
BILL DOUHAN

Kornknarren i Uppland
 under 100 år

Kornknarren är fågeln som många har hört, men få har haft turen att få se 

den riktigt bra. Bill Douhan ger oss här en fyllig genomgång av förekomsten 

i Uppland och passar även på att slå ett slag för namnbyte på arten!
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Kornknarr, Crex crex. Älgkärrstippen, Norra 
Järvafältet. 8 juni 2011.  FOTO: ULF FRANZÉN
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”Kornknarren har som bekant avtagit 
fruktansvärt, särskilt under de sista tio åren, då 
slåttermaskinerna kommit så allmänt i bruk, 
att de användas även på de minsta marker. I 
Uppsalatrakten finns nu knappt ett par inom 
områden, där man för omkring 10 år sedan 
kunde uppskatta stammen till tio par. På vissa 
marker såsom Kungsängarna och Läby ́ träsk´ 
(visserligen sedan 1904 ej längre träsk, utan 
delvis äng, delvis besådd mark, en del så tuvig, 
att slåttermaskinerna där ej kunna användas) 
med deras omgivningar kunde för 15–20 år 
sedan antalet säkert uppskattas till 25 par. Där 
finns nu – på Kungsängen två till tre par – i 
Läbymarkerna ett till två par. Mellan Uppsala 
stad och Broby öster därom, alltså på ett om-
råde av omkring 7 km längd och ungefär en 
km brett fanns 1938 och 1939 endast ett par. 

På detta område häckade förr ett mycket 
stort antal kornknarrar. Då man gick med en 
lina sträckt mellan två personer över ängarna 
lyfte kornknarrar för mindre än vart hundrade 
steg, och om nätterna såg man hanarna flyga 
och slåss överallt. Något dylikt får man aldrig 
se numera. 

Här vid Älvgärde häckade mellan 1909 
och 1917 nio till elva par på en areal av 
omkring 300 tunnland. 1933 häckade här 
tre par. Samma år erhöll jag på begäran alla 
fåglar, som dödades under höslåttern. Det 
blev 18 ungar av kornknarr och två gamla 
honor. Året därpå häckade här endast ett par. 
Sedan dess har ej ett enda par häckat här, 
men hanar kommer i ett fåtal, man hör dem 
skrika ett par nätter och sedan ge de sig iväg.” 
(Lönnberg 1940).

Även om antalet spelande hanar har va-
rierat en hel del mellan på varandra följande 
år, har kornknarren ändå ökat stadigt i antal 
i Upplands rapportområde sedan slutet av 
1970-talet (se Figur 1). Den positiva trenden 
har varit särskilt märkbar efter millennium-
skiftet och antalet nådde sin hittills högsta 
nivå år 2013 då 460 spelande rapporterades. 
Numerären har dock sedan minskat två år 
i följd och framtiden får utvisa om antalet 
spelande åter vänder, och om den långsiktiga 
trenden fortsätter att vara positiv.

Kornknarren är således åter ett för-

hållandevis vanligt inslag i den uppländska 
försommarnattens ljudkuliss. Det är givetvis 
positivt att arten har ökat så starkt som den 
har gjort, men det är ändå långt kvar till den 
nivå som av allt att döma var rådande för 
hundra år sedan. 

I ingressen till denna artikel skildras dess 
uppträdande kring Uppsala under de första 
årtiondena av det föregående århundradet. 
Redogörelsen är nedtecknad av Kjell Kolthoff 
(i Lönnberg 1940), son till Gustaf Kolthoff, 
och även han en fågelkunnig konservator 
verksam i Uppsala under första halvan av 
1900-talet. 

”Då man gick 
med en lina 

sträckt mellan 
två personer över 

ängarna lyfte 
kornknarrar för 
mindre än vart 
hundrade steg, 

och om nätterna 
såg man hanarna 

flyga och slåss 
överallt.”

