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Sammanfattning 
 

Sean 1998 har Länsstyrelsen låtit inventera häckfågelfaunan i skogsmark i 20 områden på 
Gotland. Inventeringen har skett enligt den metodik som utarbetats av Svenska häckfågel-
taxeringen och som består av en kombinerad linje- och punkttaxering längs 8 km långa och 
kvadratiska fasta standardrutter. Varje rutt har inventerats en gång per säsong (15 maj-15 juni) 
och av samma person (= Lars Tydén) alla fem åren.  
 
Betydligt fler fågelindivider observerades under de senare åren jämfört med det första. 
Däremot förelåg ingen större skillnad i antalet observerade arter. Totalt under de fem åren 
registrerades 135 arter. Av dessa har 31 valts ut för att med diagram och korta kommentarer 
åskådliggöra respektive arts populationsutveckling. De flesta av dessa utvalda fågelarter utgör 
typiska skogsarter, men även några arter som föredrar andra biotoper, har tagits med i 
analysen. 
 
Den överlägset vanligaste arten var föga förvånande lövsångaren, följd av trädpiplärka och 
taltrast. Av de utvalda arterna var det många som uppvisade en positiv populationsutveckling 
under de fem åren, och det var endast järnsparven som hade en negativ trend.  
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Inledning 
 

En mer eller mindre rikstäckande häckfågeltaxering har pågått sedan 1975 i regi av 
ekologerna i Lund och då främst Sören Svensson. På Gotland omfattar denna inventering 
dock bara ett fåtal områden. För fem år sedan beslutade därför Länsstyrelsen att inom ramen 
för den regionala miljöövervakningen att inleda ett projekt för att följa populations-
utvecklingen för häckande fåglar i skogsmark. Inventeringen har sålunda pågått från 1998 till 
2002 och är tänkt att fortgå som en årligen återkommande verksamhet. Länsstyrelsens skäl till 
att koncentrera sig på häckande fåglar i skogsmark är för att på så vis fokusera på 
populationsutvecklingen hos vanliga arter i ett väl avgränsat habitat. Liknande övervaknings-
program finns för andra djurgrupper, t ex fladdermöss, groddjur och landsnäckor.  
 
För att kunna uttala sig om långsiktiga populationsförändringar hos olika arter krävs studier 
under en lång följd av år. Årligen återkommande häckfågeltaxeringar utgör då ett mycket 
lämpligt redskap för att registrera upp- och nedgångar hos vanligt förekommande arter. Ju 
tidigare en negativ trend kan upptäckas, desto snabbare kan eventuella åtgärder sättas in. Om 
ett problem registreras först efter många års nedgång hos en art, kan det vara för sent.  
 
 
Metodik 
 

Den gotländska inventeringen utfördes enligt den metodik som utarbetats för den Svenska 
häckfågeltaxeringen, vilket innebär att 8 km långa och kvadratisk standardrutter inventeras 
med kombinerad punkt- och linjetaxering.  
 
Vid punkttaxeringen utgörs punkterna av kvadratens fyra hörn samt platserna mitt emellan 
hörnen (totalt åtta punkter), och från dessa åtta punkter (P1-P8; se kartan nedan) räknas alla 
hörda och sedda fåglar under fem minuter (oberoende av vad som noterades på linjen; se 
nedan). Räkningen skedde om möjligt från själva punkten. Om punkten inte kan nås, sker 
räkningen från närmaste plats inom 200 m från punkten, men om inte detta inte är möjligt, 
hoppades punkten över.  

Exempel på 
taxeringsrutt   

 
För linjetaxeringen räknades alla fåglar som hördes eller sågs medan inventeraren långsamt 
gick den åtta kilometer långa sträckan. Var och en av de åtta 1 km långa sträckor (L1-L8; se 
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kartan ovan) gicks i en takt så att tiden aldrig understeg 30 minuter. Normal tidsåtgång var 30-
40 minuter, men kunde vara längre om terrängen var svår, eller om något hinder måste gås 
runt. Linjen följdes så exakt som möjligt. Fanns hinder (t ex sjö, kärr, odlade fält) gicks dessa 
runt, och räknandet fortsatte så länge inventeraren befann sig mindre än 200 m från linjen. 
Tvingades inventeraren längre ut, upphörde räkningen och påbörjades igen när han kommit 
inom 200 m från linjen. Vid korta hinder, t ex bäckar och åar, upphörde räknandet, hindret 
passerades, och räknandet fortsatte sedan från linjen på andra sidan. Alla inventeringsrutter 
startade klockan 04.00 (± 30 minuter).  
 
För inventeringen på Gotland utvaldes 20 rutter, som alltså hade en sammanlagd längd på 20 
x 8 km = 16 mil. Rutorna slumpades inte ut, utan målet var att hela rutan i största möjliga mån 
skulle vara placerad i skogsmark, samt att rutorna skulle vara relativs jämnt fördelade över ön 
(se karta nedan). Som nämnts ovan inventerades varje rutt bara en gång en gång per säsong 
och någon gång under perioden 15 maj-15 juni. Dagar med regn eller annan olämplig 
väderlek (t ex hård vind) företogs ingen inventering. Lars Tydén har inventerat samtliga rutor 
alla fem åren. 
 
