
Inventeringarna har givit oss en bra upp-
fattning om numerär och utbredning för 
utvalda arter. Nackdelen med dem är att 

de bara redovisar situationen det år då arten 
inventerats och det kan hinna hända mycket 
innan den åter blir föremål för en inventerings-
insats. Det är för övrigt bara ett fåtal arter som 
är möjliga att inventera på ideell basis med 
godtagbart resultat. Arbetsinsatsen blir för stor 
då arten är mer allmänt förekommande och 
kanske även förekommer i flera olika biotoper 
eller på annat sätt är mer svårinventerad. Yt-
terligare en nackdel är att det bara är någon 
enstaka art, eller några få, som kan klaras av 
under ett år.

Det kan finnas goda skäl att genomföra 
inventeringar som ger en aktuell och utförlig 
bild av en arts förekomst ett visst år. Det finns 
dock andra inventeringar som är väl så viktiga 
och det är de som ger oss fakta om flertalet 
arters relativa status under en följd av år. Det 
är inventeringar som inte berättar hur många 
par av varje art som häckar, men som visar hur 
populationerna förändas med tiden. Genom 
att använda en väl genomtänkt metodik vid 
årliga inventeringar av samma rutter, eller ytor, 
kan vi erhålla sådana fakta. På så sätt kan vi 
snabbt uppmärksamma eventuellt negativa 
populationstrender och i förekommande fall 
försöka ta reda på vad som är orsaken. Där-
efter kan vi snabbt vidta nödvändiga åtgärder. 

Bill Douhan 

UOF har sedan början av 1980-talet genomfört upprepade inventeringar av flera 
fågelarter som är mindre vanliga i rapportområdet. Det är arter som företrädesvis 
häckar i en specifik biotop och som i övrigt är förhållandevis lätta att inventera med 
bra resultat. Under senare år har det vanligtvis varit de arter som SOF valt till ”riks-
inventeringsarter”. Dessa inventeringar har i Upplands rapportområde administrerats 
av den regionala rapportkommittén och genomförts med hjälp av UOF:s medlemmar.

De arter som lämpar sig bäst för denna typ 
av inventeringar är också de mer eller mindre 
allmänt förekommande arterna.

Lunds universitet har på detta sätt arbetat 
med att följa upp förändringar i den svenska 
fågelfaunan. Inventeringarna startades i mitten 
av 1970-talet och bestod redan från början av 
främst punktinventeringsrutter, men även av 
ytor som taxerades mer utförligt. En punktrutt 
består av 20 definierade punkter längs en 
sträcka som inventeraren själv bestämmer. 
Alla fåglar som hörs eller ses på dessa punkter 
under vardera exakt fem minuter registreras. 
Rutten skall sedan inventeras helst varje år 
vid samma tid. Genom att årligen inventera ett 
stort antal punkter runt om i landet får vi en 
bra bild av hur de olika arternas numerär, för 
vissa även utbredning, förändras mellan åren. 
Hur bra den bild som erhålls är beror givetvis 
på hur många rutter som inventeras.

Under årens lopp har ett stort antal fågel-
intresserade runt om i landet deltagit i dessa 
inventeringar. Det är många som under en 
lång följd av år regelbundet har inventerat en, 
eller flera, rutter. Allt arbete har skett på ideell 
basis. Punktinventeringar har även utförts 
under vinterhalvåret och på så sätt finns det 
även fakta om vilka arter, och numerär, som 
förekommer i landet vid denna tid på året.

År 1996 startade Lunds universitet en ny 
variant av inventering som benämns ”Stan-



dardrutter”. Dessa rutter är, till skillnad mot 
den tidigare beskrivna, utlagd över hela landet 
enligt ett regelbundet mönster (ett per topo-
grafiskt kartblad) och läget kan ej påverkas av 
inventerarna. Fördelen med detta är att olika 
biotoper blir inventerade i proportion till sin 
förekomst. Standardrutterna bygger på en 
kombination av punkt- och linjetaxeringar 
vilket innebär att alla observerade fåglar längs 
sträckorna mellan punkterna också skall räk-
nas. En nackdel med denna inventeringsmetod 
är att den ställer större krav på inventeraren.

