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Inledning
Aktuella studier visar att reservatsbildning och andra
skyddsformer inte räcker för att uppnå de nationella
miljömålen. Att säkra skogens biologiska mångfald
långsiktigt med hjälp av omfattande markskydd är
knappast realistiskt med överskådliga budgetramar 
eller med bibehållen produktionsnivå. Miljömålen 
kräver därför fortsatt ökad naturvårdshänsyn i produk-
tionsskogen, vilken utgör > 90 % av skogsarealen 
utanför fjällkedjan. För att utveckla och utvärdera
naturvårdsinsatserna behövs olika former av regelbun-
den övervakning. Regeringens miljöproposition
(2000/01:130) betonar betydelsen av fortlöpande utvär-
deringar av naturvårdsarbetet, vilket också efterlysts
inom skogs- och naturvårdsorganisationerna.

I dagsläget saknas ett bra utvärderingssystem som
speglar hela spektrat av den biologiska mångfalden 
i skogen och på landskapsnivå. Pågående nationella
miljöövervakningsprogram inriktas främst på miljö-
eller strukturkvalitéer inom enstaka provytor (till exem-
pel miljöpåverkan i en sjö) utan att landskapsekologis-
ka aspekter beaktas. Biotopers naturvärde bedöms
oftast enligt förekomsten av vissa strukturer eller träd-
åldrar, och/eller förekomst av enstaka växtarter (lavar,
vedsvamp och andra så kallade nyckel- eller indikator-
arter). Andra artgrupper, som exempelvis vedinsekter,
fångas sällan upp av metodiken. I sådana program,
som Skogsorganisationens Nyckelbiotopsinventering
och Naturvårdsverkets kommande Stickprovsvis
Landskapsövervakning (SLÖ), noteras heller inte fåglar
annat än då hotade rariteter observeras. 

De skogslevande fåglarna och deras relation till bio-
toper och landskap har hittills behandlats styvmoderligt
i svenska inventeringar. De övervakningsdata som finns
är generella och indikerar trender på nationell nivå men
saknar koppling till biotopers kvalitet och fördelning.
Etablerade övervakningssystem saknas för skalnivån
mellan enstaka naturreservat och hela landet, det vill
säga den ekologiskt viktiga landskapsnivån. De flesta
fågelinventeringar, inom exempelvis länsstyrelser och

Sveriges Ornitologiska Förening (SOF), utförs dess-
utom med olika metodik och regelbundenhet samt
oftast vid kända och goda fågellokaler, ofta längs 
kusterna eller vid slättsjöar. Sammantaget gör detta att
regionala jämförelser eller analyser av arters popula-
tionsutveckling i majoriteten av landets areal, det vill
säga det triviala produktionslandskapet, sällan kan
genomföras. 

Fågelfaunan representerar dock en resurs som av
flera skäl borde utnyttjas mer i naturvårds- och över-
vakningssammanhang. Exempelvis finns redan mycket
kunskap kring fåglar, de intresserar många människor
och är relativt enkla att inventera jämfört med andra
djurgrupper. Dessutom indikerar flera fågelarters före-
komst ofta övrig mångfald i ett visst område. För sko-
gens fåglar finns också ett övervakningsbehov i sig,
eftersom flera vanliga skogsarter visat vikande trender
det senaste decenniet i stora delar av landet (S. Svensson,
Lunds Universitet och SOF). 

Övervakningssystemet som föreslås i detta projekt
är utformat för att fungera som utvärdering av såväl
skogsbruket som av mellanårsvariation för många av
skogens fågelarter, samt för relationerna mellan dessa
faktorer. Systemet avser analyser på landskapsnivå och
kan appliceras på alla större sammanhängande skogs-
dominerade marker där de skogliga åtgärderna finns
dokumenterade. Övervakningssystemet ger möjlighet
till analyser av fågelarters relation till skogliga land-
skapsvariabler och kan tjäna som ett värdefullt komple-
ment i det praktiska naturvårdsarbetet på följande vis; 

• För allmän utvärdering av skogliga naturvårdsåtgärder
över tiden 

• Utvärdering av om dagens naturvårdshänsyn ger
önskad effekt för den specialiserade skogsfågelfaunan

• Öka kunskaperna kring skogliga åtgärders inverkan 
på fågelfaunan 

• Som övervakning (monitoring) av arterna i sig.
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Summary

Conservation strategies aimed to sustain or increase forest biodiversity, need to be monito-
red and assessed repeatedly in order to ensure their effectiveness. The importance of eva-
luation systems within the management was stressed in the recent Swedish governmental
policy (2000/01:130) on land-use and forestry. Such systems for assessment are, however,
not established in Sweden. 

At present, birds are not effectively utilized in conservation and forestry assessments.
Birds are suitable for use because, for example, their habitat requirements are often relati-
vely well understood, they are relatively easy surveyed and the bird species assemblage
often mirror other biodiversity in an area. Recent studies have also pointed out that some
common species display decreasing populations the last decade. Still, however, forest
birds are not in focus in any nation wide monitoring or assessment system.

WWF initiated this project to define an assessment system that relates forest landscape
characteristics to the diversity of forest birds. That is, analyses of the effects of conserva-
tion efforts over time and monitoring of bird populations, combined in a single system
applicable in forest management.

During 2001 the project tested fieldwork, in two forest landscapes (850 and 3000 ha
surveyed), handling of data and analyses according to the suggested system. The results 
in the study areas were concordant with documented ecological relationships and the field
staff reported no practical or conceptual difficulties included in the method. Thus, the 
system is applicable practically and reflects bird-habitat relationships in forest landscapes
properly. 

