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ABSTRACT 

This book contains· descriptions of standard methods for bird census 
work. 

In the standards the object, time, place and method of census are 
defined and the pos,sible selection of sample plots is described as 
well as the field forms and evaluation of data. 

In a non-standardized form the purpose and applications of the me
thod, practical pieces of information and references are given. 

The following methods are described: 

F 11 Counts of pairs 
F 13 Mapping method 
F 15 Counts of resting waders 
F 16 Counts of resting and wintering waterfowl 
F 18 Counts of migrating birds 
F 21 Counts of nests 
F 24 Counts at display grounds 
F 42 Point transects 
F 43 Line transects 
F 61 Listing of breeding species 

The book begins with a chapter presenting various aspects of the 
choice of methods, related among other things to physical planning, 
and furthermore it presents a planning strategy for census work with 
special regard to computerized evaluation of census data. 
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Allmänna synpunkter 

1 Inledning 

1.1 Allmänt 

Biologiska inventeringar utförs bl a för att belysa (ge 

underlag för) frågor angående hushållning och vård av na

turresurser. Kartläggning av fågelfaunan utgör därvid en 

viktig del i inventeringsarbetet. De problem som vanligt

vis är förenade med insamling och utvärdering av sådan 

basinformation löses lättast om metoderna är standardise

rade och så få som möjligt. Att insamla, lagra och presen

tera inventeringsdata på ett systematiskt sätt underlättar 

jämförelser av resultat från olika undersökningsområden 

eller skilda tidpunkter. Enhetliga metoder ökar också möj

ligheterna till en riktig utvärdering. 

Förutsättningarna vid inventeringsarbetet varierar dock så 

kraftigt, att en hård styrning av metodvalet kan komma att 

försvåra anpassning av metoderna till särskilda frågeställ

ningar. 

Nedanstående rekommendationer är ett försök att standardi

sera ett begränsat antal metoder, som bedömts nödvändiga 

för att genomföra de vanligast förekommande inventerings

uppgifterna inom praktisk naturvård och markplanering. 

Anvisningarna avser främst inventeringar som, med undantag 

av inventeringar från flyg, kan utföras av personer vilka 

besitter god artkunskap samt viss fälterfarenhet och allmän 

naturkännedom, men som i övrigt inte har någon särskild 

träning eller specialutbildning. 

Som underlag för åtgärder behövs ibland kartläggning av 

speciellt skyddsvärda och störningskänsliga fågelarters 

förekomst. En sådan verksamhet fordrar också särskilda in

venteringar, vars metoder måste anpassas från fall till 

fall efter anlitande av ornitologisk expertis. Naturvårds

verket, Sveriges ornitologiska förening och Svenska natur-
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skyddsföreningen kan därvid hänvisa till sakkunnig person. 

Detsamma gäller andra problem och metoder som inte omfattas 

av denna handbok. 

Allmänna anvisningar för översiktlig naturinventering ges 

i statens naturvårdsverks publikationer 1975:1. Där behand

las bl a erforderligt förarbete och fågelinventeringarnas 

anknytning till exempelvis vegetationskartering. 

1.2 Kort presentation av inventeringsmetoderna 

Följande metoder behandlas: 

Parräkning 

Revirkartering 

Räkning av rastande vadare 

Räkning av rastande och 
övervintrande sjöfågel 

Sträckräkning 

!g9!E~~~-E~~g!gg 

Bo räkning 

Spelplatsinventering 

Punkttaxering 

Linjetaxering 

Artlistning 

F 11 

F 13 

F 15 

F 16 

F 18 

F 21 

F 24 

F 42 

F 43 

F 61 

~!E~~i_E~~g!gg: F 11, 13, 15, 16, 18 och ill9!E~~i_E~~g!gg: 

F 21 och F 24 används då man förutom information om art

sarnmansättningen också önskar kvantitativa uppsakttningar 

av antal och tätheter. 
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!~~~~f~~~!~g: F 42, 43 används då man önskar relativa mått 

på tätheten (indextal) mellan områden eller tidpunkter. 

Resultaten kan endast under vissa förutsättningar omräknas 

till absoluta tal. 

~f!!!~!~!~g: F 61 tillämpas då endast kvalitativ informa-
i 

tion efterfrågas. Inventeringsprodukten utgörs av en lista 

över förekommande fågelarter utan uppgift om beståndsstor

lek (antal) . 

Genom periodvis upprepade inventeringar kan man studera 

förändringar under en viss tid eller efter åtgärd. Vid så

dana jämförande undersökningar är det av yttersta vikt att 

metoderna är väl definierade och att samma metod kommer 

till användning vid de olika inventeringstillfällena. 

Användningsområden för inventeringsmetoderna diskuteras i 

kap 2 jämte bilaga 'TABELL ÖVER METODVAL' samt i respek

tive metodbeskrivning. 

1.3 Den biologiska inventeringsnormens struktur 

(Schema för uppställande av BIN-normer) 

Beskrivningen uppdelas på följande rubriker: 

1. METODENS NAMN 

Beskrivande namn föredras framför personnamns

derivat. 

2. SYFTE 

Här anges för vilka typer av resultat samt för 

vilka områden och arbetsmålsättningar metoden 

tillämpas. 
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3. METODBESKRIVNING 

Detta avsnitt utgör den direkta normen för aktu

ell metod. Normen skall ge de nödvändiga och till

räckliga villkoren för ett entydigt samband mellan 

metod och resultat. Beskrivningen kan uppdelas på 

följande underrubriker: 

3.1 Teknisk beskrivning (apparatur) 

3.2 Tillvägagångssätt 

Metodbeskrivningen kan lämpligen kompletteras 

med uppgifter i 'PRAKTISKA TIPS' eller bilagor 

upptagande ritningar av apparatur samt hand

ledning för det praktiska arbetet, fältinstruk

tioner och liknande. 

3. 3 Resultatredovisning 

Häri fastlägges hur resultatredovisningen 

skall göras, formen och omfånget av fakta-

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

redovisningen från inventeringen. ·~~~t~~t~· : 
, 1 I 

och '!~Y~~t~~~~~~~~~~-~~t·. : 
-------------------------------------------------------------~ 

4. TIDSÅTGÅNG OCH KOSTNAD 

Dessa uppgifter är värdefulla för dem som planerar 

en undersökning. Ofta kan här bara grova uppskatt

ningar komma i fråga. Uppgifterna avses komplette~ 

ras alltefter erfarenheter från praktisk tillämp

ning av metoden. 

