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TEXT: BILL DOUHAN

Kornknarr i Upplands 
rapportområde 2008 

”Kornknarren har som bekant avtagit fruktansvärt, särskilt under 
de sista tio åren, då slåttermaskinerna kommit så allmänt i bruk, 
att de användas även på de minsta marker. I Uppsalatrakten finns 
nu knappt ett par inom områden, där man för omkring 10 år se-
dan kunde uppskatta stammen till tio par. På vissa marker såsom 
Kungsängarna och Läby träsk med deras omgivningar kunde för 
15–20 år sedan antalet säkert uppskattas till 25 par. Där finns nu 
– på Kungsängen två till tre par – i Läbymarkerna ett till två par. 
Mellan Uppsala stad och Broby öster därom, alltså på ett område 
av omkring 7 km längd och ungefär en km brett fanns 1938 och 
1939 endast ett par. På detta område häckade förr ett mycket stort 
antal kornknarrar. Då man gick med en lina sträckt mellan ett 
par personer över ängarna lyfte kornknarrar för mindre än vart 
hundrade steg, och om nätterna såg man hanarna flyga och slåss 
överallt. Något dylikt får man aldrig se numera. Här vid Älvgärde 
häckade mellan 1909 och 1917 nio till elva par på en areal av 
omkring 300 tunnland. 1933 häckade här tre par. Samma år erhöll 
jag på begäran alla fåglar, som dödades under höstslåttern. Det blev 
18 ungar av kornknarr och två gamla honor. Året därpå häckade 
här endast ett par. Sedan dess har ej ett enda par häckat här, men 
hanar kommer i ett fåtal, man hör dem skrika ett par nätter och 
sedan ge de sig iväg”.

Figur 1. 
Kornknarr i 
Upplands 
rapport-
område 
1970-2008
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Så beskrev Kjell Kolthoff (Lönnberg 1940) 
situationen för kornknarr i Uppland. Än 
idag finns det enstaka äldre personer som 
kan berätta hur vanlig arten var runt om i 
odlingsbygden, särskilt på fuktiga marker. Att 
den verkligen var talrik råder det inga tvivel 
om då det rimligtvis inte finns någon risk 
för förväxling med annan art. Kornknarrens 
karaktäristiska läte går inte att ta miste på 
och är för övrigt också det nästan enda sät-
tet att uppmärksamma dess närvaro. Artens 
tillbakadragna levnadssätt gör att även mer 
erfarna fågelskådare i de flesta fall bara har 
sett den med egna ögon vid något eller några 
få tillfällen. Svårigheterna att se den gör det 
också besvärligt att konstatera huruvida de 
spelande som hörs hos oss idag verkligen 
häckar eller är oparade hanar. Enstaka häck-
ningar har dock rapporterats från senare år 
och det råder inga tvivel om att den verkligen 
tillhör Upplands årliga häckfågelarter. Om 
vi antar att antalet spelande hanar speglar 
förändringar i häckningsförekomsten borde 
det innebära att arten har ökat i landskapet, 
framför allt i Upplands rapportområde, under 
senare år. Antalet rapporterade knarrar har 
nämligen ökat rejält i Upplands rapportom-

råde under de senaste årtiondena, särskilt 
tydligt från slutet av 1990-talet och fram till 
idag (se Figur 1).

DET ÄR INTE BARA i Uppland som kornknarren 
har ökat under senare tid. Tidigare var den 
fortfarande tämligen vanlig bara på Öland och 
Gotland, men den finns numera i ökande antal 
även i flera landskap på fastlandet i södra och 
mellersta Sverige. Eftersom kornknarren hörs 
långt och ofta spelar intensivt under försom-
marnätterna, registreras den i stor omfattning 
av alla de skådare som gärna åker runt och 
lyssnar efter nattsångare. Troligen är det få 
arter som rapporteras i så hög utsträckning 
som kornknarr, men eftersom det sitter knar-
rar även i områden som sällan, eller aldrig, 
blir avlyssnade, finns det givetvis än fler än de 
som rapporteras. En riktad inventering skulle 
därmed ge ytterligare ett antal spelande att 
lägga till de övriga.

