks en gång per år under första halvan av
juni. Inventeraren går över myren i slingor och strävar
efter att inte vara mer än 200-300 meter från någon
punkt på myren. Särskild uppmärksamhet ägnas åt partier med smågölar och tjärnar. Varje fågelobservation
antecknas på en inventeringskarta. De första åren noterades enbart typiska våtmarksfåglar och rovfåglar. Från
2007 ändrades inriktningen något och vi gick över till
att notera samtliga observerade fåglar, även sådana som
uppehöll sig utanför själva myren. Det som tillkom var
framförallt alla tättingar som sjunger i skogskanten.
Det tar ungefär tre timmar att inventera 100 hektar. Det
innebär att vi lagt ner ungefär 50 timmar per år på att
inventera myrar. Under de 29 år som inventeringarna
pågått har sålunda fågelinventerarna ägnat närmare
1450 timmar på koncentrerat fågelskådande. Totalt har
nästan 40 tusen fåglar noterats. Vi har avsiktligt låtit
många olika fågelskådare inventera. Vi är olika när det
gäller förmåga att höra och se fåglar och blandningen av
olika skådare gör det lättare att jämföra resultaten mellan olika år.
2014 och 2015 var det sju respektive fem myrar som
inte inventerades. Bland annat inventerades inte de fågelrika Blåhammarmyren och Rektjärnfloarna. Totalantalet fåglar vara bara hälften av det normala de två åren.
De två myrar inventerades inte heller 1989 och Blåham

marmyren och Visjömyren inte 2005. Det finns ytterligare några myrar som inte inventerats precis alla år,
men de avvikelserna är obetydliga. Man kan genom extrapolering av värden korrigera för den här typen av
ofullständiga data, jag har dock valt att inte göra det i
den här rapporten, men det kan vara bra att ha i åtanke
när man läser diagrammen.

Vad säger resultatet?
Många myrfåglar är lätta att se och upptäcka och ger sig
till känna med kraftfulla läten. Det gäller exempelvis
spovar, rödbena, grönbena, gluttsnäppa, änder och måsfåglar. Vissa vadare som enkelbeckasin och myrsnäppa
är svårare att inventera. De flyger inte upp förrän man
befinner sig ett tio-tal meter från fågeln. Vi kommer
alltså inte att upptäcka alla individer av de arterna. Men
om man gör inventeringen på samma sätt varje år kan
resultaten ändå påvisa förändringar från år till år hos en
viss art. Däremot kan man sällan jämföra antal av olika
arter. Vi har sett 47 ljungpipare per år, men bara 37 enkelbeckasiner. Det betyder inte att det finns fler ljungpipare än enkelbeckasiner. Troligen är det tvärtom eftersom enkelbeckasiner är mycket svårare att upptäcka.
Tofsvipor har vi sett 22 per år och eftersom de är ungefär lika lätta upptäcka som ljungpipare kan vi rimligen
anta det finns ungefär dubbelt så många ljungpipare
som tofsvipor.
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Svarthakedopping Foto. Thomas Holmberg

Fiskgjuse Foto. Thomas Holmberg
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Artlista
I årets sammanställning har jag tagit med samtliga arter som någon gång observerats under myrinventeringarna. Totalt har 121 arter noterats. Inom parentes anges genomsnittet observerade individer per år. I flertalet fall avses perioden 1989-2017, men när det gäller tättingar (och även gök och tornseglare) som inte är utpräglade myrfåglar gäller
snittvärdena 1997-2017 (eftersom vi inte brydde oss om att räkna de arterna första åren).
Smålom Gavia stellata (7,9/år)

Kanadagås Branta canadensis (24/år)

Stabil förekomst, men färre par nu än på 1990-talet.
Häckar i smågölar på myrar. Minskat främst på Åsanmyren och Klockamyren. En stabil häckningsplats i
många år var Snasadolparna, men där har den inte häckat
sedan 2012

Kanadagåsen var fullt etablerad i området redan när inventeringarna startade. Fram till 2007 var det svårt att
utläsa någon påtaglig beståndsförändring men därefter
har den minskat klart. De flesta observerade fåglar utgörs av icke häckande individer, men flera häckningar
har konstaterats. Även halsmärkta individer med norskt
ursprung har noterats.

Storlom Gavia arctica (5,2/år)
Fåtaligare än smålommen. Häckar normalt i stora sjöar,
men de stora vattenståndsvariationerna i Ånnsjön gör att
den har svårt att lyckas med häckningen. Ses regelbunder i Lomtjärn och på Åsanmyren. På bägge dessa myrar
har den häckat likt smålommen i mindre tjärnar.
Svarthakedopping Podiceps auritus (2,3/år)
Sågs första gången 2003, dvs efter mer än tio års inventeringar. Sedan dess årlig om än i små antal. Första obsen gjordes utanför lagunen i Ånn, men på senare år har
Topptjärn i Storlien varit den mest pålitliga lokalen.

Gräsand Anas platyrhynchos (17/år)
Ses årligen utan tydligen trend över tiden.
Stjärtand Anas acuta (0,66/år)
Av de 19 individer som noterats har samtliga setts före
2004. Trots att de alltid varit få pekar fördelningen klart
på en minskning.
Skedand Anas clypeata
Endast två individer vid Storlien 1993.

Gråhäger Ardea cinerea (6,9/år)

Bläsand Anas penelope (17/år)

Ses årligen överflygande särskilt vid Ånn. En hägerkoloni finns i gran- och björkskog i östra delen av samhället. Granen är det dominerande trädslaget, men hägerbona ligger i björkarna Senaste boräkningen gjordes
2017. Då noterades 22 aktiva bon. Området räddades en
gång från avverkning pga hägerkolonin som är en av de
få kända i länet. Även tidigare boräkningar har resulterat
i ungefär 20 bon.

En av de vanligaste änderna med observationer tämligen
jämnt spridda över samtliga myrområden och utan särskilt trend över tiden.

Sångsvan Cygnus cygnus (2,7/år)

Bergand Aythya marila (3,8/år)

Trots artens formidabla expansion i Sverige under senare
decennier har det varit trögt med etableringen vid Ånnsjön. Enstaka individer eller par ses årligen sedan 1993.
Häckningsförsök har gjorts både 2016 och 2017 på Nätaflon och Åsanmyren. Uppgifter om hur det gått saknas.
Åtminstone i något fall förstördes häckning vid Nätaflon
pga sen vårflod.