5. UTVÄRDERING AV METODEN 

Uppgifter om metodens förutsättningar, felkällor, 

alternativa metoder, för- och nackdelar. 

6. PRAKTISKA TIPS 

Erfarenhetsbaserade kommentarer, avsedda att hjälpa 

den som första gången tänker använda metoden att 

undvika misstag. Om handle~ning förekommer som bi

laga, hänvisas till denna. 
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7. REFERENSER 

Litteraturuppgifter och uppgifter om nordiska 

institutioner med erfarenhet av denna metod. 

Uppgifter om leverantörer av apparatur. 

Inrutad text utgör den normerade delen av metoden. 

1.4 Den biologiska inventeringsnormens numrering 

Den biologiska inventeringsnormen betecknas med en bokstav 

och upp till fyra siffror, tex F 11.31. 

Vid kodning på blanketter (stansunderlag) utelämnas mellan

rummet och punkten, t ex Fll31. 

~2~2ie~§g anger organismgrupp, t ex F = fåglar. 

För BIN FÅGLAR har siffrorna följande innebörd med hänsyn 

till position: 

[§E§ie_§!!!Eeg anger räkningens ambitionsnivå: 

absoluta tal 

relativa tal 

kvalitativ bestämning 

andra mätningar 

reserver 

1,2 

4,5 

6 

8 

3,7,9,0 

~ggE~_§!!!Eeg numrerar metoden inom ambitionsnivån. 

!f§gj~_§!f!Een numrerar skillnader i tillvägagångs

sätt beroende på artgrupper eller observationssätt 

(land, båt, flyg). 

heltäckande 1 

obundet slumpvis urval (osu) 2 

systematiskt urval 3 

stratifierat urval 

clusterurval 

subjektivt optimalt urval 

godtyckligt urval 

reserver 
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2 Faktorer som påverkar valet av inventeringsmetod 

2.1 Målsättning 

För att kunna välja lämplig metod måste man klart fastställa 

frågeställningen för den planerade inventeringen och den där

med sammanhängande målsättningen för arbetet. 

Fågelinventeringar tjänar flera syften. De ger bl a uppgifter 

om våra faunaresurser och underlag för att utnyttja, bevara 

och vårda värdefull naturmiljö. De lämnar vidare information 

som underlättar såväl den fysiska planeringen i stort som 

behandlingen av enskilda frågor. 

Genom inventeringar kan också förändringar i fågelf aunan re

gistreras och övervakas (monitoring). En sådan verksamhet 

bidrar till en kontroll av naturmiljöns tillstånd och utveck

ling i allmänhet och kan vidare tjäna som larmsystem för 

skadlig miljöpåverkan genom biotopförändringar eller använd

ning av giftiga substanser. 

Några av de frågeställningar som kan föranleda inventering 

av fågelfaunan redovisas i 'TABELL FÖR METODVAL', se bilaga 1. 

Inventeringarnas ändamål indelas här enligt följande: 

I Underlag för markanvändningsplanering 

II Underlag för skötselåtgärder, bl a med tillämp

ning av naturvårdslagstiftningen 

III Underlag för tillämpning av jaktvårdslagstift

ningen beträffande enskild art 

IV Underlag för bedömning av effekterna på fågel

faunan i biotoper som förändras 

V Underlag för uppföljning av vidtagna åtgärder 

samt för en allmän miljöövervakning 
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Varje dylikt problemområde (I-V) behandlar: 

en allmän syftesbeskrivning 

aktuella frågeexempel 

metodrekommendationer, med avseende på olika· fågel

grupper och undersökningens ambitionsnivå 

j 

Förutom inventeringens målsättning, som den i princip be-

stämmande faktorn vid metodvalet, styrs valet vidare av 

krav på viss ambitionsnivå beträffande t ex materialets 

detaljrikedom och säkerhet i tid och rum. 

Flera fågelgrupper kan i praktiken inventeras enbart enligt en 

metod, medan det för andra finns viss valmöjlighet (Bilaga 2). 

Det är följaktligen uppenbart att ett definitivt ställnings

tagande till lämplig metod (ev lämpliga metoder) måste göras 

från fall till fall och då med beaktande av faktorer som un

dersökningens ambitionsnivå, områdets storlek, kostnads

aspekter o s v. 

2.2 Ambitionsnivå 

Med ambitionsnivå vid fågelinventeringar avses vanligen den 

ambition man har vid datainsamlingen: antalet arter och mil

jöfaktorer som registreras, graden av noggrannhet vid ev 

räkningar, observationstäthet etc. 

Det är dock lika viktigt att beakta ambitionsnivån vid tolk

ningen och utvärderingen av det insamlade materialet. Ett 

fylligt material av primärdata kan, beroende på ambitions

nivån i denna 'tolkningsfas' , utmynna i allt från enbart 

enkla artlistor med uppgifter om fyndlokal till en kvalita

tiv och kvantitativ beskrivning av ett helt fågelsamhälle 

med dess mångformighet och förekomst av sällsyntheter samt 

tolkning av arternas beroende av miljöfaktorer m m. 
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Tolkningens ambitionsnivå får aldrig drivas högre än vad 

primärdatas noggrannhet tillåter. 

Flertalet inventeringar syftar till att dokumentera före

kommande arters utbredning och numerär under ett år t ex 

i relation till arternas miljökrav. Är härvid såväl kvali

tativ som kvantitativ information önskvärd bör någon av 

metoderna för direkt eller indirekt räkning tillämpas. 

Dessa metoder söker ge uppskattningar av fågelarternas 

sanna täthet, och representerar således den högsta ambi

tionsnivån. 

Samordning av fågelinventeringar med andra biologiska in

venteringar (främst enl BIN V 31) s k biotopinventeringar, 

ligger också på en relativt hög ambitionsnivå, något be

roende på undersökningens detaljeringsgrad. 