För att få en bättre bild av det verkliga 
antalet spelande kornknarrar i landet under 
ett år valde SOF arten till riksinventeringsart 
för 2008. Det var nu 40 år sedan arten senast 
hade varit föremål för en rikstäckande inven-
tering och innan dess gjordes en motsvarande 

KORNKNARR FOTO: TERO NIEMI
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inventering även 1957. Resultaten av de två 
första inventeringarna blev 15 respektive 
21 spelande hanar i landskapet Uppland 
(Enemar 1957, 1969). Trots de låga antalen 
tolkades resultaten 1969 som att en mindre 
återhämtning kunde ha ägt rum efter några 
årtionden med synnerligen dålig förekomst 
på fastlandet. Sett ur dagens perspektiv säger 
detta något om hur ovanlig arten var på den 
tiden, d.v.s. under 1950- och 1960-talen.

Inventeringen 2008  
Rrk lade inför årets inventering av kornknarr 
inte ned någon möda på att dela upp rap-
portområdet i regelrätta inventeringsområden 
och gjorde ej heller några påtagliga försök att 
få intresserade att lyssna av områden som vi 
inte trodde skulle bli särskilt väl avlyssnade. 
Vår förhoppning var att rapportområdet 
ändå skulle bli förhållandevis väl avlyssnat 
av alla de nattaktiva skådare som brukar dra 
runt i sommarnatten på jakt efter allehanda 
nattsångare. Rrk försäkrade sig dock om att 
Mats Edholm, som vanligt, skulle lyssna 
av en stor del av nordöstra Uppland, d.v.s. 
den del av rapportområdet som han under 
en lång följd av år noggrant har genomsökt 
efter i första hand kornknarrar. Andra hade 
tagit på sig att inventera den östra delen av 
Uppsala kommun och vi hade också hjälp av 
studerande vid Uppsala universitet som hade 
projektarbeten med inriktning på denna art. 
Även länsstyrelsen i Uppsala län var med 
och backade upp inventeringen ekonomiskt 
då de har för avsikt att försöka skydda och 
bevara de bästa lokalerna för arten. I övrigt 
uppmanades rapportområdets alla skådare, på 
hemsidan och i FiU, att på bästa sätt bidra till 
inventeringens genomförande.

Resultat  
Rekordresultatet från fjolåret, 214, överträf-
fades 2008 med nära 40 procent i och med 
att 295 spelande har rapporterats i Svalan 
fram till början av 2009. Även om vi antar att 
kornknarren, till följd av riksinventeringen, 
har eftersökts och rapporterats i större ut-
sträckning än normalt, finns det mycket som 
talar för att arten hade ett rekordår i Uppland. 

Sannolikt var 2008 det bästa året på över sex 
decennier!

ÄVEN OM 2008 var ett bra år för kornknarr var 
arten inte jämnt fördelad över rapportområ-
det. I och för sig har det rapporterats spelande 
hanar från samtliga kommuner (se Tabell 1), 
men några kommuner hade betydligt fler än 
andra. Klart flest kornknarrar har rapporterats 
från Tierp med 125 spelande. Därefter följde 
två andra likaledes till ytan stora kommuner, 
Uppsala/Knivsta och Norrtälje, men med 
vardera bara ungefär en tredjedel av antalet 
i Tierp. Även Östhammar, Enköping och 
Älvkarleby hade relativt goda antal medan 
förekomsterna i övriga kommuner var mer 
blygsamma. Endast två i Heby är anmärk-
ningsvärt få, men kommunen består till 
mycket stor del av skogsmark. Likaså var det 
glest mellan hanarna i stora delar av den östra 
halvan av Uppsala kommun, men också i den 
nordvästra delen av Norrtälje samt sydöstra 
delen av Östhammar. Även här är andelen 
skog betydande.

Tabell 1. Antalet spelande hanar av kornknarr i 
Upplands rapportområde 2008 fördelat på kommuner.