Är väl ingen typisk myrfågel, men sågs regelbundet med
några ex i myrgölarna fram till 2008. Sedan dess har den
varit nästan helt försvunnen. Även sjöinventeringen på
Ånnsjön har pekat på en klar minskning.

Sädgås Anser fabalis
Tre individer sågs på Ånnsfloarna 1990. Några år tidigare hade vi satt ut några ettåriga gäss från Jägarförbundets sädgåsprojekt. Tyvärr ledde det inte till någon återetablering av arten, som utrotades i det här området början av 1900-talet.

Kricka Anas crecca (24/år)
Mönstret liknar bläsandens. Den är väl spridd över alla
myrområden och visar ingen tydlig populationstrend
över tid.

Vigg Aythya fuligula (41/år)
En art som synes vara framgångsrik i alla typer av blöta
miljöer, så även här. Väsentligen oförändrad förekomst
under hela övervakningsperioden.
Sjöorre Melanitta nigra (15/år)
Regelbunden förekomst i myrgölar, men den ses också
ofta på Ånnsjön från de myrar som ligger vid sjön. Har
minskat en del de sista 10-11 åren.
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Svärta Melanitta fusca (1,8/år)

Fjällvråk Buteo lagopus (0,6/år)

Mycket fåtalig på myrarna. För låga siffror för att man
ska kunna utläsa någon populationsförändring. Sjöinventeringen ger ett bättre mått på förekomsten.

Totalt 17 observationer med tydlig tyngdpunkt under
perioden fram till 2001. Bara fyra observationer är
gjorda under de senaste 16 åren. Myrinventeringen är
inget optimalt sätt att räkna fjällvråkar men pekar ändå
på att en klar minskning skett i skogslandet.

Alfågel Clangula hyemalis (3,9/år)
Visserligen fåtalig men alfågeln har en pålitlig förekomst
på Blåhammarmyren och Rektjärnfloarna. Ska man utläsa någon trend är att skett en viss ökning. Fram till
1996 sågs aldrig med än två fåglar. De senaste 5-6 åren
har det varit mellan 6 och 10.
Knipa Bucephala clangula (8,1/år)
Knipan är ingen myrfågel. De flesta kniporna ses i Topptjärn vid Storlien eller i Ånnsjön från någon av de myrar
som ligger vid sjön. Inga uppenbara långsiktiga förändring kan utläsas ur resultaten.

Sparvhök Accipiter nisus (0,3/år)
Åtta spridda observationer föreligger.
Duvhök Accipiter gentilis
En observation har gjorts. På Klockamyren 2011.
Tornfalk Falco tinnunculus (0,4/år)
Tretton observationer har gjorts varav nio de sista sju
åren.
Lärkfalk Falco subbuteo

Storskrake Mergus merganser (2,8/år)

En observation finns noterad, Nätaflon 2002.

Enstaka fåglar ses i anslutning till vatten med fiskförekomst. Ingen större förändring under åren.

Stenfalk Falco columbarius (0,5/år)

Nästan identiskt samma förekomst som för storskraken.

15 observationer har gjorts på åtta olika myrar. Märkligt
nog finns ingen notering efter 2004. Har vi missat något
väsentligt här?

Fiskgjuse Pandion haliaetus

Jaktfalk Falco rusticolus

Endast fyra observationer föreligger, alla från myrar nära
Ånnsjön. Enligt lokalbefolkningen häckade fiskgjuse
regelbundet på Duvedholmen långt tillbaka i tiden. Förekomsten är gles i västra Jämtland och fiskgjusen verkar
inte vara regelbunden häckfågel i Ånnsjön. Sannolikt är
Ånnsjön med öring och röding som enda större fiskarter
väl svårfiskat för en fiskgjuse.

Bara två individer har noterats. Jaktfalken jagar uppenbarligen huvudsakligen på högre nivåer.

Kungsörn Aquila chrysaetos

Orre Tetrao tetrix

Småskrake Mergus serrator (2,8/år)

Dalripa Lagopus lagopus (7,6/år)
Ojämn, men väl spridd förekomst utan tydlig trend.
Högsta notering är 21 (1994) och lägsta två individer
Britta Kjellberg
(2000 och 2013). 2017 sågs 14 Foto
fåglar.

Sammanlagt tre ströbservationer från (1999 och 2011)
föreligger från Lomtjärnsmyren, Åsvallmyren och Blåhammarmyren.

Lunchande bäver Foto Erik Jonsson
Fem observationer föreligger, varav fyra från Snasadolparna och en från Ånnsfloarna. Siffrorna speglar visar att
orren har en fläckvis förekomst i det här fjällnära barrskogsområdet. Förutom den kända förekomsten vid
Snasadolparna (första delen av vägen mellan Handöl och
Storulvån) ses och hörs den ofta på Högåsen (som dock
inte ingår i myrinventeringen).

Blå kärrhök Circus cyaneus (0,3/år)

Sothöna Fulica atra

Trots att Ånnsjpön ligger inom den blå kärrhökens huvudutbredningsområde i Sverige föreligger bara nio observationer från fyra olika år. Två av observationerna är
från 2017, de första sedan 1995. Ytterligare en en blå
kärrhök sågs vid Topptjärn 1917 men det var inte i samband med myrinventering. I ”Fåglarna i Sverige” uppskattas antalet par i Jämtland till femtio. Det synes snarast vara en överskattning.

Har observerats en gång, på Nätaflon 2002. Den sågs
ungefär samtidigt som den första svarthakedoppingen,
men till skillnad från den lyckades sothönan aldrig etablera sig i området.

En glest förekommande häckfågel i västra Jämtland.
Bara fem observationer från fyra olika myrar föreligger.
Brun kärrhök Circus aeroginosus

Trana Grus grus (11/år)
Precis som på så många andra platser har det skett en
tydlig ökning av tranan under den här tidsperioden.
Denna glädjande utveckling grumlas dock något av att
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Trana Foto. Thomas Holmberg
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Rödbena Foto. Zsombor Károlyi

tranan gärna äter vadarägg och vadarungar och frågan är
Fjällpipare Foto Erik Jonsson
om den lokalt kanske är en större predator än kråkan.
Större strandpipare Charadrius hiaticula (1/år)
Större strandpiparen är ingen myrfågel och de få individer som setts har nästan alla noterats på de sandiga stränderna vid myrarna på Ånnsjöns östra sida. Observationerna är tämligen väl spridda över tiden utan tydlig trend.
Ljungpipare Pluvialis apricaria (47/år)

Har setts på alla myrar och är en av de vanligaste myrfåglarna. Synes ha en stabil förekomst utan stora variationer.
Skogssnäppa Tringa ochropus (0,4/år)
Sporadisk i de här miljöerna. Bara enstaka observationer
föreligger.
Rödbena Tringa totanus (104/år)

Karaktärsfågel framför allt på de torrare partierna av
större öppna myrar. Stabil population utan stora svängningar.
Tofsvipa Vanellus vanellus (22/år)

Grönbena Tringa glareola (51/år)

Talrikast av alla vadare. Noterad på alla myrar, men i
jämförelse med exvis grönbena föredrar den de blöta,
gölrika partierna på myrarna. Stabil förekomst utan långsiktiga trender.