I Sverige finns det kornknarr 
i alla landskap söder om 
Dalälven och spelande fåglar 
noteras även längs norrlands-
kusten regelbundet åtmins-
tone upp till Umeå. Den är 
en långväga tropik flyttare 
som tillbringa r vintrar na 
i de sydöstra delarna av 
Afrik a. Kornknarr, Crex crex. 
Svartåmynningens natur-
reservat, Roxen. 18 maj 2016.  
  FOTO: STIG HOLGERSSON
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Kraftig minskning
Även med den förhållandevis goda förekom-
sten av kornknarr under de allra senaste åren 
i minnet, förefaller Kolthoffs beskrivning 
fantastisk och svår att ta till sig som något 
som varit verklighet så pass nära i tiden. Kjell 
Kolthoffs far Gustaf skriver, med ett än längre 
perspektiv bakåt i tiden, i första upplagan 
av ”Nordens fåglar” (Kolthoff & Jägerskiöld 
1898) att ”ängsknarren då, i slutet av 1800-ta-
let, var mycket talrik på Uppsalaslätten och 
att den anländer omkring 10–14 maj”. Här 
nämns också att ”ängsknarren trifves bäst 
på sanka, rikt gräsbeväxta slätter eller ock 

på åkerfält” och att ”I regel läggas äggen i 
midten eller slutet af juni”. I andra upplagan 
av samma bokverk (Jägerskiöld & Kolthoff 
1926) berättas att ”Under de sista årtiondena 
har han märkbart avtagit i hela vårt land” 
och att ”Uppsalaslätterna, där ängsknarren 
tidigare var mycket talrik”. Här nämns också 
att ”Det anses, att de moderna slåttermaski-
nerna, vilka meja klövern närmare roten än 
lien gjorde, äro en fara för ängsknarrens ungar 
liksom för rapphönsens”.

Kornknarren minskade således kraftigt 
under början av 1900-talet, troligen mest 
som en följd av förändrade jordbruksmetoder:  
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slåttermaskiner och en allt tidigare slåtter. 
Arten höll sig dock kvar på främst sanka 
strandängar, till exempel vid Hjälstaviken, 
Angarnsjöängen och Dannemorasjön under 
1940-talet. I en artikel om Dannemorasjöns 
häckfågelfauna från 1953 (Delje, Lundin och 
Ståhl) redovisas: ”Har minskat oavbrutet. 
1945 hördes den lite var stans kring sjöarna. 
1950 fanns den på 3-4 lokaler kring Danne-
mora. 1952 hördes endast 1 ex.”.

Resultatet av ett upprop 1957 
I ett upprop i Vår Fågelvärld uppmanades 
tidskriftens läsare att rapportera förekomst av 
kornknarr under år 1957. Gensvaret ansågs då 
som mycket gott, delvis en följd av att även 
radiolyssnarna, i det på den tiden populära 
radioprogrammet ”Gökotta”, uppmanades 
att rapportera kornknarrar till redaktionen 
för VF. Resultatet av detta upprop blev, för 
Upplands del, 23 hörda kornknarrar på ett 
15-tal lokaler (Enemar 1957). Detta ansågs 
då vara ett högt antal och Enemar kom fram 
till att 1957 av allt att döma måste ha varit 
ett bra år för arten. I flera av rapporterna från 
Uppland nämns att arten detta år, eller sedan 
några få år tillbaka, återkommit efter att ha 
saknats en tid. Exempel på kommentarer är: 
”försvunnen under ett 20-tal år (Örbyhus)”, 
”återkomst efter många års frånvaro (Nedre 

och Övre Föret)”, ”försvunnen från trakten 
i många år (Skoby)” samt ”Förr i tiden har 
vi haft gott om denna art här, men från 
1940-talets början har den saknats (Enhälja, 
O Enköping)”.

Förekomsten 1957 ansågs för Upplands 
del således som god jämfört med tidigare år. 
Av detta, och utifrån de kommentarer som 
medföljde inskickade rapporter, kan man 
dra slutsatsen att arten kanske nådde sin 
lägsta nivå under 1940-talet och början av 
1950-talet.

En ny inventering 1968 
Elva år senare, 1968, var kornknarr åter aktu-
ell som inventeringsart. Upprop publicerades 
i Vår Fågelvärld, men denna gång saknades 
uppmaning i radio till att rapportera. Hu-
ruvida det senare var orsaken till att antalet 
inrapporterade kornknarrar från Uppland 
stannade vid mer blygsamma 15 individer 
är osäkert, men 1968 var troligen ett sämre 
år för arten. 

I Västmanland minskade antalet hörda än 
mer, från 15 till endast tre. För landet som hel-
het ansågs dock 1968 ha varit ett år likvärdigt 
med 1957 (Enemar 1969). Att inventera en 
art som varierar kraftigt mellan åren under ett 
enda år innebär givetvis att slumpen spelar 
in för resultatet. 

