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Bälinge Mossar, eller gamla Bälinge 
Mossar som det också kallas, är namnet 
på ett 16 km2 stort område beläget 

ca 2,5 mil nV om Uppsala. Som namnet 
anger är det en f.d. mosse som numera är helt 
utdikad.  Bälinge mossar kan delas in i tre 
mindre områden, Stora Mossen, norra Myren 
och Södra Myren varav de två sistnämnda är 
de fågelrikaste och därmed mest besökta av 
fågelskådare. 

Området saknar större våtmarkspartier 
men är trots detta tämligen rikt på fågel.  
Hitintills har 190 arter iakttagits och en av 
dessa är kornknarr. Bälinge mossar anses vara 
en av de främsta lokalerna för denna art i 

Sverige. Men vad är det som gör att området 
är så attraktivt för kornknarr?

inventering av kornknarr på Bä-
linge mossar

Jag har nu inventerat kornknarr på Bälinge 
mossar varje år sedan 2012, det vill säga under 
åtta säsonger. Jag vill i denna artikel dela med 
mig av några erfarenheter och upplevelser 
från detta arbete. arbetet har genererat en hel 
del fakta men jag väljer att här bespara er från 
alltför mycket tråkig statistik. inventering har 
utförts cirka två gånger i veckan, från slutet 
av maj till slutet av juli. det blir totalt 15-20 
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tillfällen, vanligtvis mellan klockan 22:30 och 
02:30. detta motsvarar nästan två normala 
arbetsveckor per säsong. 

den gängse uppfattningen är att korn-
knarren är svårinventerad eftersom man tror 
att kornknarren ideligen byter spelplats och 
dubbelräkning därför sker. För att hålla bättre 
koll på de olika individernas rörelser har 
jag sedan 2014 kompletterat inventeringen 
med ringmärkning av kornknarrarna. på så 
sätt kunde varje individs förehavande följas 
noggrant och för att säkert undvika dubbel-

räkning återfångades individer med tveksam 
identitet.

resultaten från detta arbete har visat att 
antalet fåglar som byter revir inom Bälinge 
mossar är relativt litet. däremot har det visat 
sig att genomflödet av knarrar är betydande. 
nya individer dyker upp i området medan 
andra lämnar området och detta pågår un-
der hela säsongen (figur 1). antal dagar en 
kornknarr stannar i sitt revir varierar kraftigt, 
från enstaka dagar upp till två månader. i 
snitt stannar en kornknarr cirka 15-20 dagar 

Figur 2. staplarna i grafen visar det totala antalet kornknarrar som spelat på Bälinge mossar under en hel säsong.

Figur 1. Grafen från 2019 visar antalet kornknarrar som hörts vid varje enskilt inventeringstillfälle (blå linje) samt första 
notering av de olika individerna (staplar). t ex hördes fyra kornknarrar den 5 juni varav två var nyanlända individer.
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innan det bär av till nästa spelplats. denna 
nya spelplats är sällan, (mindre än 10 %) 
belägen i närheten (<5 km) av det tidigare 
reviret. Sannolikt flyttar fåglarna iväg ganska 
långt (många mil) och tar sig ett nytt revir 
på en helt annan plats. Ett exempel på det är 
en kornknarr som spelade tidigt på säsongen 
2017 i Ockelbo och som senare under året 
skapade sig ett revir i Bälinge mossar.

Jag har gjort försök att få igång kornknar-
rar där spelet en gång har avslutats. ingen 
kornknarr har jag dock lyckats få att återuppta 
sitt spel vilket förmodligen tyder på att de har 
lämnat sitt revir. när spel har återupptagits i 
ett revir där det varit tyst ett tag har det visat 
sig att det är en ny kornknarr som tagit över. 
det innebär att om en kornknarr slutat spela 
och en kornknarr inom kort börjar spela på 
samma äng eller ängen intill så är det större 
sannolikhet att det är en ny individ som dykt 
upp än att den förstnämnda börjat spela igen 
eller flyttat på sig.