Tofsvipan förekommer både på myrarna på norra och Svartsnäppa Tringa erythropus (1,2/år)
Dvärgmås
västra
sidan av Ånnsjön och myrarna kring Storlien. Den
Sporadisk förekomst. Enstaka spelande individer har
saknas egentligen bara på myrarna längs Ånnsjöns östra
noterats men huvudintrycket är att de fåglar vi ser är fågsida. Utbredning är ändå lokal och ofta ses tofsvipan på
lar som rastar. Häckningsområdet ligger längre norrut.
samma delar av myrarna år efter år. Populationsutvecklingen är intressant. 1997 skedde en drastisk minskning i Gluttsnäppa Tringa nebularia (29/år)
antalet tofsvipor och de nådde en bottennivå 1999 med Noterad på samtliga myrar. Stabil förekomst utan trender
bara en observerad individ. Sedan skedde en ganska eller stora variationer, men generellt inte lika talrik som
snabb återhämtning och nu är populationen tillbaka på sina mindre släktingar, grönbenan och rödbenan.
nästan, men inte riktigt, samma nivå som innan minskningen. Den behövde bara ett par år på sig för att åter- Drillsnäppa Actitis hypoleuca (4/år)
hämta sig efter den kraftiga minskningen. Eftersom Drillsnäppan är strändernas vadare och de få vi noterar
tofsvipan är en långlivad art beror minskning knappast speglar inte förekomsten i stort. Inget i vårt material pepå en faktisk populationsförändring. Snarare har det sak- kar på några större beståndsförändringar.
Ringmärkning
Erik Jonsson
nats förutsättningar
för häckningi det
och gröna
då harFoto
tofsviporna
Storspov Numenius arquata (12/år)
försvunnit från myrarna när vi gör våra inventeringar.
Storspoven förekom fåtaligt på myrar vid Ånn och
Kärrsnäppa Calidris alpina (1,9/år)
Handöl när vi startade våra inventeringar. Från 1999
Kärrsnäppan är fåtalig på myrarna och huvuddelen av skedde en påtaglig gradvis ökning av antalet fram till
utbredningsområdet ligger på högre nivå. Förekomsten 2008 till den nivå den ligger på i dagsläget. Fram till
har varit koncentrerad till Blåhammarmyren med enstaka 2012 var den begränsad till myrarna mellan Ånn och
observationer kring Ånnsjön. Arten sågs årligen från Handöl, men därefter har skett en viss, men ganska blygstarten 1989 fram till 2004. efter det var den försvunnen sam expansion till myrarna vid Storlien. Intressant uti åtta år. Sedan har enstaka spridda observtioner gjorts. veckling som ska bli spännande att följa!
Kan sålunda tolkas som att arten minskat i randzonen i
Småspov Numenius phaeopus (45/år)
utbredningsområdet.
Småspoven är den spov man vanligen förknippar med
Myrsnäppa Limicola falcinellus (8,8/år)
fjällnära myrar. Den är ungefär fyra gånger så vanlig
Fåtalig, men förekomsten är stabil och uppvisar inga som storspoven. Totalt sett synes beståndet vara konlångsiktiga variationer. Ca ¾ av alla fåglar ses på Blå- stant, men tittar man specifikt på de myrar vid Ånnsjön
hammarmyren och Rektjärnfloarna. Det är egentligen där storspoven expanderat mest blir bilden en annan. Där
bara på myrarna öster om Ånnsjön den saknas. Myrsnäp- har småspoven minskat markant.
pan har specifika miljökrav och förekommer bara på de
Morkulla Scolopax rusticola (0,3/år)
blötaste myrarna, de som ser ut som risfält.
10-talet ströobservationer föreligger.
Mosnäppa Calidris temmincki
Dubbelbeckasin Gallinago media
Mosnäppan har bara setts fyra gånger.
Endast en enda gång har denna art noterats på en myrin9 FiJH 2 2017

ventering, Rektjärnfloarna 2010.

Spridd art som observeras på alla myrar. Är genom sitt
levnadssätt svårinventerad och år till år variationerna kan
vara stora. Som helhet synes beståndet vara konstant.

gott som årlig, med 35 individer som högsta notering.
Har dock påtagligt svårt att etablera sig och det nyckfulla
vädret har flera gånger gjort att häckningsförsök avbrutits och fåglarna har försvunnit. Häckning har förekommit bl.a i Dolparna och på Åsvallmyren, men även på
lokaler som inte ingår i Myrinventeringsprojektet.

Smalnäbbad simsnäppa Phalaropus lobatus (25/år)

Silvertärna Sterna paradisea (46/år)

Arten har minskat gradvis under hela inventeringsperioden. Delvis kan minskningen förklaras av att bättre
rening av avloppsvattnet i Ånn och Storlien har gjort att
de tidigare säkra simnsnäppelokalerna Lagunen i Ånn
och Topptjärn i Storlien förlorat sitt attraktionsvärde för
simsnäppor. Men det kan inte vara hela förklaringen. En
minskning ses även på andra lokaler. Orsaken är än så
länge höljd i dunkel.

De första 11 åren noterades någonstans mellan 50 och
100 individer årligen. År 2000 minskade antalet drastiskt
till fyra. Redan året därpå skedde en betydande återhämtning men arten har hittills inte nått upp till de siffror som
noterades innan nedgången. De senaste nio åren har antalet legat kring 20, dvs runt 25-30% av antalet på 1990talet. Denna nedgång saknar motsvarighet bland de betydligt fler kusthäckande silvertärnorna, som snarast ökat
under motsvarande tid. Sannolikt har det lokala födounderlaget sviktat. Tillgången på flygande insekter synes
vara av stor betydelse för silvertärnorna under början av
häckningssäsongen.