Föga förvånande noterades betydligt fler fåglar under linjetaxeringen jämfört med punkt-
taxering. För att erhålla största möjliga statistiska säkerhet, har därför endast linjetaxeringen 
använts för att registrera eventuella populationsförändringar. 
 
Det finns olika sätt att jämföra antalet individer mellan olika år. Om rutterna hade varit 
slumpmässigt fördelade varje år skulle det vara enklast att dividera det sammanlagda antalet 
fåglar med antalet räknade rutter, d v s att beräka medeltalet registrerade fåglar per rutt. Då de 
20 rutterna inte utgör ett slumpmässigt stickprov med avseende på geografisk fördelning eller 
biotopval är dock det mest lämpliga att beräkna ett index. Vid de statistiska beräkningarna har 
därför de senaste fyra åren jämförts med 1998 (år 1). Index för detta första år har för varje art 
satts till 100, oberoende av hur många individer som egentligen noterades. Index för följande 
år har därefter beräknats som förhållandet mellan aktuellt år och resultatet 1998 ((antalet 
1999/antalet 1998) x 100; (antalet 2000/antalet 1998) x 100 osv). Utifrån detta har dessutom 
ett 95% konfidensintervall beräknats för respektive art och år (utom för startåret 1998). 
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Karta över de 20 inventerade rutterna. 
Samtliga rutter ligger huvudsakligen i 
skogsmark och är mer eller mindre 
jämnt fördelade över ön. 
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Resultat & Diskussion 
 

Totalt registrerades 135 arter under de fem åren och de sammanlagt 80 milen (Tab. 1). Trots 
att rutorna var placerade i skogsmark sågs det sålunda många arter som inte alls är knutna till 
denna biotop, dock oftast i litet antal. Av tabell 1 framgår att det var många fler individer som 
sågs/hördes under linjetaxeringen än under punkttaxeringe. Därför har endast resultaten från 
linjetaxeringarna använts i analyserna. I sällsynta fall kan det vara så att en individ bara 
sågs/hördes vid en punkt och inte längs linjen. Orsaken är att vid punkttaxeringen står 
observatören still i fem minuter och vid linjetaxeringen räknas fåglarna enbart då man går. 
 
 
Tabell 1. Sammanställning över alla observerade arter och antal individer under de fem inventeringsåren. 
 

 Punkttaxering Linjetaxering 
Art 1998 1999 2000 2001 2002  1998 1999 2000 2001 2002 
 