 
Älvkarleby 18  
Tierp 125
Heby 5
Sala; del av 2
Uppsala/Knivsta 43
Östhammar 36
Norrtälje 42
Enköping 22
Håbo 2

Att Tierp kommun hade så många kornknar-
rar berodde till stor del på den mycket täta 
förekomsten på Marma skjutfält. Inom detta 
flera kvadratkilometer stora gamla skjutfält, 
som numera till stor del består av ohävdade 
gräsmarker, fanns totalt ett 50-tal spelande 
hanar. Här var de så talrika att det var svårt 
att skilja individerna från varandra. Spelande 
hördes i alla vädersträck och det låg nära till 
hands att tänka sig tillbaka ett sekel då det 
kanske var så här runt om i stora delar av 
Uppland.
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ÄVEN OM FÖREKOMSTEN på Marma skjutfält får 
anses som närmast unik, fanns det flera spe-
lande hanar också på andra lokaler (se Tabell 
2). Flest var de som mest elva hanar som 
hördes på sankängarna vid Exarby, belägna 
ungefär en halvmil nordväst om Vendelsjön, 
väl samlade inom ett förhållandevis begränsat 
område. Sammanlagt tolv hanar rapporteras 
även mellan Skärplinge och Grönsö, sydost 
och öster om Ledskärsviken. Dessa var mer 
utspridda, men anses här ändå som en ansam-
ling där det kanske förekom en viss omflytt-
ning mellan delområdena. Totalt fanns det 
tolv områden med ansamlingar bestående av 
minst fem spelande kornknarrar och elva av 
dessa var belägna i den norra och nordöstra 
delen av rapportområdet. Undantagen var 
fem spelande vid Revelstasjön i Enköping 
kommun. Andra lite högre antal i den södra 
delen av rapportområdet, dock färre än fem, 
har rapporterats från Hjälstaviken (4) och 
väster om Alstasjön (3).

Tabell 2. Områden i Upplands rapportområde med 
ansamlingar av minst fem spelande hanar 2008.

 
Marma skjutfält, Tierp 49
Ledskär, Tierp 12
Exarby, Tierp 11
Vigelsbo/Dannebo/Masugnsskogen, 
Östhammar 11
V Husby, Tierp 9
Södra Vendelsjön, Tierp 7
Bälinge mossar, Uppsala 7
Dannemora, Uppsala 6
Gråska, Norrtälje 6
Gårdskär, Älvkarleby 5
Månkarbo, Tierp 5
Revelstasjön, Enköping 5

Karta 1 visar att det stora flertalet av alla 
kornknarrar fanns i inlandet. Bortsett från de 
som satt i anslutning till Ledskärsviken är det 
få som rapporterats från lokaler längs kusten 
och på öar i skärgården. Inte en enda har 
rapporterats från Gräsö och bara en handfull 
från Väddö/Singö. Dessa stora öar har till 
synes lämpliga biotoper, men tycks inte ha 
någon nämnvärd dragningskraft på arten. Att 
det kan finnas spelande hanar även på öar 
längre ut i skärgården visar förekomsten av 

en hane på Svartlöga, utanför Blidö. Här fanns 
en spelande kornknarr för tredje året i följd 
(Sten Ridderlöf; i Svalan). Därutöver fanns 
det bara ytterligare en spelande rapporterad 
från ö i skärgården; på Arholma. Att så få hörs 
på öar i skärgården beror sannolikt mest på 
att tillgången på lämpliga biotoper är begrän-
sad, men där sådan finns tycks arten t.o.m. 
kunna häcka. Uppgifter från boende på Lidö, 
i Norrtälje kommun, visar att observationer 
av spelande hane under försommaren följdes 
av iakttagelser av ungar i samband med slåtter 
senare på sommaren (Douhan 2008).

Biotopval 
Spelande kornknarrar rapporteras företrädes-
vis från gräsmarker, ofta sanka, och i anslut-
ning till sjöar och vattendrag. Slåttervallar kan 
hysa någon enstaka hane, men vanligtvis bara 
tillfälligt. Mer stadigvarande förekomster finns 
nästan bara på ängar där gräset får stå kvar. 
Detta är givetvis av avgörande betydelse om 
en eventuell häckning skall ha förutsättning 
att lyckas. Även gamla vallar och sankängar 
som planterats med granplantor kan hysa flera 

Karta 1. Kartan visar kornknarrens förekomst i land-
skapet Uppland 2008. Det stora flertalet fanns i ett bälte 
från Uppsala och norrut genom den centrala delen av 
landskapet. Som vanligt få i den sydöstra delen samt i 
väster.
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spelande hanar så länge granarna inte vuxit sig 
för höga. Även om stora gräsbevuxna områden 
kan ha flera spelande hanar (t.ex. Marma) 
finns det även exempel på att små ytor omgär-
dade av olämpliga biotoper kan hysa enstaka 
spelande. Dessa sitter dock här bara någon 
enstaka natt innan de drar vidare. 