Enkelbeckasin Gallinago gallinago (37/år)

Brushane Philomachus pugnax (61/år)
Brushanen började minska rätt påtagligt ungefär från
sekelskiftet och framåt till för ungefär tio år sedan då
utvecklingen vände uppåt igen. Fortfarande har den dock
inte nått upp till nivåerna från 1990-talet. Vi eftersöker
inte aktivt bon vid inventeringarna, men fram till 2000
hittade vi av slump ungefär 10 bon av brushane årligen,
men därefter endast något enstaka per år. Fortfarande har
vi inte hittat mer än max två bon på en säsong under
2000-talet.

Ringduva Columba palumbus
Sammanlagt 6 individer observerade fördelade på tre
olika år från 2003 och framåt. Arten är rätt fåtalig i Ånnsjöområdet.
Gök Cuculus canorus (18/år)

Enstaka fjällabbar ”förirrar” sig ner till myrarna i skogslandet, sammanlagt sju stycken på 29 år.

Göken har en stark population i de fjällnära skogarna
ända upp i videregionen. Vädret styr förekomsten i de
högre regionerna. De ärliga variationerna är stora men
population synes på det hela taget vara stabil.

Skrattmås Larus ridibundus (30/år)

Hökuggla Surnia ulula

Fluktuerande nivåer de första tretton åren med som mest
108 individer 2002. Häckade i små kolonier med cirka
30-talet individer i Snasadolparna och Åsvallmyren under början av 1990-talet och i Dolparna vid Ånn under
slutet av 1990-talet. Sedan inträffade en stark tillbakagång och skrattmåsen har bara noterats i enstaka exemplar under senare år.

sammanlagt tre noteringar från 1989 och 2001. Men har
häckat senare vid minst tre tillf'ällen där vi missat den
vid inventeringstillfället.

Fjällabb Stercorarius longicaudus

Fiskmås Larus canus (74/år)
Årssiffrorna låg på ca 100 de första tio åren, men har
sedan sjunkit och de senaste tio åren har vi inte sett mer
än ungefär 50 i snitt. Häckar mestadels som enstaka par
utan kolonistruktur.
Gråtrut Larus argentatus
Sammanlagt fem individer har noterats under perioden
1999-2017. Under några år höll ett par gråtrutar revir vid
Bunnernäset.

Hornuggla Asio otus
Summa fem individer noterade 2005, 2008, 2011. Fyra
av dem sågs vid Lomtjärnsmyren i Handöl, där arten
häckat vid flera tillfällen under år med god gnagartillgång.
Jorduggla Asio flammea (0,5/år)
15 observationer fördelade på 1994, 2001, 2002, 2005,
2006, 2011 och 2017. Jordugglan är nog den enda uggla
där myrinventeringen kan ge en rätttvisande bild av förekomsten. På det hela taget indikerar förekomst av jorduggla god gnagartillgång.
Tornseglare Apus apus (1,7/år)
Enstaka ströobsar, men inte varje år.

Dvärgmås Larus minutus (4,5/år)
Noterades första gången 2002 och har från 2006 varit så
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Spillkråka Dryocopus martius
Det föreligger bara två observationer, från 2006 och
2017. Spillkråkan är ovanlig i Ånnsjöområdet.
Tretåig hackspett Picoides tridactylus
En observation 2011. Arten är inte ovanlig i området,
men håller sig i sluten skogsterräng och har säkert setts
flera gånger under promenaden till eller ifrån en myr än
under själva inventeringen.

ioner då arten är betydligt mer lättinventerad än ängspiplärkan. Lätet är mer genomträngande och den exponerar
sig gärna i toppen av någon buske. Visar tydlig preferens
för torra myrar med enstaka buskar och träd. Ingen tydlig långsiktig trend är uppenbar.
Järnsparv Prunella modularis (2,0/år)
Noteras av och till i myrkanterna. Populationen konstant
eller kanske lite ökande.
Rödhake Erithacus rubecula (0,9/år)

Sånglärka Alauda arvensis
Endast två observationer har gjorts, 2000 och 2007. Myrar är annars en adekvat biotop för sånglärka och resultatet speglar nog den sanna förekomsten.
Backsvala Riparia riparia (13/år)
En mindre backsvalekoloni finns i torverosionsbranten
vid Klockamyren. Såvitt vi vet har den funnits under
hela inventeringsperioden men har inte alltid noterats vid
myrinventeringen. Högsta antalet, 35 individer, noterades bl a 2012 och det speglar nog rätt bra kolonins storlek.

Enstaka sjungande individer i skogskanten utan långsiktig trend.
Blåhake Luscinia svecica (3,0/år)
Noteras nästan enbart på de högre belägna myrarna vid
Storlien. 1997 skiljer ut sig som ett bra år för blåhake
med 12 noterade individer. Det huvudsakliga häckningsområdet ligger 100-200 m högre upp. Det finns anledning att tro att enstaka högre siffror kan bero på att
ogynnsamma förhållanden (exvis rikligt med snö) kan
göra att blåhaken etablerar sig på lägre nivå än normalt.
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus (7,8/år)

Ladusvala Hirundo rustica (2,6/år)

En ganska vanlig art på de lite torrare myrarna med
dungar av gles tallskog. Verkar öka något.

Ströobservation görs så gott som varje år.
Hussvala Delichon urbica (3,4/år)
Mellan 0 och 12 individer ses per år utan långsiktig
trend . En koloni finns i täljstensfabriken i Handöl.
Ängspiplärka Anthus pratensis (108/år)
Totalt sett den vanligaste arten. Är dessutom säkert underskattad då den är ganska svårinventerad och både aktuell vindstyrka och inventerarens förmåga att uppfatta
höga toner har stor betydelse för inventeringsresultatet.
Det finns av siffrorna att döma ändå skäl att misstänka
en populationsnedgång från 2006 och framåt. De 123
individer som sågs 2017 står sig dock väl i jämförelse
med gångna tiders resultat.
Trädpiplärka Anthus trivialis (2,4/år)
Fåtalig men inte ovanlig i myrkanter och på mer trädklädda myrar. Ingen långsiktig populationsförändring
kan ses.

Stenskvätta Oenanthe oenanthe (1,3/år)
Spridda observationer utan långsiktig trend. Artens huvudsakliga förekomst är koncentrerad till kalfjällsnivå.
Buskskvätta Saxicola rubetra
Endast tre observationer, 2002, 2004, 2007
Taltrast Turdus philomelus (3,4/år)
Sjungande fåglar i myrkanterna är inte ovanliga.
Rödvingetrast Turdus iliacus (18/år)
Vanligaste trasten i de skogar som omger myrarna.
Dubbeltrast Turdus viscivorus
Endast fyra observationer. Ovanlig, eller kanske förbisedd?
Björktrast Turdus pilaris (17/år)

Sädesärla Motacilla alba (1,0/år)

Ofta sedd på myrarna, men lika ofta överflygande.