This report presents methods for the fieldwork, the focused species pool, the forest data
and the analyses for the monitoring system, designed for assessments of landscape mana-
gement in relation to the resident forest bird fauna over time. The suggested analyses may
serve as tools for evaluations of whether the management and conservation strategies are
sufficient for sustainable forest bird populations. 

The fieldwork of this system may seem work intensive, and one may want rapid replies
on whether the management is on the right track or not. However, there are no shortcuts to
reliable answers regarding long-term effects of the management. Therefore, the sooner
evaluation systems are applied the better. This system could improve forest landscape
management and support to the fill the need for such systems in Sweden. 
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Kunskapsläge och skogslandskapets
struktur

För att upprätthålla livskraftiga populationer av de mer
rörliga arterna krävs att deras biotop- och beteendemäs-
siga preferenser finns på både bestånds- och landskaps-
nivån. Exempelvis spelar det ingen roll hur fina enstaka
små biotoper än är om de ligger alltför isolerade från
varandra. Eller omvänt, ett område dominerat av till
exempel gammal skog är ingen garanti för hög art-
rikedom eftersom viktiga strukturer inom respektive
bestånd kan saknas. Arters ekologi och biotopval är
numera i många fall kända både på beståndsnivå,och
sedan något decennium även avseende landskapsnivå.
Kunskaperna gäller såväl enstaka arter som generella
ekologiska samband, exempelvis mellan biotopers
struktur och utbredning i relation till populationers
förekomst och spridningsmöjligheter. All befintlig kun-
skap har dock av olika skäl ej kommit i praktisk
användning och kring vissa naturliga processer är insik-
terna ännu ringa. 

En typisk situation för många arter idag är att vi
känner dess biotopkrav men inte hur mycket av denna
biotop som krävs för livskraftiga populationer. För att
kunna anpassa brukningsmetoderna behöver dock 
brukarna veta hur mycket mer som behövs av de bio-
toper som idag har liten utbredning, som exempelvis
lövrik skog. Dessa frågor kan sällan besvaras enkelt
och utvärderingssystem för effekterna av skogliga
naturvårdsinsatser saknas ännu. Skogsbrukare kan 
formulera mål för olika skogliga strukturer inom
respektive planeringsenhet, exempelvis mängden död
ved, men huruvida detta också ger önskad effekt 
i form av ökad biologisk mångfald blir sällan dokumen-
terat. För att se om åtgärderna i skogen på olika skal-
nivåer leder i önskad riktning, behövs uppföljning av
populationers respons till förändringar i biotopers 
kvalitet och utbredning. En utvärdering av effekterna
av de ibland kostsamma naturvårdsinsatser hjälper 

oss att få svar på de viktiga frågorna; Gör vi rätt? 
Är det värt kostnaden?

Behovet av uppföljningssystem med möjlighet till
utvärdering av naturvårdsåtgärder har ofta ventilerats
på senare tid. Att sådana utvärderingssystem ej etable-
rats kan tyckas vara en onödig lucka i naturvårdsarbe-
tet, eftersom de för vissa arter inte behöver vara särskilt
komplicerade. Tvärtom bör upplägget i systemen vara
så att omkostnaderna ej blir höga och att de ej kräver
fördjupade utbildningar, annars är risken stor att de
aldrig kommer i bruk. I många fall kan det vara svårt
att mäta effekterna på flora och fauna av naturvårds-
insatserna, eller det kan krävas lång tid innan de blir
tydliga. Detta är dock en dålig ursäkt för att inte 
försöka, dvs påbörja arbetet. 

Uppföljningssystemens inriktning och vilka data som
skall inkluderas, kan i princip definieras enligt använ-
dares egna intressen och möjligheter. Kanske krävs
flera system för att få god överblick av olika skogliga
komponenter och kanske krävs även regional anpass-
ning. Det kan dock konstateras att naturvårdsarbetet
och dess koppling till de svenska miljömålen skulle 
förbättras om uppföljningssystem initierades och kom 
i bruk, helst på nationell basis.

Figur 1

Naturskogen uppvisar oftast högre artantal och högre 
individtätheter. Båda dessa faktorer är viktiga komponenter
i begreppet biologisk mångfald.

Diskussioner kring biologisk mångfald tenderar ofta att
handla enbart om arters förekomst. Begreppet innefattar
dock flera faktorer och kan även definieras för olika
rumsliga skalor. Inte minst saknas ofta betydelsen av
populationers täthet (eller individmängd) i diskussio-
nerna. Enbart artantal ger liten information om områ-
dens långsiktiga naturvärde eftersom flera av arterna
kanske representeras av endast några få individer, vilka
därför kan antas snart vara försvunna. I figur 1 exem-
plifieras begreppet biologisk mångfald i form av art-
och individmängder som de normalt varierar i brukade
skogslandskap och i naturskog. I fall då produktions-
skogen har relativt höga artantal uppvisar ofta flera av
arterna låg täthet, medan då många individer observeras
utgörs dessa oftast av en eller ett fåtal dominerande
arter. Båda dessa tillstånd uppkommer som effekter av
brukandet och är mindre vanliga i naturtillståndet. Om
än outtalat, avser våra miljömål i skogen att såväl art-
som individrikedomen ska efterlikna naturtillståndet
även i brukade landskap. Ett väl fungerande uppfölj-
ningssystem bör fånga upp flera aspekter av begreppet
biologisk mångfald, inte minst genom att inkludera även
populationers täthet. 
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Projektets bakgrund och organisation

Världsnaturfonden WWF och SOF har uppmärksammat
avsaknaden av ett nationellt och praktiskt utvärderings-
system för skogliga naturvårdsåtgärder samt av över-
vakningsprogram för skogens fåglar. WWF initierade
därför detta projekt vilket avser kombinera båda dessa
behov. Övervakningssystemet avser både skogliga 
landskapsdata och skogliga fåglars förekomst i ett visst
område, vilket ej förekommer samlat i andra program. 