Skäggdopping   

1          
Gråhäger 2   2   1 1 3 1 1 
Knölsvan 4      2  10  2 
Grågås 14   4   28 4 12 4 8 
Vitkindad gås 45      15     
Gravand 46 76 5 39 15  102 95 43 58 58 
Bläsand 1      4     
Kricka       3  14 2  
Gräsand   6 1 3  8 16 38 11 43 
Skedand   2     2 2   
Vigg        2 26 6  
Ejder 2  6 2   2    3 
Svärta 2  2    4 2    
Småskrake   14 1   8 8 6 2  
Storskrake   2  5  2 2   17 
Havsörn         2   
Bivråk          1  
Röd glada         1   
Brun kärrhök        3 1 2  
Duvhök 2 1 3 2 1  1 5 12 10 8 
Sparvhök 2  2     2 3 2 4 
Ormvråk 3 5 3 2 1  8 12 18 15 14 
Kungsörn           1 
Fiskgjuse        1 1   
Tornfalk         1 1  
Lärkfalk        4 4 1  
Orre     7      7 
Rapphöna   2 1    1 2 3 2 
Fasan 11 6 3 39 17  20 23 14 80 44 
Vattenrall         1   
Rörhöna          1 1 
Sothöna          1  
Kornknarr  1   1  1   2 1 
Trana 4 17 13 6 10  10 32 50 24 60 
Strandskata 1  2 4 1   2 12 24 2 
Större strandpipare 2  2      2   
Ljungpipare          4  
Tofsvipa 4 2 15 13 7  15 26 42 46 20 
Mosnäppa          4  
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 Punkttaxering forts  Linjetaxering forts 
Art 1998 1999 2000 2001 2002  1998 1999 2000 2001 2002 
Enkelbeckasin 28 33 31 16 74  51 89 64 45 201 
Morkulla 3 3 4 2 7  7 15 26 17 35 
Storspov   2 2   3 1 7 9 3 
Rödbena 3 6 4 1 10  2 19 10 9 15 
Gluttsnäppa           2 
Skogssnäppa 8 10 2 26 44  24 33 28 72 125 
Grönbena         8   
Drillsnäppa         1   
Skrattmås 4 19 16 22 10  24 92 66 42 31 
Fiskmås 6 13 12 10 7  7 59 63 28 18 
Silltrut  1  4 7  3  15 8 5 
Gråtrut 31 40 6 47 18  25 83 73 169 121 
Havstrut         1 5 1 
Fisktärna 2      1  2   
Silvertärna 4       2 2   
Småtärna       1     
Tamduva        4  6 2 
Skogsduva 77 85 88 63 75  142 205 247 178 222 
Ringduva 147 165 144 145 204  286 371 378 480 937 
Turkduva 1           
Gök 71 36 26 34 40  127 51 56 81 92 
Jorduggla         1   
Tornseglare 3 6      4 1   
Göktyta  2   7   4 2 2 8 
Spillkråka 1 3  5 28  5 12 2 14 79 
Större hackspett 19 5 5 5 6  43 13 24 22 22 
Mindre hackspett 2    1    1   
Trädlärka 8 22 4 14 21  19 42 28 50 47 
Sånglärka 33 37 8 20 21  78 73 37 48 40 
Backsvala         1 1  
Ladusvala 1 6  3 5  1 29 7 14 10 
Hussvala          5  
Trädpiplärka 244 264 226 192 293  621 1 284 1 173 1 169 1 867 
Ängspiplärka 7 4 3 4   14 21 29 26 9 
Gulärla        1 2 3 1 
Sädesärla 6 2 7 2 1  3 21 37 15 9 
Gärdsmyg 4 17 35 37 32  1 48 88 108 104 
Järnsparv 40 34 16 12 13  92 99 35 38 51 
Rödhake 40 54 21 5 77  101 146 60 34 244 
Näktergal 16   19 11  26 20 2 41 31 
Blåhake 1        1  1 
Rödstjärt 7    1  5 3 6 4  
Buskskvätta    1     5 7 7 
Stenskvätta    1   1 1 2 7 1 
Koltrast 105 135 109 139 159  222 391 330 448 798 
Björktrast 43 73 22 52 59  119 224 96 123 284 
Taltrast 198 184 197 195 187  520 520 809 1 031 1 406 
Rödvingetrast 35 50 22 25 39  89 144 84 90 164 
Dubbeltrast         3   
Gräshoppsångare         3   
Sävsångare         2   
Rörsångare        1 3   
Härmsångare  3 1 2   5 9 3 13 5 
Ärtsångare 25 28 18 52 31  45 80 69 134 122 
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 Punkttaxering forts  Linjetaxering forts 
Art 1998 1999 2000 2001 2002  1998 1999 2000 2001 2002 
Törnsångare 9 12 19 9 9  18 36 49 37 42 
Trädgårdssångare 3 4  2   4 11 2 7 2 
Svarthätta 11 21 13 34 33  27 56 41 82 108 
Lundsångare       2 3   2 
Grönsångare 19 11  3 15  19 30 12 19 59 
Gransångare    1    2  2 1 
Lövsångare 368 415 272 567 528  1 540 2 353 1 817 2 931 3 638 
Kungsfågel 59 45 14 32 5  126 135 42 97 41 
Grå flugsnappare    1   3 3  4 10 
Mindre flugsnappare     1    1 2 2 
Halsbandsflugsnapp. 5 5 1 5 1  11 10 5 12 11 
Svartvit flugsnappare 2        1 2 2 
Stjärtmes         2 2  
Svartmes 34 44 15 42 41  95 134 38 129 148 
Blåmes 20 25 55 66 2  36 59 142 150 13 
Talgoxe 41 41 64 85 53  113 147 209 193 171 
Nötväcka        4 3 2 4 
Trädkrypare 18 33 31 27 2  59 79 68 57 25 
Törnskata    1 6  2 3 1 12 11 
Nötskrika 5 4 1 13 6  18 16 20 42 54 
Skata  4 2 1   2 10 8 10 6 
Nötkråka 2         1  
Kaja  7  3 2  4 10 16 25 17 
Råka  7 2 1 7   16 2 3 2 
Kråka 77 103 88 149 142  169 304 278 454 536 
Korp 5 10 9 16 29  14 42 39 68 91 
Stare 64 46 27 58 36  160 133 115 192 163 
Gråsparv    4    2 3 2 2 
Pilfink    2        
Bofink 146 170 179 152 196  392 437 655 759 955 
Grönfink 24 29 17 42 8  67 80 63 122 56 
Steglits 3   1   7 2 7 15 7 
Grönsiska 25 35 16 48 98  77 109 75 157 442 
Hämpling 5 24 1 10 4  18 82 14 49 38 
Mindre korsnäbb       6 3  30  
Större korsnäbb     6     6  
Obest. korsnäbb 5   2 2  31 17 8 52 18 
Rosenfink 2 2  10 5  12 14 9 29 29 
Domherre 1 5 12 24 2  9 31 50 85 34 
Stenknäck  3      3 1 2 1 
Gulsparv 89 88 155 176 99  227 247 495 618 474 
Ortolansparv          1 1 
Sävsparv         14 2 1 
 

TOTALT 
 

2 410 
 

2 642 
 

2 104 
 

2 860 
 

2 890   

6 215 
 

9 080 
 

8 618 
 

11 365
 

14 597
 
 
Det sågs mer än dubbelt så många individer 2002 än 1998 (Tab. 2). Det var däremot inte 
samma tydliga mönster vad gäller antalet arter mellan olika år. Flest arter (111 st) sågs år 
2000. Trots detta var antalet observerade fågelindivider inte nämnvärt högt detta år. Då det 
2002 sågs överlägset flest individer, registrerades ändå bara marginellt fler arter än t ex 1998 
och 1999. Det finns följaktligen ingen tydlig korrelation mellan antalet registrerade arter och 
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antalet observerade individer. Orsaken kan vara att differensen mellan år och antalet arter 
ändå bara rör sig om ett fåtal individer, och då spelar slumpen en alltför stor roll. 
 