Inventeringar av typen standardrutter ger 
således ingen exakt bild av arternas numerär, 
d.v.s. hur många par som häckar. Målsätt-
ningen är istället att inhämta relativ kunskap 
om hur numerären förändras mellan åren för 
arter som inte, utan stora insatser, kan inven-
teras på annat sätt. Med detta som uttalad 
målsättning kan man delvis bortse från de 
svagheter som finns med denna metodik. Den 
största är att varje rutt bara inventeras vid ett 
tillfälle, vanligtvis i månadsskiftet maj-juni, 
när flertalet flyttande fåglar har återvänt. Vid 
denna tidpunkt har många arter redan påbörjat 
häckningen och därmed har också sångaktivi-
teten i stort upphört. Genom att inventera ett 
tillräckligt stort antal rutter kan man, trots det, 
erhålla jämförbara fakta även för dessa arter, 
men också för andra som generellt är svåra 
att uppmärksamma. En annan svaghet är att 
vissa arter, t.ex. stare, efter en tidig vår redan 
har hunnit få ut sina ungar vid inventerings-
tillfället och det påverkar givetvis resultatet. 
Man måste dock inse att alla inventeringar har 
sina svagheter och att metodiken måste sättas 
i relation till den arbetsinsats som är möjlig. 
För närvarande är det standardrutterna som ger 
bäst resultat sett till arbetsinsatsen.

Eftersom standardrutterna är mer krävande 
har det varit svårt att erhålla en bra täckning 
över landet. Även om det finns rutter som har 
inventerats årligen sedan 1996 finns det tyvärr 
också många som bara har inventerats något 
enstaka, eller några få, år. Detta problem har 
varit särskilt påtagligt i den norra delen av 
landet, men finns också i mer tätbefolkade 
delar i söder. För att råda bot på detta har 

med åren allt fler länsstyrelser beviljat eko-
nomiska medel för att få rutterna i respektive 
län inventerade. Fr.o.m. 2007 har även läns-
styrelsen i Uppsala län på ett förtjänstfullt sätt 
börjat med det och det sker i samarbete med 
UOF (Schmidt 2007). Genom detta samarbete 
får länsstyrelsen fakta om häckfågelfaunan i 
länet som kan ingå som en del i den årliga 
miljöövervakningen.

Häckningssäsongen 2007 har passerat 
och inför den var målsättningen att alla de 14 
standardrutter som är belägna i Uppsala län 
skulle inventeras. Detta lyckades tyvärr inte 
fullt ut, två blev aldrig inventerade. Nästa år 
måste vi höja ribban och se till att samtliga 
rutter klaras av.

Finns det några slutsatser vi kan dra redan 
efter det första året? Vi kan givetvis inte säga 
något om trender, men ändå redovisa en del 
fakta och erfarenheter. Vad vi redan nu kan 
säga är att antalet registrerade arter respektive 
individer givetvis varierar rejält mellan olika 
rutter. Flest arter, 81, hade 11H2H som är 
belägen väster om Ekolsundsviken i den södra 
delen av länet. Denna rutt täcker in ett flertal 
biotoper, även en Mälarvik (Sisshammarsvi-
ken), och har således goda förutsättningar att 
hysa många arter. Minst antal arter, 41, hade 
12I2C, en rutt som uteslutande är belägen i 
skogsmark och som därför inte kan ha särskilt 
många arter. Även antalet individer varierar 
givetvis mycket. En rutt som till stor del är 
belägen i öppen jordbruksbygd ger avsevärt 
många fler individer än en som mestadels 
löper i skog.

Andra faktorer som givetvis påverkar 
resultatet är inventerarens kunnande och, inte 
minst, förmåga att upptäcka fåglar. Skarp syn 
och hörsel har stor betydelse. Ytterligare en 
faktor är inventerarens erfarenhet av vad de 
olika arterna finns i för biotoper och hur de 
uppträder. Detta i kombination med hur många 
gånger man tidigare har inventerat samma 
rutt har stor betydelse för hur många arter 
som blir registrerade. Exempel på det senare 



är att man av tidigare erfarenhet vet att i den 
ladan brukar det häcka ladusvala och då håller 
man särskilt kontroll på den. Andra exempel 
på detta är att stenskvätta brukar finnas i det 
stenröset, i buskaget där borta har jag tidigare 
sett törnskata, i den lövdungen har jag hört 
skogsduva etc.

