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BILL DOUHAN

Fakta om Upplands 
häckande fågelarter 

Sveriges Ornitologiska Förening har nyligen givit ut ”Fåglarna i Sve-

rige – antal och förekomst”. Syftet med denna bok är att redovisa hur 

många par av varje art som häckar i landet, men också på regional nivå, 

både i landskap och län. Det är första gången detta har gjorts och det 

är ett digert arbete som ligger till grund för redovisningen. Boken är 

en sammanställning av fakta som fi nns spridda på många olika håll. 

Lunds universitets inventeringar, till exempel standardrutterna, har haft 

stor betydelse, men fakta har också inhämtats från andra inventeringar 

samt från enskilda fågelintresserade som har kunskap om specifi ka 

arter. Att läsa denna bok ger många aha-upplevelser och det händer 

att man undrar om det redovisade antalet stämmer med verkligheten. 

Då det är första gången antalsuppgifter för samtliga i Sverige häckande 

arter har presenterats, får publikationen delvis ses som en anmodan till 

vidare studier av olika arters antal och förekomst i landet.

Ejder, Somateria mollissima. FOTO: ROINE KARLSSON
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Fakta om Upplands 
häckande fågelarter 

Eftersom det i boken redovisas antalet häck-
ande par för varje landskap, kan det vara av 
intresse att titta på vad som finns angivet för 
Upplands del. Syftet med denna artikel är 
att presentera kunskap om Upplands fåglar 
utifrån vad som är redovisat i denna bok, men 
också att med utgångspunkt från dessa fakta 
samt data från Svensk häckfågeltaxering för-
söka göra en bedömning av  de olika arternas 
beståndsutveckling i Uppland sedan mitten 
av 1970-talet. Vi vet att många arter har 
minskat medan andra istället har ökat och det 
kan därför vara på sin plats att här redovisa 
uppgifter om detta.

Uppland är strategiskt beläget relativt 
centralt i Sverige, och landskapet har en va-
rierad natur med många biotoper (de enda 
naturtyperna vi helt saknar är berg och fjäll). 
Landskapet gränsar i norr till den norrländska 
skogsbygden och i relativ närhet, jämfört med 
många andra landskap, finns den Euroasia-
tiska landmassan på andra sidan Östersjön. 
Uppland är också den nordliga utposten för 
södra Sveriges kulturlandskap med sin jord-
bruksbygd samt sina lövskogar och näringsrika 
slättsjöar. Allt detta, och därtill en vidsträckt 
skärgård, gör att det i Uppland finns goda 
förutsättningar för en mångfald fågelarter 
att häcka.

Enligt Ottosson m fl (2012) var det år 2008 
251 arter som regelbundet häckade i landet, 
men det finns givetvis inget landskap som 
hyser alla dessa. I Tabell 1 presenteras de 
tolv landskap som har flest häckande arter, 
och här finns Uppland med på en delad 
fjärdeplats. Tillsammans med Ångermanland 
har vi vardera 187 häckfågelarter. Flest, 194, 
har Dalarna och därefter följer Väster- och 
Norrbotten med 190 respektive 188 arter. 
Det är först på sjätte plats vi hittar ett av de 
stora landskapen i södra Sverige, nämligen 
Skåne med 186 arter.

Tabell 1. De tolv landskap i Sverige som har flest 
häckfågelarter (Ottosson m fl 2012).

  Landskap Antal arter

 1. Dalarna 194
 2. Västerbotten 190
 3. Norrbotten 188
 4. Uppland 187
  Ångermanland 187
 6. Skåne 186
 7. Hälsingland 185
 8. Småland 184
 9. Västergötland 182
  Östergötland 182
 11. Jämtland 181
 12. Värmland 179
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Figur 1. Antalet häckande arter av olika kategorier fåglar i Uppland  (blå) respektive Sverige 
(blå+röd)
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Att landskap i Norrland har så många häck-
fågelarter är kanske något oväntat för en del 
av oss. Mest oförmodat är troligen att två som 
saknar kust, Jämtland och Värmland, bara har 
sex respektive åtta arter färre än Uppland. Att 
dessa två har så många arter beror till stor 
del på att de har fjäll och myrar med en rad 
arter som i första hand finns i dessa biotoper. 
Det vi i Uppland saknar är i första hand flera 
rovfågelarter (blå kärrhök, fjällvråk, jakt-, 
pilgrims- och stenfalk) samt ett flertal arter 
vadare (t ex kärr-, skär-, mo- och myrsnäppa, 
glutt- och svartsnäppa samt smalnäbbad 
simsnäppa). Artgrupper där Uppland istäl-
let är representerad med många arter är till 
exempel simänder, sumphöns, måsar, tärnor, 
grisslor, ugglor, hackspettar och sångare (Se 
Figur 1).

För varje art redovisar Ottosson m fl 
antalet häckande par i hela landet, men 
också för alla landskap respektive län. För 
vanliga arter bygger redovisade antal i första 
hand på resultaten av de inventeringar som 
sedan mitten av 1970-talet (inledningsvis 
sommarpunktrutterna, men från och med 
1998 även de så kallade standardrutterna) 
har genomförts i regi av Lunds universitet. 
För mindre vanliga arter, som inte kan följas 
upp på samma sätt, är angivna antal istället 
resultaten av artspecifika inventeringar och 
kunskap hos många personer med sakkun-
skap om olika arter. De antal som redovisas 
är givetvis behäftade med brister av skiftande 
grad, men utifrån dagens kunskap får de ändå 
anses som välgrundade och genomtänkta. Hur 
många häckande fågelpar uppskattar man då 
att det fanns i Sverige 2008? Ottosson m fl 
har kommit fram till cirka 70 miljoner par.

Den uppländska häckfågelfaunan i början av 
2000-talet. 
I Appendix redovisas bedömt antal häck-
ande par för de 187 fågelarter som antas ha 
reproducerat sig i Uppland 2008. Ser vi till 
det totala antalet av alla dessa arter blir det 
cirka 3,3 miljoner par, det vill säga drygt fem 
procent av alla fågelpar som häckar i landet. 
Detta ger ett snitt på drygt 17 500 par/art, 

men vi vet att det givetvis är mycket stora 
skillnader i antal från art till art.

Den stora majoriteten av alla häckande 
fåglar i Uppland tillhör ett fåtal arter och i 
Tabell 2 redovisas antalet par för de 20 van-
ligast förekommande. Det totala antalet par 
för dessa arter uppgår till cirka 2,4 miljoner, 
vilket innebär att de utgör nära tre fjärdedelar 
(73 %) av landskapets alla häckfåglar. Övriga 
167 arter omfattar således endast 27 % av 
Upplands fåglar.

Tabell 2. De 20 vanligaste häckfågelarterna i 
Uppland – antal häckande par, andel (i %) av 
det totala antalet häckande par fåglar i landska-
pet samt artens placering i landet – samt antal 
häckande par för övriga arter tillhörande de 20 
tal-rikaste i landet.

  

  Art Antal par Andel Placering 
   (i %)  i landet

 1. Bofink 430 000 13,2 2.
 2. Lövsångare 360 000 11,0 1.
 3. Talgoxe 180 000 5,5 5.
 4. Rödhake 160 000 4,9 3.
 5. Koltrast 140 000 4,3 9.
  Kungsfågel 140 000 4,3 4.
 7. Svarthätta 90 000 2,8 12.
 8. Taltrast 88 000 2,7 8.
 9. Trädpiplärka 80 000 2,4 6.
  Grönfink 80 000 2,4 25.
  Gulsparv 80 000 2,4 17.
 12. Sånglärka 77 000 2,4 20.
 13. Ringduva 76 000 2,3 15.
 14. Svartvit 
  flugsnappare 75 000 2,3 11.
 15. Trädgårdssångare 67 000 2,1 13.
 16. Blåmes 60 000 1,8 24.
 17. Ejder 57 000 1,7 60.
 18. Trädkrypare 55 000 1,7 22.
  Gråsparv 55 000 1,7 31.
 20. Grå flugsnappare 45 000 1,4 10.

 Summa 2 395 000  73,3

 26. Rödvingetrast 30000  14.
 33. Grönsiska 24000  19.
 54. Rödstjärt 7000  16.
 58. Ängspiplärka 6300  18.
 150. Bergfink 100  7.
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Av dessa tjugo arter är två – bofink och löv-
sångare – i en klass för sig med sammanlagt 
790 000 par, det vill säga nästan en tredjedel 
av alla Upplands fåglar. Därefter följer fyra 
– talgoxe, rödhake, koltrast och kungsfågel 
– som också är mycket vanliga (sexsiffriga 
antal), men som ändå är rejält distanserade. 
Längst ned bland de tjugo i Tabell 2 finner vi 
grå flugsnappare med 45 000 par.

Samtliga arter, utom två, i Tabell 2 tillhör 
kategorin tättingar. Undantagen är ringduva 
(13) och ejder (17). Att ejder kommer så 
högt upp beror givetvis på vår vidsträckta 
skärgård, där arten är den talrikaste häckfå-
geln. I landet som helhet hamnar ejdern först 
på 60:e plats. Även om det inte finns någon 
annan art bland de tjugo talrikaste som kan 
uppvisa något motsvarande, finns det ändå 

arter som är vanligare i Uppland än i landet 
i sin helhet. Det är mest uttalat för grönfink, 
gråsparv, gulsparv och sånglärka; det vill säga 
arter som hör jordbruksbygden till.