 
Tabell 2. Antal arter och individer fördelat mellan de fem inventerade åren. 
 
 1998 1999 2000 2001 2002 
Antal arter 91 94 111 105 97 
Antal individer 6215 9080 8618 11365 14597 

 
 
Anledningen till den stora ökningen i antalet individer för främst de två senaste åren är oklar. 
Resultaten från den Svenska häckfågeltaxeringen visar inte alls samma tydliga ökning. Då de 
gotländska inventeringarna har utförts av en och samma inventerare samtliga fem år har 
åtminstone en felkälla tagits bort, eftersom man kan anta att mer eller mindre samma fel har 
gjorts vid alla tillfällen.  
 
Inventeringarna har skett under samma tidsperiod (halva maj-halva juni) samtliga fem år, 
därmed inte sagt att respektive rutt inventerats vid exakt samma tidpunkt. Det är naturligtvis 
en nackdel att varje rutt bara inventeras en gång per säsong. Idealet vore sannolikt att 
inventera varje rutt flera gånger under en och samma säsong. Problemet man då istället får är 
att man måste använda sig av flera olika observatörer, som kommer att göra olika 
bedömningar av antalet individer.  
 
En annan mycket faktor är det rådande vädret. Det kan vara en mycket stor skillnad i 
fågelaktivitet en blåsig och molnig morgon jämfört med en solig och vindstilla morgon. 
Temperaturen spelar också en viktig roll. Vårens och försommarens framskridande kan 
mycket väl skilja mellan olika år (Tab. 3). En tidig vår kan vissa arter redan är fullt upptagna 
med häckningsbestyr vid inventeringstillfället (i t ex juni), vilket innebär att hanarna därmed 
inte sjunger lika flitigt. Uppenbarligen kan det förekomma felkällor, men då materialet är 
relativt stort får ökningen ändå anses som reell.  
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Tabell 3. Diagram över temperatur och nederbörd för Visby under maj och juni, inventeringsåren 1998 - 
2002. Informationen är hämtad från SMHI´s hemsida (www.smhi.se/menyer/ind_klimat). 
 
 Maj Juni 
  

   ------------ Maximitemperatur           ----------------- Dygnsmedeltemperatur 
   ------------ Minimitemperatur            ------------ Normal dygnsmedeltemperatur 
 

 
 
 
1998 

  

 
 
 
1999 

  

 
 
 
2000 

  

 
 
 
2001 

  

 
 
 
2002 

  

 11



Av alla observerade arter har 31 st valts ut för analys. De flesta av dessa utvalda arter är, med 
vissa undantag, typiska skogsarter. Samtliga är också relativt vanliga, och har därmed 
registrerats längs de flesta rutterna.  
 
För varje art redovisas populationsutvecklingen under de fem åren. Värdena på y-axeln är det 
framräknade indexet (se ”Metodik” för mer information). Det första året (1998) har alltså 
alltid index 100. Observera att det kan vara olika skala på respektive y-axel mellan olika arter. 
 
För varje stapel (utom 1998) finns även ett 95% konfidensintervall inlagt (d v s spridningen 
runt medelvärdet).  
 
I kommentarerna för respektive arter har ofta jämförelser gjorts med den Svenska 
häckfågeltaxeringen (Svensson & Lindström 2001) och med uppskattningarna på Gotland 
från början av 1980-talet (Gustafsson & Högström 1981). 
 
  

Skogssnäppan har ökat i antal de två 
senaste åren. I övriga landet har popula-
tionen var stabil, men vissa fluktua-
tioner har skett somliga år. För 50 år 
sedan var skogssnäppan en ovanlig 
häckfågel på Gotland. 

  
1998 tycks ha varit ett dåligt år för 
skogsduvan, därefter har populationen 
ökat och varit stabil. I Sverige har 
beståndet minskat starkt under många år 
men har de senaste sju åren stabiliserats 
på en jämn låg nivå. Skogsduvan var 
tidigare vanligare än ringduvan. Numer 
är förhållandet omvänt. På Gotland 
häckar skogsduvan i både tallskog och 
lövskog samt i sprickor i klintarna. 
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Ringduvan har varit stabil de senaste 
fem åren, men en ökning tycks ha skett 
2002. Observera dock att spridningen 
detta sista år är enorm, vilket gör den 
förmodade ökningen betydligt osäkrare. 
För 50 år sedan ansågs ringduvan på 
Gotland vara mindre allmän. Den har nu 
utökat sitt häckningsområde, från 
granskogen ut till lövskog och häckar 
även i anslutning till bebyggelse (t ex  
inne i Visby). 