Projektet syftar till att ta fram ett praktiskt system,
för såväl inventeringsmetodik, datahantering, analyser
och utvärdering. Systemet avser långsiktig (flerårig)
övervakning av fågelarter i skogsdominerade produk-
tionslandskap och designas därför för fågel-biotop-
relationer på landskapsnivå. Metoden skall ge tillförlit-
liga och över åren jämförbara data avseende:

• relativa index över de valda arternas populations-
utveckling 

• analyser av arters förekomst och/eller trend relativt
skogliga parametrar påverkade av brukningsmeto-
derna

Projektet innefattade projekt-
ledare, ledningsgrupp (WWF-
personal och företrädare för
SOF) samt referensgrupp
bestående av cirka 10 före-
trädare för berörda forsknings-
områden, skogsnäringen och
frivilligorganisationer. 

Denna rapport avser projekt-
året 2001, vilket innefattat: bakgrundsstudier, kontakter
med markförvaltare avseende provområden (STORA-
ENSO och SVS Västra Götaland), kontakter med frivil-
lig fältpersonal via SOFs organisation, framtagande av
kartmaterial och fältprotokoll, genomförande av inven-
tering i två provområden (Dalarna och Dalsland),
sammanställning och analyser av resultat samt produk-
tion av projektrapport. 

Vid projektårets slut inviterades ett antal tänkbara
intressenter från skogsnäringen, SVS och Länsstyrelser,
till en presentation av projektets övervakningssystem.
Vid sammankomsten erbjöds dessa att under år 2002
applicera systemet på (delar av) sina marker eller 
förvaltningar, med bistånd av projektledaren. 

Övervakningssystemet i översikt

Projektets övervakningssystem avser datainsamling och analyser på landskapsnivå, vilket här 
definierats som arealer om cirka 500–10 000 hektar. (Se vidare under Kommentarer.) Metodiken 
är ej designad för förutbestämda områden eller andra pågående program, varför applicering är 
möjlig i alla skogsdominerade landskap med normal variation avseende biotoper.

Övervakningssystemets urval av arter och analyser baserades enligt följande:
I) skogslevande stannfåglar prioriteras, II) tillförlitliga inventeringsdata skall vara möjliga att
inhämta, och III) arterna kan antas påverkas av förändringar i biotopens struktur eller rumsliga
fördelning, det vill säga utav skogsbruksåtgärder (se vidare i Metodik och Kommentarer).

Fåglarna inventeras med hjälp av linjetaxering utan stopp, en variant på en svensk standard-
metodik (Svensson 1975), vilken använts i vetenskapliga studier av fåglar i svenska skogslandskap
(se vidare nedan). 

Övervakningssystem bygger per definition på upprepade datainsamlingar. Projektet rekommen-
derar för detta system inventeringar var 3:e år. Avgörande för systemets syfte, alltså en uppföljning
av fågel-skog-relationerna över tiden, är att 
all datainsamling genomförs likadant vid varje tillfälle. Det innebär till exempel att landskaps-
måtten definieras för samma areal, fältdata beskrivs i samma enheter, inventering görs längs samma 
linjer oberoende av nya avverkningar och/eller andra förändringar under samma tidsperiod. Frångås
detta blir jämförelserna över tiden inte rättvisande. Under årens gång kan givetvis nya frågeställ-
ningar och kunskaper dyka upp som gör att användare vill utöka systemet och inkludera ytterligare
data. Detta kan göras efter intresse och behov men respektive variabler skall inhämtas och uttryckas
på likartat sätt vid varje omdrev.

Övervakningssystemets syfte är inte naturvärdesbedömningar av skogslandskap eller att jämföra
olika områden med varandra. Målet är i stället att följa utvecklingen i respektive område utifrån
initialtillståndet, alltså det första årets inventeringsresultat; vilka förändringar ses i populationerna,
ger vidtagna åtgärder någon effekt etc?

Metodiken presenteras i detalj på sidan 11, medan kommentarer till denna återfinns på sidan 12. 
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För att prova metodik, tidsåtgång och efterföljande
datahantering genomfördes år 2001 en testomgång i två
skogslandskap; Grangärde (STORAENSO) i Dalarna
och Laxarby (Karlstad stift/SVS Västra Götaland) i
Dalsland. Projektledningen knöt kontakter med mark-
förvaltarna och SOF organiserade frivillig inventerings-
personal (12 st). Inventeringarna genomfördes de två
sista helgerna i april och hantering av skogsdata samt
analyser gjordes därefter av projektledaren. 

Resultat

Utvärdering av praktiskt genomförande

En viktig aspekt för detta systems framtida användning
i naturvårdsarbetet är dess praktiska funktion, både
avseende fältarbeten, datahantering och tolkning av
resultat. 

Avseende datahantering och analyser erfors inga
uppenbara svårigheter. Tidsåtgången för överföring av
fältprotokollens noteringar till dataprogram (här Excel)
varierar givetvis med områdets storlek, men tog för
bägge provområdena (totalt 3 850 hektar inventerade)
cirka 10 timmar. Sortering av fågeldata och indelning 
i undergrupper för analyser bör sällan kräva mer än
enstaka arbetsdagar. De använda skogliga variablerna
är normalt lätt tillgängliga i GIS, och alla här presente-
rade data och resultat erhålls normalt inom två arbets-
dagar. Arbetet med layout för grafer är svårt att tids-
bestämma eftersom det beror på ambitionsnivån, men

även detta bör klaras inom enstaka arbetsdagar.
Avseende fältarbetet fick inventerarna besvara en enkät
angående svårighetsgrad, allmänt upplägg och arbets-
tyngd samt ge egna kommentarer. Fältpersonalen var
aktiva fågelskådare men med viss ovana av skogsinven-
teringar, varför de förhoppningsvis är representativa för
dem som kan antas sköta inventeringarna hos framtida
användare av systemet. Enkäten berörde fyra huvud-
teman (se nedan) och svaren sammanfattas i Figur 2.