Diskussion 
En spelande kornknarr hörs mycket långt och 
det är därför ofta lätt att konstatera förekomst 
av arten. Att det finns en spelande hane på 
en lokal behöver dock inte betyda att den 
också häckar här. Få arter är så lätta att påvisa 
förekomst av, men samtidigt så svåra att följa 
upp eventuella häckningar av som kornknarr. 
Ett tydligt exempel på det är att inga andra 
häckningsindicer än spelande fåglar har rap-
porterats från 2008. Att häckningar förekom-
mer vet vi därför att enstaka har rapporteras 
från tidigare år. De få konstaterade häckningar 
som registrerats har vanligtvis varit flygg 
unge/kull som stötts i samband med slåtter, 
jakt eller rastning av hund.

VI VET SÅLEDES att kornknarren häckar i Upp-
land, men vi har ingen aning om i vilken 
omfattning. Att antalet spelande hanar har 
ökat kraftigt under senare år indikerar att 
häckningsframgången varit god, men kan 
också bero på att de är resultat av häckningar 
på annat håll. Hanar brukar ofta vara överre-
presenterade i randområdena när en art ökar 
och Uppland är beläget vid nordgränsen av 
artens utbredningsområde i landet (och grän-
sen i väster från förekomsterna i Estland och 
Lettland). Det kan därför vara så att antalet 
spelande hanar inte i samma utsträckning 
speglar förekomsten av honor. Om detta vet 
vi tyvärr ingenting.

När det gäller olika aspekter på kornknar-
ren och dess förekomst i Uppland kan vi i 
stort sett bara spekulera. Vad är t.ex. anled-
ningen till att hanarna ofta sitter flera samlade 
på en förhållandevis liten yta när det finns till 
synes lika lämpliga gräsmarker i närheten? Är 
det bara så att det mänskliga ögat inte kan 
avgöra faktiska skillnader i biotopen eller är 
det så att de hellre sitter flera tillsammans 

istället för att vara mer jämnt spridda? Finns 
det fördelar med att sitta flera hanar på en 
liten yta?

OM VI ANTAR att det är så att hanarna gärna 
samlas flera tillsammans på vissa platser, kan 
det givetvis bero på att dessa är mer lämpliga 
för arten än andra. Kanske är tillgången på 
föda, och därmed även honor, bättre här än 
på andra lokaler. Hur de hittar hit är svårt 
att veta, men kanske är det så att de är födda 
på platsen ett tidigare år och därför sökt sig 
tillbaka till sitt ursprung. Det kan även vara 
så att de söker sig fram och slår sig ned där 
förutsättningarna är de rätta. En anledning 
till att det sitter fler spelande hanar inom 
ett litet område kan kanske också vara att 
redan revirhävdande hanar lockar ner andra 
som passerar över på sträck. Flera spelande 
hanar borde rimligtvis indikera förekomst 
av lämplig biotop och därmed även andra 
positiva förutsättningar, t.ex. gott om föda. 
Kanske också förekomst av honor? Låter en 
spelande hane annorlunda, eller har den även 
andra läten, när det finns honor på plats?

EN ANNAN FÖRKLARING skulle teoretisk kunna 
vara att det är tillgång på honor som drar till 
sig spelande hanar. Att förekomst av honor 
drar till sig hanar är rimligt, men hur går det 
i så fall till? Eftersom honorna veterligen inte 
har några läten med detta syfte är det mer san-
nolikt att det är förekomst av spelande hanar 
som drar till sig honor. Det gäller då särskilt 
lokaler med flera hanar där honan kan välja 
den bäst lämpade partnern. 