Av de 251 arter som häckar i landet är 
det 64 som saknas som häckfåglar i Uppland. 
Flertalet av dessa är mer eller mindre ovanliga 
i hela landet. Vissa andra kan förekomma 
med relativt många par, men de saknas i 
Uppland därför att utbredningsområdet inte 
når hit eller att häckningsbiotopen saknas. 
Det finns även arter, som är vanliga sett ur 
ett riksperspektiv, men som är förhållandevis 
fåtaliga i Uppland. Till denna kategori hör 
bergfink, ängspiplärka, rödstjärt, grönsiska och 
rödvingetrast, det vill säga de fem arter som 
tillhör de tjugo talrikaste i landet, men som 
inte finns med bland motsvarande i Uppland 

Bofink, Fringilla coelebs. Den vanligaste häckfågeln i Uppland. FOTO: ROINE KARLSSON
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(se Tabell 2). Bergfink är den av dessa fem 
som vi har förhållandevis minst av. Arten är 
den sjunde talrikaste i landet, men ligger först 
på 150:e plats i Uppland. Bergfinken är dock 
företrädesvis en nordlig art med huvudparten 
av sitt utbredningsområde i Norrland. Även 
rödvingetrast, rödstjärt och ängspiplärka är 
arter som i första hand hör den norra halvan 
av landet till, medan grönsiskan förekommer 
i hela Sverige. Grönsiskan är dock den art för 
vilken skillnaden i placering mellan landet 
som helhet och Uppland är som minst.

Svenska häckfågelarter för vilka Uppland har 
stor betydelse.
Det kan även vara av intresse att presentera 
arter för vilka Uppland har stor betydelse 
för landet i sin helhet. I Tabell 3 redovisas 
de arter som häckar i landskapet med minst 
tolv procent av hela det svenska beståndet 
och de är 36 till antalet. Att gränsen har 
dragits vid just denna procentsats är mest 
en tillfällighet, men de arter som faller inom 
denna ram belyser på ett bra sätt hur naturen 
i Uppland är beskaffad jämfört med landet i 
sin helhet. Arturvalet är också av intresse ur 
ett bevarandeperspektiv.

Hela 26 av arterna i Tabell 3 är starkt 
knutna till olika vattenmiljöer; vardera åtta 
till skärgården (ejder, strandskata, roskarl, 
kustlabb, skräntärna, silvertärna, tordmule 
och tobisgrissla) respektive insjövatten (rör-
drom, brun kärrhök, vattenrall, småfläckig 
sumphöna, svarttärna, vassångare, rörsångare 
och sävsångare) medan tio finns både i/vid 
salt- och sötvatten (knölsvan, gråhäger, snat-
terand, skedand, storskrake, sothöna, havsörn, 
skäggdopping, skrattmås och fiskmås). Därtill 
är ytterligare fyra knutna till stränder och 
sankängar kring sjöar och vattendrag, såväl 
öppna (kornknarr) som förbuskade (gräs-
hopp-, flod- och busksångare). Av de sex arter 
som återstår finns tre i odlingsbygden (vaktel, 
steglits och gråsparv) och två i lövskogsbioto-
per (gröngöling och nötväcka). Den art som 
återstår är slaguggla, och det är således den 
enda av de 36 som kan anses vara en typisk 
barrskogsart.

Tabell 3. Arter som häckar beståndet i Uppland 
och utgör minst 12 % av beståndet i landet.

  Art Antal  Antal
   par procent   
  Kustlabb 230 40,8
  Ejder 57 000 38,4
  Skräntärna 150 29,7
  Knölsvan 2 100 28,1
  Snatterand 440 27,1
  Havsörn 120 22,5
  Gräshoppsångare 1 000 21,6
  Roskarl 400 21,3
  Kornknarr 400 20,6
  Gråhäger 1 000 18,6
  Flodsångare 27 17,9
  Skäggdopping 3 900 17,7
  Vaktel 180 17,5
  Silvertärna 6 000 17,4
  Tobisgrissla 1 500 17,2
  Vassångare 5 17,2
  Vattenrall 800 16,9
  Storskrake 5 600 16,4
  Sothöna 6 800 16,1
  Gröngöling 2 800 15,6
  Rördrom 120 15,4
  Slaguggla 400 14,9
  Fiskmås 15 000 14,8
  Busksångare 8 14,5
  Sävsångare 14 000 14,4
  Brun kärrhök 210 14,0
  Småfläckig sumphöna 35 14,0
  Svarttärna 30 14,0
  Rörsångare 40 000 13,8
  Nötväcka 25 000 13,3
  Tordmule 3 400 13,0
  Steglits 2 000 12,9
  Strandskata 1 400 12,5
  Skrattmås 12 000 12,3
  Gråsparv 55 000 12,2
  Skedand 290 12,2

Att Uppland har så stor betydelse för arter 
som främst häckar i skärgården och i insjö-
vatten var väntat, men att dessa har en så 
stor övervikt framför arter som företrädesvis 
förekommer i andra biotoper är kanske ändå 
förvånande. Som fågelskådare är det lätt 
att få för sig att landskapet har så mycket 
jordbruksbygd att fler arter knutna till denna 
biotop borde finnas med bland de 36 i Tabell 

Bild5: Bild6: Den nya gångvägen till gömslet. Foto: Länsstyrelsen Uppsala län
Bild7: Entrébyggnadn vid Hårby innan informationsskyltarna kom upp. Foto: 
Bild8: Infoplats för barnen. Foto: Länsstyrelsen Uppsala län
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3. Vi skall dock komma ihåg att Uppland 
ändå domineras av barrskog, och att många 
av de arter, som häckar i odlingsbygden, har 
sin huvudsakliga förekomst söder om oss. 
Eftersom Uppland ligger vid nordgräsen 
av utbredningen för många av dessa arter, 
är populationstätheten ofta lägre här än i 
landskapen söder om oss. Det är sannolikt 
därför så få arter bundna till odlad mark finns 
representerade i Tabell 3.

Att det bland arterna i Tabell 3 bara är tre 
som kan sägas vara lövskogsarter och endast 
en som företrädesvis häckar i barrskog har 
även det sin förklaring i landskapets natur. 
Eftersom Uppland gränsar till Norrland har 
vi merparten av landets lövskog söder om oss 
och i norr har vi landskap som i högre grad än 
Uppland domineras av barrskog. Sett ur detta 
perspektiv har Uppland därmed en begränsad 
betydelse för arter som häckar i såväl löv- som 
barrskog. Ytterligare en tänkbar anledning till 
utfallet av arter i Tabell 3 är att andra arter, 
som var och en är talrikare än de flesta av 
dessa, häckar i biotoper som är mer allmänt 
förekommande och andelen därför inte når 
upp till 12 % i så många landskap.

Utöver att visa exempel på fågelarter som 
är utmärkande för Uppland, och för vilka be-
stånden i landskapet har en mer eller mindre 
avgörande betydelse för landet som helhet, 
har Tabell 3 sin betydelse för att peka ut vilka 
arter som just vi bör satsa på ur ett bevarande-
perspektiv. Att Uppland har ett särskilt ansvar 
för generellt fåtaliga arter, som vi har en stor 
andel av de häckande bestånden av, är givet. 
Hit hör flera arter som i första hand häckar i 
skärgården och längs kusten. Det är fåtaliga 
arter som till exempel kustlabb, skräntärna 
och roskarl, men även en mer allmänt före-
kommande art som ejdern. Medan kustlabben 
har en svagt positiv utveckling, är trenden 
för både skräntärna och roskarl sedan länge 
vikande. Särskilt negativ har utvecklingen 
varit för roskarl, och detsamma gäller numera 
även ejdern, som under senare år har minskat 
mycket kraftigt.

Även om flertalet övriga arter i Tabell 3 
för tillfället inte har något känt akut hot riktat 
mot sig, finns där arter som vi ändå måste följa 

upp beståndsutvecklingen av. De arter som 
är särskilt aktuella i detta avseende är i för-
sta hand kornknarr och svarttärna. Uppland 
hyser en femtedel av landets kornknarrar och 
de finns i en biotop som gör arten utsatt för 
åtgärder som är förknippade med jordbruket. 
För svarttärnans del har Uppland, i och med 
den sedan 2008 allt större kolonin i Sörsjön, 
fått en ökad betydelse. Antalet kolonier i 
landet är få, och även om den i Sörsjön inte 
är hotad av mänskliga aktiviteter, är det syn-
nerligen viktigt att följa upp vad som händer 
där för att snabbt kunna vidta åtgärder om så 
skulle behövas.