En intressant fråga är i vilken utsträckning 
vi sammantaget täcker in de arter som kan 

anses som regelbundna (= årliga) häckfåglar 
i rapportområdet på de trots allt relativt få 
rutter som finns i länet. Är det någon artgrupp 
vi till stor del missar och finns det andra som 
vi istället täcker in förhållandevis väl? Det är 
i flera fall svårt att avgöra om en art tillhör 
de regelbundna häckfåglarna eller inte, men 
176 arter anses för närvarande (2007) höra 
hit (se Tabell 1).

Bofink 755 86,4% 1,89 2,18 95,5% 6,69 7,01
Lövsångare 629 76,1% 1,53 2,01 92,0% 5,61 6,10
Ringduva 308 55,7% 1,17 2,10 81,2% 2,33 2,85
Stare 265 11,4% 0,31 2,70 27,3% 2,70 9,92
Trädpiplärka 257 46,6% 0,66 1,41 65,9% 2,26 2,88
Talgoxe 234 40,0% 0,56 1,40 70,5% 2,10 2,98
Koltrast 217 47,7% 0,72 1,50 72,7% 1,75 2,41
Sånglärka 202 23,9% 0,74 3,09 33,0% 1,56 4,72
Rödhake 202 28,4% 0,38 1,32 68,2% 1,92 2,82
Kaja 167 18,2% 0,57 3,12 18,2% 1,33 7,31
Tornseglare 164 11,4% 0,74 6,50 25,0% 1,12 4,50
Taltrast 160 33,0% 0,42 1,00 69,3% 1,40 2,02
Gulsparv 158 31,8% 0,45 1,28 59,1% 1,34 2,27
Svarthätta 137 31,8% 0,35 1,11 60,2% 1,20 2,00
Trädgårdssångare 126 29,5% 0,39 1,31 55,7% 1,05 1,88
Grönfink 126 13,6% 0,61 4,50 34,1% 0,82 2,40
Mindre korsnäbb 117 4,5% 0,18 4,00 21,6% 1,15 5,32
Kungsfågel 116 15,9% 0,17 1,07 51,1% 1,15 2,24
Tofsvipa 86 9,1% 0,32 3,50 12,5% 0,66 5,27
Pilfink 81 6,8% 0,16 2,33 10,2% 0,76 7,44
Ladusvala 80 10,2% 0,25 2,44 17,0% 0,66 3,87
Enkelbeckasin 70 6,8% 0,20 3,00 21,6% 0,59 2,74
Rödvingetrast 67 13,6% 0,16 1,17 38,6% 0,60 1,56
Kråka 67 13,6% 0,23 1,67 29,5% 0,53 1,81
Svartvit flugsnappare 66 11,4% 0,14 1,20 40,1% 0,61 1,50
Grönsiska 66 9,1% 0,11 1,25 28,4% 0,64 2,24
Blåmes 64 14,8% 0,16 1,08 31,2% 0,57 1,79
Större hackspett 63 14,8% 0,18 1,23 38,6% 0,53 1,38
Gärdsmyg 61 10,2% 0,10 1,00 31,2% 0,59 1,86
Gråtrut 60 6,8% 0,36 5,33 5,7% 0,32 5,60
Sädesärla 58 8,0% 0,08 1,00 31,2% 0,58 1,82
Fiskmås 49 4,5% 0,19 4,25 6,8% 0,36 5,33
Björktrast 49 5,7% 0,09 1,60 21,6% 0,47 2,16
Gök 47 18,2% 0,20 1,12 26,1% 0,33 1,26
Törnsångare 47 10,2% 0,12 1,22 25,0% 0,41 1,64
Trana 46 4,5% 0,08 1,75 19,3% 0,44 2,29
Grå flugsnappare 45 6,8% 0,09 1,33 21,6% 0,42 1,95
Skogssnäppa 44 6,8% 0,10 1,50 30,7% 0,40 1,30
Skrattmås 44 8,0% 0,17 2,14 10,2% 0,33 3,22
Tofsmes 39 2,3% 0,02 1,00 21,6% 0,42 1,95
Grönsångare 38 5,7% 0,08 1,40 26,1% 0,35 1,35
Järnsparv 34 9,1% 0,09 1,00 23,9% 0,30 1,24
Buskskvätta 34 4,5% 0,06 1,25 18,2% 0,33 1,82
Gräsand 32 4,5% 0,08 1,75 4,5% 0,28 6,25
Orre 32 11,4% 0,14 1,20 12,5% 0,23 1,82
Skata 30 8,0% 0,10 1,29 12,5% 0,24 1,91

Tabell 1. Resultat av 2007 års standardrutter i Uppsala län (gulmarkerade är de tio främsta i respektive parameter).