Totala antalet kornknarrar som spelar på 
Bälinge mossar är under en hel säsong långt 
större än maxantalet kornknarrar som hörts 

under ett enskilt inventeringstillfälle (figur 1 
och figur 2). Vissa år har nästan dubbelt så 
många individer besökt Bälinge mossar jäm-
fört med hur många som mest hörts vid ett 
inventeringstillfälle. T ex hördes som mest 7 
kornknarrar vid ett inventeringstillfälle 2019 
medan det totala antalet kornknarrar under 
hela säsongen visade sig hamna på 15 ex. 
antal olika platser där kornknarr hörts under 
en säsong stämmer därför bättre, (dock inte 
helt), överens med hur många det totalt har 
varit under en säsong.

Fångst och ringmärkning
Kornknarr är en art som man vanligtvis bara 
hör och mycket sällan ser. att få uppleva när-
kontakten med en sådan skygg fågel är därför 
något alldeles extra. Efter några trevande år 
har jag lärt mig en hel del om deras beteende 
och om hur man bäst fångar dem. det krävs 
dock flera olika tekniker eftersom den indi-
viduella variationen i fåglarnas beteende är 
stor, då vissa är mycket skygga medan andra 
verkar tämligen orädda. gemensamt för alla 
fångstsätt är att jag har en ljudkälla för att 

Figur 3 och 4. Bilden till vänster visar lämplig klädsel vid ringmärkning med håv och bilden till höger visar en kornknarr 
som nyligen blivit ringmärkt. FOtO: lena Pless
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spela upp kornknarrens läte och på så sätt 
locka till mig fåglarna. notera att tillstånd 
krävs för användandet av ljudkälla i samband 
med ringmärkning.  

att fånga med håv är oftast snabbt och 
effektivt. numera fångar jag de flesta fåg-
larna på detta sätt. det måste då vara helt 
mörkt vilket innebär att man under de ljusa 
nätterna runt midsommar bara har drygt två 
timmar på sig. att fånga en kornknarr kan ta 
allt från 5-10 minuter upp till dryga timmen 
men ibland går det inte alls. Man måste vara 
klädd i mörka kläder, mörk huva och hand-
skar (figur 3). på huvudet har jag en stark 
pannlampa vars syfte är att blända knarren 
vilket då gör att knarren har svårt att se mig. 
proceduren är enligt följande; Man närmar 
sig den spelande knarren tills den tystnar eller 
när man bedömer att man är tillräckligt nära 
(< 20 m).  där sätter man sig på huk, plattar 
till gräset och placerar ljudkällan framför sig.  
Man spelar sedan upp dess läte och om allt 
går som det ska ser man efter en stund en 
rörelse i vegetationen och plötsligt står en 
spelande kornknarr alldeles framför en. nu 
gäller det att vara lite kylig och inte chansa. 
Kornknarren är mycket snabb. Oftast blir den 
dock allt modigare så det är inte alltid det 
rätta att försöka fånga den första gången den 
är framme. när man känner sig tillräckligt 
säker för att lyckas lägger man snabbt men 
försiktigt håven över knarren som därefter 
ringmärks.

det är vid sådana tillfällen de mest häp-
nadsväckande saker kan inträffa. Till och från 
händer det att knarrar sätter sig på mig och 
spelar eller till och med upprepat attackerar 
mig. att det finns spelgalna tjädrar är allmänt 
känt men att det också finns spelgalna korn-
knarrar är det inte många som känner till. 
Flera gånger har det hänt att kornknarren 
attackerar mina ben eller rent av gör attacker 
mot huvudet. när det är 2-3 kornknarrar 
framme samtidigt kan det bli extra livligt. Ef-
tersom dom vill jaga bort varandra måste jag 
med ena handen putta bort den aggressivaste 
fågeln för att få möjlighet att fånga de andra.

Oftast kommer kornknarrarna gående ge-
nom gräset men ibland kommer de flygande.  