Vad har hänt i den uppländska häckfågelfau-
nan under senare tid?
Larmrapporter om hur enskilda fågelarter, el-
ler arter i olika biotoper, minskar är återkom-
mande inslag i nyhetsrapporteringen, men det 
finns också bidrag som redovisar att andra 
arter istället ökar i antal. Att havsörnen har 
hämtat sig uppfattar de flesta som positivt, 
medan storskarvens expansion inte ses med 
blida ögon av alla. För stora och iögonfallande 
arter som dessa är det förhållandevis lätt att 
i grova drag följa beståndsutvecklingen. Det 
krävs egentligen inga inventeringar för att 
uppmärksamma storskarvens kraftiga ökning 
eller att antalet havsörnar blivit fler. För mer 
allmänt förekommande arter av vanligtvis 
mindre storlek kan det dock ske stora föränd-
ringar i numerär, utan att vi uppmärksammar 
det. Det krävs därför regelbundet återkom-
mande inventeringar för att kunna följa ut-
vecklingen hos vanliga arter. Detta var något 
som fågelintresserade vid Lunds universitet 
snabbt insåg, och redan kring mitten av 1970-
talet startades där de häckfågelinventeringar 
som pågår än idag.

Tack vare att det nu finns data om alla 
arters beståndsstorlek, kan vi med hjälp av 
publicerade resultat från inventeringarna i 
regi av Lunds universitet också räkna på hur 
stora bestånden var under 1970-talet. Även 
om resultaten av dessa inventeringar presen-
terar utvecklingen i hela landet, kan det vara 
intressant att använda dem för att försöka se 
vad som har hänt regionalt. Ett försök till en 
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sådan genomgång har gjorts för landskapet 
Uppland och en del resultat kommer att 
presenteras nedan. Denna presentation får 
dock tas för vad den är, det vill säga ett grovt 
försök till redovisning av de olika arternas 
beståndsutveckling i landskapet sedan mitten 
av 1970-talet. Det finns redan publicerade 
uppgifter om antalet häckande par för olika 
arter i Uppland. Det är fakta som bygger på 
artspecifika inventeringar under ett eller flera 
år, men även uppgifter som är resultatet av 
andra inventeringar. Tjernberg (1996) redo-
visar också uppskattat antal häckande par 
1994 för samtliga i landskapet häckande arter 
och dessa fakta har också varit värdefulla vid 
denna sammanställning.

I Appendix redovisas antalsuppgifter för 
samtliga 190 arter som veterligen åtmins-
tone någon gång har häckat i Uppland från 
1970-talet fram till nutid (=2008). Positivt är 
att så många som 18 arter av allt att döma har 
tillkommit som häckfåglar i landskapet under 
denna tidsperiod, medan endast tre har för-
svunnit (kärrsnäppa, vitryggig hackspett och 
varfågel). Att kärrsnäppa och vitryggig hack-
spett har utgått får ses som ett misslyckande 
som kunde ha undvikits, medan tillkomsten 
av 18 nya inte kan ses som en följd av med-
vetna åtgärder från människans sida. Även 
om nya arter har tillkommit, vet vi att inte 
allt står rätt till i naturen. Det är många arter 
som har minskat kraftigt sedan 1970-talet, 
vilket är uppenbart, om vi ser på totalsumman 
för antalet häckande par av respektive art i 
Uppland då och nu (se Appendix). Ottosson 
m fl (2012) kom fram till att det bör ha fun-
nits totalt 3,3 miljoner par häckande fåglar i 
Uppland 2008, men denna genomgång visar 
att det bör ha funnits i storleksordningen 
4,5 miljoner år 1975. Det innebär att antalet 
häckande fåglar i landskapet har reducerats 
med hela 28 procent på drygt 30 år.

Arter som har ökat i antal 
Även om den totala individtätheten i den 
uppländska häckfågelfaunan har tunnats ut 
rejält under senare år, har ändå 80 av 187 
arter ökat i antal. Utöver de 18 som är nya 
som häckfåglar, är det 21 som har ökat med så 

mycket som minst 300 procent, det vill säga 
index minst 400 (se Tabell 4). Studerar vi lite 
närmare vilka arter det är som har tillkom-
mit eller ökat så kraftigt, finner vi att endast 
16 av dessa 39 är tättingar. Det är således 
icke-tättingar, ofta storvuxna arter, som do-
minerar. Att sångsvan, grågås, kanadagås och 
vitkindad gås har ökat starkt beror troligen 
på en kombination av minskad jakt och därav 
tilltagande oräddhet för människan. Även 
storskarv, gråhäger, havsörn, trana och korp 
kan föras till denna kategori, även om jakten 
på dessa sannolikt mer bedrevs av andra skäl 
än för att stoppa dem i grytan. Huruvida det 
är av samma skäl som kungsörn har tillkom-
mit som häckfågel och som vaktel har ökat 
kraftigt under senare år är mer osäkert.

Av de 39 arter, som har haft en mycket 
positiv utveckling, är det ett flertal som har 
ökat som en följd av att de har utvidgat sina 
utbredningsområden till att omfatta även 
Uppland. Till denna kategori kan vi räkna 
dvärgmås, svarttärna, lappuggla, gråspett, 
forsärla, svart rödstjärt, skäggmes, pungmes 
sommargylling och gråsiska. Likaså har flera 
arter sångare, t ex flod-, vass-, busk-, kärr- och 
trastsångare, tillkommit som häckfåglar under 
perioden, men för dessa beror det sannolikt 
på en kombination av utvidgat häckningsom-
råde, och att tillgången på lämpliga biotoper 
(igenväxande sjöar och sankängar) har ökat 
markant. För respektive art positiva bio-
topförändringar kan för övrigt ligga bakom 
ökningen av gråhakedopping, kornknarr, 
slaguggla, trädlärka och steglits.

En möjlig anledning till att arter som 
rördrom och gärdsmyg, kanske även sillgrissla 
och tordmule, har ökat, kan vara milda vintrar 
och därmed minskad dödlighet. Milda vintrar 
kan vara ett skäl till att även tornfalken har 
ökat, men för denna art har även uppsättning 
av holkar haft betydelse. Huruvida en art 
som lundsångare är ny eller inte, är osäkert. 
Att den över huvud taget finns med i Tabell 
4, beror kanske mer på att kriterierna för 
att häckning kan anses som säkerställd har 
ändrats. Det är endast ett fåtal konstaterade 
häckningar kända från Uppland, men Ottos-
son m fl (2012) har utgått från att om en art 
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uppträder årligen i lämplig häckningsbiotop 
speglar antalet rapporterade revirhävdande 
hanar hur många par som också häckar. Det-
samma gäller för övrigt antalsuppgifterna för 
andra ovan nämnda sångare, men också vaktel, 
kornknarr, sommargylling och gråsiska.

Tabell 4. Arter som har tillkommit eller som har 
ökat med minst 300 procent i (index ≥400 eller 
ny) Uppland sedan 1975.

 Art Antal par Antal par Ökning
  1975 2008 i %

 Gråhakedopping 3 20 667
 Sångsvan 3 120 4000
 Grågås 160 4000 2500
 Kanadagås 130 1800 1385
 Vitkindad gås 0 450 ny
 Gravand 0 65 ny
 Snatterand 100 440 440
 Vaktel 25 180 720
 Storskarv 0 4505 ny
 Rördrom 30 120 400
 Gråhäger 40 1000 2500
 Havsörn 15 120 800
 Kungsörn 0 2 ny
 Tornfalk 30 150 500
 Kornknarr 30 400 1333
 Trana 50 1200 2400
 Dvärgmås 0 65 ny
 Svarttärna 0 30 ny
 Sillgrissla 15 300 2000
 Tordmule 750 3400 453
 Slaguggla 100 400 400
 Lappuggla 0 2 ny
 Gråspett 0 20 ny
 Trädlärka 400 1700 425
 Forsärla 0 75 ny
 Gärdsmyg 5000 20000 400
 Svart rödstjärt 0 3 ny
 Flodsångare 0 27 ny
 Vassångare 0 5 ny
 Busksångare 0 8 ny
 Kärrsångare 3 200 6667
 Trastsångare 3 55 1833
 Lundsångare 0 12 ny
 Skäggmes 0 250 ny
 Pungmes 0 1 ny
 Sommargylling 0 4 ny
 Korp 100 1600 1600
 Steglits 300 2000 667
 Gråsiska 0 10 ny

Arter som har minskat i antal 
Antalet arter som har minskat i numerär 
sedan mitten av 1970-talet är fler än de som 
har ökat. En väsentlig skillnad mellan dessa 
två kategorier är att ingen av dem, som har 
haft den mest positiva utvecklingen, tillhör 
de 20 i Uppland talrikaste arterna. Den art 
som kommer närmast, på en delad 36:e plats, 
är gärdsmygen, som har haft glädje av milda 
och snöfattiga vintrar (se Tabell 4). Tittar vi på 
de arter som har minskat mest under denna 
tidsperiod (se Tabell 5), finner vi i och för sig 
ingen av de allra vanligaste arterna, men flera 
som är placerade strax efter dessa. Hit hör 
främst trädpiplärka (-60%), gulsparv (-52%) 
och sånglärka (-67%), men även gråsparv 
(-80%). Av dessa är det bara den förstnämnda 
som inte hör jordbrukslandskapet till.