Skoglig sammansättning 

Systemets avsikt är ej att jämföra områden med varan-
dra, vilket för övrigt sällan kan göras rättvisande efter-
som många faktorer ofta skiljer, som exempelvis histo-
ria och jordmån. Målet är att spegla förändringen över
tid i respektive område där systemet appliceras. För att
ge bakgrund till analysexemplen nedan följer här ändå
en översiktlig beskrivning av provområdena.

Laxarby (850 hektar) var småkuperat med flera
branter och innehöll större andel högre boniteter och
var mer lövrikt än Grangärde (totalt 8 500 hektar, varav
cirka 3 000 inventerades), där å andra sidan andelen
äldre skog var större samt inkluderande ett område av
naturskogskaraktär (Nybrännberget, 180 hektar).
Fördelningen gran-tall är främst ståndortsgiven men är
ändå intressant vid jämförelser mellan områden efter-
som grandominerade biotoper överlag är mer artrika 
än tallskog. Arealsandelarna gran–tall var i Laxarby
52–37 % och i Grangärde 48–51 % medan däremot
andelen lövrik skog i områdena var svår att beskriva

Figur 2

Andel olika svar bland
inventerarna (12 st)
angående huvudfrå-
gorna. (Inventerarna
gav ibland > 1 svar per
fråga och svaren ”ingen
kommentar” redovisas
ej, varför summan per
fråga här ej blir 100 %.)
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på ett biologiskt relevant sätt utifrån de skogliga data-
baserna. Enligt fältnoteringarna var områdena likvärdi-
ga avseende antalet grova stående torrträd (0,07 respek-
tive 0,04 st/hektar) medan Laxarby hade mer än dubbelt
så många grova lövträd (0,26 respektive 0,11 st/hektar). 
Se i övrigt Appendix III. 

Arter och analyser

Vad gäller arternas förekomst och täthet gäller motsva-
rande som för skogsstrukturerna – det är förändringen 
i ett område över tiden som är det intressanta. För att
exemplifiera studiens resonemang och som bakgrund
till analyserna samt hur dessa kan presenteras och 
tolkas, kommenteras här ändå utfallet i testområdena. 

I både Grangärde och Laxarby observerades 39 arter
men omräknat till antal arter per hektar låg Laxarby
klart högre (0,046 respektive 0,013). Detta följer för-
väntningarna eftersom Laxarby var mer varierat (små-
kuperat) och klart lövrikare än i Grangärde. Sexton
arter ur den utvalda artgruppen noterades i båda områ-
dena, medan antalen individer per hektar av dessa var
högre i Grangärde. Laxarby hade dubbelt så många
individer per hektar av lövgynnade arter och Grangärde
hade fler individer per hektar av arter (se Appendix 1)
knutna till äldre skog, vilket sammanfaller med dessa
biotopers utbredning i respektive område (Figur 3).
Laxarby höll betydligt sämre med hönsfåglar (alla tre
arter), men det är inget speciellt för det området utan
gäller överlag för det mesta av Götaland. I Grangärde
noterades något mer hackspettar (både arter och indivi-
der per hektar) vilket var mer överraskande utifrån sko-
garnas sammansättning. I Grangärde noterades tretåig
hackspett flera gånger medan Laxarbyområdet innefat-

tade en känd lokal för vitryggig hackspett, vilken dock
ej observerades under inventeringen.

Minst lika intressant som vad som observerades, är 
i sammanhanget vilka arter som inte noterades eller
sågs oväntat lite. Till stor del korresponderar resultaten
med senaste årens rapporter från de Svenska vinter- och
häckfågeltaxeringarna (SOF/Lunds Universitet). Några
”vanliga” arter var här jämförelsevis fåtaliga, till exem-
pel svartmes, tofsmes, talltita, trädkrypare och större
hackspett. Eventuellt genomfördes inventeringarna väl
sent för dessa arter som troligen redan låg på ägg, men
detta är ändå något att vara observant på framöver. 
En art i den utvalda gruppen som inte noterades alls 
var den mindre hackspetten. Visserligen är den tämligen
ovanlig överlag men kunde ändå förväntats observeras
under de cirka 65 mantimmarna i skogen, stundom i
goda biotoper. Se Appendix III för fullständiga artlistor.
(I provområdena noterades trastar och några flyttande
arter men de är ej inkluderande i exemplen nedan).

I graferna i figur 3 representerar varje provområde en
punkt, men då systemet tas i bruk i ett visst område blir
istället varje inventeringsomgång (omdrev) en punkt,
varav följer att ju fler omdrev desto säkrare samband.

Sammanfattningsvis kan konstateras att inventerings-
resultaten överlag följer förväntningarna utifrån förhål-
landena i provområdena baserat på befintliga kunskaper
kring skogens ekologi och artrikedom. Självklart bör
has i åtanke att testet endast omfattar en säsong och 
i bara två områden, varför resultaten kan vara slumpar-
tade. Mer troligt är ändå att denna tämligen enkla fält-
metodik fungerar som trovärdig spegling av relationen
mellan skogsstrukturers och biotopers utbredning i
området och dess fågelrikedom.