En och annan sädesärla dyker upp på myrarna, främst de
som ligger i nära anslutning till bebyggelse.

Koltrast Turdus merula

Gulärla Motacilla flava (83/år)
Tillsammans med ängspiplärkan de överlägset vanligaste
tättingarna på myrarna. Årssiffrorna brukar ligga mellan
ungefär 60 och 150, vilket nog speglar faktiska variat-

Förekomsten är gles i denna del av landet. Endast fyra
observationer.
Trädgårdssångare Sylvia borin
Fyra observationer. Är inte ovanligt i lövbuskage längs
vattendrag i västra Jämtland, men de är få vid myrarna.
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Svarthätta Sylvia atricapilla
Har ungefär samma förekomst som trädgårdssångaren,
men har bara noterats vid ett tillfälle under myrinventeringarna.
Ärtsångare Sylvia curruca
Totalt fyra observationer, närmast lite förvånande många
med tanke på att den generellt är klart ovanligare än
både trädgårdssångare och svarthätta.
Törnsångare Sylvia communis
En intressant observation av en aktivt sjungande fågel
vid Visjömyren 2009 på 600 meters höjd. Arten är bara
sporadisk i Ånnsjötrakten.
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus
Sammanlagt sex observationer. Aren förekommer inte
regelbundet vid Ånnsjön men uppträder ibland i sjönära
videsnår.
Härmsångare Hippolais icterina (0,5/år)
Summa 11 observationer. Härmsångaren är inte ovanlig i
lövbuskage i strandzonen mot Ånnsjön.

mot Snasahögarna 2010. Förekommer normalt inte vid
Ånnsjön.
Varfågel Lanius excubitor
Bara sju observationer från 2002, 2003, 2011, 2012 och
2017. Till skillnad från släktingen törnskata, skull man
förvänta sig att varfågeln har en mer regelbunden förekomst.
Skata Pica pica (0,8/år)
Av de 17 observationerna är 16 från myrar vid Handöl
och Ånn och den sjuttonde från Åsvallmyren vid Storlien.
Kråka Corvus corone (17/år)
Jämn förekomst över åren utan stora variationer eller
trender. Flertalet är från myrar i anslutning till bebyggelse.
Korp Corvus corax (3,7)
Observationerna är jämnt fördelade över åren utan trend.
Till skillnad från kråkan görs de flesta korpobservationerna på myrar långt från bebyggelse.
Lavskrika Periosoreus infaustus (0,6/år)

Lövsångare Phylloscopus trochilus (107/år)

Bara 13 individer har observerats under åren. Lavskrikan
håller sig helst inne i skogen.

Vanlig i all skogsterräng.
Gransångare Phylloscopus collybita

Stare Sturnus vulgaris (0,4)

Endast sju observationer noterade.

8 ex sedda, fördelade på fyra olika år och tre myrar.

Kungsfågel Regulus regulus

Bofink Fringilla coelebs (7,9/år)

Fyra observationer.
Grå flugsnappare Muscicapa striata (1,0/år)

Ökande trend från 1997. De tre högsta årssiffrorna är
från de sex sista åren.

21 observationer spridda tidsmässigt utan långsiktig
trend.

Bergfink Fringilla montifringilla (78/år)

Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca (1,0/år)
22 spridda observationer utan trend över tiden.
Talgoxe Parus major (1,2/år)
26 observationer rätt väl spridda på myrarna runt Ånnsjön. Bara någon enstaka på Storlienmyrarna.

Bergfinken är känd för att variera mycket beroende på
födotillgången (björkmätarlarver), men här är variationerna måttliga, någonstans mellan 50 och 115 sjungande
fåglar brukar vi höra varje år.
Gråsiska Carduelis flammea (6,8/år)

Blåmes Parus caeruelus

Förhållandevis få gråsiskor ses eller hörs under myrinventeringarna. Det handlar mest om överflygande individer. Varierar från 2 till 12 individer.

Två observationer.

Grönsiska Carduelis spinus (6,1/år)

Talltita Parus montanus (1,1/år)

Det observeras ungefär lika många grönsiskor som gråsiskor, men variationerna är större hos grönsiskan, från 0
till 29.

De få observationerna indikerar ingen långsiktig populationsförändring.
Törnskata Lanius collurio
En enda och dessutom en rätt oväntad observation. En
hane sågs vid Snasadolparna rätt högt upp i sluttningen

Grönfink Carduelis chloris (1,2/år)
Grönfinken förekommer huvudsakligen i parkmiljöer i
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Dvärgmås Foto. Thomas Holmberg
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Blåhake Foto. Zsombor Károlyi

bebyggda områden och bara sporadiskt i myrområden.
Domherre Pyrrhula pyrrhula (0,4/år)
Förekomsten är gles och dessutom uppträder domherren
ganska diskret under sommaren.

föredrar videbuskage längs vattendrag eller buskvegetationen längs sjöstränder. Har den här perioden haft en
stabil förekomst utan större avvikelser.
Dvärgsparv Emberiza pusilla

Markant ojämn förekomst. Två år utmärker sig, 1997
med 54 och 2011 med 38 observationer.

Två individer hördes och sågs på Klockamyren 1991.
Ytterligare en dvärgsparv sågs och hördes i Handöl
samma år eller möjligen året innan. Förhoppningarna om
att det var fråga om en nyetablering har dock grusats vid
det här laget.

Sävsparv Emberiza schoeniclus (26/år)

Gulsparv Emberiza citrinella

Sävsparven är en av de tre tättingar som har sin huvudsakliga förekomst i miljöer med myrar och småtjärnar.
De andra två är ängspiplärka och gulärla. Sävsparven

Två individer vid Åsvallmyren 2007 är de enda som
iakttagits.