På närmast lägre ambitionsnivå önskar man uppgifter för 

jämförelser mellan olika tider och platser. Jämförelsetal 

ges av indexmetoderna (punkt- och linjetaxeringar). Denna 

arbetsmetodik används såväl vid övervakningsverksamhet som 

vid översiktliga inventeringar av stora områden. 

Mätetal som erhållits som resultat av metoder för direkt/ 

indirekt räkning kan givetvis användas även som jämförelse

tal. Upprepade inventeringar på högsta ambitionsnivå gör 

således inventeringar som endast ger indexvärden överflödiga. 

Omvänt kan man ibland kalibrera en indexmetod så att man 

med korrektionsfaktorer kan räkna om indexvärden till abso-

1 uta uppskattningar av antalet fåglar. 

I enstaka fall efterfrågas enbart en förteckning över de 

arter, oavsett numerär, som förekommer i det område som 

skall undersökas. De kvalitativa metoderna tillhör den 

lägsta ambitionsnivån. Artlistningsmetoden (F 61) är ut

formad för att användas i sådana sammanhang och dess prin

ciper är tillämpliga oberoende av såväl berörd fågelkate

gori som områdesfunktion (häckningsplats, rastplats etc). 
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2.3 Områdets storlek 

Undersökningsområdets storlek kan variera från att omfatta 

hela riket till att avse några få hektar. Inventeringar inom 

större områden (hela riket, region, län, kommun eller mot

svarande) kräver ett omfattande förarbete innan de egentliga 

fältregistreridgarna utförs. 

Vid planeringen, se avsnitt 3 'Generella arbetsmoment', 

isoleras i ett första skede områden som skall studeras mer 

noggrant i fält. En ytterligare nedbrytning i mindre arealer 

kan bli aktuell efter ett begränsat översiktligt fältarbete. 

Metoderna för direkt/indirekt räkning är pr±märt utformade 

för en arbetsenhet om 1 km2 . 

Vid inventering av större områden kommer i första hand någon 

av indexmetoderna punkt- eller linjetaxering (ev i kombina

tion) att vara aktuell. 

2.4 Övriga faktorer 

Tidsåtgången per inventeringstillfälle och antalet nödvän

diga inventeringar varierar självfallet kraftigt, främst 

beroende på områdesstorlek och biotoptyp. Dessutom kräver 

de olika metoderna i sig väsentligt skilda arbetsinsatser. 

I praktiken kommer därför tillgängliga ekonomiska och per

sonella resurser att påverka metodvalet. Till vägledning 

för beräkning av kostnader anges i beskrivningen för respek

tive metod vissa uppgifter om tidsåtgång, arbetskraftsbehov 

m m. 

Metodvalet påverkas även av tidigare gjorda inventeringar. 

För jämförelse av nya inventeringsresultat med tidigare do

kumenterad information krävs att de successiva inventeringar

na utförs enligt samma metod. Detta är framför allt en nöd

vändighet beträffande indexmetoderna. 
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Flertalet inventeringsformer innebär att fåglarna utsätts 

för viss grad av störning. Det är angeläget att denna inte 

blir större än vad som är oundgängligen nödvändigt. Vid in

venteringar under häckningsperioden är riskerna för negati

va effekter på fågelfaunan störst. Kommer störningskänsliga 

arter att beröras av inventeringsarbetet måste hänsyn till 

detta tas vid metodvalet, Boräkningsmetoden kan sålunda 

innebära störningar för flera arter och skall därför tilläm

pas med omdöme. 

Generella arbetsmoment 

Inventeringsarbetet omfattar följande moment: 

Målformulering och planering av inventeringen 

- Förarbete 

- Fältarbete 

Bearbetning, sammanställning 

Utvärdering och analys, rapportskrivning 

3.1 Planering 

Formulera målsättningar för inventeringsarbetet. 

Definiera geografiskt målområde. Jfr avsnitt 2.3. 

Definiera geografisk och ev tidsmässig detaljeringsgrad 

Välj metodik. 

Gör tidsramar. 

3.2 Förarbete 

2-VJ 

Gå igenom tidigare utförda inventeringar samt relevant 

litteratur. 

Studera kartor och flygbilder. 

Intervjua personer som har lokalkännedom jämte fågel

faunistisk kunskap. 

Ta fram material för datainsamlingen1(blanketter, kod

förteckningar). 

78065-GZ 

1500 ex 

BIOLOGISKA 
INVENTERINGS

NORMER 
SNV 

BIN FÄGLAR 

Allm. synp. 

Sid 10 

lf 
:I 

h1 
!! 

13 



-
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Framställ eller rekvirera handledning för fältarbetet 

(fältmanual). 

Skaffa lämpligt kartunderlag och markera provrutor eller 

övriga undersökningsområden och deras beteckningar. 

Definiera vilka kartor, tabeller och diagram som resul

tatredovisnipgen skall innehålla. Samråd härvid ned Bio

data. Se REFERENSER: Fältprotokoll och datarutiner. 

Planera in kontroller som under fältarbetet tillser att 

fälthandledningen följs. 

Planera en eller ett par kontrollpunkter i början av 

undersökningen, varvid fältarbetarna får tillfälle att 

diskutera lämpligheten i koder och blankettrutiner. 

Anteckningar i fält 

Fältdata (=observationer i fält under inventeringen) bör 

redovisas enligt ett standardiserat anteckningsförfarande 

(ej individuellt) för att möjliggöra stringent bearbetning 

eventuellt med datorstöd enligt befintliga program, se vidare 

avsnitt 4. Även om datorbearbetning ej planeras, bör anteck

ningar föras med enhetlighet i uppställning och förkortning 

av information. På så sätt föreligger alltid grunddata i en

hetlig form, som kan återanvändas även för andra fråge

ställningar än dem de insamlats för. Därför är det viktigt 

att göra fältanteckningar på de i BIN-normerna rekommende

rade fältblanketterna som är anpassade till eventuell dator

bearbetning. Visserligen medför den datalagda inventeringen 

mer pappersexercis än den traditionella: Registreringarna 

måste t ex ovillkorligen anges till sina lägen enligt veder

tagen lokalkod relaterad till Rikets Nät. Denna i fält något 

ökade arbetsinsats kompenseras av de fördelar som vinns i det 

senare skedet. 