Figur 3

Relationen i provområdena mellan antalen individer per hektar av
”Gammelskogsarter” (se Appendix III) och andelen (%) skog över 75 år enligt
skogsdata (till vänster), samt mellan antalet individer per hektar av lövgynnade
arter (se Appendix III) och antalet grova lövträd per hektar enligt fältdata (till
höger). Båda jämförelserna följer förväntningarna avseende biotoptillgång och
fågelrikedom i provområdena.
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Slutord

Sammanfattande erfarenheter

Övervakningssystemets metodik avseende inventering
och analyser har använts i tidigare vetenskapliga studier
och har där visat sig fungera bra. Metodikens möjlighet
att långsiktigt och rättvisande spegla förändringar i
arters trender som kan kopplas till skogslandskapens
biotopsammansättning framgår egentligen först om
kanske 10–15 år, alltså efter 3–5 omdrev. Baserat på
tidigare studier och detta projekt, är föreslagen metodik
ändå den bästa tillgängliga för uppföljning av skog-
fågelrelationer på landskapsnivå, med rimlig arbets-
insats. 

Utvärderingen under provåret medförde några
ändringar av metodiken jämfört med ursprungsförsla-
get. Detta gällde tidsperioden för inventeringen, vilken
måste variera över landet och på flera håll blir en kom-
promiss mellan optimal inventeringsperiod och snö-
förhållandena. Enkätsvaren visade att rutternas längd
ej bör överstiga fem kilometer per morgon. Den indivi-

duella variationen hos inventerarnas förkunskaper och
skogsvana bör även uppmärksammas. Om inte samma
person genomför inventeringarna, bör dessa faktorer
synkroniseras så långt det är möjligt, både inom
säsongen och mellan år. Den skogsvane känner oftast
igen ”ett grovt lövträd” på långt håll medan den oerfar-
ne kanske måste gå fram till stammen för en säker
observation. Det senare beteendet skulle i längden göra

inventeringarna oacceptabelt tidskrävande. I vilken
grad löv- och torrträd observeras beror även på om
dessa ofta står i grupper eller enskilt. Vidare varierar
individers uppmärksamhet över tiden, efter någon
timme i fält utan rast kan den för vissa sjunka drastiskt.
Uppmärksamhet i fält är dessutom kopplad till invente-
rarens fysiska kondition, varför det sammantaget finns
flera skäl till att inte planera rutter längre än 5 km per
morgon. 

En viktig aspekt för framtida användare är att i god
tid rekrytera inventeringspersonal, om sådan inte finns
inom organisationen. Under våren är många amatör-
ornitologer ofta på resande fot. Projektet rekommende-
rar att sådan personal organiseras under hösten–vintern
före aktuell säsong, med informationsträffar och even-
tuella förövningar i fält med mera. 

Systemet kan kanske uppfattas som arbetskrävande 
i fält (särskilt för områden på flera tusen hektar) och
även avseende tiden tills trovärdiga resultat erhålls.
Självklart vore det önskvärt att eventuell respons
mellan arters trender och skogens sammansättning
kunde avläsas tidigare än först efter några år, men 
detta ligger dessvärre i sakens natur och gäller obero-
ende av metodik. Det finns helt enkelt inga genvägar! 
Vill man ha en trovärdig uppföljning av processer 
på landskapsnivå, så är tid i fält och tid i väntan på
effekter ofrånkomlig.

Projektets resultat tyder på att detta övervakningssystem
fungerar praktiskt och ger givande och användbara kun-
skaper för naturvårdsarbetet i skogen. Det kan därmed
fylla behovet av utvärdering av naturvårdsinsatserna;
gynnar åtgärderna artrikedomen eller inte? Systemets
tämligen enkla metodik speglar artpopulationers och
biotopers variation över tiden och kan påvisa samban-
den mellan dessa. Mångåriga datainsamlingar kan upp-
fattas som en inte särskilt offensiv åtgärd, men sådana
är ofta den enda vägen till pålitliga resultat. Med nu
gällande strategier för finansiering av forskning, nor-
malt omfattande bara enstaka år, kan datainsamlingar
som krävs för långsiktiga utvärderingar inte genomfö-
ras. Skogsförvaltare och naturvårdsorganisationer kan
därför inte ha stora förhoppningar om nya snara forsk-

ningsrön i denna fråga, utan bör hellre starta verksam-
heten på egen hand, ju förr desto bättre. Ett första steg 
i uppföljningsarbetet kan därför vara att applicera detta
övervakningssystem på sina marker. Respektive använ-
dare kan med tiden modifiera eller utöka systemet när-
helst nya behov eller kunskaper framkommit. Det vikti-
gaste för ett fortsatt effektivt naturvårdsarbete är dock
att så fort som möjligt komma igång! 

Tack till alla de frivilliga vars insatser hjälpt projektet
under året; inventerare från SOF, STORAENSO (Börje
Pettersson) och SVS Västra Götaland (Johan Åberg)
samt deltagarna i referensgruppen, exempelvis Stefan
Bleckert, Gustaf Aulén, Sören Svensson, Lars Edenius
och Mats Forslund.



Metodik

Fältrutter

Fågelinventeringen sker som linjetaxering (utan stopp).
Linjerna förläggs med 250 m mellanrum täckande hela
området, med fördel i Nord–Syd eller i Öst–Väst (se
Appendix III). Vid dessa fältbesök kan även andra
skogsdata inhämtas, eller så görs detta separat. 

Eventuella större hinder för framkomligheten längs
inventeringslinjen, till exempel vattendrag eller branter,
passeras runt utan fågelräkning under tiden. Fågel-
noteringarna återupptas på linjen då hindret passerats. 

Planera respektive rutt till cirka 5 km (klaras normalt
mellan kl 06 och 09). 