Ingen av de fem arter som har reducerats 
mest – utöver de tre som helt har försvunnit 
–  tillhör, eller har tillhört, de talrikaste. Tre av 
dem – bergand, svärta och skärpiplärka – hör 
skärgården till och det finns ytterligare arter 
som främst häckar i denna biotop bland dem 
som minskat med minst 50 procent: stjärtand, 

Entita, Poecile palustris. En av de Uppländska 
arterna som minskat med minst 50 % i Uppland 
sedan 1975. FOTO: ROINE KARLSSON
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roskarl, tobisgrissla, höksångare och silltrut. 
Det finns ytterligare skärgårdsarter som också 
har haft en negativ beståndsutveckling, men 
som inte minskat fullt ut lika mycket. Frågan 
är om inte även ejder skulle ha tillhört denna 
skara om vi hade jämfört med hur det är nu 
2012 och inte 2008.

Utöver ovan nämnda arter knutna till 
jordbrukslandskapet med en nedgång på 
minst 50 procent, finns det ytterligare arter 
i denna miljö som har minskat nästan lika 
mycket, till exempel tofsvipa och storspov. 
Om vi därtill söker bland arter som främst 
lever i kantzonerna till den odlade marken, 
åkerholmar och igenväxande betesmarker, 
hittar vi flera som har reducerats med minst 
hälften. Till dessa hör exempelvis stenskvätta, 
törnskata, stare, hämpling och ortolansparv. 
Även tornseglare och hussvala ses företrä-
desvis i denna biotop och finns också repre-
senterade i Tabell 5. Letar vi bland arter som 
finns i mer skogbevuxna miljöer, finner vi till 
exempel gök, skogsduva, göktyta, gröngöling 
och entita med lika negativa utveckling. Det 
finns även flera mer eller mindre typiska 
barrskogsarter tillhörande denna kategori 
och då i första hand duvhök, järpe, pärluggla, 
tretåig hackspett, järnsparv, talltita, nötkråka 
och domherre. Det är arter som ofta far illa 
av det moderna skogsbruket.

En art som häckar i både skogsmark och 
mer öppna, fuktiga miljöer som också finns 
med i Tabell 5 är enkelbeckasin och detsam-
ma gäller ljungpiparen. Den senare har dock 
aldrig varit annat än en fåtalig häckfågel på de 
få större, öppna myrar som finns i Uppland. Vi 
har redan nämnt att många arter som häckar 
längs kusten och i skärgården har minskat 
kraftigt, men det gäller även några som i och 
för sig häckar i denna miljö, men som i större 
utsträckning förekommer i insjövatten. Det 
är arter som svarthakedopping, vigg, rörhöna, 
skrattmås samt sävsångare. Kvar bland arter 
som har reducerats med minst 50 procent är 
backsvala och jorduggla. Den förstnämnda 
har minskat därför att antalet aktiva grus-
täkter är betydligt färre nu än på 1970-talet, 
medan det är oklart varför den alltid mycket 
fåtaliga jordugglan har minskat.

Tabell 5. Arter som har minskat med minst 50 % 
i Uppland sedan 1975 (=index ≤50).

 Art Antal par Antal par Index
   1975 2008

 Kärrsnäppa 2 0 0
 Vitryggig hackspett 20 0 0
 Varfågel 5 0 0
 Bergand 60 2 3
 Skärpiplärka 1500 100 7
 Ortolansparv 1500 120 8
 Ljungpipare 10 1 10
 Svärta 5000 700 14
 Talltita 90000 17000 19
 Gråsparv 275000 55000 20
 Höksångare 50 10 20
 Svarthakedopping 425 85 20
 Stjärtand 10 2 20
 Entita 32000 7000 22
 Hämpling 32000 9000 28
 Roskarl 1400 400 29
 Göktyta 8500 2600 31
 Skogsduva 3800 1200 32
 Sånglärka 233000 77000 33
 Tobisgrissla 4500 1500 33
 Pärluggla 500 170 34
 Domherre 20000 7000 35
 Rörhöna 400 140 35
 Backsvala 5000 1800 36
 Nötkråka 2000 750 37
 Järnsparv 63000 24000 38
 Silltrut 4500 1700 38
 Tornsvala 82000 32000 39
 Trädpiplärka 200000 80000 40
 Jorduggla 5 2 40
 Sävsångare 33000 14000 42
 Stenskvätta 14000 6200 44
 Hussvala 10000 4500 45
 Enkelbeckasin 5800 2600 45
 Stare 93000 43000 46
 Gröngöling 6000 2800 47
 Gulsparv 165000 80000 48
 Skrattmås 25000 12000 48
 Törnskata 8000 4000 50
 Tretåig hackspett 200 100 50
 Gök 4000 2000 50
 Duvhök 700 350 50
 Järpe 5000 2500 50
 Vigg 5800 2900 50
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Utvecklingen för några utvalda artgrupper 
Vi har ovan granskat beståndsutvecklingen 
för många arter, men det kan också vara av 
intresse att betrakta vad som har hänt för olika 
artgrupper under den aktuella perioden. 

Svanar och gäss
Beståndsutvecklingen för landskapets svanar 
och gäss är en framgångssaga utan dess like, 
alla fem arterna har ökat mycket kraftigt (se 
Figur 2). Även om antalet häckande par av 
vitkindad gås har stiget från noll till 450 och 
knölsvan från 1 300 till 2 100 får utvecklingen 
för de övriga tre ändå anses som minst lika 
anmärkningsvärd. Beståndet av grågås har 
formligen exploderat i och med att arten 
numera häckar mer eller mindre talrikt även 
i våra insjöar. Likaså har utvecklingen för 
kanadagås, sett till antalet, varit nästan lika 
positiv, om vi nu bortser från att arten inte är 
naturligt förekommande hos oss. Den första 
häckningen av sångsvan i landskapet konsta-
terades 1973 och var då en händelse av rang. 
Arten är numera väletablerad i Uppland med 

minst 120 par. Sammantaget häckar numera 
cirka 8 500 par av dessa arter, därav knappt 
hälften grågäss, i landskapet jämfört med en-
dast cirka 1 500 vid mitten av 1970-talet.

Figur 2. Svanar och gäss

Sångsvan, Cygnus cygnus. FOTO: ROINE KARLSSON
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Gråhakedopping, Podiceps grisegena. FOTO: LARS WIHLÉN
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senare var dock ovanlig redan på 1970-talet. 
Nedgången har således gått från en redan 
låg nivå. Även krickan, den näst vanligaste 
simanden i Uppland, har minskat kraftigt, i 
stort sett en halvering av beståndet, men man 
kan ställa sig undrande till om det uppgivna 
antalet häckande par, såväl nu som då, stäm-
mer med verkligheten.

Figur 4. Simänder

Hönsfåglar
Sex arter hönsfåglar häckar i landskapet, tre i 
odlingsbygden och tre i skogen. Endast en av 
dessa, vaktel, har ökat rejält, från uppskatt-
ningsvis 25 till 180 par (se Figur 5). Huruvida 
det verkligen häckar så många par eller inte 
är en bedömningsfråga. Ottosson m fl (2012) 
antog att antalet spelande hanar som rappor-
terats till Svalan också i stort speglar antalet 
häckande par. Om vi antar att det förhåller 
sig så, är det en kraftig uppgång under den 
aktuella tidsperioden. Denna ökning har dock 
ägt rum nu under början av 2000-talet. Även 
rapphönan har ökat något jämfört med 1975, 
men under åren fram till idag var beståndet 
klart större på 1980-talet för att sedan fort-
löpande avta i storlek. För fasanens del är det 
frågan om en 20-procentig nedgång under 
perioden vilket känns mindre än vad man 
skulle kunna tro.
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Doppingar
Av de fyra arter som häckar i Uppland, är 
det bara gråhakedopping som har ökat, från 
3 till 20 par, medan svarthakedopping och 
skäggdopping har minskat kraftigt (-80 res-
pektive -47%). Utvecklingen för smådopping 
är osäker, då arten varierar kraftigt beroende 
på hur kalla vintrarna är. Det totala antalet 
häckande par av doppingar har minskat från 
nära 8000 till hälften, 4 025. Skäggdopping 
utgör i storleksordningen 95 % av alla dop-
pingar, såväl 1975 som 2008 (se Figur 3).

Figur 3. Doppingar

Simänder
Sju arter häckar i Uppland. Gräsanden är 
i särklass talrikast och har ökat under pe-
rioden, både i antal individer och i andel av 
det totala beståndet, från cirka 60 till cirka 
75 % av alla simänder (se Figur 4). Även 
snatteranden har tillväxt kraftigt, mer än en 
fyrdubbling av beståndet, medan det kanske 
är mer osäkert om den i landskapet ovanliga 
bläsanden verkligen har ökat från fem till 15 
häckande par. För skedandens del tycks arten 
ha ökat en del, men uppgiften är något osäker. 
Resterande tre arter förefaller alla ha minskat. 
För årtans del råder det inga tvivel om att 
det förhåller sig så, och det är sannolikt att 
även stjärtanden har reducerats i antal. Den 
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Skogshönsen är dock gruppens riktiga sor-
gebarn. Även om tjädern tycks ha klarat 
sig förhållandevis bra, en minskning med 
blygsamma fem procent, har både orre och 
järpe haft en mycket negativ utveckling, -70 
respektive -50 %.