Vid ett tillfälle flög en knarr rakt in i ljuskäl-
lan, det vill säga kolliderade med mitt ansikte. 
Både knarren och jag kom dock undan utan 
större blessyrer. Vissa knarrar kommer när 
de hör hanens läte medan andra reagerar 
först på honans läte. Vissa kommer dock 
aldrig ända fram utan stannar någon meter 
från ljudkällan utom räckhåll för mig. För att 
fånga dessa fåglar använder jag slöjnät. Jag 
skulle uppskatta att det rör sig om ca 10-20 
% av fåglarna som behöver fångas på detta 
sätt. när man använder nät behöver det inte 
vara helt mörkt utan det går ofta bra att fånga 
dem även i gryningen och i skymningen och 
faktiskt även dagtid (figur 4). proceduren är 
då ungefär densamma; Man sätter upp nätet 
nära platsen där kornknarren spelar och pla-
cerar ljudkällan invid nätet. ibland händer det 
att fåglarna flyger direkt in i nätet men oftast 
stannar de någon meter ifrån och jag får fösa 
in dem i nätet. 

det bör också nämnas att det finns fåglar 
som inte visar något intresse alls av att komma 
fram hur länge jag än försöker. dessa fåglar 
förblir omärkta.

av 63 ringmärkta kornknarrar (2014-
2018) har jag återfångat sju fåglar, antingen 
efterföljande år (5 ex.) eller efter två år (2 
ex.).  Cirka 10 % av knarrarna återkommer så-
ledes till mossen efter vintervistelsen i afrika. 

Som kuriosa kan nämnas ett problem man 
har när man märker kornknarrar på Bälinge 
mossar. Jämfört med andra delar av Uppland 
finns här osedvanligt stora mängder däggdjur.  
djur på natten är också märkbart orädda och 
ofta händer det att jag fått avbryta märk-
ningen när älgar, flockar av dov-, kronhjort 
eller vildsvin blir alltför närgångna. 

Val av biotop
En kartläggning av biotoperna på Bälinge 
mossar har varit en del av inventeringsarbe-
tet. på så sätt kan man utröna vilken biotop 
som kornknarren helst föredrar. Figur 5 visar 
Södra Myren med samtliga platser där korn-
knarr spelade under 2019. grönmarkerade 
områden motsvarar ohävdad vall eller mycket 
begränsad hävdad vall, gula områden motsva-
rar välskött vall och röda områden sädesåkrar, 
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beteshagar och igenväxt vall. Bilden visar 
tydligt att kornknarren nästan uteslutande 
söker sig till det förstnämnda, dvs gröna ytor.

på Bälinge mossar valde kornknarren i för-
sta hand ohävdade slåtterängar och ohävdade 
vallar där inslaget av bland annat älgört och 
brännässlor är stort (figur 6). Även mindre 
väl hävdade vallar uppskattas av kornknarr 
men dessa revir besattes oftast efter att de 
ohävdade markerna redan var upptagna. 
Fuktigare områden med tuvor är också upp-
skattade men dylika ytor finns endast i mycket 
begränsad omfattning i inventeringsområdet. 

Figur 5. kartan visar samtliga spel-
platser (blå ringar) under 2019 på 
södra myren.  För kornknarr utgör 
gröna ytor lämplig biotop, gula ytor 
mindre lämplig biotop och röda 
ytor olämplig biotop.

Figur 6. Bilden visar ohävdad vall på södra myren, en biotop som kornknarrarna främst valde för sina revir. 
FOtO: thOmas Pless

Monokulturella arealer, såsom välhävdad vall 
och sädesåkrar samt beteshagar och kraftigt 
förbuskade områden, undveks nästan helt.

att just Bälinge mossar är så pass attrak-
tiva för kornknarr beror delvis på att mar-
kerna i området är överlag något fuktiga men 
främst på att relativt stora arealer utgörs av 
ohävdad vall eller mycket begränsat hävdad 
vall. En förutsättning för att bibehålla en stark 
stam av kornknarr på Bälinge mossar är att 
ytor av denna typ inte försvinner såsom nu 
exempelvis sker genom plantering av skog. 