Det är viktigt att anteckningarna efter en första fältomgång 

kontrolleras av inventeringsledningen, och att missförstånd 

elimineras. Det kan finnas anledning att påpeka oklarhet i 

handstilen; i regel skall ju blanketterna läsas av någon 

annan än inventeraren själv •. Meningen med att använda koder 

är ju att minska skriv- och läsarbete utan att tvetydigheter 

uppstår. 
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3.4 Bearbetning och sammanställning 

Bearbetningen av inventeringsresultaten kan ske efter 

olika syften och, i den mån grundmaterialet tillåter, 

med olika ambitionsnivå. 

Bearbetning av standardiserat insamlade fältdata från bio

logiska inventeringar sker antingen manuellt eller maski

nellt. 

De informationsförluster som blir ofrånkomliga vid manuell 

bearbetning av individuellt insamlade grunddata kan minskas 

genom ett standardiserat anteckningsförfarande. Förlusterna 

kan minskas ytterligare vid maskinell bearbetning. 

Vid återanvändning av grunddata (i stället för redan be

fintliga bearbetningsresultat) slipper man dessutom belas

tas med de dataförluster som gjorts vid tidigare bearbet

ningar. 
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Manuell bearbetning 

Om man väljer att göra en manuell bearbetning av data, 

vilket kan vara lämpligt då den insamlade datamängden är 

liten, utgår man från den datoranpassade fältblanketten. 

Med hjälp av fälthandledning och kodlistor översätts kodad 

information till klartext och sammanställs. 

BIN:s strävan att standardisera anteckningsförfarande och 

resultatredovisning gäller för varje enskild metod även 

vid manuell databearbetning. På detta sätt blir såväl 

grunddata som sammanställningar generaliserade och lätta 

att jämföra. Dessutom blir grunddata direkt användbara 

vid eventuell framtida manuell eller maskinell bearbetning 

för nya frågeställningar. 

Maskinell bearbetning 

Om man väljer att bearbeta fältdata maskinellt, tillkommer 

arbetsmomenten stansning och korrekturframställning. Däre

mot kan sammanställning (och översättning) av kodad infor

mation anförtros åt datorn. 

Stansning och korrektur 

Att överföra data till datorläsbart medium, kallas allmänt 

för stansning, även om den tid är förbi när man enbart an

vände hålkort som medium. 

I regel stansas materialet på hålkort, magnetband eller 

magnetisk skiva (skivminne). Redan här föreligger tekniska 

kontrollmöjligheter, men det vanligaste är att datorn skri

ver av det stansade materialet på en s k rålista som korrek

turläses. Uppkomna fel i rålistan kan antingen vara sådana 

som datorn kan programmeras att indikera (okänd artkod, fel

aktig kartbladsbeteckning etc) eller sådana som kräver ett 

mänskligt omdöme för att avslöjas. 

Korrekturarbetet är en mycket viktig del i den datoranoassade 

inventeringen. Sköts det inte med omsorg kan allvarliga fel 

dyka upp vid senare bearbetningsfaser och vara svåra att loka

lisera. 
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Maskinell sammanställning 

Den maskinella sammanställningen syftar till att samman

fatta all tillgänglig information på ett överskådligt sätt 

som underlag för mera ingående typer av analyser. I regel 

resulterar denna primära sammanställning i t ex utbred

ningskartor, sammanfattande tabeller för varje art och för 

varje inventerare. Sammanställninqar utgör även en mera 

avancerad form av korrektur. 

I detta skede lagras grunddata maskinellt. Man kan härigenom 

söka efter uppgifter inte om var informationer finns lagrad 

utan direkt efter grunddata. Härefter kan nya sammanställ

ningar och analyser göras enligt aktuella problemstä.llningar. 

3.5 Utvärdering och analys 

Vid utvärdering och analys av större inventeringsmaterial, 

är manuell bearbetning knappast möjlig på begränsad tid. 

I sådana fall har man fördel av att materialet är läsbart 

för dator. 

I princip skiljer sig inte den manuella bearbetningen från 

den maskinella i nämnvärd grad. Dock har man i det senare 

fallet möjligheter till snabbare resultatredovisning och 

statistiska analyser av hög kvalitet samt avancerade sam

manställningar som kan tjänstgöra som effektiva underlag 

i en besluts- och planeringssituation. Observera dock att 

tolkningens ambitionsnivå aldrig får drivas högre ån vad 

primärdatas noggrannhet tillåter. 

Sammanställningen av ett inventeringsmaterial skall oav-

sett om den skett manuellt eller maskinellt ge ett över

skådligt underlag för utvärdering och analys. Har samman

ställningen gjorts maskinellt, har man fördel av att ytter

ligare analyser kan göras med lätthet. Dessa kan ske antingen 

genom de applikationsprogram som finns utarbetade redan nu, 

~ genom nyprogrammering anpassad till användarens speci

fika krav. Nyprogrammering tar ofta längre tid än motsvaran

de manuell bearbetning, men ger en vinst i förhållande till 

denna genom möjlighet till framtida åtefanvändning av pro

grammen. Redan nu föreligger analysprogram (se pro 

gramförteckning avsnitt 4.3). 
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4 RUBIN - en datoranpassad blankett- och 
kodningsrutin för biologiska inventeringar 

Olika projekt inom och utom Sverige har utvecklat sina egna 

system för att 1 administrera insamlade data för de behov som 

projekten haft. Dessa system är i regel anpassade till ett 

speciellt syfte, en speciell undersökning etc. I Sverige 

tillämpas RUBIN (RUtin för Biologiska INventeringar) som 

är ett generellt system för registrering och bearbetning 

av biologiska inventeringar. Se vidare Introduktion till 

RUBIN, SNV PM 909, 1977. 

4.1 Registrering av fältdata 

Inom BIN för fåglar finns för flertalet metoder en serie 

blanketter, som är anpassade till de olika metoderna. De 

är alla uppbyggda enligt samma princip: 

En förekomstuppgift (datapost, observation, 'record') i 

RUBIN-systemet har en fast del med noga specificerat inne

håll, samt en variabel del, vars innehåll är olika beroende 

på vilken metod som använts. 