Korsnäbb obestämd/Mindre korsnäbb Loxia sp (3,0
resp 2,2/år)

Framtiden
Långa tidsserier blir bättre ju längre de är. Den här populationsövervakningen har pågått ungefär en människogeneration. Världens äldsta kända smålom kom
från Ånnsjön och den blev 23 år gammal. En svensk
storspov blev 32 år. Silvertärnor kan också bli mer än
trettio år. Sett ur generationssynpunkt är den här tidsserien sålunda inte särskilt lång.
Ändå är framtiden för myrinventeringsprojektet vid
Ånnsjön ovisst. Vi har fått fram en hel del intressant
kunskap under åren, men samtidigt som värdet ökar ju

längre undersökningen pågår, tillförs proportionellt allt
mindre kunskap för varje nytt år. Det känns som om inventeringen borde pågå en människogeneration till för
att tillföra någon väsentlig ny kunskap. Vill någon fortsätta att rekrytera inventerare, handleda på plats och
sammanställa resultatet? Det är inte nödvändigt att binda
sig för en hel generation... Om ingen är beredd att ta ett
totalansvar finns fortsatt ändå möjligheten att inventera
en eller flera myrar på det sätt som här beskrivits. Boende finns på fågelstationen i Handöl.
Se förändringar grafiskt på kommande sidor!

Enkelbeckasin Foto. Thomas Holmberg
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Kungsörn och jaktfalk i Härjedalen 2017
Bengt Warensjö
När inventeringarna startar på vårvintern, har väder och
snöförhållanden en avgörande betydelse vilka revir som
inventeras först. Många revir skall besökas och stor hänsyn måste tas så inga störningar förekommer under framförallt ruvningstiden. Skräms honan från bobalen i kallt
och ruggigt väder kan det gå illa med häckningen. Årets
kallaste tid är visserligen förbi men väderomslag är vanligare nuförtiden. De senaste åren har klimatförändringar
tydligt märkts genom att dygnsmedeltemperaturen varit
högre än normalt. I år var det ytterst få nätter med - 25
grader eller lägre.

Fem dubbelkullar konstaterades och gjorde att 24 ungar
sammanlagt kunde räknas. Ett mycket bra resultat med
andra ord. Intressant att se hur i olika områden häckningsresultat kan variera ett år. Länet indelas i fem inventeringsområden A, B, C, D och E.

Nederbörden i form av snö var ganska normal för årstiden men ett bakslag med extremt dåligt väder i varje fall
i västra delen av Härjedalen, ett par dygn i månadsskiftet
april-maj, med 1 dm blötsnö, tror jag blev ödesdigert för
en del par. Bytesdjuren och smågnagartillgången är en
annan parameter i sammanhanget för en lyckad häckningssäsong. Ett mycket dåligt år för smågnagarna kunde konstateras. Skogshönsen och tillgången av hare något bättre än fjolåret i alla fall. 2017 års inventering i
Härjedalen och södra Jämtland omfattade 48 kungsörnrevir av 52 kända. 10 jaktfalksrevir har kontrollerats.

Inventering av jaktfalk i Härjedalens fjällvärld bygger
mycket på kunskap om gamla boplatser. Dessa boplatserna är föremål för koll allra först. Ser eller hör man
falkar i närheten i slutet av april, betyder det att det med
all sannolikhet häckning har inletts. Är den gamla hyllan
tom, måste det finnas någon alternativ boplats i området.
Eftersom tomma korp- eller ﬁällvråkbon är eftertraktade
som boval, kan det vara dags att syna fjället efter ﬂera
risbon. På så sätt hittar man ibland revirets alternativa
bo. I fjällmiljö är avståndet många gånger längre än man
tror, så det gäller att inte ge upp. Det blir allt mindre av
risbon i fjällvärlden. Tillgången av mat i närområdet har
säkert stor betydelse.

Kungsörn
Hur gick det då för örnarna i år? En normal högvinter
utan töväder men med mycket varierande snödjup följdes av en sen och kylig maj. Det tycks bli allt vanligare
under senare år. Trots vår och försommar i låglandet så
lyste fjällen vita, längre än på mycket länge, långt in i
juni. En kort värmeperiod fick insektsliv och småfåglar
att sätta igång sina förberedelser men tyvärr varade inte
det fina vädret länge. Ungar i holkarna dog av svält. Det
var dock stor skillnad mellan västra och östra delarna av
landskapet. Få besatta revir i de västra delarna hittades
medan det blev riktigt bra i öster och också flera dubbelkullar kunde noteras där.
I väster däremot endast en lyckad 2-kull. Minst tre av de
lyckade häckningarna i väster hade från början två ungar
men alla tre förlorade var sin unge till sist. Trots fin form
vid ringmärkning var det ovanligt lite bytesrester i boet.
Kunde sommarens kylslagna väderlek ha spelat in? Det
visade sig nämligen att småfåglarna, som jag nämnde
tidigare, hade svårt att försörja sig även om de lokalt i
fjällbjörkskogen lyckades bättre, på grund av massförekomst av fjällbjörkmätarlarver. Antalet par som lyckades
var mycket bättre än fjolåret i Härjedalen, men för
mittområde i västra delarna blev det sämre än normalt.
Totalt lyckades 19 häckande par.

Resultat i område D: (Härjedalen–södra Jämtland).
Besatta revir 28, lyckade häckningar 19, misslyckade
häckningar 5, antal ungar 24, ringmärkta ungar 21, och
besökta revir 48.

Jaktfalk

Årets inventering visade på ett anmärkningsvärt lågt bestånd av fjällfåglar överhuvudtaget. En korphäckning
och en fjällvråkhäckning (1 unge) visade hur påtagligt
lite föda dessa arter hade att tillgå. Att jaktfalken är väldigt beroende av ripa är ett känt faktum. Ripföryngringen under den kyliga och insektfattiga sommaren blev
återigen dålig. Häckningsresultatet talar för sig själv. Sen
får jag inte glömma att berätta att pilgrimsfalken för
fjärde året i rad häckade i Härjedalen. Antalet ungar
dock oklart.
Resultat jaktfalk 2017:
Besatta revir 2 (Idun och Mjölner), lyckade häckningar
1, misslyckade häckningar 1, antal ungar 3, ringmärkta
ungar 0.
Till slut ett stort tack till alla, som bidragit med inventeringsinsatser.
Bilder från inventeringen på följande sida.
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Ringmärkning av kungsörnsunge pågår Foto. Bengt Warensjö
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Ringmärkt kungsörnsunge Foto. Karlerik Eriksson

Kungsörn i Jämtlands län 2017
Text och bild Håkan Sjölin
Efter ett dåligt 2016 blir resultatet hyfsat för 2017 detta
trots att inventeringarna var i lite mindre omfattning. Av
länets 144 kända revir besöktes under 2017 sammanlagt
112 stycken. Antalet kända revir har legat på ungefär
samma nivå de senaste åren.
Totalt 31 lyckade häckningar (med ungar). Antalet
ungar hamnar på 39 vilket är bra jämfört med fjolårets
12 och alltså mer jämförbart med 2015 då det var 41
ungar.

ana skador som vanligtvis brukar noteras vid kollision
med vindkraftverk. Slutsatsen blir att kungsörnen alltså
dött på grund av den flugit in i närliggande vindkraftverk.
Länsstyrelsen Jämtland har under året stöttat med ekonomiska bidrag till inventerare som i vanlig ordning gjort
ett förtjänstfullt arbete med sina insatser ute i fält. Tack
till er!