Tidpunkt

Inventeringsrutter genomförs ungefär mellan kl 06–09
under mars–maj månad (beroende på läge i landet, se
vidare under Kommentarer). Modifiering av dygnstiden
kan ske beroende på aktuell period (exempelvis tidigt
eller sent i april) men bör sträcka sig från strax efter
gryningen och cirka 3 timmar framåt. Rekommenderad
omdrevstid minst var 3:e år.

Väder

Inventering genomförs regnfria morgnar utan hård 
blåst eller kraftiga byar, och då temperaturen är mellan
0–20 °C. Pågående inventering avbryts vid eventuellt
plötsligt väderomslag till något av nämnda tillstånd,
eller om fåglarnas aktivitet av annan anledning drastiskt
avtar.

Artgrupp 

I fält rekommenderas inventering av alla skogslevande
stannfågelarter som kan kopplas till området; sådana på
marken, i träden, flygande mellan träd eller bestånd samt
de som stöts upp. Notering sker efter hörsel- och/eller
synobservation. Sträckande fågel på hög höjd noteras
inte. (Se vidare angående arturval, under Kommentarer.)

För särskilda analyser gentemot landskapsvaria-
blerna rekommenderas en grupp om 18 arter (se
Appendix I). Användaren kan om så önskas inventera
enbart denna artgrupp i fält. 

Fältprotokoll finns i Appendix II.

Skogliga data

Övervakningssystemet baseras
på användning av befintliga
skogliga data, helst i digitali-
serad form (GIS). Rekommen-
derade skogliga landskapsdata
för hela det inventerade områ-
det att analysera gentemot
fågelrikedomen (se nedan) i
återkommande jämförelser är:

• Areal (% eller ha) av olika ålderklasser,
till exempel > 75 år och < 10 år

• Areal (% eller ha) av olika ålderklasser uppdelat 
på gran- respektive talldominans

• Areal (% eller ha) av olika ålderklasser lövrik skog 
• Areal (% eller ha) av Nyckelbiotoper
• Areal (% eller ha) av Gröna planers klasser 

NO, NS, PF och PG
• Fragmenteringsindex = areal (hektar)/antal bestånd,

eller antal bestånd/medelavstånd mellan dessa.
Indexen avser viss skogstyp, välj t ex all skog > 75 år
eller grandominerad skog > 40 år 

Förutom de data som tas fram med hjälp av GIS, kan
andra viktiga skogsdata för området inhämtas utefter
inventeringslinjerna i fält. Detta för att uppgifterna 
saknas i användarens databas och/eller för en jämfö-
relse eller korrigering. Rekommenderade parametrar
att notera i fält är:

• Antal torrträd/hektar 
• Antal grova lövträd (> 30 cm i brösthöjd)/hektar 

Analyser

De viktigaste resultaten i systemet avser förändringen
och eventuella trender i de mätta parametrarna över
tiden och dessas relation till varandra.

Mycket information kan inhämtas ur uppställningar 
i tabellform av respektive inventeringssäsongs art- och
individantal och skogliga variabler, samt förändringen 
i dessa jämfört med tidigare säsong. 

Med hjälp av dessa data kan sedan flera analyser
göras, till exempel antal arter/total areal (hektar), ett
mångfaldsmått som över tiden visar nivån på områdets
artrikedom. Vidare plottas med fördel skogs- och 
fågelvariablerna från de olika säsongerna mot varandra
i diagram, det vill säga de rekommenderade skogliga
parametrarna (ovan) ställs mot fåglarnas art- och
individantal, totalt och/eller i valda delgrupper, enligt
exemplen i Figur 3. 

Dessa analyser eller redovisningar i tabellform 
kräver enbart standardmässiga programvaror. 
(Se vidare under Kommentarer.)
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Kom ihåg! 

Det är avgörande att systemets alla 
delmoment genomförs likadant vid
varje omdrev. I annat fall blir jämfö-
relser över tiden missvisande.



Kommentarer till Metodiken

Fokus på landskapsanalyser

Respektive intressent kan applicera systemet på både 
större och mindre fastigheter eller markavsnitt, men
rekommendationen om cirka 500–10 000 hektar, base-
ras på följande; För att förändringar i brukandet avse-
ende arealer av olika skogstyper (biotoper) och dessas
eventuella effekter i fågelfaunan skall kunna mätas
relevant krävs ett större antal olika bestånd, varför här
500 hektar satts som nedre gräns. Vidare blir fågeldata
som artantal och individtätheter för mindre arealer i
hög grad påverkade av om enstaka, om än små, hög-
kvalitativa biotoper råkar finnas i området eller inte,
exempelvis ett undanhållet bestånd med naturskogs-
karaktär. Sådana bestånd kan vara föremål för intres-
santa studier i övrigt, men riskerar alltså ge en miss-
visande bild av området som helhet om detta bara är
något 100-tal hektar stort. 

För områden större än 10–20 000 hektar däremot,
gäller på de flesta håll i landet att arealerna av olika
ålderklasser och trädslagsfördelning normalt varierar
tämligen lite över tiden, vilket generellt sett ger svår-
tolkade resultat. Den låga variationen inom stora 
områden beror på skogsbrukets likriktning generellt
samt på den naturgivna ståndortsfördelningen.
Dessutom skulle rättvisande fågelinventeringar över 
så stora arealer och inom den tillgängliga tidsrymden
vara mycket personalkrävande.

Avseende mindre områden inom det rekommende-
rade arealsintervallet, förslagsvis < 1000 hektar, kan
egentliga landskapsanalyser anses diskutabla eller svår-
tolkade. Resultat från sådana områden kan med fördel
kombineras och analyseras tillsammans med andra
eventuella näraliggande områden där systemet används.
Sådana sammanställningar kan organiseras inom en
region utav exempelvis Läns- eller Skogsvårds-
styrelsen.