Skogsduva 26 5,7% 0,07 1,20 17,0% 0,23 1,33
Stjärtmes 24 0,0% 0,00 0,00 5,7% 0,27 4,80
Nötväcka 24 3,4% 0,03 1,00 15,9% 0,24 1,50
Törnskata 24 4,5% 0,07 1,50 14,8% 0,20 1,38
Sävsparv 24 2,3% 0,03 1,50 8,0% 0,24 3,00
Ärtsångare 23 3,4% 0,03 1,00 18,2% 0,23 1,25
Gråsparv 23 2,3% 0,06 2,50 5,7% 0,20 3,60
Dubbeltrast 22 2,3% 0,02 1,00 15,9% 0,23 1,43
Svartmes 22 2,3% 0,03 1,50 17,0% 0,22 1,27
Trädkrypare 22 5,7% 0,07 1,20 13,6% 0,18 1,33
Talltita 21 4,5% 0,05 1,00 12,5% 0,19 1,55
Skäggdopping 20 1,1% 0,11 10,00 1,1% 0,11 10,00
Korp 19 5,7% 0,06 1,00 11,4% 0,16 1,40
Ormvråk 18 5,7% 0,07 1,20 11,4% 0,14 1,20
Hussvala 18 1,1% 0,01 1,00 4,5% 0,19 4,25
Obest. korsnäbb  18 2,3% 0,05 2,00 3,4% 0,16 4,67
Nötskrika 17 3,4% 0,03 1,00 13,6% 0,16 1,17
Knipa 16 3,4% 0,03 1,00 5,7% 0,15 2,60
Fasan 15 8,0% 0,08 1,00 9,1% 0,09 1,00
Gröngöling 14 2,3% 0,02 1,00 12,5% 0,14 1,09
Sävsångare 14 2,3% 0,02 1,00 4,5% 0,14 3,00
Gransångare 14 3,4% 0,05 1,33 6,8% 0,11 1,67
Större korsnäbb 13 1,1% 0,01 1,00 4,5% 0,14 3,00
Rödstjärt 12 2,3% 0,02 1,00 9,1% 0,11 1,25
Hämpling 12 2,3% 0,02 1,00 8,0% 0,11 1,43
Sothöna 11 2,3% 0,06 2,50 2,3% 0,07 3,00
Göktyta 11 3,4% 0,03 1,00 6,8% 0,09 1,33
Steglits 11 2,3% 0,02 1,00 4,5% 0,10 2,25
Grågås 10 0,0% 0,00 0,00 3,4% 0,11 3,33
Tamduva 10 1,1% 0,06 5,00 1,1% 0,06 5,00
Spillkråka 10 4,5% 0,05 1,00 6,8% 0,07 1,00
Näktergal 10 3,4% 0,03 1,00 6,8% 0,08 1,17
Rörsångare 10 1,1% 0,01 1,00 3,4% 0,10 3,00
Gulärla 9 1,1% 0,01 1,00 2,3% 0,09 4,00
Entita 9 2,3% 0,02 1,00 8,0% 0,08 1,00
Sångsvan 8 1,1% 0,02 2,00 4,5% 0,07 1,50
Brun kärrhök 7 1,1% 0,01 1,00 4,5% 0,07 1,50
Stenskvätta 7 2,3% 0,03 1,50 3,4% 0,05 1,33
Gråhäger 6 3,4% 0,03 1,00 2,3% 0,03 1,50
Storspov 6 1,1% 0,01 1,00 3,4% 0,06 1,67
Grönbena 6 1,1% 0,02 2,00 2,3% 0,05 2,00
Domherre 6 0,0% 0,00 0,00 1,1% 0,07 6,00
Kanadagås 5 0,0% 0,00 0,00 2,3% 0,06 2,50
Bivråk 4 1,1% 0,01 1,00 3,4% 0,03 1,00
Fiskgjuse 4 0,0% 0,00 0,00 3,4% 0,05 1,33
Lärkfalk 4 1,1% 0,01 1,00 3,4% 0,03 1,00
Järpe 4 1,1% 0,01 1,00 3,4% 0,03 1,00
Morkulla 4 0,0% 0,00 0,00 4,5% 0,05 1,00
Ängspiplärka 4 1,1% 0,01 1,00 3,4% 0,03 1,00
Storskarv 3 1,1% 0,02 2,00 1,1% 0,01 1,00
Sparvhök 2 0,0% 0,00 0,00 2,3% 0,02 1,00
Tjäder 2 0,0% 0,00 0,00 1,1% 0,02 1,00
Vaktel 2 1,1% 0,01 1,00 1,1% 0,01 1,00
Fisktärna 2 0,0% 0,00 0,00 1,1% 0,02 2,00
Mindre hackspett 2 0,0% 0,00 0,00 1,1% 0,02 2,00
Trädlärka 2 1,1% 0,01 1,00 1,1% 0,01 1,00
Härmsångare 2 0,0% 0,00 0,00 2,3% 0,02 1,00
Stenknäck 2 0,0% 0,00 0,00 2,3% 0,02 1,00
Duvhök 1 0,0% 0,00 0,00 1,1% 0,01 1,00
Tornfalk 1 0,0% 0,00 0,00 1,1% 0,01 1,00
Rapphöna 1 1,1% 0,01 1,00 0,0% 0,00 0,00
Gluttsnäppa 1 0,0% 0,00 0,00 1,1% 0,01 1,00
Gräshoppsångare 1 0,0% 0,00 0,00 1,1% 0,01 1,00
Trastsångare 1 0,0% 0,00 0,00 1,1% 0,01 1,00