I den fasta delen ligger följande information: 

- Art 

- Tidpunkt (år, tid på året, tid på dygnet) 

- Var insamlingen ägt rum 

- Hur insamlingen gått till 

- Vem som gjort observationen eller insamlingen 

- Vem som gjort artbestämningen (här vanl densamma) 

- Var ev material finns bevarat 

Den variabla delen kan innehålla uppgifter av skilda slag: 

Antal individer, par, flockar o s v 

Ålder, kön 

Beteenden (rörelser, läten) 

Häckningskriterier 

Anmärkningar 

Väderdata 

BIN FÅGLAR BIOLOGISKA 78065-GZ INVENTERINGS-
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Datarutiner 

Sedan invent 

hjälp av ett 

typer efter 

erinqsdata stansats, kan de bearbetas med 

antal datarutiner. Dessa indelas i tre olika 

arbetsuppgift: 

:!!!1~§!!~!!9§:_2 QQ_!s2EE§!st~EE~t~!!§E strukturerar data 

torbearbetning lämpligt sätt, samt ger 

tor över materialen. 

på ett för da 

korrekturlis 

§e~e!!§t~11!!.:. 1!!9§:_2Qh_!set~129E~t~!!§E gör olika typer 

lningar, så att det samlade materialet 

skådligt. 

av sammanstäl 

blir lättöver 

Tre typer fi nns: 

a) Redovisni 

ge 

ng baserad på inventerare och tid kan 

ingar på effektiv tid, fenologi, rytmik, 

er etc. 

beräkn' 

antal art 

b) 1-<.edovisni 

visar geo 

över frek 

cl Redovisni 

antal han 

För vidare i 

Dessa rutine 

även tjäna s 

~PE1~!5et~2!!§ 
till en viss 

ng baserad på art kan ge kartor som ut

grafisk fördelning artvis, samt tabeller 

vens och relativ abundans. 

ng baserad på valfri parameter, t ex 

ar, dag, lokal etc. 

nformation se programförteckning nedan. 

r kan alltså ge önskad· information men 

om underlag för vidare utvärdering. 

flocktillhör' 

EE29Ee~ är i regel speciellt anpassade 

inventeringsmetodik, t ex analys av 

ighet för sträckfågelräkning, eller ana

individer per punkt i punktinventering. 

systemet håller f n på att kompletteras 

lys av antal 

Denna del av 

med nya prog ram. 

78 065-GZ 

1 500 ex 

BIOLOGISKA 
INVENTERINGS

NORMER 
SNV 

BIN FÄGLAR 

Allm. synp. 

Sid 16 

11 

13 

15' 
1 



4.3 Programförteckning 

Inläsnings- och korrekturrutiner 

PRIMER 

FILUR 

SETKOD 

Int~rn strukturering av data. Lista till

ställs uppdragsgivaren. 

Intern strukturering av data. 

Ger lista över samtliga observationer, 

där fel upptäckta efter syntaxkontroll 

påpekas. Listan tillställs uppdragsgiva-

ren. 

Sammanställnings- och katalogrutiner 

EXKUR 

KARTA 

KMKA 

KATALOG 

BIN FÅGLAR 

Allm. synp. 

Sid 17 

Ger förteckning över: 

a) samtliga observationer i tidsordning 

med summering för varje "exkursion" 

b) antalet arter/inventerare och totalt 

c) antal individer/art 

d) effektiv tid 

e) fenologiska data 

f) rytmikdiagram (års-, vecko-, dygns-) 

Producerar utbredningskartor för alla 

i materialet ingående arter. Dessutom 

ges en tabell över frekvens och relativ 

abundans. Kartbildens största noggrann

het är SxS km. 

Producerar utbredningskartor som program 

KARTA med en största noggrannhet av lxl km. 

Gör sammanställningar över valfria para

metrar, t ex art, geografisk täckning, 

antal individer etc. Systematiska art

grupperingar kan göras. 
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Applikationsprogram 

Program 

DIVIX 

HACKNING 

TABELL 

EXKKART 

Uppgift 

Beräknar diversitetsindex för olika del

områden. 

Producerar en förteckning över häckande -

ej häckande arter. Häckning anges med det 

för arten starkaste indiciet. Användbart 

för upp till 5 delområden. 

Ger sammanställningar över antal individer 

artvis per punkt etc. Avsett för punktinven

teringar (BIN F 42). 

Program för geografisk redovisning av effek

tiv tid per ekonomiskt kartblad. 
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Bilagor: Tabeller över metodval 

1 . Metodrekommendation efter problemområde 

Allmän syftesbeskrivning 

Frågeexempel 
Metodrekommendation efter ambitionsnivå 
och funktion 

2. Metodrekommendation efter fågelgrupp/art 

3 • Metodernas användbarhet för olika fåglar 
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Metodrekommendation efter problemområde 

INNEHÅLL: 

Bilaga 1 

I Underlag för markanvändningsplanering 

1. översiktlig biotopklassificering med avseende på 
områden med ett tänkbart värde för fågellivet. 

2. Detaljundersökning av områden speciellt viktiga 
från fågelfaunistisk synpunkt. 

II Underlag för skötselåtgärder, bl a med tillämpning 
av naturvårdslagen. 

III Underlag för tillämpning av jaktlagstiftningen 
beträffande den enskilda arten. 

1. Kontroll av skadegörande arter. 

2. Skydd av arter tillåtna för jakt. 

IV Underlag för bedömning av effekterna på f ågelfaunan 
till följd av: 

1. Förändrad markanvändning. 

2. Förändrade hydrologiska förhållanden. 

3. Förändrad beskaffenhet av vattenkvaliteten. 

4. Störningar orsakade av mänsklig aktivitet. 

V Underlag för uppföljning av vidtagna åtgärder 
samt för en allmän miljöövervakning. 
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Underlag för markanvändningsplanering 

översiktlig biotopklassificering med avseende oå 

områden med ett tänkbart värde för fågellivet 

All markanvändningsplanering skall i så stor ut
sträckning som rröjligt beakta planeringsområdets 
naturliga förutsättningar. Ett översiktligt under
lag skall därför tas fram i samband med att olika 
planer upprättas. 
Hänsyn bör vid planeringen tas till såväl varaktigt 
förekonn>ande fåglar i området som till områdets 
potentiella förutsättningar att hålla en art- och 
individrik fågelfauna. 