Fältrutterna

Det rekommenderade avståndet mellan linjerna (250 m)
är en kompromiss baserad på tidigare studiers erfaren-
heter avseende resurs (tid i fält kontra områdets stor-
lek), datakvalitet och systemets inriktning på land-
skapsanalyser. Tätare linjer ger för vissa arter en
uppenbar risk för dubbelräkning medan glesare linjer
inte bara missar många fåglar, utan riskerar ofta att
missa hela bestånd.

Rutters längd

Under normala terrängförhållanden och i bekväm 
gånghastighet för inventeraren tar 1 km ungefär 30
minuter, varför varje inventeringspass (cirka 3 timmar,
se nedan) inkluderande raster, kanske några svårforse-
rade hinder och några tidskrävande observationer, kan
förväntas omfatta cirka 5 km. Start och slutpunkt för
respektive inventeringsrutt planeras lämpligen enligt
detta, det vill säga avseende var eventuell bil bör 
parkeras eller dylikt. 

I fält används med fördel skrivunderlägg och om möj-
ligt inplastade protokoll och spritpenna. Skogen håller
ofta mycket väta även regnfria morgnar.

Inventeringstidpunkt och omdrev

Under året: Då systemet främst avser stannfåglar
genomförs inventeringen då dessas revirhävdande akti-
vitet (bland annat sång) har sin topp, det vill säga innan
de flesta av de flyttande arterna ankommit. Denna peri-
od varierar över landet men infaller normalt från
mars–maj. Rekommendation för precist datumintervall
för inventeringen kan svårligen ges eftersom periodens
start även varierar med aktuellt års väder. April månad
torde fungera väl på de flesta håll i landet men ett
lämpligt riktmärke kan också vara då någon av de för-
sta flyttande arterna observeras, exempelvis rödhaken.
Finns ej någon inom användarens organisation som
säkert kan fastställa detta, kan närmaste lokala fågel-
klubb kontaktas för vägledning. I annat fall genomförs
inventeringen under mars–maj så snart lokalklimatet
tillåter. I landets norra halva kan detta innebära invente-
ring på skidor.

Under dygnet: Rekommendationen (06-09) baseras 
på följande; innan eller under gryningen är vid denna
årstid ofta frost vilket normalt ger dålig fågelaktivitet.
Aktiviteten avtar också under förmiddagens lopp,
särskilt mycket varma dagar. Avtagande sångaktivitet 
i skogen märks vanligen tydligt varför inventeringens
avbrott kan bestämmas efterhand, men senast kl 10 bör
respektive rutt avslutas.

Omdrev: Avseende förändringar över tiden i skogens
sammansättning kanske var 5:e år vore tillräckligt,
men avseende övervakningen av fågelpopulationerna
gäller devisen ju oftare desto bättre, varför rekommen-
dationen är åtminstone var 3:e år.

Arter att notera

Projektet rekommenderar fullständig inventering av de
aktuella skogsfågelarterna framför att enbart notera den
utvalda artgruppen (18 st) av flera skäl. Dels upplever
inventerarna det som både trevligare och enklare att
notera alla observationer. Skall enbart de 18 arterna
noteras måste observationerna sorteras redan i fält
(”ska jag ta med den arten?”), vilket blir ett extra
moment som görs enklare vid datorn i efterhand.
Dessutom finns ett allmänt värde i att anlysera även de
totala art- och individantalen över tid. 
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Om användaren så önskar kan de tidiga eller partiellt
flyttande arterna som anlänt vid inventeringsperioden
inkluderas för analyser av total artsumma. Här skall
dock noteras att dessa arters ankomst kan variera flera
veckor mellan olika år, vilket gör jämförelser kring
dessas antal osäkra. Väljer användaren att inkludera
sådana arter skall inventeringstiden varje år kopplas till
deras ankomsttid i stället för till visst datum. 

Systemet är ej anpassat för arter knutna till annat än
rena skogsbiotoper, liksom att flera av skogsarterna
kräver annan inventeringsmetodik. Detta ger att flera
arter som kan tänkas bli observerade ej inkluderas i
systemet. Exempel på sådana arter är således; sjöfågel
eller rena kulturmarksarter som pilfink, kråka och kaja
(ofta kringstrykande arter som kan höra hemma kilome-
tervis ifrån observationsplatsen) och trana (förekomsten
ej knuten till skogsbruket utan beror främst av mossar-
nas storlek, är dessutom flyttfågel) liksom rovfåglar
(vilka däremot med fördel kan studeras i annat samman-
hang). Såväl dagaktiva rovfåglar som ugglor kräver 
särskild och ofta tidskrävande inventeringsteknik.
Inventeringsperioden är anpassad till stannfåglar, men
önskar användare inkludera även sent ankommande
arter måste ytterligare en inventeringsperiod genom-
föras, förslagsvis i juni men det beror på läge i landet. 

I övrigt kan påpekas att pålitliga inventeringsresultat
i skogsterräng ofta kräver mer skoglig fältvana än vad
enbart träning med hjälp av fågelband kan erbjuda.
Exempelvis observeras några av arterna oftast enbart 
i samband med att de stöts varför uppflogsljudet kan
vara enda ledtråden. Är inventerarna oerfarna avseende
skogens fåglar är därför övningsträffar med erfaren 
fältpersonal viktiga för att erhålla tillförlitliga data. 

Skogliga data

En utvärdering av effekterna av samtliga föreslagna
parametrar har en direkt ekologisk koppling, medan
effekterna av arealerna NO, NS, PF och PG samt
Nyckelbiotoper med tiden även kan ge värdefull 
information avseende naturvårdsstrategier i allmänhet.