Figur 5. Hönsfåglar

Rovfåglar
Gruppen rovfåglar har klarat sig bättre än 
många andra med en sammantaget svagt 
positiv utveckling (+ 7 %). Det är bara två 
av totalt elva arter, bivråk och duvhök, som 
med säkerhet, och av olika skäl, har minskat. 
För bivråkens del beror det troligen på flera 
orsaker, dels i häckningsmiljön i Uppland, 
dels på faror under flyttningen, men också 
i övervintringskvarteren. Att beståndet av 
duvhök har halverats beror troligen på en 
kombination av sämre tillgång på föda, och 
att gammal skog, lämplig att häcka i, har blivit 
en bristvara.

Ormvråk och fiskgjuse har båda klarat sig 
väl med i stort sett oförändrade populationer, 
medan resterande sju arter alla har ökat i 
antal. Både sparvhök och lärkfalk fanns re-
dan tidigare med goda bestånd och har ökat 
ytterligare. Tre arter – havsörn, brun kärrhök 
och tornfalk – har ökat mycket starkt från 
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tidigare låga nivåer. Resterande två, kungsörn 
och ängshök, häckar med få par i landskapet. 
Kungsörnen fanns inte som häckfågel på 
1970-talet utan har etablerat sig sedan dess, 
medan ängshöken var ny 1975 och fortfa-
rande är mycket fåtalig.

Figur 6. Rovfåglar

Vadare
Det totala antalet par av de 15 vadararter 
som häckar i Uppland har ökat från cirka  
30 000 till knappt 40 000, d v s en ökning 
med nästan en tredjedel (se Figur 7). Detta är 
förvånande då vi vet att många vadararter har 
minskat kraftigt i landet. Den stora uppgång-
en förklaras dock nästan helt av den mycket 
positiva beståndsutveckling, som svensk 
häckfågelinventering redovisar för morkulla. 
För hela landet handlar det om en ökning 
med i genomsnitt tre procent per år sedan 
1975. Ottosson m fl uppger att det fanns cirka  
27 000 par i Uppland 2008 och med en upp-
gång på tre procent per år innebär det att det 
fanns cirka 10 000 par 1975. För åtminstone 
några av oss, som varit aktiva fågelskådare 
under hela denna tidsperiod, förefaller detta 
vara en häpnadsväckande uppgång, som inte 
tycks ha någon verklighetsförankring. Vi skall 
dock ta denna uppgång för vad den är, det vill 
säga högst osäker.
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Tornfalk, Falco tinnunculus. FOTO: LARS WIHLÉN
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Även skogssnäppa och större strandpipare 
uppges ha ökat under den aktuella tidsperio-
den. För den senare finns väl underbyggda 
inventeringsresultat som visar att det san-
nolikt förhåller sig så, medan uppgången för 
skogssnäppa mest bygger på resultatet av de 
standardiserade häckfågelinventeringarna. 
Det finns dock ingenting som motsäger att 
skogssnäppan skulle ha ökat.

För strandskata och mindre strandpipare 
redovisas stabila bestånd i landskapet. Så 
antas det vara även för dvärgbeckasin, en art 
som inte har konstaterats häcka i landskapet, 
men som ändå antas göra det med några få 
par. Övriga arter har minskat i varierande 
omfattning. År 1975 fanns något enstaka par 
av kärrsnäppa kvar som häckande, men arten 
är numera utgången. En annan vadare som 
också var ytterst fåtalig på 1970-talet, men 
som tros finnas kvar med något enstaka par 
är ljungpiparen. Det vore dock intressant att 
få det bekräftat att det förhåller sig så (Ut 
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och leta, en guldstjärna till den som kan rap-
portera häckning!).

Figur 7. Vadare

Strandskata, Haematopus ostralegus.FOTO: ROINE KARLSSON
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Måsfåglar
Antalet arter har ökat från fem till sex, men 
det totala antalet häckande par måsfåglar har 
reducerats kraftigt, från cirka 60 000 till cirka 
35 000 (se Figur 8). Silltruten har minskat 
mest i förhållande till populationsstorleken, 
från 4 500 till 1 700 par, det vill säga en ned-
gång med 62 %. Likaså skrattmåsen har mins-
kat nästan lika mycket, drygt en halvering av 
beståndet, och är den som har minskat mest 
i reella tal (-13 000 par). Även fiskmås och 
gråtrut har haft en negativ utveckling. Den 
förstnämnda har minskat nästan lika mycket 
som skrattmåsen, -40 %, medan nedgången 
för den senare stannar vid fem procent.

Det är bara två arter som har haft en 
positiv utveckling. Särskilt glädjande är att 
dvärgmåsen har tillkommit som uppländsk 
häckfågel under perioden, och år 2008 upp-
skattades ha häckat med cirka 65 par. Även 
om dvärgmåsen inte tycks lyckas särskilt väl 
med sina häckningar, får vi hoppas att arten 
fortsätter att öka.  Havstruten är den enda 
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Gråtrut, Larus argentatus. FOTO: ROINE KARLSSON

av redan tidigare väletablerade arter som har 
ökat i antal sedan 1975, från 600 till 1 400 
par, det vill säga mer än en fördubbling av 
populationen.

Figur 8. Måsfåglar
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Tärnor
Bortsett från att svarttärnan har tillkommit 
som häckfågel har bestånden av övriga arter 
inte förändrats särskilt mycket under perio-
den. Det mest påtagliga är att skräntärnan 
har reducerats från 250 till 150 par, men att 
nedgången kunde ha varit betydligt större om 
det inte hade varit för en enda stor koloni vid 
kusten i norra Uppland. Denna koloni har 
tyvärr haft problem med ungproduktionen 
under de allra senaste åren.
 Fisk- och silvertärna är de i särklass tal-
rikaste tärnorna i landskapet och båda har 
klarat sig väl under perioden. Silvertärnan 
har ökat något medan fisktärnan har minskat 
marginellt (se Figur 9).

Figur 9. Tärnor

Grisslor
Totalt sett finns det lika många par griss-
lor häckande i Uppland nu som då, men 
fördelningen mellan arterna har förändrats 
radikalt (se Figur 10). I mitten av 1970-talet 
var tobisgrisslan den som dominerade starkt, 
85 % av alla grisslor, men i och med att den 
har minskat med hela 67 %, samtidigt som 
de två andra arterna har ökat rejält, sillgrissla 
från 15 till 220 par och tordmule från 750 till 
2000 par, är andelen tobisgrisslor idag endast 
knappt 30 %.

Figur 10. Grisslor

Duvor
Alla tre arter duvor har minskat i antal, totalt 
sett med cirka tio procent (se Figur 11), om 
vi tror att resultaten från häckfågelinvente-
ringarna gäller även för oss. Att skogsduva 
och turkduva har haft en negativ utveckling, 
en nedgång med två tredjedelar respektive 
hälften, råder det inga tvivel om, men att 
även ringduvan skulle ha minskat, om än mar-
ginellt (-6 %), i Uppland kan man möjligen 
ställa sig frågande till.

Figur 11. Duvor

Fisktärna, Sterna hirundo. FOTO: ROINE KARLSSON
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I och med att lappuggla (kanske) har tillkom-
mit som häckfågel i Uppland anses numera 
åtta ugglearter häcka. Bedömningen av anta-
let par för respektive art bygger inte på några 
standardiserade inventeringar och kan vara 
belastade med avsevärda felaktigheter. Ut-
vecklingen under den aktuella tidsperioden, 
det vill säga hur många par som ansågs häcka 
1975 och 2008, kan även den innehålla stora 
fel, då den till stor del utgår från hur många 
spelande hanar och tiggande ungkullar som 
spontanrapporterats under åren.

Även om antalsuppgifterna innehåller 
oriktigheter, råder det inga tvivel om att 
angivna fakta om beståndsutvecklingen för 
flertal arter i stort stämmer med verkligheten. 
Att slagugglan har ökat kraftigt, kanske en 
fyrdubbling av beståndet, och att pärlugglan 
istället har minskat med i storleksordningen 
två tredjedelar, råder det inga tvivel om. En 
annan vanlig art som också förefaller ha haft 
en negativ utveckling är sparvugglan, som 
kanske har gått ned med 20 %, medan jor-
dugglan, som tidigare häckade med några par 
i skärgården, anses finnas kvar med två par.

Kattugglan är den numera talrikaste 
ugglan i landskapet. Anledningen till detta är 
inte att den ökat i antal, populationen anses 
idag lika stor som på 1970-talet, utan att 

Ny häckfågelart i Uppland?, Lappuggla, Strix nebulosa. FOTO: ROINE KARLSSON

sparvugglan, den då talrikaste, har minskat. 
Det är bara två arter, berguv och hornuggla, 
som bedöms ha ökat i antal. För berguvens 
del råder det inga tvivel om att den har 
gjort det, om än från en mycket låg till en 
fortfarande likaså ringa nivå, medan man 
kan fundera över om hornugglan verkligen 
har ökat. Båda värdena, 620 par 2008 och 
500 par 1975, är mycket osäkra och bygger 
mycket på spekulationer.