Denna översiktliga 'sökning' efter områden av sär
skild betydelse för fågellivet gör det rröjligt att 
planlägga fortsatta arbeten på detaljerad nivå 
dels för att kvantifiera de fågelfaunistiska vär
dena inom dessa områden, dels för att lokalisera 
s k punktobjekt. --
Med 'punktobjekt' menas specialbiotoper för spel-, 
häcknings- och födoplatser. 

'Sökning' av områden lä:rrpliga att avsätta som 
fågelskyddsområden är idag ett tillä:rrpat arbets
m:ment på översiktlig planeringsnivå. 

) 

- Inom vilka delar av x-korrmun bör de fågelfaunistiska 
värdena särskilt beaktas? - Vilka områden skall här
vid väljas ut för fortsatt undersökning på detaljerad 
nivå? 

- Vilka avsnitt i skärgården bör närmare studeras för 
att man skall finna områden lä:rrpliga att avsätta som 
fågelskyddsområden? 
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1.1 forts 

Huvudarbetet läggs på heltäckande biotopinven
tering. Jfr RoA SNV 1975:1 sid 62-66. Härvid 
utvärderas i första hand förekommande vegeta
tionskarta, konpletterad ned topografiska 
kartor och flygbilder. 

Som förundersökning bör ingå, förutom genomgång 
av eventuella tidigare undersökningar, fältbe
siktningar i syfte att uppdatera kart- och flyg
bildmaterialet t ex sjöars och våtmarkers nu
varande status, samt för att insamla uppgifter 
från den lokala befolkningen angående den spe
ciella faunasituationen i området. 

Vid utvärderingen av ett områdes potentiella 
fågelbiotoper måste man känna till de olika 
arternas miljökrav och studera hur dessa krav 
u~fylls (funktionella samrranhang i miljön). 
Speciell hänsyn tas härvid till vissa intres
santa arter som är sällsynta, särskilt stör
ningskänsliga o s v. 

Häckande övervintrande Rastande Sträckande 

Biotop
inventering 
(översikt) 

V31 x) V31 x) V31 x) 

Intervju
undersökning 

x) 
Den sålunda framtagna vegetationskartan sanrnanställs ned 
kunskap om de olika intressearternas miljökrav. Materialet 
kan bearbetas maskinellt ned ett av RUBIN-systerrets kart
program, vilket med vegetationskartan som underlag, fram
ställer biotopkartor för respektive fågelart vars miljö
krav man lämnat information om. 

Ur :materialet skall man kunna utläsa länpliga fågelbio
topers läge och de miljökrav eller funktionella samband 
som föreligger för de aktuella arterna inom dessa områden 
och vilka hänsynstaganden som på grund därav krävs. 
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Underlag för markanvändningsplanering 

2. Detaljundersökning av områden speciellt viktiga 

från fågelf aunistisk synpunkt 

De crnråden som genom den översiktliga biotop
klassificeringen (se rroment I 1.) bedömts 
kunna vara särskilt värdefulla som fågel
biotoper fältinventeras i syfte att belägga 
deras aktuella värde. 
Specialbiotoper utnyttjas ofta av vissa 
arter/artgrupper under en begränsad tid. Scm 
exempel kan nänmas spel-, ro-, närings-, 
ruggnings-, rast- och övervintringsplatser. 

Kunskapen om dessa strategiska biotoper är 
nödvändig, dels vid val av positiva åtgärder 
t ex incm skyddade områden (se problarområde 
II), dels vid bedömning av effekterna på 
fågelfaunan vid olika typer av påverkan (se 
p:r:oblE!!Dmråde IV) • - Vilka crnråden inom x-korrmun är speciellt värdefulla 

för fågellivet? 

- Incm vilka områden (delområden) finns sådana stra
tegiska fågelbiotoper som utnyttjas för föda och 
reproduktion? 

- Förekommer för aktuella fågelarter strategiska 
biotoper eller kritiska hydrologiska förhållanden 
(t ex översilningsrrarker) just inom utvalt 0It1råde 
i väsentligt högre grad än eljest i regionen? 
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En undersökning på lägsta ambitionsnivå 
angående ett områdes allmänna värde som 
fågelbiotop innehåller endast kvalitativa 
registreringar; d v s vilka fågelarter som 
finns inom ektuellt område samt special-
noteringar av sällsynta arter respektive 
massförekomster. Artlistning F61 

Kvantitativa uppgifter om fågelarternas 
numerär och tillväxttal används dels för 
arter som är sällsynta eller av annat 
skäl kräver särskild hänsyn, dels för 
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att utröna läget för specialbiotoper som 
utnyttjas för spel samt som häcknings-
och födoplatser etc. 

För en sådan undersökning med lägre 
..., ambitionsnivå eller över stora ytor 

(ett par km2 eller däröver) och om 
järnföm.1 setal är tillräckligt bör 
indexräkning användas •. Uppgifterna 
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kan korrpletteras med detaljerad F42.03 F42.03 
biotopinventering. Indexräkning F43.03 F43.03 

Då höga krav ställs på exakthet Direkt/In- Fll, Fl3, 
bör en metod för direkt eller in- direkt F21, F24 Fl6 FlS, 16 Fl8 
direkt räkning använ::la.s. räkning 
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Il Underlag för skötselåtgärder 
bl a med tillämpning av naturvårdslagen 

De områden som avsätts enligt naturvårdslag
stiftningen kräver ofta viss skötsel om de 
skall bibehålla den naturmiljö, inklusive 
den speciella fågelfauna, som var notivet 
för områdets skyddande. San exempel p3. vård
krävande landskapstyper kan nämnas hagmarker, 
lövängar, ljunghedar och strandängar. 

En precisering av fågellivet och dess be
roerrle av miljön är nödvändig för bedömningar 
av områdets fortsatta skötsel. 

- Vilket inventeringsunderlag bör ingå vid beslut 
an bildandet av fågelskyddsområden? 

- Vilket rraterial skall föreligga san underlag för 
skötselplanläggningen med avseende bl a p3. vilt
vårdande åtgärder (typ, anfattning, kostnad) samt 
för aktuella föreskrifter inan skyddat område? 