Antal spelande hanar per år Antal spelande hanar – rullande femårsmedelvärden



13FÅGLAR I UPPLAND  3  2016

Utvecklingen sedan den regionala 
rapportkommittén bildats
Rapportkommittén för Uppland bildades 
1965. Även om dess existens och uppgift 
inledningsvis inte var så allmänt känd, ökade 
efter hand såväl antalet som omfånget av in-
komna fågelrapporter och därmed även upp-
följningen av olika arters uppträdande. Det 
blev snart regel för de mer aktiva skådarna 
att rapportera sina mindre vanliga fågelobser-
vationer till kommittén. Rrk sammanställde 
det inkomna materialet till rapporter som från 
och med år 1970 beskrev det gångna året.

Kornknarren var redan från början en 
av de arter som i regel rapporterades av de 
fågelskådare som skickade in sina fynd till 
kommittén. Även om antalet fågelintresserade 
efter hand har ökat, speglar inrapporteringen 
av fynd till rrk troligen ganska väl kornknar-
rens förekomst i rapportområdet från och 
med 1970 (se Figur 1). Mycket talar således 
för att inledningsvis en större andel av det 
verkliga antalet aldrig kom till vår kännedom, 
men det totala antalet var då så litet att detta 
inte hade så stor betydelse.

Under 1970-talet rapporterades i genom-
snitt 15 spelande/år (se Tabell 1). Det sämsta 

året under detta årtionde var det första, då 
endast sex kom till vår vetskap. Redan året 
därpå registrerades dock tre gånger så många, 
men påföljande år endast sju. Antalet fortsatte 
att variera kraftigt mellan åren, men genom-
gående på en låg nivå. År 1977 hördes ånyo 
endast sju spelande, trots att fågelintresset nu 
hade börjat ta fart på allvar och många färda-
des runt i sommarnatten för att lyssna efter 
”nattsångare”. Det var först 1979 som antalet 
steg rejält och 37 spelande rapporterades. 

Det följande årtiondet började med två 
år då resultatet från 1979 halverades, men 
redan 1982 nåddes en ny toppnotering med 
44 spelande och året därpå rapporterades så 
många som 59. Sedan följde några år med 
vikande trend, till som lägst 23 spelande 1987, 
innan det åter vände uppåt och ett nytt re-
kordantal, 72, registrerades 1989. Trots stora 
variationer mellan åren blev utvecklingen för 
1980-talet ändå klart positiv och resulterade i 
en fördubbling av medeltalet spelande/år, till 
39, jämfört med 1970-talet.

Den klart positiva utvecklingen fortsatte 
under 1990-talet, om än med stora variatio-
ner mellan åren, då i genomsnitt 77 spelande 
rapporterades per år, det vill säga åter en 
fördubbling av medelvärdet. Särskilt bra år 
var 1993 och 1998 med 134 respektive 142 
spelande. Under det första årtiondet av det 
nya århundradet förstärktes den positiva 
trenden än mer, och det var bara två år, 2001 
och 2003, som redovisade färre hörda korn-
knarrar än toppåret från decenniet innan. Det 
bästa året var 2008 då 297 registrerades. Det 
genomsnittliga antalet spelande under detta 
årtionde var så högt som 184, mer än en för-
dubbling jämfört med de tio föregående åren.

Det innevarande årtiondet har hittills 

”Då man gick med en 
lina sträckt mellan två 
persone r över ängarna lyfte 
kornknarra r för mindre än 
vart hundrade steg, och om 
nätterna såg man hanarna 
flyga och slåss överallt.”

Tabell 1. Totalantalet respektive medelantalet spelande/år under respektive årtiond e 
samt slut summan för de fem bästa åren under hela perioden 1970–2015.
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bara nått drygt halvtid, men framåtskridan-
det fortsätter, trots att det inleddes av två år 
med klart lägre antal än åren närmast innan. 
Sedan följde dock två år med antal som vi 
tidigare inte har varit i närheten av i modern 
tid, som mest 460 spelande år 2013. Uppland 
är för närvarande det landskap som har flest 
rapport erade kornknarrar, fler än Gotland som 
brukar anses vara artens kärntillhåll i landet.

Säsongen 2013 följdes av två år med vik-
ande antal spelande kornknarrar i Uppland, 
men vi hoppas på att trenden, som så många 
gånger tidigare, vänder och att vi kan regist-
rera nya toppnoteringar inom en snar framtid.