Figur 12. Ugglor
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Eftersom gråspett har tillkommit som häck-
fågel är antalet häckande arter, då vitryggig 
försvunnit, lika stort nu som i mitten av 1970-
talet, det vill säga sju. Även om antalet arter är 
detsamma som tidigare, har det totala antalet 
häckande par hackspettar reducerats kraftigt, 
med drygt en tredjedel, under den aktuella 
tidsperioden (se Figur 13). Det är således inte 
bara redan tidigare fåtaliga arter som mindre 
och tretåig hackspett som har minskat rejält, 
-70 respektive -72 %, utan även andra mer 
eller mindre allmänt förekommande som 
göktyta och gröngöling, -69 respektive -53 %. 
Det handlar över lag om stora förändringar, 
som säkerligen mest beror på människans 
framfart i de skogsmiljöer som de lever i. Det 
är endast två arter som har klarat sig hyfsat. 
Att en näringsgeneralist som större hackspett 
inte har minskat annat än marginellt förefal-
ler rimligt, medan det är mer förvånande att 
även spillkråkan har klarat sig bra. Kanske har 

till och med en mindre ökning av beståndet 
ägt rum.

Figur 13. Hackspettar

Större hackspett, Dendrocopos major. FOTO: ULRIK LÖTBERG
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Svalor
Att våra svalor har minskat, totalt -27 %, är 
något som många av oss tycker oss kunna 
skriva under på, men angivna procentsats 
förefaller väl låg. Att den inte är högre 
beror i huvudsak på att utvecklingen för 
ladusvala under den aktuella tidsperioden, 
enligt häckfågelinventeringarna, varit positiv 
( se Figur 14). Att ladusvalan skulle ha ökat 
med 13 % förefaller anmärkningsvärt och 
det är nog många som istället skulle ha gissat 
på en nedgång med minst lika mycket. Att 
backsvala och hussvala har haft en negativ 
utveckling är dock något som inventeringarna 
bekräftar. Backsvalan har minskat med i stor-
leksordningen två tredjedelar och hussvalan 
med hälften.

Figur 14. Svalor

Småtrastar
Trots en bedömd minskning med nio procent 
har rödhakens andel av gruppen småtrastar 
ökat, från 79 till 84 % (se Figur 15). Att det 
förhåller sig så beror på att såväl rödstjärt som 
busk- och stenskvätta har minskat rejält (-36, 
-38 respektive -56 %) i antal sedan 1975. Att 
svart rödstjärt istället har tillkommit som 
häckande har i detta hänseende ingen bety-
delse, då antalet par är ytterst få. Näktergalen 
har enligt svensk häckfågeltaxering minskat 
med 2,6 %/år sedan 1970-talet vilket innebär, 
med ett uppskattat bestånd av cirka 4 000 
par 2008, att det skulle ha funnits i storleks-
ordningen 9 500 par 1975. Detta stämmer 
dock inte alls med hur det verkligen förhöll 

sig i Uppland då. Tjernberg (1996) antog att 
det fanns cirka 1 400 par 1975 och det finns 
inga skäl att anta att detta inte stämmer. Arten 
har tveklöst ökat i Uppland under perioden, 
även om den har minskat under de senaste 
tio åren.

Figur 15. Småtrastar

Rödstjärt, Phoenicurus phoenicurus. FOTO: ROINE 

KARLSSON
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Trastar
Även om i första hand björktrast (-30 %), 
men även rödvingetrast (-9 %), har minskat 
i antal, har gruppen trastar ökat med måttliga 
16 % sedan 1975 (se Figur 16). Den största 
uppgången, i reella tal, står koltrasten för med 
drygt 40 000 par (+43 %) fler idag, men i 
procent har dubbeltrasten ökat mest: +126 %. 
Även taltrasten har haft en positiv utveckling, 
om än begränsad (+14 %), medan rödvinge-
trasten, som nämnts, har minskat med nio 
procent. Den angivna förändring som känns 
fel här, är den för rödvingetrasten. Det finns 
en del som talar för att nedgången, åtmins-
tone här i Uppland, har varit större än angiven 
procentsats och att den alltjämt pågår. 0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000
Dubbeltrast

Rödvingetrast

Taltrast

Björktrast

Koltrast

Antal par

1975                           2008

Dubbeltrast

Rödvingetrast

Taltrast

Björktrast

Koltrast

Rödvingetrast, Turdus iliacus. FOTO: ROINE KARLSSON

Figur 16. Trastar
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denna grupp sångare i sin helhet reducerats 
med drygt 30 % under den aktuella tidspe-
rioden. Två arter, säv- och rörsångare, står 
således för hela nedgången, och det beror på 
att de fortfarande är betydligt vanligare än de 
sex som har ökat. Sävsångaren har minskat 
mest, -58 %, medan nedgången för rörsångare 
stannar vid -15 %.

Figur 17. Locustella- och Acrocephalus-sångare
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Locustella- och Acrocephalus-sångare
I mitten av 1970-talet häckade en art Locus-
tella och fyra arter Acrocephalus i landskapet. 
Fram till nutid har ytterligare två arter av det 
förstnämnda släktet, flod- och vassångare, 
samt en art av det senare släktet, busksångare, 
tillkommit som häckfåglar. Huruvida dessa 
tre nya verkligen häckar årligen vet vi inte 
med säkerhet, då högre häckningsindicier än 
sjungande hane mycket sällan rapporterats. 
Ottosson m fl har dock utgått från att antalet 
sjungande hanar som noterats, speglar det 
häckande beståndet.

Gemensamt för dessa tre nytillkomna 
häckfågelarter är att de fortfarande är ytterst 
fåtaliga och därför är försumbara i Figur 17 
som visar utvecklingen för de arter som till-
hör Locustella och Acrocephalus. Detsamma 
gäller för övrigt även kärr- och trastsångare, 
som båda har ökat mycket kraftigt, dock 
från en låg nivå. Gräshoppsångaren var inte 
ovanlig på 1970-talet, men antalet häckande 
par antas vara större idag, en uppgång med 
67 %.

Trots att sex av åtta arter har ökat, har 

Busksångare, Acrocephalus dumetorum. FOTO: ULF FLORMAN
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Övriga sångare
Lövsångaren är den näst talrikaste av alla 
häckfågelarter i Uppland och den i särklass 
vanligaste bland sångarna. Med en popu-
lationsstorlek som 2008 uppskattades till 
360 000 par i landskapet, innebär det att 
nästan två tredjedelar av samtliga Sylvia- och 
Phylloscopus-sångare är lövsångare. Detta 
trots att häckfågelinventeringarna visar att 
lövsångaren har minskat med 20 % sedan 
1975, då det således bör ha funnits 450 000 
par i landskapet, det vill säga arten utgjorde 
då tre fjärdedelar av alla sångare tillhörande 
dessa släkten.

Eftersom utvecklingen för övriga arter 
mestadels varit positiv eller endast svagt ne-
gativ, är det lövsångarens nedgång som svarar 
för att dessa arter i sin helhet har minskat 
med åtta procent (se Figur 18). Om vi bortser 
från lövsångaren, har övriga arter i grup-
pen totalt sett ökat med 35 %. Den största 
uppgången, både i reella tal och i procent, 
står svarthättan för, men även gransångaren 
har ökat lika mycket i procent, dock från en 
mycket lägre nivå. Att gransångaren ökar 
beror troligen i första hand på att den sydliga 
rasen har utvidgat sitt utbredningsområde 
allt längre norrut i landet och numera också 
häckar i Uppland.

Övriga arter, bortsett från hök- och lund-
sångare, ligger alla kvar på i stort sett samma 
beståndsstorlek som på 1970-talet. Höksånga-
ren är den som har minskat mest, -80 %, men 
från en redan tidigare låg nivå, kanske 50 par, 
till dagens tio. Lundsångaren har tillkommit 
som häckfågel enligt samma sätt att resonera 
som för t ex vassångare, det vill säga att sjung-
ande fåglar speglar antalet häckande par, men 
är ytterst fåtalig och kanske egentligen inte 
årligen häckande.

Figur 18. Sylvia och Phylloscopus
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Sex arter mesar häckar i Uppland. Svartmes, 
tofsmes och talltita finns företrädesvis i barr-
skog, medan blåmes och entita i första hand 
häckar i löv- och blandskog. Den talrikaste 
av dem alla, talgoxen, påträffas i alla typer av 
skog. Blåmesen är ensam om att ha haft en po-
sitiv beståndsutveckling, och 2008 fanns 50 % 
fler av dem än 1975 (se Figur 19). Alla övriga 
har minskat i antal och totalt sett för gruppen 
mesar är det frågan om en nedgång med en 
tredjedel. Särskilt negativ har utvecklingen 
varit för titorna, båda arterna har minskat 
med i storleksordningen 80 %. Tofsmesen och 
svartmesen har klarat sig betydligt bättre än 
talltitan, men bestånden har ändå reducerats 
med 29 respektive 44 %.