- Hur bör avvägningen ske mellan de faunistiska 
skyddsrrotiven och områdets tillgänglighet för allmän
heten? 

- Vilka notiv och rröjligheter finns att reglera annan 
rrarkanvändning än friluftslivet till förmån för fågel
livet, t ex skogsdrivning, öppethållande-igenväxning etc? 

Hur skall föreskrifter utformas angående jakten inan 
ett naturreservat med avseende p3. olika arter? 
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Kvantitativa uppgifter om fågelarternas 
numerär och tillväxttal används dels för 
arter som är sällsynt förekormande eller 
kräver särskild hänsyn, dels för att ut-
röna läget för specialbiotoper som utnytt-
jas för spel samt sam häcknings- =h 
födoplatser etc. 

Det aktuella hotet rrot dessa från fågel-
synpunkt strategiska områden, bedöms genom 
uppskattning av t ex allmänhetens besöks-
frekvens =h aktiviteter inom naturvårds-
objektet. 
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För lägre arrbitionsnivå eller över stora 
ytor (ett par km2 och däröver) och om 
jämförelsetal är tillräckligt bör index-
:i'.'tlkning användas. 

Indexräkning F.42.07 F42.07 

Då högre krav ställs på exakthet bör en Direkt/In- Fll, Fl3 

metod för direkt eller indirekt räkning direkt F21, F24 Fl6 Fl5,Fl6 Fl8 
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III Underlag för tillämpning av jaktlagstiftningen 

beträffande den enskilda arten 

1. Kontroll av skadegörande arter 

Metoder efterfrågas för att försöka uppskatta 
de skadeverkningar eller olägenheter som kan 
uppstå gerom vissa fågelarter, samt att ange 
en kritisk nurrerär vid vilken åtgärd erford
ras. Åtgärden skall härvid anpassas dels till 
fågelförekomstens orsaker dels till den olä
genhet scrn anses uppstå. 

orsaken kan vara en attraktion av typ depone
ringsanläggning eller en särskilt gynnsam 
naturlig biotop. Att fågeltätheten uppfattas 
som en olägenhet kan bero på den omqivande 
rrarkanvändningen t ex l::ostadsbebyggelse invid 
deponeringsanläggningen. 

- Föreligger rrotiv för skyddsjakt på t ex 
kråk- och måsfågel invid bebyggelse? 

. duvor i stadsmiljö? 

. gäss i odlingsbygder? 
• skarv i kustavsnitt med bärarrle fiskerinäring? 
eller 

då en ogynnsam konkurrenssituation uppstår mellan 
olika arter irom ett område scrn är skyddat speciellt 
med hänsyn till djurlivet? 

- Vilken effekt på kort och lång sikt kan skyddsjakt 
förväntas få? 

- Vilka realistiska alternativ kan ersätta skyddsjakten? 
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111.1 forts 

Häckande 

Vid lägre ambitionsnivå utföres inventeringar 
av skadornas typ och c.mfattning samt av för-
ändringar i den/de skadegörande arternas nu- Indexräkning F 4 2 • 0 7 
merär. 

Med en högre ambitionsnivå sker kvantitativa 
undersökningar varvid helst också reproduk
tionskvot (vuxna/ungar) anges. 

Bakomliggande orsakssanrnanhang till skade
situationen är av störst betydelse vid valet 
av lämplig åtgärd. Således bör även numerär 
och reproduktionskvot av de skadegörande 
arternas eventuella oredatorer sökas och 
deras situation bely"Sas, vidare sådan mänsklig 
påverkan som är orsaken till olägenheterna, 
d v s det alltför täta fågelbeståndet. 

De naturliga, mer 'långsiktiga' populations
fluktuationerna för den/de aktuella arterna 
är viktiga att beakta. 

Direkt/In
direkt 
räkning 

Fll, Fl3 
F21 

övervintrande Rastande Sträckande 

F42.07 

Fl6 FlS, Fl6 
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III Underlag för tillämpning av jaktlagstiftningen 
beträffande den enskilda arten 

2. Skydd av arter tillåtna för jakt 

För att skydda en viss art, generellt eller ioom 
visst område, kan bl a jaktlagstiftningen tilläm
pas. Detta kan ske genom att t ex begränsa jakt
tidens längd eller tillärrq:a en mer begränsad li
censjakt, samt införa lokala jaktförbud. 

Inrättandet av naturreservat och fågelskydds
områden är andra exempel på skyddsformer san 
innebär att jakten kan begränsas. 

Som viktigare alternativ till olika typer av 
jaktbegränsningar kan nämnas biotopvård i bl a 
skyddande syfte. 

De fågelgrupper som är tillåtna för jakt och san 
det ofta från störningssynpunkt kan vara ITDtiverat 
att begränsa jakten efter är främst änder, gäss 
och vadare. 

- Vilket inventeringsunderlag bör ingå vid beslut om 
inskränkt jakt efter fågel i ett område? 

- Hur skall föreskrifterna utfonras angående jakten 
inom ett naturskyddat område med avseende på olika 
arter? 

- Kan det reducerade jaktutbytet efter t ex fasan, 
ripa och änder kvantifieras från ekooomisk och/ 
eller rekreativ synpunkt, d v s kan man uppskatta 
de reella kostnaderna för en jaktbegränsning ioom 
ett område? 
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111.2 forts 

Häckarrle 

Genom att använda indexräkning kan rra.n få ett 
nått på hur de aktuella arternas numerär för-
ändras mellan olika tidpunkter. Indexräkning F 4 2 • 0 7 

Utöver vad som normeras i metodbeskrivningarna 
kan rra.n ta med uppgifter om reproduktionskvot 
(vwrna/ungar) och könskvot. 

Vid högre ambitionsnivå används direkt räkning 
som ger exakta uppgifter om numerär. Hur fåg
larna utnyttjar ett område anges enklast i 
form av fågeldagar (antal fåglar x dagar). 