Ringduvan har varit stabil de senaste 
fem åren, men en ökning tycks ha skett 
2002. Observera dock att spridningen 
detta sista år är enorm, vilket gör den 
förmodade ökningen betydligt osäkrare. 
För 50 år sedan ansågs ringduvan på 
Gotland vara mindre allmän. Den har nu 
utökat sitt häckningsområde, från 
granskogen ut till lövskog och häckar 
även i anslutning till bebyggelse (t ex  
inne i Visby). 
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0

500

1000

1500

1998 1999 2000 2001 2002

 En relativt stor nedgång 1999 och 2000, 
följd av en återgång till samma nivå 
som 1998. I resten av landet har gök-
antalet nästan halverats under de senaste 
25 åren.  

En relativt stor nedgång 1999 och 2000, 
följd av en återgång till samma nivå 
som 1998. I resten av landet har gök-
antalet nästan halverats under de senaste 
25 åren.  
  

    
Det tycks ha skett en rejäl ökning 2002 
efter att populationen tidigare varit 
konstant. Man ska dock ha i åtanke att 
många rutter saknade spillkråkor, vilket 
gör resultaten något osäkra och att 
ökningen kan kännas större än vad den 
egentligen är. Spillkråkan är betydligt 
mer beroende av gammal tallskog än 
större hackspett.  

Det tycks ha skett en rejäl ökning 2002 
efter att populationen tidigare varit 
konstant. Man ska dock ha i åtanke att 
många rutter saknade spillkråkor, vilket 
gör resultaten något osäkra och att 
ökningen kan kännas större än vad den 
egentligen är. Spillkråkan är betydligt 
mer beroende av gammal tallskog än 
större hackspett.  
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Antalet större hackspettar har varit 
ungefär detsamma under de fem under-
sökta åren. Samma trend gäller också 
för övriga landet. Även för denna art 
(liksom ovan) är materialet för litet för 
att säkert kunna uttala som om even-
tuella förändringar. 

  
Populationen av trädlärkor har varit 
stabil eller eventuellt något ökande. 
Typisk häckningsmiljö är den mosaik 
av hällmarker och glesa hällmarks-
skogar som man framför allt finner på 
norra Gotland. Det är stor variation 
mellan olika rutter, då denna skogstyp 
inte är jämnt fördelad i det gotländska 
landskapet.  

 
  

Trädpiplärkan tycks ha ökat betydligt, 
under de senaste fem åren och är efter 
lövsångaren den mest talrika arten i de 
gotländska skogarna. På fastlandet har 
trädpiplärkan däremot minskat de 
senaste 15 åren. Den förekommer i alla 
skogstyper, men gynnas av ett fragmen-
terat skogslandskap. 

  
Under inventeringen 1998 observerades 
endast en gärdsmyg! Detta innebär att 
även en liten ökning ger höga staplar. 
Efter det första årets låga antal tycks 
utvecklingen ha varit mer gynnsam. En 
optimal häckningsbiotop karaktäriseras 
av tät undervegetation, gärna med kvar-
lämnade rishögar och rotvältor. Gärd-
smygen är en art som tydligt gynnas av 
milda vintrar. Efter den kalla vintern 
1986 har det svenska beståndet ökat 
kraftigt. 
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De senaste tre åren sågs färre järn-
sparvar än tidigare. Minskningen känns 
emellertid inte alarmerande. I övriga 
Sverige har beståndet varit relativt 
konstant de senaste decennierna. På 
Gotland är järnsparven inte alls lika 
vanlig som på fastlandet, vilket kan bero 
på att den första häckningen rappor-
terades för endast 50 år sedan. 

De senaste tre åren sågs färre järn-
sparvar än tidigare. Minskningen känns 
emellertid inte alarmerande. I övriga 
Sverige har beståndet varit relativt 
konstant de senaste decennierna. På 
Gotland är järnsparven inte alls lika 
vanlig som på fastlandet, vilket kan bero 
på att den första häckningen rappor-
terades för endast 50 år sedan. 

   
En ”märklig” ökning det senaste året, 
dock med en enorm variation mellan 
olika rutter, vilket ger en viss osäkerhet 
till den egentliga storleksökningen. 
Populationen i Sverige har varit stabil 
men fluktuerande mellan olika år. Röd-
haken är också en art som gynnas av 
milda vintrar. Den förekommer i alla 
typer av skogar och även i parker och 
trädgårdar. 

En ”märklig” ökning det senaste året, 
dock med en enorm variation mellan 
olika rutter, vilket ger en viss osäkerhet 
till den egentliga storleksökningen. 
Populationen i Sverige har varit stabil 
men fluktuerande mellan olika år. Röd-
haken är också en art som gynnas av 
milda vintrar. Den förekommer i alla 
typer av skogar och även i parker och 
trädgårdar. 

  
    

Antalet koltrastar tycks ha ökat, jämfört 
med det klena (?) året 1998. Speciellt 
senaste året registrerades betydligt fler 
koltrastar, dock längs ett fåtal rutter. 
Trenden är att koltrasten ökar inte bara i 
övriga Sverige utan även i Danmark och 
Finland. 