Även om vissa lokaler har en tendens att 
dra till sig ett flertal spelande hanar är det 
emellertid också så att det inte är säkert att 
många spelande ett år betyder att det finns 
många där även efterföljande år. Det finns 
många exempel genom åren på att en lokal 
med flera spelande hanar ett år helt saknar 
förekomst året därpå. En sådan lokal kan dock 
nästföljande år, eller några år senare, åter hysa 
flera spelande. Frånvaro av spelande hanar 
ett år kan bero på att förutsättningarna inte 
är de rätta, kanske saknas det föda och/eller 
honor.
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DET ÄR OCKSÅ VANLIGT förekommande att en 
lokal hyser en spelande hane några nätter, 
men sedan är det tyst. Man antar då gärna att 
det inte fanns någon hona på lokalen och att 
hanen då drog vidare i hopp om bättre tur 
på en annan plats. 

Så är det säkert många gånger, men en 
alternativ förklaring kan vara att han tystnat 
därför att han fått sällskap av en hona. På så 
sätt har han kanske större chans att slippa 
konkurrens av andra hanar som skulle kunna 
dras till platsen om han fortsätter med sitt 
spelande. Studier på Öland har visat att sång-
aktiviteten minskar i samband med parbild-
ning, men att den åter ökar då honan påbörjat 
äggläggningen och hon därmed överges. 

ATT HANAR FLYTTAR från en lokal till en annan 
är troligt om den första inte uppfyller de krav 
som arten ställer. Det innebär att det finns risk 
för dubbelräkningar vid en inventering som 
denna som täcker hela sommaren. Det finns 
säkert ett flertal av de rapporterade hanarna 
som har hörts på mer än en lokal. Å andra 
sidan fanns det givetvis också kornknarrar 
på lokaler som aldrig blev avlyssnade och 
som därför inte kom med bland de rapporte-
rade. I vilken utsträckning den ena kategorin 
eventuellt tar ut den andra är omöjligt att 
avgöra, men det förefaller troligt att de 295 
rapporterade är ett minimiantal.

Framtiden 
För närvarande är det så att kornknarren 
tycks öka i rapportområdet, åtminstone om 
vi ser till den stigande frekvensen spelande 
hanar under senare år. Tyvärr är vår kunskap 
om häckningsförekomsten emellertid i det 
närmast obefintlig. Tack vare några få kon-
staterade häckningar vet vi att häckningar 
förekommer, men vi vet ingenting om omfatt-
ningen. Tack vare sitt tillbakadragna levnads-
sätt är den mycket svår att studera, men det 
vore mycket intressant att få ökad kunskap 
om t.ex. i vilken utsträckning den häckar, 
häckningsutfallet samt i vilken omfattning de 
återkommer till födelseplatsen efterföljande 
år. Intressant vore också att få veta mer om 
artens häckningsbiologi. Det är känt att en 

hane kan para sig med flera honor och att 
hanar kan dras till varandra, men det finns 
mycket annat att ta reda på.

Mest viktigt ur bevarandesynpunkt vore 
att få veta vad som krävs för att kornknar-
ren skall trivas och lyckas med sin häckning. 
Detta är något som länsstyrelsen i Uppsala län 
glädjande nog har kommit till insikt om och 
den har också nyligen hjälpt till att få igång 
en del studier kring arten. Vår förhoppning 
är att dessa studier fortsätter och UOF har 
givetvis för avsikt att hjälpa till. Ökad kunskap 
skulle kunna innebära att skyddsåtgärder kan 
vidtagas för att skydda åtminstone de bästa 
lokalerna för arten i länet.

KORNKNARRENS SPELLÄTE HAR sedan länge hört 
den uppländska försommarnatten till och 
kanske skulle bättre kunskap om artens krav 
och utifrån dessa vidtagna skyddsåtgärder 
kunna få som följd att den framöver kan bli än 
vanligare. Ett framtidsscenario skulle kunna 
vara den bild som Kjell Kolthoff också gav 
av hur situationen var i Uppland för drygt 
hundra år sedan: ”På 1890-talet, då kornknar-
ren var allmän, såg man honom ofta sträcka 
över såväl slätter som skogar. Över slätterna 
flyger han mest på omkring 10 till 20 meters 
höjd, över skogarna några meter över trädtop-
parna”. En sådan beskrivning tycks för dagens 
skådare helt fantastisk och många kanske tviv-
lar på riktigheten i den. Vi vet dock att Kjell 
Kolthoff var en mycket säker fältornitolog 
som normalt visste vad han talade om, även 
om han mer använde gevär än kikare.
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