Det är väldigt stora skillnader på
förekomsten på kungsörn i länet
där det i vissa områden i västra
Jämtlands fjälltrakter i stort sett
helt saknas kungsörnar, samtidigt som det i östra länsdelarna
ser bra ut för kungsörnen med
många revir och med många
lyckade häckningar.
Projekt örndalen är den skidanläggning med boende som ska
omfatta närmare 6000 bäddar
som länge planerats i Härjedalens kommun. Nu har en del förändringar gjorts i planen eftersom det finns kungsörnar i
området. Bland annat har bebyggelsen flyttats längre från ett
örnbo. Projektet väntar nu på
tillståndsbeslut från Mark- och
miljödomstolen.
Den 14 september 2017 hittades
en död kungsörn i anslutning till
ett vindkraftverk vid Middagsberget, Skålan i Bergs kommun.
Polisen hämtade örnen och
skickade den vidare till naturhistoriska riksmuseet. Könsbestämning var inte möjligt på
grund av avsaknad bakkropp och
inre organ men den blev åldersbestämd som årsunge. Gällande
dödsorsak så skickades inte fågeln vidare till SVA (Statens
veterinärmedicinska anstalt) vilket görs endast om avvikelser
påträffas vid provtagning. Men
avsaknad av kroppsdelar, som
vingar, huvud, bakkropp är såd20 FiJH 2 2017

Fjällrutter
Johan Råghall
Denna 18:e säsong inventerades 14 av fågelstationens
15 fjällrutter omkring Ånnsjön. Ingen av rutterna på
Flatruet eller Stekenjokk inventerades.
Snön låg kvar ovanligt länge och rikligt på kalfjället i år,
då maj och juni generellt var kalla. Vädret under inventeringsperioden var också lynnigt och inventerarna fick
uppleva både regn och kraftig vind på fjället vissa dagar.
Dessutom försvårades inventeringen av rutterna i Bunnerfjällen rejält av att hängbron över Handölan sydost
om Storulvåns fjällstation var trasig efter en islossning i
december (!). Det blev till att cykla in längs den bommade Tjallingenvägen som följer Handölan söderut på
Bunnerfjällssidan.
Som sagt inventerades 14 rutter, totalt ca 65 km, mellan
13 och 23 juni. Den enda rutten som inte inventerades
var den 3 km långa BU5 i Bunnerfjällen. Fågelräknandet
och vandrandet stod följande personer för: Sabine
Herms, Filip Jansson, Erik Jonsson, Zsombor Károlyi,
Britta Kjellberg, Bosse Larsson, Daniel Ochterbeck, Johan Råghall och Mia Wallin. Stort tack för era insatser!

Snörikt och kyligt väder har nämnts. Detta verkar inte ha
inverkat särskilt negativt på fågelantalen i årets fjällrutter, som i det stora hela visar upp fler positiva än negativa siffror. Totalt räknades 1.159 fåglar, eller 17,6 individer/km. Det är faktiskt det högsta relativa antalet sedan
2009. Det kan också jämföras med fjolårets 15,9 individer/km vilket även är nära medel för hela perioden, 2000
–2017. 42 procent av de räknade individerna i årets inventering utgjordes av den vanligaste arten, ängspiplärka.
En annan viktig faktor för fjällets ekosystem är tillgången på smågnagare. Den var visserligen på uppgång
efter bottenåret ifjol, men åtminstone på fågelpopulationerna knappt märkbar. Några fler fjällvråkar sågs (8 ex
jämfört med 2 ifjol), men inga tornfalkar eller ugglor.
Antalet fjällabbar var oväntat högt (19 ex), vilket till stor
del förklaras av en födosökande flock om 11 ex på BL1rutten. Sannolikt gjordes få eller inga häckningsförsök,
utan de noterade fåglarna var sådana som kommit hit för
att ”kolla läget”, men insett att det inte var värt att för-
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Snösparv Foto. Zsombor Károlyi

söka med häckning i år. Men jämfört med fjolårets 3 ex
borde det ändå tyda på att vi går mot ett gnagartoppår,
med allt vad det innebär för främst rovfåglar, antingen
2018 eller 2019.

Fjällpiparen var ett av fjolårets riktiga utropstecken i positiv bemärkelse, och i år noterades faktiskt ännu fler (26
ex jämfört med 24 ifjol) – dessutom bl.a. på tre rutter där
den aldrig noterats innan (BL1, SO1 och SO5). Det är
annars främst i Bunnerfjällen samt på Stor-Ulvåfjället
En ny art för fjällrutterna noterades på BU2 – en skogsfjällpipare brukar ses. Dessa siffror är anmärkningsvärda
snäppa som gjorde ett besök vid en göl långt uppe på kaldå det innan 2016 aldrig noterats fler än 8 ex under ett år.
fjället. Därmed har totalt 83 arter setts under åren.
Det blir spännande att se dels om denna trend håller i sig
Båda riparterna låg klart över medel relativt sett. 11 fjäll- och dels om det går att finna förklaringar till ökningen!
ripor och 8 dalripor noterades. Även ljungpipare, den näst
På den negativa sidan hittar vi t.ex. andfåglar, i synnerhet
vanligaste fågeln på fjällrutterna med omkring 2 indivifjälländerna alfågel och bergand. Den sistnämnda uteblev
der/km, visade positiva siffror och tog sig över medel för
helt i årets räkningar. Både bergfink och rödbena minsförsta gången sedan 2012. Lappsparven vars siffror varit
kade till mer normala nivåer efter fjolårets toppar. Korp,
alarmerande dåliga under några år noterades med 8 ex
kärrsnäppa, stenskvätta och större strandpipare är arter
vilket var en klar förbättring och förhoppningsvis ett
som alla hamnade under sina relativa medelvärden, och
trendbrott.
åtminstone för korp och större strandpipare ser det ut att
handla om nedåtgående trender under en längre tid.

