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Nattskärran på Hållnäshalvön   –  27 år senare
Nattskärran är en säregen fågel – falklik i flykten och med en knattrande 

sång i två tonlägen  som ljuder i den ljumma sommarnatten. Det är 

lätt att fascineras av denna mytomspunna art och – för den som har 

anlaget – även att hänföras.
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shalvön   –  27 år senare JAN WÄRNBÄCK

I Uppland lever nattskärran nära sin nord-
gräns. Det gör den extra spännande att un-
dersöka avseende förändringar i beståndet, 
då minskningar ofta kommer snabbt medan 

ökningar dröjer. Samtidigt har det funnits 
få långtids studier, som har kunnat bekräfta 
eller dementera misstankar om populations  
fluktuationer.

Varför inventera nattskärra i Uppland?

Nattskärrorna är bland de senast 
ankommande flyttfåglarna på 
våren. Först under sista veckan 
i maj börjar reviren fyllas på.  
I gengäld kan man höra natt-
skärrans surrande sång en bra 
bit in i juli. Hane nattskärra,  
C a p r i m u l g u s  e u r o p a e u s , 
Ramsviks landet, Bohuslän,  
1 juli 2015.  FOTO: PEDER KINBERG
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Av denna anledning bestämde sig Mats 
Thuresson 1987 att ge sig ut på Hållnäshalvön 
för att inventera nattskärra. Det skulle komma 
att bli det första steget i en rad inventeringar 
av arten under en längre tidsperiod. 1995 
upprepade Ulrik Lötberg den tidigare studien 
och 2004 gjorde undertecknad ytterligare en 
uppföljning. Resultaten från inventeringarna 
visar att nattskärran på Hållnäshalvön minskat 
med 42 procent från den första inventeringen 
1987 fram till 1995 och med hela 58 procent 
till 2004. Läget verkade aningen dystert. 

2007 genomfördes en riksinventering av 
arten för att få en bild av förekomsten i hela 
Sverige. Där konstaterades att det i de sydliga 
och centrala delarna av utbredningsområdet 
verkade råda en ökande tendens, medan det 
saknade entydiga trender i norr. I rapporten 
från riksinventeringen står att läsa: ”I de norra 
delarna har det skett en kraftig minskning av 
nattskärran under de senaste 30 åren. Trots 
dett a är indikationen från Uppland och 
Dalarna att den kraftiga minskningen mat-
tats av – även om ingen direkt ökning kan 
säkerställas.”

”Ett kärnområde i östra Små-
land har utkristalliserat sig med 
oväntat täta populationer av 
arten.”

Inventeringsår Antal revir* Antal revir/km2 Procentuell 
förändring

1987 38 0.78 –

1995 22 0.45 -42

2004 16 0.33 -58

2014 44 0.90 +16

*Korrigerat för inventeringseffektivitet. Effektiviteten vid denna typ av inventering har av Lindell 
(1982)  beräknats till 81%. Det innebär att vid den typ av inventering som genomförts på Hållnäs-
halvön har efter två inventeringstillfällen 81% av det verkliga antalet sjungande nattskärror  
registrerats.

Tabell 1. Resultat från fyra års inventering av nattskärra  
i Hållnäs och procentuell ändring från startår.

Hur går det för de uppländska 
nattskärrorna?
Under de år som följt efter 2007 har allt 
tydligare rapporter kommit från södra Sverige 
om att nattskärran är allt annat än fåtalig. 
Ett kärnområde i östra Småland har utkris-
talliserat sig med oväntat täta populationer 
av arten. Samtidigt ger inte rapporteringen 
till Artportalen (tidigare Svalan) någon klar 
indikation på nattskärrans trend i Uppland 
och från 2007 till 2013 har antalet rapporte-
rade sjungande fåglar legat på mellan 30 och 
knappt 55 individer per år. 

En lika otillfredsställande bild får man 
från Hållnäshalvön, varifrån det mellan 2007 
och 2013 till Artportalen årligen rapporterats 
mellan en och tio individer. Frågan blir därför: 
Hur har det egentligen gått för nattskärran 
där uppe i nordligaste Uppland? 

År 2014 var det därför hög tid – 27 år efter 
första tillfället – att upprepa inventeringen av 
nattskärra på Hållnäs. Metodiken var exakt 
densamma som vid tidigare tillfällen – en 
revirkartering där till och med stoppen var 
samma som 2004. Fem minuters lyssnande 
med start halv tolv och stopp klockan två 
och med minst 500 meter mellan lyssnings-
punkterna. Inventeringsområdet hade modi-
fierats något och det sydöstra hörnet av den 
ursprungliga ytan inventerades inte. Vid båda 
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tillfällena, den 27 juni och 10 juli, inventera-
des hela området samma natt.

För att vara vädermässigt optimalt för 
inventering av nattskärra, det vill säga för 
att fåglarna ska ha störst sångaktivitet, bör 
det helst vara varmt, vindstilla och varken 
nederbörd eller dimma. Datumen för inven-
teringen lades relativt sent, eftersom det från 
andra delar av Sverige fanns indikationer på 
att sångintensiteten ökar efter mitten på juni.

Vädret den 27 juni var optimalt så tillvida 
att det var klart och vindstilla. Däremot var 
det kallt, och som lägst visade kvicksilvret på 
plus två grader! Detta påverkade med största 
sannolikhet aktiviteten denna inventeringstur. 
Totalt räknades åtta sjungande fåglar in. Yt-
terligare tre sågs, vilket indikerar att födosöket 
prioriterades.