Varför denna positiva utveckling?
Kornknarren har således haft en mycket 
gynnsam beståndsutveckling under de senaste 
decennierna och särskilt positiv har den varit 
efter millenniumskiftet. Detta är glädjande, 
inte minst därför att det innebär att arten 
har kommit tillbaka efter en djup svacka som 
varade i många år. Även om hanens spelläte 
inte kan sägas vara särskilt vackert, är det 
ändå, trots det envisa upprepandet, något 
som tillför sommarnatten något extra i positiv 
bemärkelse.

I och för sig kan man nöja sig med att 
vara glad åt att kornknarren åter ökar i antal, 
men det är också intressant att försöka för-
stå varför utvecklingen har vänt. Arten var 
tidigare mycket vanlig i Uppland (se ovan), 
men minskade kraftigt av skilda orsaker. Man 
kan tänka sig flera möjliga, men med sitt 
tillbakadragna och skygga levnadssätt kan 
rimligtvis inte jakt och förföljelse ha varit 
någon avgörande faktor. Förändringar i den 
miljö där kornknarren tidigare levde är en 
mer sannolik bakomliggande orsak och det 
föreslogs också redan tidigt.

Kolthoff & Jägerskiöld (1898) berättar att 
kornknarren trivdes bäst på ”sanka, rikt gräs-
beväxta slätter eller ock på åkerfält”. Utdik-
ning och uppodling av blöta gräsmarker måste 
starkt ha bidragit till nedgången och rimligtvis 
måste även ändrade brukningsmetoder på den 
redan odlade marken inverkat negativt på 
beståndet. Allt större brukningsenheter med 
igenlagda diken och borttagande av andra 

odlingshinder, till exempel åkerholmar, borde 
också ha varit till nackdel för arten.

Slåttervallar var omtyckta tillhåll för korn-
knarren och särskilt klövervallar tycks ha haft 
stark dragningskraft (bl a Rosenberg 1947). 
Tidigare slogs dessa vallar med lie, men med 
slåttermaskinens införande förändrades denna 
åtgärd radikalt. Med dess hjälp gick arbetet 
mycket fortare och slåttermaskinen slog också 
av stråna närmare marken. Kolthoff & Jäger-
skiöld (1898) nämner detta som en fara för 
kornknarrens ungar och det förefaller rimligt.

Även Rosenberg (1947) var inne på 
samma linje: ”Kornknarren är en slättlands-
fågel, som hör hemma på åkrar och ängar. 
Ursprungligen har han väl förekommit på 
mer eller mindre fuktiga ängsmarker, men  
i och med landets uppodling har han allt 
mer blivit åkerfågel. Vid ankomsten i maj 
söker han upp de platser som lämnar bästa 
skyddet såsom buskiga ängar vid å- och 

”Att slåttermaskine n 
hade en negativ inverka n 

på häckningarna torde 
vara ställt utom allt 

tvivel. Ruvande honor 
blev ihjälslagna, men 

även om hon hann lämna 
äggen och dessa klarade 

sig, fortsatte hon inte 
ruvningen av det nu 
blottlagda redet.”



15FÅGLAR I UPPLAND  3  2016

sjöstränder eller rågåkrar, såvitt icke hans 
favorittillhåll, klövervallarna, nått tillräcklig 
utveckling. Unde r mycket torra vårar har jag 
vid Kvismare n iakttagit, hur ett flertal korn-
knarrar stannat kvar på de naturliga ängarna, 
men normalt tycka de för häckningen bäst om 
odlingsmarker och dessas gräsvallar. Orsaken 
till fågelns minskning är otvivelaktigt att söka 
i det förhållandet, att en fruktansvärt stor 
procent av bona blir förstörd under slåttern.”

Rosenberg nämner också en annan möjlig 
orsak som kan ha bidragit till nedgången. I 
ett samtal med Einar Lönnberg diskuterade 
de vilken effekt en allt tidigare slåtter också 
kunde påverka kornknarrens häckningsfram-
gång. Den senare höll på att den tidiga slåttern 
var den främsta anledningen till att arten 
hade minskat. Rosenberg hade å sin sida en 
teori, utifrån hans erfarenhet från Närke där 
vallslåttern hade börjat vid midsommar under 
”väl tjugo års tid”, att en tidig slåtter istället 

var till fördel på så sätt att bona förstördes på 
ett så tidigt stadium att hon hann värpa en ny 
kull på ett säkrare ställe.

