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Lärkorna och rutorna – 
hur går det för projektet?
JAN WÄRNBÄCK

Under hösten 2010 lanserade Upplands 
ornitologiska förening en satsning för att 
hjälpa sånglärkan genom att erbjuda den in-
tresserade allmänheten möjligheten att köpa 
lärkrutor.  Anledningen till att projektet sattes 
igång är sånglärkans drastiska minskning, en 
decimering av populationen med 75 procent 
de senaste 35 åren.

Lärkrutor, det var nog många som till en 
början inte förstod vad det rörde sig om och 
UOF måste ta åt sig mycket av äran för att 
många idag faktiskt associerar ordet med en 
konkret naturvårdsåtgärd. För säkerhets skull, 
om någon missat vad en lärkruta är, så kom-
mer det här igen. En lärkruta är en osådd ruta, 
företrädesvis i höstvete, som anläggs genom 
att lantbrukaren lyfter på såmaskinen. Rutan 
ska vara 16-20 m2 och optimalt är att anlägga 
två rutor per hektar.

Sånglärkan använder inte rutan för att 
häcka i, även om bon ofta finns i närheten, 
utan snarare för att komma ned i grödan för 
att söka föda. När vetet växer sig högt blir det 
så tätt att lärkorna helt enkelt har svårt att 
hitta lämpliga platser att landa på. Sannolikt 
blir också insektsfaunan annorlunda i rutorna 
vilket också gör att det finns mer tillgänglig 
mat för fåglarna.

Hur har då projektet mottagits? Över 
förväntan måste man säga. Till dags dato har 
UOF sålt över 1750 lärkrutor! Dessutom 
har projektet nu blivit nationellt tack vare 
bidrag från Världsnaturfonden (WWF) och 
deras fond för innovativ naturvård. Sveriges 
Ornitologiska Förening (SOF) har i och med 
detta tagit över administrationen under 2012 
och har också anställt en person på halvtid 
som jobbar med projektet. Målet är att det 
ska anläggas lärkrutor i slättbygderna i Skåne, 
Västergötland och Östergötland. 

Det finns också lite uppföljning planerad. 
UOF:s styrelseledamot Mattis Jansson kom-

mer till exempel i sin mastersuppsats titta på 
effekter av lärkrutor. Ett arbete som emotses 
med stor spänning och som förhoppnings-
vis kan resultera i en redogörelse i Fåglar i 
Uppland. 

I Uppland finns under 2012 lärkrutor 
anlagda på Laggaslätten Sydost om Uppsala, 
Husby-Långhundra samt på Grillbyslätten 
och runt Örsundsbro. I och med att det sås 
nytt höstvete varje år måste man också an-
lägga nya rutor varje år, därför är det viktigt 
med ett kontinuerligt stöd – varje år.

Liksom förra året kommer föreningen 
också i år att ordna en exkursion i början på 
juni för de som köpt rutor. 

UOF vill ta tillfället i akt att tacka alla 
som stött projektet och köpt egna eller gett 
bort rutor. Och kom ihåg att fortsätta stödja 
projektet nu i SOF:s regi, det kommer även i 
fortsättningen anläggas lärkrutor i Uppland. 
Vi är en del i arbetet att vända sånglärkans 
negativa trend.

Lärkruta i början av maj på Laggaslätten, 
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Läs mer SOF:s arbete med projektet på
www.sofnet.org/radda_sanglarkan