Antalet koltrastar tycks ha ökat, jämfört 
med det klena (?) året 1998. Speciellt 
senaste året registrerades betydligt fler 
koltrastar, dock längs ett fåtal rutter. 
Trenden är att koltrasten ökar inte bara i 
övriga Sverige utan även i Danmark och 
Finland. 

    
Ingen entydig utveckling. Björktrasten 
förekommer sällan i större numerär i 
denna typ av marker. Även i övriga 
landet tycks det ske större eller mindre 
populationssvängningar mellan åren. 
Räknas traditionellt som en nordlig art, 
men har under de senaste decennierna 
ökat kraftigt i södra Sverige. 

Ingen entydig utveckling. Björktrasten 
förekommer sällan i större numerär i 
denna typ av marker. Även i övriga 
landet tycks det ske större eller mindre 
populationssvängningar mellan åren. 
Räknas traditionellt som en nordlig art, 
men har under de senaste decennierna 
ökat kraftigt i södra Sverige. 
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En tydligt ökande trend under de fem 
inventerade åren. Taltrasten är efter 
lövsångare och trädpiplärka den van-
ligaste fågelarten i de gotländska 
skogarna. I Sverige har populationen 
varit stabil de senaste 25 åren.  

  
En stor variation mellan respektive 
rutter inom samma år, vilket ger viss 
osäkerhet vid tolkandet av resultaten. 
Rödvingetrasten tycks i alla fall inte ha 
minskat sedan 1998. Beståndsutveck-
lingen i Sverige har varit relativt 
fluktuerande under de senaste 25 åren. 

 
  

Ärtsångaren är inte någon egentlig 
skogsfågel men förekommer längs de 
flesta rutterna. Den trivs bäst i buskrika 
betesmarker, igenväxande inägor, och i 
gränszonen mellan skog och öppen 
mark. Trenden är ökande sedan 1998. 
Ärtsångarens beståndsutveckling i Sve-
rige de senaste 25 åren uppvisar stora 
variationer mellan åren.  

  
Inte heller svarthättan är någon typisk 
barrskogsfågel utan föredrar mogen löv-
och blandskog, buskrik blandskog och 
liknande miljöer – biotoper som är 
sparsamt förekommande på Gotland. De 
senaste 25 åren har antalet svarthättor 
mer än fördubblats i resten av landet 
och en ökning tycks förekomma även 
här på ön. 
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Kungsfågeln missgynnas av hårda 
vintrar. Den var, något förvånande, inte 
särskilt talrik men återfanns relativt 
jämnt fördelat mellan rutter och år. 
Häckar helst i tät granskog men före-
kommer även i ren tallskog fast då 
oftast i lägre tätheter. Den gotländska 
populationens fluktuationer överens-
stämmer väl med övriga rikets.  

 
 
 Svartmesen är i södra Sverige den mest 

spridda av barrskogsmesarna. Eftersom 
talltita, entita och tofsmes inte före-
kommer på Gotland, har svartmesen 
kunnat expandera till andra biotoper. 
Gustafsson & Högström (1981) upp-
skattade att svartmesen var dubbelt så 
talrik som talgoxen och blåmesen 
tillsammans. Den här inventeringen 
motsäger dock detta. Svartmesen upp-
visar vissa förändringar mellan åren och 
relativt stor spridning mellan de 
inventerade rutorna. 

  
Den stora ökningen under 2000-2001 
avtog lika plötsligt. Blåmesen var dock 
sällan speciellt talrik längs någon av 
barrskogsrutterna utan föredrar istället 
att häcka i löv-och blandskogar. 
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Inte heller talgoxen är särskilt frekvent 
förekommande men tycks ha ökat i 
antal. I likhet med blåmesen trivs 
talgoxen bäst i lövdominerade skogar. 
Enligt den svenska häckfågeltaxeringen 
uppvisar talgoxen en mycket stabil 
populations-storlek.  

Inte heller talgoxen är särskilt frekvent 
förekommande men tycks ha ökat i 
antal. I likhet med blåmesen trivs 
talgoxen bäst i lövdominerade skogar. 
Enligt den svenska häckfågeltaxeringen 
uppvisar talgoxen en mycket stabil 
populations-storlek.  

    
Trädkryparen förekommer i all slags 
skogsmark, men för sitt födosök före-
drar den de äldre trädens grövre bark. 
Det gotländska mönstret med vissa 
fluktuationer överensstämmer väl med 
de senaste 25 åren i övriga landet. 
Trädkryparen var aldrig särskild talrik i 
de 20 rutorna, vilket kan bero på att den 
har stor revir, 10 ha eller mer (Svensson 
m fl 1999). 

Trädkryparen förekommer i all slags 
skogsmark, men för sitt födosök före-
drar den de äldre trädens grövre bark. 
Det gotländska mönstret med vissa 
fluktuationer överensstämmer väl med 
de senaste 25 åren i övriga landet. 
Trädkryparen var aldrig särskild talrik i 
de 20 rutorna, vilket kan bero på att den 
har stor revir, 10 ha eller mer (Svensson 
m fl 1999). 
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En ökning de senaste två åren men 
samtidigt en enorm variation mellan 
olika rutor. Beståndsutvecklingen har i 
Sverige varit stabil sedan 1975. Kråkan 
har sin främsta förekomst i uppbrutet 
kulturlandskap med omväxlande jord-
bruksmark, alltså inte de inventerade 
skogsbiotoperna. 

