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Sånglärkan 
– jordbrukslandskapets karaktärsart nummer ett

Sånglärkan är en fågel som nästan alla har hört talas om, även om de 

flesta knappt sett den annat än som en liten, vackert ljudande prick 

högt uppe i skyn. Även kulturhistoriskt har sånglärkan varit ett tecken 

på vår och sommar och omnämns i många av våra folkkära visor som 

ofta sjungs vid skolavslutningar – ”lärkan drillar högt i skyn” eller ”Nu 

ska du höra nånting som jag vill tala om, jag såg en lärka nyss, och det 

var våren som kom”. 

JAN WÄRNBÄCK

Sånglärka, Alauda arvensis. Sånglärkans drillande sång är ett tidigt vårtecken. 
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Det är förståeligt att efter en lång vinter 
med tystnad och mörker över landskapet så 
är sånglärkans drill – en dag då solen börjar 
komma upp lite på himlen – ett av de mest 
levande och hoppingivande tecknen på att 
det även detta år kommer en vår. 

Fast när kommer den egentligen? Sånglär-
kans flytt norrut på våren är mycket beroende 
av vädret, men generellt kan sägas att de första 
lärkorna börjar nå oss mellan slutet av februari 
och mitten av mars. Ofta sammanfaller detta 
med varmare väder från sydväst.  Arten är 
härdig och om våren dröjer för länge brukar 
alltid några lärkor komma som förtrupper 
inför den stora vågen, även om snön ännu 
täcker åkrarna. Och det är en märklig känsla 
de gånger det händer, två decimeter snö och 
ett gnistrande senvinterväder och mitt i detta 
en sjungande sånglärka! Men det stora fler-
talet avvaktar till dess att lite varmare väder 
kommer, och den mesta snön har hunnit 
smälta undan.

Vintern har lärkorna tillbringat i Västeu-
ropa, framförallt i Storbritannien och Frank-
rike, men en del fåglar flyttar så lång söderut 
som till södra Spanien. Man räknar med att 
cirka 820 000 par sånglärkor idag häckar i 
Sverige vilket gör att den fortfarande är vår 
mest allmänna fågelart i jordbrukslandskapet. 
Alltså har beståndet bara sedan 1980-talet 
minskat från upp emot 2,5 miljoner par (mer 
om detta senare). Så det är verkligen en våg 
av vårens budbärare som sköljer över landet, 
ivrigt sjungande.

Det öppna landskapets fågel
Under flyttningen kan man ha överflygande 
och då sjungande sånglärkor nästan var som 
helst, även över skogen och i staden, men det 
är i det öppna landskapet och jordbruksland-
skapet som arten slår sig ned för att inleda 
häckningsbestyren.

Sånglärkan – jordbrukslandskapets karak-
tärsfågel nummer ett – är med sin anspråks-
lösa gulbruna färgsättning och spräckliga teck-
ning mycket väl kamouflerad när den springer 
på marken. Det är kanske inte för utseendet 
som man tar sånglärkan till sitt hjärta, utan 
snarare för sin karaktäristiska och vackra sång. 

För sånglärkan är det dock praktiskt att inte 
vara för iögonfallande i och med att den lever 
sitt liv på öppna marker, där det periodvis 
finns mycket lite skydd.

För att en lärka ska trivas krävs ett öppet 
landskap på minst 11 hektar, annars kommer 
skogen för nära och fåglarna riskerar att råka 
ut för predatorer, till exempel kråkfåglar, som 
kan använda träden till utkiksposter för att 
hitta bon och ungar. Trots denna försiktig-
hetsåtgärd är just bopredation, det vill säga 
att boet rövas på ägg eller ungar, den vanli-
gaste orsaken till att häckningar misslyckas 
för sånglärkan.

Direkt när lärkorna anländer till häck-
ningsområdena i mars börjar de hävda revir. 
Ofta är det samma fåglar som kommer till-
baka till samma plats under flera år och det är 
inte ovanligt att också samma par håller ihop. 
Trots den tidiga ankomsten inleds inte häck-
ningen förrän i början av maj. Detta beror 
på att fåglarna behöver samla kraft efter den 
långa vintern och att de dessutom tjänar på att 
vänta till dess att vegetationen kommit upp 
en till två decimeter, vilket skyddar boet från 
upptäckt. I gräsmarker såsom vall och träda 
kan häckningen inledas tidigare i och med att 
vegetationen ofta kommer upp fortare. Själva 
boet är inte mycket mer än en grop i marken 
som kläs med torrt gräs och strån. 