Figur 19. Mesar
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Kråkfåglar
Korpen är den av de sju kråkfågelarterna som 
har haft den mest positiva utvecklingen (se 
Figur 20). I mitten av 1970-talet fanns den 
företrädesvis i nordvästra Uppland, men hade 
börjat sprida sig söderut. Idag häckar den i 
hela landskapet, även i skärgården, och det 
är kanske huvudorsaken till att antalet kråkor 
har reducerats till drygt hälften jämfört med 
1975. Korpen tar som bekant gärna för sig av 
det som finns i andra fåglars bon, och kråkan, 
med sitt ofta lättåtkomliga bo, är utsatt för 
dess aptit på ägg och ungar. Även råkan har 
ökat jämfört med 1975, särskilt fram till 
början av 1990-talet, men har sedan konti-
nuerligt minskat. Likaså har kajan tillväxt i 
antal, men man kan fråga sig om det räcker 
med de fem procent som häckfågelinvente-
ringarna redovisar för arten.

För skatans del har ingenting hänt under 
den aktuella tidsperioden, beståndet tycks 
vara lika stort nu som då. Annat är det för 
nötskrika och nötkråka. När det gäller den 
senare behövs det egentligen inga invente-

ringar för att konstatera att den har minskat, 
men för att se att nedgången har varit så stor 
som nästan två tredjedelar behövs dessa. Nöt-
skrikan har klarat sig bättre och har minskat 
med 28 %.

Figur 20. Kråkfåglar

Nötskrika, Garrulus glandarius. FOTO: ROINE KARLSSON
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Appendix. Fakta om antal häckande par av fågelarter i Uppland 1975 och 2008.

A = Antal häckande par 2008 (Ottosson m. fl. 2012)
B = Genomsnittlig årlig beståndsförändring i procent (Lindström m fl 2011)
C = Bedömt antal häckande par 1975 räknat på A och B
D = Bedömt antal häckande par 1975 utifrån andra fakta än C
E = Index A/D (1975=100)
F = Individvikt (cirka, i kg)
G = Totalvikten av den häckande populationen 2008 (i kg)
H = Totalvikten av den häckande populationen 1975 (i kg)

   A  B C D E F G H

Knölsvan 2100 +1,7 1200 1300 162 8,500 35700 22100
Sångsvan 120 +8,6 10 3 4000 8,500 2040 51
Grågås 4000 +6,5 500 160 2500 3,400 27200 1088
Kanadagås 1800 +7,9 150 130 1385 4,000 14400 1040
Vitkindad gås 450   0 ny 1,800 1620 0
Gravand 65 -0,7 100 0 ny 1,000 130 0
Bläsand 15 -1,5 25 5 300 0,700 21 7
Snatterand 440   100 440 0,800 704 160
Kricka 3100 -2,2 6500 6000 52 0,300 1860 3600
Gräsand 13000 +1,0 9400 9400 144 1,000 26000 18800
Stjärtand 2   10 20 0,900 4 18
Årta 40   50 80 0,400 40 32
Skedand 290   250 116 0,700 406 350
Brunand 130   200 65 0,900 234 360
Vigg 2900 -1,2 4300 5800 50 0,700 8120 4060
Bergand 2   60 3 1,100 4 132
Ejder 57000 -2,4 127000 54000 106 1,900 216600 205200
Svärta 700   5000 14 1,600 2240 16000

Sammanfattning
Det har således hänt mycket i den uppländska 
häckfågelfaunan på bara drygt 30 år. Det sam-
mantagna antalet häckande par har minskat 
kraftigt (-28%) och det är många arter som 
har haft en stor negativ beståndsutveckling. 
Allt är dock inte av ondo. Tre av de arter som 
häckade vid mitten av 1970-talet har i och 
för sig upphört att häcka i Uppland, men så 
många som 18 nya har tillkommit. Även om 
många arter har drabbats hårt av förändringar 
inom främst de areella näringarna, jordbruket 
och skogsbruket, finns det också arter som 
har ökat mer eller mindre kraftigt i antal. Hit 
hör, som tidigare nämnts, ett flertal storvuxna 
arter som har haft en positiv utveckling därför 
att jakten på, alternativt förföljelsen av, dem 
har minskat kraftigt.

Faktum är att även om antalet häckande 
fåglar har reducerats med drygt en miljon 
fåglar, tycks den totala biomassan av samtliga 
häckande individer inte ha minskat sedan 

1970-talet. Räknar man på det antal häck-
ande individer, som erhållits enligt ovan re-
dovisade (se Appendix) finner man att vikten 
av alla häckande fåglar har ökat marginellt, 
från 790,2 ton på 1970-talet till 791,8 ton 
2008. Ökningen är inte stor i reella tal, men 
sett till hur många individer som försvunnit 
är skillnaden stor. Faktum är att genomsnitts-
vikten, räknat på samtliga arter, har ökat från 
88 till 121 gram under perioden.

Referenser: 
Ottosson, U., Ottvall, R., Elmberg, J., Green, M., 
Gustafsson, R., Haas, F., Holmqvist, N., Lindström, Å., 
Nilsson, L., Svensson, S. & Tjernberg, M. 2012. Fåglarna 
i Sverige – antal och förekomst. SOF, Halmstad.

Lindström, Å., Green, M. & Ottvall, R. 2011. 
Övervakning av fåglarnas populationsutveckling. 
Årsrapport för 2010. Biologiska institutionen, Lunds 
universitet.