En ökning de senaste två åren men 
samtidigt en enorm variation mellan 
olika rutor. Beståndsutvecklingen har i 
Sverige varit stabil sedan 1975. Kråkan 
har sin främsta förekomst i uppbrutet 
kulturlandskap med omväxlande jord-
bruksmark, alltså inte de inventerade 
skogsbiotoperna. 

    
Jämfört med 1998 var det mer än 
dubbelt så många korpar fem år senare. 
Från 1975 har korpen ökat markant i 
övriga Sverige. Generellt gäller att 
denna forna ”vildmarksfågel” har börjat 
etablera sig i många nya miljöer, och då 
oftare i människans närvaro. I början av 
80-talet uppskattades det gotländska 
beståndet till ca 40 par (Gustafsson & 
Högström 1981), men torde numera 
vara avsevärt större. 

Jämfört med 1998 var det mer än 
dubbelt så många korpar fem år senare. 
Från 1975 har korpen ökat markant i 
övriga Sverige. Generellt gäller att 
denna forna ”vildmarksfågel” har börjat 
etablera sig i många nya miljöer, och då 
oftare i människans närvaro. I början av 
80-talet uppskattades det gotländska 
beståndet till ca 40 par (Gustafsson & 
Högström 1981), men torde numera 
vara avsevärt större. 
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Staren är definitivt ingen skogsfågel, 
utan trivs bäst i jordbruksmark, men 
eftersom den iakttogs relativt ofta under 
inventeringen är den ändå medtagen 
här. Som synes skiljer det mycket 
mellan olika rutter under samma år (stor 
spridning). Typiskt för staren är att 
längs de rutter den iakttas rör det sig 
ofta om fler individer. Staren har gått 
kraftigt tillbaka i det svenska jordbruks-
landskapet de senaste 25 åren. 

  
Bofinken var något förvånande endast 
den fjärde vanligaste arten, detta trots 
att den uppvisade en tydlig ökning 
under de fem åren. Tätheten lär dock 
vara högre i löv-och blandskog än i 
barrskog (Svensson m fl 1999). Den 
svenska bofinkspopulationen har varit 
extremt stabil sedan 1975. 

 
  

Detta är heller inte någon utpräglad 
barrskogsart, utan grönfinken trivs bäst i 
buskrika hagmarker. Den uppvisar en 
stabil eller något ökande utveckling. 
Grönfinken har under senare delen av 
1900-talet ökat kraftigt och har nu även 
etablerat sig i städernas omgivningar. 

  
Många fler grönsiskor sågs i några rutor 
under 2002. Grönsiskan är en utpräglad 
barrskogsfågel, men föredrar gran fram-
för tall. Det är ingalunda ovanligt med 
stora fluktuationer i grönsiskebestånden, 
eftersom antalet siskor är starkt korre-
lerat med granens kottsättning. Det 
svenska beståndet uppvisar också stora 
variationer mellan åren. 
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Domherren var aldrig särskilt talrik men 
ökade stadigt fram till 2001, för att 
sedan minska till 1998 års antal. Även i 
den svenska häckfågeltaxeringen är 
domherren förvånansvärt fåtalig trots att 
den anses vara en relativt vanlig häck-
fågel i främst gran- eller grandomi-
nerad blandskog. Möjligen medför 
domherrens diskreta levnadssätt att den 
ibland kan vara svår att upptäcka. 

Domherren var aldrig särskilt talrik men 
ökade stadigt fram till 2001, för att 
sedan minska till 1998 års antal. Även i 
den svenska häckfågeltaxeringen är 
domherren förvånansvärt fåtalig trots att 
den anses vara en relativt vanlig häck-
fågel i främst gran- eller grandomi-
nerad blandskog. Möjligen medför 
domherrens diskreta levnadssätt att den 
ibland kan vara svår att upptäcka. 

    
Gulsparven var relativt vanlig trots att 
den helst häckar i buskrika betesmarker, 
kantzoner mm. Under 1990-talet har det 
skett en liten nedgång i det svenska 
beståndet, medan den gotländska popu-
lationen tycks vara stabil eller t o m 
något ökande. 

Gulsparven var relativt vanlig trots att 
den helst häckar i buskrika betesmarker, 
kantzoner mm. Under 1990-talet har det 
skett en liten nedgång i det svenska 
beståndet, medan den gotländska popu-
lationen tycks vara stabil eller t o m 
något ökande. 
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Av ovanstående diagram framgår att flera gotländska fågelarter har ökat i numerär under den 
senaste femårsperioden. Det man också kan utläsa är att konfidensintervallen stundom är 
mycket stora. Detta är tecken på det faktum att hos vissa arter skiljer det stort i antal individer 
mellan rutterna under samma år. Avvikelserna blir oftast mest markerade då materialet är litet, 
d v s då det rör sig om ett relativt litet observerat individantal. Man ska därför iaktta en viss 
försiktighet och inte dra alltför långtgående slutsatser utifrån dessa preliminära resultat. Då 
inventeringarna bara pågått i fem år bör man åtminstone avvakta ytterligare fem innan 
eventuella populationsförändringar kan kännas statistiskt säkerställda. 