Vid det andra inventeringstillfället, den 
10 juli, såg allt optimalt ut från början: 
klart, vindstilla och med en temperatur på  

15 grade r. Men när solen sjönk, steg en ganska 
tät markdimma upp, vilket verkade oroande 
för inventeringsresultatet. Farhågan visade 
sig turligt nog obefogad och det blev en fan-
tastisk natt i nattskärrornas skog med totalt 
32 fåglar hörda.

Nattskärrans återkomst  
– resultat 2014
Totalt hördes 36 olika nattskärror vid de två 
tillfällen som inventeringar genomfördes 
under 2014. I tabell 1 redovisas resultat 
från de fyra inventeringsåren korrigerade för 
inventeringseffektivitet*, antal revir per km2 

(den areal som används är densamma som 
användes 1987 – 48.8 km2) samt procentuell 
förändring sedan startåret 1987.

Det kan alltså konstateras att nattskärran 
på senare tid har ökat markant på Hållnäs-
halvön, från 16 revir 2004 till 44 tio år senare 
– en ökning med 175 procent.

I Sverige förknippar vi nattskärran med gles tallskog eller tallhyggen, ofta i blockterräng. Nattskärra, 
Caprimulgus europaeus, Vättlefjäll, Västergötland, 14 juni 2015.  FOTO: GÖRAN HULTGREN



Kartorna visar platser där sjungande 
nattskärror hörts under invente-
ringar 1987, 1995, 2004 och 2014. 
Det går att se en trend att reviren på 
västra Hållnäshalvön överges för mer 
centrala och ostliga lokaler. Orsaken 
är sannolikt att fåglarna söker sig till 
hyggen av lämplig ålder. Nyupptagna 
accepteras inte och äldre, där växt-
ligheten blivit för högvuxen, överges.
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Var finns nattskärrorna  
på Hållnäshalvön?
Under de 27 år som har gått sedan den första 
inventeringen 1987 fram till och med 2014, 
kan man med data även från de mellanlig-
gande två inventeringsåren urskilja vissa 
förändringar av nattskärrans utbredning i det 
berörda området. För att tydliggöra detta har 
fyra kartor framställts som visar fyndplatser 
för sjungande nattskärror 1987, 1995, 2004 
och 2014.

Det verkar som det skett en tydlig för-

skjutning från den nordvästra delen till mer 
centrala trakter på Hållnäshalvön. Den stora 
koncentrationen av sjungande nattskärror i 
det sistnämnda området går att förklara dels 
med att det har tagits upp flera hyggen där 
de senaste fem åren, dels genom att det här 
finns några stora mossar som erbjuder bra 
häckningsbiotop.  Samtidigt verkar sträckan 
Själsjön– Rossholm–Fågelsundet, som 1987 
var området med i särklass flest nattskär-
ror, under de gångna åren ha tappat sin  
attraktionskraft. Detta beror sannolikt till stor 

Hanen hos 
nattskärra skiljs ut 
på den stora vita fläck-
en på de yttre handpennorna 
och de vittoppade yttre stjärtpennorna.  
Hane nattskärra, Caprimulgus europaeus,  
Ramsvikslandet, Bohuslän, 1 juli 2015.  FOTO: PEDER KINBERG

På UOFs årsmöte i mars 2014 hade föreningen förmånen att få besök  
av Urban Rundström som höll ett ytterst intressant föredrag om sin ring-
märkning av nattskärror i Kalmar län. Läs mer på projektets hemsida:  
http://nightjarsweden.blogspot.se. 

Vill du läsa mer om nattskärror?



del på att flera tidigare lämpliga hyggen nu 
vuxit igen. De nya som tagits upp i detta om-
råde, har tillkommit under 2014. Nattskärror 
verkar föredra hyggen som inte är helt nya, 
utan där vegetationen börjat komma upp. Det 
är också positivt om det står kvar några äldre 
träd. När växtligheten sedan blir för hög är 
hygget inte längre lämpligt.

Samtidigt verkar det finnas vissa mer sta-
bila revir i området och på ett tiotal platser 
har sjungande nattskärror noterats vid två 
eller flera inventeringsår. På tre platser har 
fåglar hävdat revir både 1987 och 2014. 
Detta tyder på stabila miljöer, sannolikt 
hällmarker i anslutning till naturliga öppna 
ytor som myrområden.Att nattskärran var 
vanligt förekommande i Uppland under 

1900-talets första hälft finns belagt från flera 
källor (Upplands fåglar 1996). Tyvärr finns 
dock inga inventeringar som ger en bild av 
hur talrik den var. Vid den första invente-
ringen på Hållnäshalvön 1987 hade sannolikt 
minskningen redan pågått en längre tid. Nu 
verkar glädjande nog arten ha återhämtat 
sig, och det ska bli mycket intressant att följa 
utvecklingen under de kommande åren.

Tack! 
Ett stort tack riktas till de medverkande in-
venterarna Tom Arnbom, Henrik Bergendal, 
Karl Fritzson, Jon Hessman, Hanna Liljebäck 
och Olle Wärnbäck. Världsnaturfonden 
WWF tackas speciellt för möjliggörande av 
inventeringen.
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På dagen vilar nattskärran  
på marken eller på någon låg gren, och 
är då som synes på bilden mycket välkamouflerad.  
För att undgå upptäckt håller hon dessutom det annars blänkande ögat  
nästan slutet. Nattskärra, Caprimulgus europaeus, Horsten, Uppland.  FOTO: NICLAS AHLBERG
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