Tjernberg, M. 1996. Upplands fågelfauna. Kapitel 9. I 
Fredriksson, R. & Tjernberg, M. (reds.). Upplands fåglar 
– fåglar, människor och landskap genom 300 år. Fåglar i 
Uppland, supplement 2. Uppsala.
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Knipa 4800 +0,3 4350 2500 192 0,800 7680 4000
Småskrake 1200 +0,4 1050 1800 67 1,000 2400 3600
Storskrake 5600 +1,0 4000 3400 165 1,400 15680 9520
Järpe 2500   5000 50 0,370 1850 3700
Orre 5600 -2,0 10900 8000 70 1,100 12320 17600
Tjäder 1900   2000 95 3,000 11400 12000
Rapphöna 120   100 120 0,400 96 80
Vaktel *180   *25 720 0,100 36 5
Fasan 4000   5000 80 1,100 8800 11000
Storlom 160 +1,6 95 140 114 2,800 896 784
Smådopping 25   20 80 0,180 7 9
Skäggdopping 3900 +/-0 3900 7400 53 1,000 7800 14800
Gråhakedopping 20   3 667 0,800 32 5
Svarthakedopping 85 -6,3 730 425 20 0,400 68 340
Storskarv 4505   0 ny 2,100 18921 0
Rördrom 120 -0,5 140 30 400 1,200 288 72
Gråhäger 1000 +1,7 570 40 2500 1,400 2800 112
Bivråk 590 -1,3 900 1000 59 0,700 826 1400
Havsörn 120   15 800 5,000 1200 150
Brun kärrhök 210 +6,7 25 75 280 0,650 273 97
Ängshök 5   2 250 0,350 4 1
Duvhök 350   700 50 1,200 840 1680
Sparvhök 2300 +0,8 1750 1750 131 0,200 920 700
Ormvråk 2000 +0,8 1550 2000 100 0,800 3200 3200
Kungsörn 2   0 ny 4,500 18 0
Fiskgjuse 340 +2,8 140 350 97 1,600 1088 1120
Tornfalk 150   30 500 0,250 75 15
Lärkfalk 250   200 125 0,200 100 80
Vattenrall 800   1200 67 0,120 192 288
Småfläckig sumphöna 35   25 140 0,100 7 5
Kornknarr *400   *30 1333 0,150 120 9
Rörhöna 140   400 35 0,300 84 240
Sothöna 6800 -0,3 7500 10000 68 0,800 10880 16000
Trana 1200 +6,3 160 50 2400 5,500 13200 550
Strandskata 1400 -0,8 1800 1400 100 0,550 1540 1540
Mindre strandpipare 100   100 100 0,038 8 8
Större strandpipare 140 +2,1 70 100 140 0,055 15 11
Ljungpipare 1 +0,1 1 10 10 0,200 2 1
Tofsvipa 2600 -1,0 3600 3600 72 0,200 1440 1040
Kärrsnäppa 0   2 0 0,040 1 1
Dvärgbeckasin *3   *3 100 0,050 1 1
Enkelbeckasin 2600 -2,4 5800 5800 45 0,100 520 1160
Morkulla 27000 +3,0 10000 10000 270 0,300 16200 6000
Storspov 220 -1,8 400 400 55 0,800 352 640
Rödbena 520 -2,3 1100 900 58 0,100 104 180
Skogssnäppa 2400 +0,2 2200 2200 109 0,080 384 352
Grönbena 75 -0,1 80 100 75 0,070 11 14
Drillsnäppa 2100 -1,9 4000 4000 52 0,050 210 400
Roskarl 400   1400 29 0,100 80 280
Kustlabb 230   170 135 0,400 184 136
Dvärgmås 65   0 ny 0,120 16 0
Skrattmås 12000 -4,0 46000 25000 48 0,280 6720 14000
Fiskmås 15000 -1,9 28000 25000 60 0,400 12000 20000
Silltrut 1700 -1,3 2600 4500 38 0,700 2380 6300
Gråtrut 4500 -5,3 27000 5000 90 1,000 9000 10000
Havstrut 1400 -0,5 1600 600 233 1,600 4480 1920
Skräntärna 150   250 60 0,350 105 175
Fisktärna 2400 +0,5 2000 2500 96 0,120 576 600
Silvertärna 6000 +0,7 4800 5600 107 0,100 1200 1120
Svarttärna 0   30 ny 0,070 4 0
Sillgrissla 300   15 2000 0,700 420 21
Tordmule 3400   750 453 0,700 4760 1050
Tobisgrissla 1500   4500 33 0,400 1200 3600
Skogsduva 1200 -3,4 3800 3800 32 0,300 720 2280
Ringduva 76000 -0,2 81000 81000 94 0,5 76000 81000
Turkduva 65 +3,7 20 125 52 0,200 26 50
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Gök 2000 -2,4 4500 4000 50 0,110 440 880
Berguv 28   10 280 2,500 140 50
Sparvuggla 1200   1500 80 0,060 144 180
Kattuggla 1400   1400 100 0,400 1120 1120
Slaguggla 400   100 400 0,750 600 150
Lappuggla 2   0 ny 1,000 4 0
Hornuggla 620   500 124 0,250 310 250
Jorduggla *2   5 40 0,300 1 3
Pärluggla 170   500 34 0,120 41 120
Nattskärra 290   400 72 0,080 46 64
Tornseglare 32000 -2,8 82000 82000 39 0,040 2560 6560
Kungsfiskare 10   10 100 0,040 1 1
Göktyta 2600 -3,6 8700 8500 31 0,040 208 680
Gråspett 20   0 ny 0,110 4 0
Gröngöling 2800 -2,3 6000 6000 47 0,200 1120 2400
Spillkråka 1300 +0,2 1200 1200 108 0,350 910 840
Större hackspett 9400 -0,4 10700 10500 90 0,090 1692 1890
Vitryggig hackspett 0   20 0 0,110 4 0
Mindre hackspett 400 +2,0 200 600 67 0,025 20 30
Tretåig hackspett 100   200 50 0,070 14 28
Trädlärka 1700 +4,5 400 400 425 0,030 102 24
Sånglärka 77000 -3,3 230000 230000 33 0,035 5390 16310
Backsvala 1800 -3,0 5000 5000 36 0,013 47 130
Ladusvala 13000 +0,4 11500 11500 113 0,018 468 414
Hussvala 4500 -2,6 10500 10000 45 0,019 171 380
Trädpiplärka 80000 -2,7 200000 200000 40 0,022 3520 8800
Ängspiplärka 6300 -2,0 12000 12000 52 0,018 227 432
Skärpiplärka 100   1500 7 0,022 4 66
Gulärla 1600 -4,5 7300 3000 53 0,017 54 102
Forsärla 75   0 ny 0,018 3 0
Sädesärla 25000 -1,1 36000 36000 69 0,021 1050 1512
Strömstare 3   5 60 0,060 1 1
Gärdsmyg 20000 +4,3 5000 5000 400 0,009 360 90
Järnsparv 24000 -2,9 63000 63000 38 0,019 912 2394
Rödhake 160000 -0,3 175000 175000 91 0,016 5120 5600
Näktergal 4000 -2,6 9500 1400 286 0,025 200 70
Svart rödstjärt 3   0 ny 0,016 1 0
Rödstjärt 7000 -1,4 11000 11000 64 0,014 196 308
Buskskvätta 13000 -1,5 21000 21000 62 0,017 442 714
Stenskvätta 6200 -2,4 14000 14000 44 0,024 298 672
Koltrast 140000 +1,1 98000 98000 143 0,100 28000 19600
Björktrast 32000 -1,1 46000 46000 70 0,100 6400 9200
Taltrast 88000 +0,4 77000 77000 114 0,070 12320 10780
Rödvingetrast 30000 -0,3 33000 33000 91 0,060 3600 3960
Dubbeltrast 12000 +2,5 5300 5300 226 0,120 2880 1272
Gräshoppsångare 1000 -3,3 3000 600 167 0,014 28 17
Flodsångare *27   0 ny 0,019 1 0
Vassångare *5   0 ny 0,015 1 0
Sävsångare 14000 -2,6 33000 33000 42 0,012 336 792
Busksångare *8   0 ny 0,012 1 0
Kärrsångare 200 +1,7 115 3 6667 0,012 5 1
Rörsångare 40000 -0,5 47000 47000 85 0,012 960 1128
Trastsångare 55   3 1833 0,030 3 1
Härmsångare 2000 -0,1 2050 2050 98 0,013 52 53
Höksångare 10   50 20 0,025 1 2
Ärtsångare 13000 -0,1 13500 13500 96 0,012 312 324
Törnsångare 22000 +0,3 20000 20000 110 0,015 660 600
Trädgårdssångare 67000 -0,1 69000 69000 97 0,019 2546 2622
Svarthätta 90000 +2,7 37000 37000 243 0,018 3240 1332
Lundsångare *12   0 ny 0,008 1 0
Grönsångare 14000 +0,1 13500 13500 104 0,010 280 270
Gransångare 1400   600 233 0,007 20 8
Lövsångare 360000 -0,7 450000 450000 80 0,009 6480 8100
Kungsfågel 140000 -1,6 240000 240000 58 0,005 1400 2400
Grå flugsnappare 45000 -1,4 70000 7000 64 0,016 1440 2240
Mindre flugsnappare 110   100 110 0,010 2 2
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Svartvit fl ugsnappare 75000 -0,9 100000 100000 75 0,013 1950 2600
Skäggmes 250   0 ny 0,015 8 0
Stjärtmes 2200 +1,1 1500 1500 147 0,009 40 27
Entita 7000 -4,5 32000 32000 22 0,012 168 768
Talltita 17000 -5,0 90000 90000 19 0,011 374 1980
Tofsmes 27000 -1,0 38000 38000 71 0,011 594 836
Svartmes 28000 -1,7 50000 50000 56 0,009 504 900
Blåmes 60000 +1,2 40000 40000 150 0,011 1320 880
Talgoxe 180000 -0,7 225000 225000 80 0,018 6480 8100
Nötväcka 25000 +0,9 19000 19000 132 0,024 1200 912
Trädkrypare 55000 -1,4 87000 87000 63 0,009 990 1566
Pungmes 1   0 ny 0,010 1 0
Sommargylling *4   0 ny 0,070 1 0
Törnskata 4000 -2,1 8000 8000 50 0,030 240 480
Varfågel 0   5 0 0,065 0 1
Nötskrika 18000 -1,0 25000 25000 72 0,170 6120 8500
Skata 22000 0,0 22000 22000 100 0,200 8800 8800
Nötkråka 750 -2,9 2000 2000 37 0,180 270 720
Kaja 20000 +0,2 19000 19000 105 0,230 9200 8740
Råka 480 +2,2 234 300 160 0,450 432 270
Kråka 10000 -1,9 19000 19000 53 0,500 10000 19000
Korp 1600 +2,8 650 100 1600 1,100 3520 220
Stare 43000 -2,3 93000 93000 46 0,080 6880 14880
Gråsparv 55000 -4,8 275000 275000 20 0,030 3300 16500
Pilfi nk 42000 -0,2 45000 45000 93 0,022 1848 1980
Bofi nk 430000 -0,3 475000 475000 91 0,022 18920 20900
Bergfi nk *100   100 100 0,024 5 5
Grönfi nk 80000 +1,0 58000 58000 138 0,027 4320 3132
Steglits 2000   300 667 0,015 60 9
Grönsiska 24000 -0,1 25000 25000 96 0,013 624 650
Hämpling 9000 -3,8 32000 32000 28 0,018 324 1152
Gråsiska *10   0 ny 0,012 1 0
Mindre korsnäbb 9000   10000 90 0,040 720 800
Större korsnäbb 1100   1000 110 0,052 114 104
Rosenfi nk 850 +1,9 450 1000 85 0,023 39 46
Domherre 7000 -3,2 20000 20000 35 0,032 448 128
Stenknäck 1100 +0,8 850 300 367 0,052 114 31
Gulsparv 80000 -2,2 165000 165000 48 0,030 4800 9900
Ortolansparv 120 -4,9 630 1500 8 0,023 6 69
Sävsparv 15000 -1,9 28000 28000 54 0,019 570 1064

Summa 3267470   4508818 72  791829 790184

Genomsnittsvikten för häckande fåglar i Uppland 2008:   0,121
Genomsnittsvikten för häckande fåglar i Uppland 1975:   0,088

CD med 77 olika läten från alla 13 europeiska 
ugglearter, mellan 2 och 9 olika läten per art. 

180 kronor.
Beställ på shoppen@uof.nu och betala över 

UOF:s pg 22 87 04-3. Ange vad du vill köpa och 
betala in rätt belopp. 

Glöm inte ditt namn och din adress! 

Europas Ugglor