Att slåttermaskinen hade en negativ 
inverkan på häckningarna torde vara ställt 
utom allt tvivel. Ruvande honor blev ihjäl-
slagna, men även om hon hann lämna ägg-
en och dessa klarade sig, fortsatte hon inte 
ruvningen av det nu blottlagda redet. Att en 
tidig slåtter (kring midsommar) skulle vara att 
föredra därför att honan då hade möjlighet att 
lägga en ny kull, känns inte särskilt sannolikt. 
Kornknarren värper stora kullar (8−12 ägg) 
och frågan är huruvida en omläggning skulle 
resultera i lika många ägg. Slutresultatet av en 
sen kull borde för övrigt generellt bli sämre.

Det Rosenberg skrev om biotopvalet  
i Närke under 1940-talet modifierade han 
dock till den andra upplagan av ”Våra fåglar  
i Norden” (1960): ”Vid Kvismaren häckar han 
nu huvudsakligen på sumpängar och mader 

Kornknarren tillhör familjen rallfåglar. Den betecknas som monotypisk genom hela sitt utbred-
ningsområde, som sträcker sig genom det tempererade bältet från Centraleuropa österut genom 
Centralasien till strax förbi Bajkalsjön. Östliga fåglar tenderar dock att vara något ljusare tecknade. 
Kornknarr, Crex crex. Galtström, Njurunda. 5 juli 2015.  FOTO: JAN HÖGBERG
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och liknande omtalas från Hornborgasjön 
och Lina myr. Efter ett kanske hundraårigt 
gästspel som »kornknarr» är Crex nu på 
väg att återgå till sitt ursprungliga yrke som 
»ängsknarr»!”

Även om kornknarren i Närke kring 1960 
till stor del hade återgått till att häcka på 
sumpängar och mader, fanns det fortfarande 
individer som uppehöll sig på åkrar. Enemar 
(1970) nämner i sin rapport om artens status 
i landet 1968 att kornknarrar hade rapporte-
rats i ungefär samma utsträckning från såväl 
vallar och sädesfält som från sankängar och 
liknande miljöer.

I dagsläget, efter kornknarrens starka åter-
komst i Uppland under senare år, har etab-
leringen i första hand ägt rum på ängsmarker. 

Det är sällan en kornknarr numera hörs från 
ett sädesfält. Att de har kunnat inrätta sig på 
ängsmark beror sannolikt till stor del på att 
den areal vall som numera slås är avsevärt 
mycket mindre än tidigare. Antalet djur som 
behöver foder från slåttervallar har minskat 
högst avsevärt och de vallar som fortfarande 
används brukas idag intensivare än förr. Slåt-
tern börjar numera redan i månadsskiftet 
maj/juni och det blir allt vanligare att dessa 
vallar slås åtminstone två gånger under en 
växtsäsong. Stora arealer gräsmark, som 
tidigare betades eller slåttades, ligger därför 
oanvända. Det är här som kornknarrarna 
numera i första hand slår sig ned. Här störs 
de inte av slåttermaskiner och häckningarna 
har större chans att lyckas.

8

12

8

35

7

23

= 1 spelande
= 2–3 spelande
= 4–5 spelande

Karta 1. Kornknarrens förekomst i landskapet Uppland 2014 (fynden är hämtade från Artportalen).
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Kornknarrens  
förekomst i Uppland 2014
På Karta 1 redovisas förekomsten av spelande 
kornknarrar 2014 i Uppland utifrån rap-
porteringen till Artportalen. Även om det 
fanns spelande hanar spridda över nära nog 
hela landskapet, är det ändå helt klart att det 
stora flertalet förekom i den västra halvan av 
Uppland, framför allt i ett område som täcker 
nordöstra halvan av Enköpings kommun, de 
centrala delarna av Uppsala kommun, södra 
delen av Tierps kommun samt sydvästra delen 
av Östhammars kommun. Därtill noterades 
många från Marma skjutfält i väster till Skärp-
linge i öster. I övrigt fanns det enstaka indivi-
der, ibland två eller tre och i några få fall upp 
till fem spridda över landskapet. Från samtliga 
kommuner i Upplands rapportområde, utom 
Håbo, rapporterades arten. I den del som 
tillhör Sala kommun noterades endast två 
spelande. Flest hade Uppsala med 111, Tierp 
med 94 och Enköping med 75. Sammantaget 
har 432 rapporterats från landskapet Upp-
land, därav endast 21 från den del som ligger 
i Stockholmstraktens rapportområde.