Boet placeras i alla typer av fält, men hur 
många lärkor, som får plats i landskapet, beror 
till stor del på vilken gröda som växer där. Oli-
ka grödor tilltalar lärkorna olika mycket, och 
ju fler olika grödor som finns i ett landskap, 
desto fler sånglärkor finns i området. Störst 
tätheter av sånglärka finns på trädor och för-
staårsvallar med nästan ett revir per hektar. På 
höstsådda åkrar är det glesare och studier har 
visat på ungefär 0,5 revir per hektar. 

I boet läggs normalt fyra ägg och ungarna 
kläcks efter cirka två veckor. Efter ytterligare 
nästan två veckor, ivrigt matade av sina för-
äldrar med allehanda insekter och larver, är 
ungarna redo att pröva sina vingar. Detta äger 
normalt rum under de första två veckorna i 
juni. Lite beroende på var i landet man be-
finner sig, så kan då föräldrarna ge sig på att 
genomföra en andra häckning.
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Med alla nytillkomna ungfåglar skulle man 
nu kunna tro att landskapet fylls av lärkor, 
men så är inte riktigt fallet. Lärkorna sjunger 
fortfarande ganska långt in i juli, om än inte 
riktigt lika intensivt som tidigare, men sedan 
är det som om att de bara försvinner. Detta 
beror på att fåglarna, såväl unga som gamla, 
under den resterande sommaren lägger all 
sin energi på att byta fjäderdräkt. Denna så 
kallade ruggning gör att lärkorna tappar i flyg-
förmåga (dock inte oförmögna att flyga) och 
mest springer runt på marken och letar föda.

Men så i takt med att lantbrukarna ger 
sig ut på åkrarna för att bärga årets spann-
målsskörd, så börjar man också se sånglärkor 
i luften igen. Nu sjunger de dock inte, men 
yttrar ett artkarakteristiskt torrt, drillande 
lockläte på sin väg söderut. De flesta lämnar 
landet under september/oktober, men några 
kan stanna kvar och övervintra i landets södra 
delar. Och så är sånglärkans år i Sverige till 
ända.

Landskapets förändring och sånglärkan
Som omnämndes i textens början, så har 
sånglärkan minskat väldigt mycket under 
de senaste decennierna. Från standardise-
rade fågelräkningar visar arten en minskning 
under de senaste 35 åren på så mycket som 
75 procent, och bara de senaste tio åren har 
minskningen varit 30 procent. I Uppland har 
en inventering i landskapets västra delar visat 
på en minskning med 46 procent under en tio 
års period mellan 1994 och 2004. Detta har 
gjort att sånglärkan sedan 2005 är upptagen 
på den Svenska rödlistan, en förteckning över 
arter i landet som har en negativ populations-
utveckling, en slags varningsklocka i bokform.

All forskning som gjorts på arten pekar en-
tydigt på att det är jordbrukets intensifiering 
och ökade storskalighet som de senaste 60 
åren är orsaken till sånglärkans snabba tillba-
kagång. Minskningen har också skett i övriga 
Europa och inte bara i Sverige, vilket innebär 
att förändringar av lärkornas livsmiljö har 
ägt rum inte bara i häckningsområdena men 
också på övervintringsområdena i Västeuropa. 

Under häckning är det framförallt två 
faktorer som påverkar negativt – grödornas 

ökade täthet och landskapets allt enformigare 
karaktär. Lärkorna vill ha en viss vegetations-
höjd innan de börjar häcka, men om vegeta-
tionen blir för hög så ställer detta till problem. 
Eftersom lärkorna letar efter sin föda på 
marken är de beroende av att kunna nå ned. 
Alltför höga grödor undviks av fåglarna då det 
blir svårt för dem att komma ned till marken 
och därmed att hitta föda. Lärkorna är därför 
beroende av ett varierat landskap med både 
skydd och möjlighet att hitta föda på marken.

Man kan alltså konstatera att lärkorna ver-
kar vilja ha två saker, inte för täta (och höga) 
grödor och en heterogenitet i landskapet det 
vill säga inte bara samma gröda. Tittar man på 
hur utvecklingen av lantbruket sett ut sedan 
1960-talet i Sverige, så går det åt motsatt 
håll. Skördarna har ökat, för höstvete med 
70 procent per hektar sedan 1965. En sådan 
ökning av skörden beror på att grödan har 
blivit mycket tätare. Samtidigt har andelen 
av denna typ av gröda på de svenska spann-
målsåkrarna mer än fördubblats sedan början 
av 1980-talet, det vill säga större områden 
med samma gröda. 