Av ovanstående diagram framgår att flera gotländska fågelarter har ökat i numerär under den 
senaste femårsperioden. Det man också kan utläsa är att konfidensintervallen stundom är 
mycket stora. Detta är tecken på det faktum att hos vissa arter skiljer det stort i antal individer 
mellan rutterna under samma år. Avvikelserna blir oftast mest markerade då materialet är litet, 
d v s då det rör sig om ett relativt litet observerat individantal. Man ska därför iaktta en viss 
försiktighet och inte dra alltför långtgående slutsatser utifrån dessa preliminära resultat. Då 
inventeringarna bara pågått i fem år bör man åtminstone avvakta ytterligare fem innan 
eventuella populationsförändringar kan kännas statistiskt säkerställda. 
  
För de flesta arterna skedde en ökning jämfört med det första inventeringsåret 1998. Detta kan 
bero på att detta första år var ovanligt dåligt från häckfågelsynpunkt. Faktum är dock att för 
vissa arter har det även skett förbättringar mellan efterföljande år. Det var tydligt positiva 
trender för t ex trädpiplärka, gärdsmyg, taltrast, koltrast, lövsångare, talgoxe, kråka, korp och 
bofink.  

För de flesta arterna skedde en ökning jämfört med det första inventeringsåret 1998. Detta kan 
bero på att detta första år var ovanligt dåligt från häckfågelsynpunkt. Faktum är dock att för 
vissa arter har det även skett förbättringar mellan efterföljande år. Det var tydligt positiva 
trender för t ex trädpiplärka, gärdsmyg, taltrast, koltrast, lövsångare, talgoxe, kråka, korp och 
bofink.  
  
Bland arter som inte har skogen som sin främsta häckmiljö men som uppvisade samma 
stigande populationsutveckling märks bl a ärtsångare, svarthätta, och grönfink.  
Bland arter som inte har skogen som sin främsta häckmiljö men som uppvisade samma 
stigande populationsutveckling märks bl a ärtsångare, svarthätta, och grönfink.  
  
För en handfull arter skedde stora ökningar 2002 (skogssnäppa, ringduva, spillkråka, rödhake 
och grönsiska) men det är för tidigt att uttala sig om huruvida dessa förbättringar är bestående 
eller bara tillfälliga toppar.  

För en handfull arter skedde stora ökningar 2002 (skogssnäppa, ringduva, spillkråka, rödhake 
och grönsiska) men det är för tidigt att uttala sig om huruvida dessa förbättringar är bestående 
eller bara tillfälliga toppar.  
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Den enda art som uppvisade en vikande trend var järnsparven. Denna sena invandrare till det 
gotländska landskapet är fortfarande inte särskilt vanlig här, men dess populationsutveckling 
bör hållas under uppsikt. En liten ökning skedde dock 2002, vilket kanske är början på en 
förbättring. 
 
För ett antal arter, främst stannfåglar där de gotländska vinterförhållandena kan vara 
avgörande, finns tecken på fluktuationer mellan år. Rödhake, björktrast, kungsfågel, svartmes, 
blåmes, trädkrypare och gulsparv uppvisar alla varierande antal mellan olika år. 
 
Föga förvånande var lövsångaren den vanligaste arten (Tab. 4). Att den var så totalt över-
lägsen får nog ändå anses som uppseendeväckande. Liksom att populationen har mer än 
fördubblats under de fem åren. Lövsångaren är ändå ingen typisk skogsart utan har ofta högre 
tätheter i lövskog. En liknande positiv utveckling hade den näst talrikaste arten, trädpiplärkan, 
där det skedde en fördubbling mellan 1998 och 1999 och t o m en tredubbling till 2002. Att 
bofinken endast kom på fjärde plats kan kanske ses som märkligt. Både trädpiplärkan och 
taltrasten är dock mer utpräglade barrskogsfåglar än bofinken. Noterbart är att av de 15 
vanligaste arterna var det endast staren och talgoxen som inte ökade i antal 2002. 
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Tabell 4. De 15 vanligaste arterna under de fem inventeringsåren. 
 
Art 1998 1999 2000 2001 2002 Medel
 

Lövsångare 
 

1540
 

2353 
 

1817
 

2931
 

3638
 

2 456
Trädpiplärka 621 1284 1173 1169 1867 1 223
Taltrast 520 520 809 1031 1406 857
Bofink 392 437 655 759 955 640
Ringduva 286 371 378 480 937 490
Koltrast 222 391 330 448 798 438
Gulsparv 227 247 495 618 474 412
Kråka 169 304 278 454 536 348
Skogsduva 142 205 247 178 222 199
Grönsiska 77 109 75 157 442 172
Björktrast 119 224 96 123 284 169
Talgoxe 113 147 209 193 171 167
Stare 160 133 115 192 163 153
Rödhake 101 146 60 34 244 117
Rödvingetrast 89 144 84 90 164 114
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