Önskelistan över viktiga skogliga data att inhämta 
i fält (och som vanligen saknas i digitaliserad form) 
kan givetvis göras lång, exempelvis mängden död 
ved totalt. Vad som samlas in kan bestämmas utifrån
användarens förutsättningar och intressen. Begräns-
ningen i tid är dock uppenbar om insamlingen skall
kombineras med fågelinventeringen, varför här endast
två sådana parametrar rekommenderats. Önskas ytterli-
gare data, rekommenderas särskilda fältbesök för detta.
Huvudsaken är att valda parametrar inhämtas på mot-
svarande sätt vid varje omdrev. 

Analyser

Utvärderingarna av fågel-skog-relationer över tiden blir
självfallet mer givande desto fler säsonger inventeringen
genomförts. Ju längre tidsserie desto säkrare resultat.
Preliminära utvärderingar kan göras redan efter två
säsonger men först efter 3–5 omdrev kan samband
mellan förändringar i skogens sammansättning och

fågelrikedomen förväntas. Dock bör noteras att varje
framtaget data är ett resultat i sig, och att första säsong-
ens insats fungerar som en kartläggning av området;
vad finns, vad kan förväntas? 

Förutom analyser för samtliga observerade arter och
avseende de utvalda 18 arterna, kan ytterligare under-
grupper definieras (sortering i efterhand, ej i skogen),
exempelvis lövgynnade arter, skogshöns eller hack-
spettar. Art- och individantal av dessa relateras därefter
till respektive relevant skogsdata. Dessa arters biotop-
och landskapskrav finns tämligen väl dokumenterade,
och speglar sammantaget många viktiga aspekter av
skogslandskapet.

De föreslagna analyserna av responsen i fågelfaunan
till skogens sammansättning kräver ingen sofistikerad
statistik, utan kan med fördel tolkas i enkla grafer (se
exempel Figur 3). Respektive användare kan dock inklu-
dera statistiska tester i utvärderingarna om så önskas. 

Individantalen ger ofta tydligare resultat än artantal
beroende på de högre talen, vilka gör den parametern
mindre känslig för enstaka, kanske slumpmässiga,
observationer.  

Systemet kräver enbart standardmässiga och användar-
vänliga programvaror. Skogliga data erhålls ur vanliga
GIS-program, till exempel ArcView, vilka oftast finns 
i bruk hos intressenter som skogsbolag, SVS och Läns-
styrelser. Detsamma gäller program för datahantering
och sortering, till exempel Excel, där även vissa statis-
tiska tester och grafer kan göras. Ytterligare analyser,
och även grafer, kan göras i de flesta vanliga statistik-
program som StatView eller Statistica. Sofistikerade
grafer för presentationer och liknande kan i övrigt 
produceras med hjälp av ritprogram (Power Point,
Canvas med flera). 

Avseende systemets alla moment, såväl inventering
som skogliga data i GIS eller från fält, är det avgörande
för korrekta jämförelser över tiden att respektive data
inhämtas på samma sätt vid varje tillfälle ( i motsva-
rande databas, med samma metodik eller i samma 
provytor, linjer och så vidare).

Övervakningssystem för skogens fåglar – Uppföljning av naturvårdsarbetet 13



14 Övervakningssystem för skogens fåglar – Uppföljning av naturvårdsarbetet

Appendix I

Utvald artgrupp

Artgruppen (18 st) för särskilda analyser, representerar tillsammans flertalet viktiga biotoper
och strukturer i skogslandskapet. Här sorterade i delvis överlappande biotopvalskategorier.

Barrskogsmesar Lövgynnade

Tofsmes Nötväcka
Svartmes Entita
Talltita Blåmes
Kungsfågel Stjärtmes

Hackspettar Övriga 

Mindre hackspett Trädkrypare
Gröngöling Tjäder
Spillkråka Domherre
Tretåig hackspett Nötskrika
Större hackspett Järpe

Fotnot:

– Entitan måste höras för att säkert kunna skiljas från talltitan. 
– För järpen, som föredrar medelålders ”rörig” granskog med lövinslag (helst al) används 

med fördel lockpipa (imiterar tuppens revirhävdande sång). Om så sker skall detta dock 
göras likadant (i samma områden, med samma frekvens etc) var inventeringsomgång.

– Arterna i gruppen ”Övriga” föredrar flerskiktad, bland- eller äldre skog, medan ”Hackspettar”
är kopplade till äldre skog och/eller död ved.
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Appendix II

Fältprotokoll där artnamnen skrivs en gång och fortsatta observationer streckas på respektive plats.
Det samma gäller de skogliga parametrarna nederst, här exemplifierat med ”Torrträd” och ”Lövträd
> 30 cm”. Skogliga strukturer som saknas i tillgängligt skogsdata inhämtas i fält enligt användarens

egna önskemål.
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Appendix III

Skogs- och fågeldata lämpade för analyser och jämförelser över tiden, här exemplifierade med 
resultaten från projektets provområden 2001.
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Appendix IV

Utläggning av inventeringslinjer, här med 500 m mellan vardera (projektet rekommenderar 250 m). 
I möjligaste mån förläggs linjerna så att start och vinklar hamnar vid enkelt identifierbara kännemärken,
som vägar eller sjöar. Inventeringsetapper planeras med fördel så att de avslutas i nära anslutning till starten
om egen bil används. Exemplet nedan, från provområdet i Grangärde (varav dock endast 30 % inventerades),
saknar höjdkurvor vilket dock bör eftersträvas. Skala (här): 1:100 000.
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