Av dessa registrerades 109 (62 %) vid årets 
insats och det kan vid ett första påseende 
förefalla ganska magert. En närmare studie 
av tabellen och de arter som saknas gör dock 
bilden mer förstålig. Inte oväntat är det i för-
sta hand arter knutna till vatten som saknas. 
Ingen rutt har täckt in vare sig kusten eller 
skärgården och det gör att knappt ett tjugotal 
arter som bara häckar här givetvis saknas. 
Endast några få punkter har hamnat vid våra 
insjövatten och det gör att arter som häckar 
här också saknas i resultatet. Hit hör ett tju-
gotal arter doppingar, änder, sumphöns och 
vadare. Arter tillhörande denna kategori som 
ändå har observerats är i första hand sådana 
som de vanligast förekommande (gräsand och 
knipa) eller de som är stora och ljudliga (t.ex. 
skäggdopping, sångsvan och kanadagås).

Att vare sig rördrom eller knölsvan hör-
des/sågs är lite förvånande, särskilt den först-
nämnda som kan höras åtskilliga kilometer. 
Slumpen gör dock sitt till när antalet rutter 
är få och förekomsten relativt sparsam eller 
koncentrerad till en viss biotop. Av samma 
anledning har istället arter som storskarv och 
gråhäger registrerats, arter som inte är särskilt 
vanliga i inlandet, men som ändå rör sig över 
stora arealer och som då är lätta att uppmärk-
samma. Att flera arter måsfåglar har noterats är 
ej heller det förvånande då dessa regelbundet 
drar vida omkring i jordbrukslandskapet även 
under häckningstid.

Samtliga åtta arter rovfåglar som häckar 
mer eller mindre allmänt observerades medan, 
inte oväntat, ytterst fåtaliga häckfåglar som 
ängshök och kungsörn inte sågs. Mer förvå-
nande var att ej heller någon havsörn regist-
rerades, en art som numera regelbundet ses i 
länet året runt. Eftersom merparten av länet 
består av skog observerades alla tre arterna 
skogshöns. I jordbruksbygden noterades i 
första hand fasan, men även två spelande 
vaktlar och en rapphöna. Ingen kornknarr 
behagade dock öppna näbben när inventerarna 
var i närheten. Att ingen uggla observerades 
förvånar inte, ej heller att fåtaliga arter som 
t.ex. gråspett och tretåig hackspett inte finns 

med i protokollen. Övriga fem arter hackspet-
tar noterades dock.

Av tättingarna registrerades i stort sett 
samtliga av de mer eller mindre allmänt fö-
rekommande arterna. Det gäller såväl de som 
häckar i skogsmark som de som finns i mer 
öppna biotoper. Den enda art som möjligen 
hör hit och som saknas är backsvalan, men den 
har numera bara lokala häckningsförekomster. 
Att arter som flod- och kärrsångare, mindre 
flugsnappare, skäggmes, nötkråka, rosenfink 
och ortolansparv inte noterades beror i första 
hand på att de är fåtaliga och/eller svårob-
serverade. Det beror till stor del på slumpen 
om de blir registrerade eller ej. Det gäller för 
övrigt även andra arter som inte häckar regel-
bundet, men som ändå kan bli sedda under en 
inventeringsrutt. Den enda iakttagelsen av den 
kategorin från 2007 var en gluttsnäppa som 
observerades vid Lövsta den 6 juni.