Också från övervintringsområdena i Euro-
pa visar studier också att den stora övergången 
till höstsådda grödor påverkar sånglärkan 
negativt under vintermånaderna. Detta beror 
på att lärkorna föredrar stubbåkrar. Sådana 
blir allt färre i och med att man går över till 
att bearbeta och så fälten redan på hösten.

Detta är lärkornas miljömässiga förutsätt-
ningar, som alltså förändrats under en förhål-
landevis kort tidsperiod. Men det finns också 
andra, mindre väl undersökta faktorer som 
kan påverka, t.ex. att den föda de väl hittar 
blir mindre varierad i ett landskap med en 
dominerande gröda, vilket kan inverka nega-
tivt på ungarnas överlevnad och utveckling.

Men människan utgör också ett mer direkt 
hot mot sånglärkorna och då framförallt i 
övervintringsområdena. I Frankrike bedrivs 
en omfattande jakt på arten. Från återfynd 
av sånglärkor ringmärkta i Sverige får man en 
bra bild av hur viktig den mänskliga påverkan 
genom jakt kan vara. Av totalt 37 återfynd 
av sånglärkor kommer 40 procent från fåglar 
som skjutits, och av de 16 återfynd som finns 
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från Frankrike kommer 14 från fåglar som 
mött detta öde.

Sånglärkorna har alltså under en längre 
tid blivit allt färre, men till artens stora fördel 
för arten är att fåglarna inte behöver korsa ett 
växande Sahara och spendera vintern i ett 
alltmer oberäkneligt Afrika. Lärkorna finns i 
Europa året runt, och det borde bara vara en 
tidsfråga, innan man tar ett nationsöverskri-
dande grepp inom EU-länderna och gör en 
aktionsplan för att gemensamt vända trenden 
för sånglärkan. I ett sådant initiativ känns det 
som en begränsning av eller förbud mot jakt 
är den lättaste åtgärden. 

Nu vänds trenden
Men i kölvattnet av all denna information, så 
finns det många positiva initiativ för att anta 
utmaningen och sätta stopp för sånglärkans 
tillbakagång. En av de enklare och även mest 
effektiva metoderna verkar vara de numera 
välkända lärkrutorna, det vill säga rutor som 
av lantbrukaren lämnas osådda i sädesfälten. 
Från Sverige saknas än så länge forskning runt 
hur effektiva lärkrutorna är, men från Dan-
mark finns studier som pekar mot att osådda 
områden är viktiga. Där genomfördes i slutet 
på 1990-talet studier med radioförsedda 
lärkor, som visade att de i stor utsträckning 
födosöker i hjulspår och osådda fläckar. Under 
2012 genomfördes också studier i Uppland på 

lärkrutornas effekt, och resultaten från denna 
studie emotses med spänning. 

I England har många studier bedrivits på 
både sånglärkan och effekten av lärkrutor. 
Ett mycket positivt exempel finns i en studie 
gjord av the Royal Society for the Protection 
of Birds (RSPB), där man på fyra år mer än 
tredubblat andelen sånglärkor på sin försöks-
gård Hope Farm just genom anläggande av 
lärkrutor. 

Men att vända sånglärkans nedgång 
handlar samtidigt om mycket mer än att bara 
bevara en folkkär art. Lärkorna lever hela sina 
liv i odlingslandskapet och kan ses som bra in-
dikatorer på tillståndet i denna landskapstyp. 
Det är så mycket vi inte vet om de processer 
som sker, och som behövs, för att naturen ska 
kunna fortsätta att leverera gratistjänster, så 
kallade ekosystemtjänster, som i slutändan 
ger oss spannmål till bröd, pasta och foder till 
våra djur. Att göra det bättre för sånglärkan 
kan med andra ord innebära att vi även gör 
det bättre för oss själva.

Och som väl är finns det ännu tid att vända 
trenden – det finns hopp, mycket hopp för 
sånglärkan!

Om du vara med och bidra till att rädda 
sånglärkan, gå in på Sveriges Ornitologiska 
Förenings sida Rädda Sånglärkan http://www.
sofnet.org/radda_sanglarkan och köp rutor.

Sånglärka, Alauda arvensis. FOTO: ROINE KARLSSON