Alfågel Foto. Zsombor Károlyi
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Jaktfalk i Jämtlands län 2017
Ulla Falkdalen
Tuffa tider för jaktfalkarna
Jaktfalkarna ska inte bara överleva och häcka i en karg
och bister fjällmiljö med häftiga oväder vid olämpliga
tidpunkter och på sikt minskad levnadsmiljö p g a klimatförändringar. De riskerar också att utsättas för störningar av snöskoterkörning högt upp på fjällsluttningarna nära bobranterna och skidåkare som rastar nära
boplatser under ruvningstiden i april och då skrämmer
ruvade falkar från äggen.
På senare år har äventyrsturism och sportaktiviteter ökat
stort i fjällen, däribland klättring och ziplines i känsliga
områden. Ziplines innebär både kollisionsrisker och störningsrisker ifall bon finns nära. Riporna, som är artens
viktigaste föda, omfattas av ”den fria småviltjakten”,
som vid högt jakttryck kan konkurrera med jaktfalkarna
och vi har tyvärr också sett exempel på att jaktfalken
utsätts för illegal jakt och förföljelse.
Till sist har vi också lite chockartat blivit varse att äggsamlande fortfarande sker i Sverige fast det varit förbjudet sedan mer än 50 år. I äggsamlingarna som polisen
nyligen beslagtog, fanns ägg från både jaktfalk, dubbelbeckasin, dvärgbeckasin, brushane, kärrsnäppa, ljungpipare, fjällabb och andra arter från bl.a. Jämtland- och
Härjedalsfjällen.

des, så vet vi att åtminstone sex par lyckades med häckningen, varav tre i landskapet Härjedalen och tre i Jämtland. Totalt noterades 14 ungar, vilket ger medelvärdet
2,3 ungar per lyckad häckning och 1,2 ungar per etablerat par.
Kommentarer till årets resultat
Vi hade hoppats på att hitta fler lyckade jaktfalkhäckningar under 2017 med tanke på fjolårets bottenår med
bara fem lyckade häckningar, men resultatet är troligen
lite missledande. Fyra besatta revir i norra Jämtland blev
inte kontrollerade i juni pga extremt dåliga väderleksförhållanden. Årets häckningsresultat har troligen också
påverkats av att flera bon var täckta av snö och is i slutet
av april.
Något riktigt toppår har vi inte haft sedan 2011 då det
blev 17 lyckade häckningar och 54 ungar. 2011 var ett
lämmelår vilket sannolikt gynnade överlevnaden för ripor och jaktfalkens häckningsframgång. Våra tidigare
resultat av våra inventeringar som påbörjades 1994, har
visat 3-årscykler med många besatta revir tre år efter ett
år med god ungproduktion.
Tack!

Resultat från Jämtland-Härjedalen
53 jaktfalkterritorier kontrollerades i Jämtlands- och
Härjedalsfjällen under häckningssäsongen 2017. Inventeringarna genomfördes av Länsstyrelsen i Jämtlands län
och Projekt Jaktfalk. Bland de tolv jaktfalkpar som hitta-

Alla som deltagit i 2017 års jaktfalkinventeringar eller
rapporterat observationer inom Jämtlands län.

Tabell 1.Jaktfalk inom Jämtlands län 2009 - 2017. Inventeringarna är genomförda av Länsstyrelsen och Projekt Jaktfalk .

Jämtlands län

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Kontrollerade lokaler

45

54

55

54

58

61

56

55

53

Funna par

22

18

23

15

12

17

14

9

12

Andel par

0,49

0,33

0,42

0,28

0,21

0,28

0,25

0,16

0,23

- antal kullar

8

12

17

8

9

12

11

5

6

- okänt utfall

-

-

1

0

0

0

2

0

4

-misslyckade

-

2

0

0

0

0

0

4

2

Totalt antal ungar

20

34

54

19

25

32

24

15

14

Ungar per kull

2,5

2,8

3,2

2,4

2,8

2,7

2,7

3

2,3

Ungar per funna par

0,9

1,9

2,3

1,3

2,1

1,9

2

1,7

1,2

Häckningsresultat:
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Tuffa
föri Västjämtland
jaktfalkarnaFoto. Patrik Olofsson
Ung tider
jaktfalk
Jaktfalken är en art som har många hot emot sig. De ska inte bara överleva och häcka i en karg och bister fjällmiljö.
De utsätts också av störningar av omdömeslös snöskoterkörning inom vissa revir och skidåkare som rastar för nära
boplatser under ruvningstiden i april. På senare år har äventyrsturism och sportaktiviteter ökat stort i fjällen, däribland klättring och ziplines i känsliga områden. Riporna, som är artens viktigaste föda, omfattas av ”den fria småviltjakten”, och vi har tyvärr också sett exempel på att jaktfalken utsätts för illegal jakt och förföljelse. Till sist har vi
också lite chockartat blivit varse att äggsamlande fortfarande sker i Sverige fast det varit förbjudet sedan mer än 50
år. I äggsamlingarna som polisen beslagtog i år fanns ägg från både jaktfalk, dubbelbeckasin, dvärgbeckasin, brushane, kärrsnäppa, ljungpipare, fjällabb och andra arter från bl.a. Jämtland- och Härjedalsfjällen. Resultat från
Jämtland-Härjedalen
51 jaktfalkterritorier kontrollerades i Jämtlands- och Härjedalsfjällen under häckningssäsongen 2017. Inventeringarna genomfördes av Länsstyrelsen i Jämtlands län och Projekt Jaktfalk. Bland de elva jaktfalkpar som hittades så vet
vi att åtminstone fem par lyckades med häckningen, varav tre i Härjedalen och två i Jämtland. Totalt noterades 13
ungar, vilket blir ett snitt på 2,6 ungar per lyckad häckning, men bara 1,18 ungar per etablerat par.
Kommentarer till årets resultat
Vi hade hoppats på att hitta fler lyckade jaktfalkhäckningar under 2017 med tanke på fjolårets bottenår med bara fem
lyckade häckningar, men resultatet är troligen lite missledande. Fyra besatta revir i norra Jämtland blev inte kontrollerade i juni pga extremt dåliga väderleksförhållanden. Årets häckningsresultat har troligen också påverkats av att
flera bon var täckta av snö och is i slutet av april. Något riktigt toppår har vi inte haft sedan 2011 då det blev 17 lyckade häckningar och 54 ungar. 2011 var ett lämmelår vilket sannolikt gynnade överlevnaden för ripor och jaktfalkens
häckningsframgång. Våra tidigare resultat av våra inventeringar som påbörjades 1994, har visat 3-årscykler med
många besatta revir tre år efter ett år med god ungproduktion.
Tack!
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