Bofink och lövsångare var de två arter som 
registrerades i klart störst antal, totalt 755 
respektive 629 individer (punkter och linjer 
sammanslagna, vilket innebär en del dubbel-
räkningar). Dessa två är också de i särklass tal-
rikaste i Sverige som helhet, men det inbördes 
förhållandet är istället det motsatta (Lindström 
& Svensson 2007). Att även ringduva, träd-
piplärka, rödhake, koltrast, talgoxe, stare och 
kaja tillhör de tio främsta är också det i linje 
med landet som helhet. Mer förvånande är 
kanske att sånglärka tillhörde dessa i Uppsala 
län; 8:e plats jämfört med 25:e i hela landet 
(2006). Att även den hörde hit beror säkerligen 
på att fler rutter än genomsnittet för landet är 
belägna i jordbruksbygd. Att så många som 
nio av de tio talrikaste arterna i landet som 
helhet även tillhörde de tio främsta i Uppsala 
län 2007 indikerar att länet är ett genomsnitt 
av Sverige.

Att slumpen har stor betydelse för att en 
ovanlig art skall bli registrerad på en standard-
rutt är givet, men den har också inverkan på 
resultatet för vissa andra, mer eller mindre all-



mänt förekommande, arter. Till denna kategori 
hör i första hand arter som företrädesvis lever i 
flock; t.ex. ringduva, tornsvala, kaja, stare och 
pilfink. Några stora flockar på ett fåtal punkter/
linjer kan ha avgörande betydelse för resultatet 
(se Tabell 1). Alla fem finns med bland de arter 
som registrerats i stora antal i länet 2007, trots 
att det finns andra, totalt sett mindre talrika, 
arter som registrerats på betydligt fler punkter 
respektive linjer. Att även skäggdopping och 
gräsand finns med bland de tio främsta i detta 
avseende, beror således på att samtliga indi-
vider sågs på vardera en punkt. Anledningen 
till att vare sig bofink eller lövsångare finns 
med bland de tio främsta när det gäller det 
genomsnittliga antalet individer/punkt där de 
registrerats är att de är väl spridda och bara 
noteras med några få individer på respektive 
punkt. I kraft av sin generella talrikhet tillhör 
de dock den absoluta toppen vad gäller antalet 
observerade individer på linjerna.

En annan kategori fåglar för vilka antalen 
registrerade varierar kraftigt mellan åren, 
men där det inte beror på slumpen, är inva-
sionsarterna. Dessa varierar i antal beroende 
på i första hand födotillgången. Exempel på 
sådana, med positivt förtecken, från årets 
inventering är i första hand mindre och större 
korsnäbb, men även större hackspett. Även 
kungsfågel och gärdsmyg varierar kraftigt, 
men då främst beroende på hur sträng den 
gångna vintern har varit.

Avslutningsvis kan det vara på sin plats 
att kommentera ytterligare några av de arter 
som registrerades i litet antal, men som ändå, 
av olika skäl, är av intresse. Två arter som 
bara noterades med vardera ett exemplar 
var trastsångare och gräshoppsångare. Den 
förra finns bara i ett fåtal vassrika sjöar, men 
är, tack vare sina röstresurser, dock lätt att 
höra, och därmed registrera, på stort avstånd. 
Gräshoppsångaren är inte lika fåtalig, men 
uppmärksammas även den bara då den sjunger 
vilket den dock företrädesvis gör under den 
mörka delen av dygnet. För att erhålla en 
mer rättvis bild av dessa, särskilt den senare, 
skulle det behövas särskilda inventeringsrutter 

under försommarnatten. Två vaktlar hördes 
detta över lag goda år för arten medan lika 
många inräknades av andra relativt sparsamt 
förekommande häckfåglar som mindre hack-
spett och trädlärka. Att bivråk och lärkfalk 
noterades med vardera fyra exemplar får 
anses som positivt. De sex grönbenor som 
protokollfördes noterades samtliga på rutten 
som täcker in Florarna och indikerar att arten 
fortfarande häckar här. Ett annat exempel på 
en art som registrerades med flera individer, 
men bara på en rutt är gulärla. Nio individer 
inräknades längs en linje vid Sisshammars-
viken, en av få lokaler som fortfarande hyser 
arten som häckfågel.