De för tillfället allt fler kornknarrarna 
påträffas i första hand på allehanda gräsrika 
marker och det finns en klar tendens till an-
samlingar av spelande hanar på de lämpligaste 
lokalerna. Det är särskilt två områden som ut-
märker sig i detta avseende och det är ”Gamla 
Bälingemossar” och ”Marma skjutfält”. Dessa 
inventerades 2014 och antalet spelande upp-
gick till 35 respektive 23. Lokalerna är relativt 
stora och alla individer på respektive område 
gick inte att höra från en och samma punkt. 
Karaktäristiskt för båda dessa trakter är god 

tillgång på gräsrika marker som vare sig slås 
eller betas i någon nämnvärd omfattning. På 
ytterligare fyra lokaler registrerades 2014 fler 
än fem spelande: tolv hördes på Landsber-
gaslätten (från Alstasjön till Landsberga), var-
dera åtta vid Revelstasjön respektive ”Årike 
Fyris” (från Nedre Föret till reningsverket i 
norr) samt sju i gräsmatteodlingen vid Tierp.

Orsakerna bakom de ofta stora variatio-
nerna i antal spelande mellan åren har dis-
kuterats. Beror det i första hand på skiftande 
häckningsframgång eller kanske mest på att 
Uppland är beläget i ytterkant av artens ut-
bredningsområde och därför får ta emot ett 
från år till år varierande antal individer (mest 
oparade hanar?) beroende på vädret under 
vårflyttningen? Tyvärr har vi inte en aning 
om häckningsutfallet, men den ringmärkning 
av spelande hanar, som har ägt rum på flera 
håll i landet under senare år, tycks visa att 
det är sällan individer återfångas följande år. 
Det sker i så fall ofta i omedelbar närhet av 
märkplatsen.

Kornknarr eller ängsknarr?
Det första fyndet av tajgasångare i landet gjor-
des vid Ottenby 1961 och fyndet beskrevs i 
Vår Fågelvärld året därpå. Artnamnet stavades 
då med ”j”. Det dröjde dock inte länge förrän 
den fick stavningen ändrad till ”taigasångare”, 
ett namn som den behöll fram till nyligen, 
då den återfick sitt gamla namn, det vill säga 
stavat med ”j”. Det händer således än i dag att 
fågelarter får nya namn. Oftast är det ovan-
liga arter som inte ens häckar i Sverige. Det 
har dock hänt att arter som häckar i landet 
har erhållit nya namn då någon ”vän av ord-
ning” har fått igenom detta. Det i tiden mest 
närliggande är väl att tidigare ”labb” numera 
heter ”kustlabb”.

Detta namnbyte orsakade väl inte så 
mycket diskussion, värre var det när det så 
väletablerade ”tornsvala” ändrades till ”torn-
seglare”. Detta väckte en del ont blod efter-
som det är en art som är känd av många även 
inte så fågelintresserade. Det finns de som än 
idag brukar det gamla namnet. Skälet till detta 
namnbyte var att få folk att inse att fågeln inte 
är en svala utan en seglare. Här kan man dra 

”Oftast är det ovanliga  
arter som inte ens häckar  
i Sverige. Det har dock  
hänt att arter som häckar  
i landet har erhållit nya namn 
då någo n ’vän av ordning’ har 
fått igenom detta.”
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paralleller och på så vis försöka göra sig lustig 
(talgoxe är ingen oxe …), men det tänker jag 
inte göra. Jag är inte mycket för att i tid och 
otid föreslå förändringar av fågelnamn, men 
jag gör ett undantag för kornknarr. 

Arten hade av allt att döma en tidsperiod 
då den ofta satt i sädesfält och fick därför 
namnet bytt från det tidigare ”ängsknarr” till 
”kornknarr”. 

Nåväl. Innan namnbytet hette den således 

ängsknarr och det av den enkla anledningen 
att den tidigare i första hand påträffades på 
gräsbevuxna ängar. Så har det åter blivit och 
så lär det förbli. Det finns ingenting som talar 
för att den åter skulle lämna ängarna för att 
återgå till sädesfälten. Av den anledningen 
är det min uppfattning att kornknarren skall 
återfå sitt ursprungliga namn, ”ängsknarr”!

bill.douhan@telia.com
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