Tio spillkråkor förefaller vara ett hyfsat 
resultat och kommande år får utvisa om detta 
är regel eller undantag. Att drygt tre gånger 
så många orrar noterades måste även det ses 
som klart godkänt så pass sent på säsongen. 
Likaså är totalt elva göktytor ett bra resultat 
som indikerar att arten är på fortsatt uppgång. 
Detsamma gäller rödstjärt med tolv individer. 
Även om 26 skogsduvor innebär några dubbel-
registreringar av samma exemplar som hörts 
både på punkt och linje är detta också avgjort 
positivt och ett tecken på att den är på väg att 
hämta sig efter att ha varit i en djup svacka.

Tabell 2. Arter tillhörande kategorin regelbundna 
(= årliga) häckfåglar i Uppland som inte registrerades 
under 2007 års standardrutter i Uppsala län.



Detta var några slutsatser och reflektioner, mer 
eller mindre väl underbyggda, efter det första 
årets inventering av standardrutter i samarbete 
mellan UOF och länsstyrelsen i Uppsala län. 
Länsstyrelsen kommer även i fortsättningen 
att bidra ekonomiskt för att få standardrutterna 
inventerade och det är givetvis viktigt att UOF 
ser till att samtliga rutter blir inventerade varje 
år. Viljan finns, från båda sidor, att utveckla 
detta samarbete. Det som ligger närmast till 
hands är att även punktinventeringsrutter 
kommer till för att bättra täcka in de arter som 
täcks dåligt av standardrutterna (t.ex. ugglor 
och nattsångare). Till detta behövs dock fler 
UOF-medlemmar som är beredda att hjälpa 
till att inventera. Vi behöver även ersättare för 

inventerare som av olika skäl inte kan utföra 
den rutt som han/hon har tagit på sig att göra. 
Hör av dig till Peter Schmidt om du vill göra 
en insats! 
Hans telefonnummer är 073-402 77 54 och 
hans e-post är peter.schmidt@klinimm.uu.se

Lindström, Å. & Svensson, S. 2007. Övervakning 
av fåglarnas populationsutveckling – årsrapport 
för 2006. Lund.

Bill Douhan
Rönnby
741 94 Knivsta
bill.douhan@norrtalje.se

Nattexkursion lördag 14 juni 
Sommarnatt i lämpliga områden där vi lyssnar 
efter nattaktiva fåglar som flod-, busk- och 
trastsångare, kornknarr, småfläckig sump-
höna, nattskärra, tiggande uggleungar, vaktel 
m.m.
Anmälan till Peter Schmidt, 073-402 77 54.
Samling vid Trefaldighetskyrkan kl. 21:30.
Pris 80 kr.

Säbysjön lördag 30 augusti
Följ med till syduppländska Säbysjön med 
intressanta och relativt nyrestaurerade strand-
ängar. 

Den ligger strax öster om Jakobsberg och 
är en allsidig lokal med fina områden för både 
vadare, änder, tättingar och rovfåglar.  
Anmälan till Tommy Eriksson, 070-631 89 90 
eller 08-760 77 15.
Samling vid Trefaldighetskyrkan kl. 06:00.
Pris 70 kr.

Hågadalen lördag 6 september
Första höstfåglarna börjar dyka upp. Tättingar 
som sångare, buskskvättor och enstaka blåha-
kar rastar, piplärkor och ärlor sträcker förbi, 
nötkråkor provianterar och en del rovfåglar 
passerar i dalen.   
Ledare Jan-Eric Rönnqvist, 018-50 98 79.
Samling vid Björns Hög kl. 07:00.
Ingen anmälan eller kostnad.

Ledskärsområdet söndag 7 september 
Gott om rastande vadare och andflockar. 
Dvärgmåsar och skräntärnor håller till i om-
rådet och med lite tur hittas någon rastande 
videsparv i snåren eller kanske en spännande 
piplärka på strandängarna. Även bra tid för 
sträckande rovfåglar.
Anmälan till Per Johan Ulfendahl, 
018-321152.
Samling vid Trefaldighetskyrkan kl. 06:00.
Pris 80 kr.