I syfte att uppskatta jaktens inverkan på 
fågelfaunan, samt för val av lämplig jakt
restriktion kan dylika undersökningar upp
repas över aktuellt område (ev karplettering 
av referensområden) under en följd av år, 

""enligt arbetsordningen: 
a) taxering första året under ordinarie 

jaktforrner 
b) taxering andra året utan någon -jakt 
c) taxering tredje året under rrodifierad jakt 

........ 
c..n 

Direkt 
räkning Fll, Fl3 

övervintrarrle Rastande Sträckande 

F42,07 

Fl6 Fl5, Fl6 
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IV Underlag för bedömning av effekterna på 
fågelfaunan till följd av: 

1. Förändrad narkanvändning 

En given biotops värde för en viss fågelart 
samnanhänger med landskapstyp, geologiska och 
hydrologiska förhållan::len, bördighet, klirrat, 
vegetation samt icke minst mänsklig påverkan. 

Många fågelarter är mer eller mindre burrlna 
till biotoper präglade av viss markanvändning, 
En förändrad narkanvändning medför att dessa 
arters livsbetingelser påverkas. 
Men även vid i stort sett sam:ra typ av mark
användning kan ekologiska konse.lcvenser uppstå 
genom att nya arbetsformer och förändrad tek
nik tillärrpas. 
Vidare kan biotopförändringar uppträda till 
följd av fö:roreningssituationer vid resurs
krävande rrarkanvändningar. Detta framgår 
tydligast i de akvatiska systemen, se JlDITlent 
IV 2 och 3 • 

Det är önskvärt att kunna förutsäga hur dessa 
förändringar påverkar fågelfaunans numerär och 
artsarnrransättning. För att kunna göra detta 
krävs att man kvantifierar effekterna på ve
getation, mark, vatten och födotillgång. 

Hur konmer områdets fågelfauna att påverkas av: 

- en omfattande in::lustrilokalisering med stort inf luensom
råde som sträcker sig ut i en tidigare orörd naturmiljö? 

- en exploatering för motorväg eller tätortsbebyggelse? 
Korrmer biotoper scro har en livsviktig funktion för skydds
värda fågelarter att skadas av den planerade exploate
ringen? 

- anläggning av en flygplats, eller av ändrade flygrutter 
till tid och läge? 

ett förändrat skogsbruk; övergång till monokultur, större 
kalhyggen, hårdare gallringsrutiner, ny drivningsteknik etc? 

- igenväxande marginell jordbruksmark? 

- gödsling samt spridning av bekärrpninqsmedel? 
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IV.I forts 

Ett område runt det planerade ingreppet 
(eller notsvarande) avgränsas så att det 
gott och väl omfattar den mark som kan 
tänkas bli påverkad av ingreppet. Området 
inventeras kvalitativt. 

Genom jämförelse med kvalitativa uprgifter 
om fågellivet i hela regionen kan man kon
trollera om skyddsvärda arter kan tänkas 
bli berörda av ingreppet. Om så är fallet 
detaljinventeras området med avseende på 
de skyddsvärda arterna för att numerär m m 
skall kunna fastställas. 

Därefter görs en bedömning utifrån till
gänglig kunskap om arternas störnings
känslighet, ingreppets karaktär m m, på 
vilket sätt det planerade ingreppet kan 
påverka skyddsvärda arter. 

Sökningen efter ovanliga arter kan också 
ske genom att man efter översiktlig bio
topinventering jämför biotoperna inom 
undersökningsområdet med dem som finns 
i hela regionen. 
Förekomsten av ovanliga biotoper i under
sökningsområdet kan då indikera förekomst 
av ovanliga fågelarter. 

Artlistning 

Direkt/In
direkt 
räkning 

Biotop -
inventering 
(översikt) 

Häckarrle 

F61 

Fll, .ll.'13 I 

F21, F24 

V31 

övervintrande Bastande Sträckande 

V31 V31 
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IV Underlag för bedömning av effekterna på 
fågelfaunan till följd av: 

2. Förändrade hydrologiska förhållanden 

Vissa fågelarter är mer eller mindre bundna 
till biotoper med speciella hydrologiska för
hållanden. Bland aktuella fågelarter avses 
här i första hand vadare, änder, svanar =h 
gäss. 

Exempel på åtgärder eller ingrepp som kan på
verka dessa biotoper: 
förändring av arealen öppet vatten genom sjö
reglering eller igenväxning, 
torrläggning av våtmarker genom markavvattnings
företag, 
asfaltering av större ytor. 

:rE~g~~;b: 

- Förekanmer för fågellivet kritiska hydrologiska för
hållanden just inom området i väsentligt högre grad 
iin för övrigt i regionen? 

- Hur påverkas fågelfaunans storlek och sammansättning 
om ett kärrornråde torrläggs? 

- Vilka arter påverkas negativt eller positivt av en 
grundvattensänkning genan utdikning, hårdgörning av 
ytor etc inom ett givet område? 

- Vilka arter påverkas positivt eller negativt av en 
höjning av vattenytans nivå i en sjö? 

Hur påverkar en igenväxning av öppna vattenytor 
fågelfaunans samnansättning? 
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IV.2 forts 

Arbetsgången är i princip densa.mm3. som 
under rrornent IV.l 'Effekter på fågel
faunan p g a förändrad m:rrkanvändning', 
men avser i huvudsak våtm:rrksfåglar. 

Den kvalitativa undersökningen beträf
fande numerär och tillväxttal kan utfö
ras på olika ambitionsnivåer. 

Häckande 

Indexräkning F4 2. O 7 

Direkt/In
direkt 
räkning 

Biotop
inventering 
(detalj) 

Hydrologiska 
studier 

Fll, Fl3 
F21 

V31 

övervintrande Rastande Sträckande 

Fl6 Fl5, Fl6 

V31 V31 
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IV Underlag för bedömning av effekterna på 
fågelfaunan till följd av: 

3. Förändrad beskaffenhet av vattenkvaliteten 

En ökning eller minskning av näringstillgången, 
pH-värdet etc kan medföra biotopförändringar 
som i rrånga fall på sikt leder till en föränd
ring av fågelfaunans, och då främst simfåglarnas 
sarmansättning. 
Omfattningen av dessa förändringar är önskvärt 
att kunna dokumentera och förutsäga. För att 
kunna förutsäga förändringarna krävs att mm 
först kvantifierar effekterna på t ex vegeta
tion och bottenfauna. 

- Hur korrmer häckfågelfaunan att påverkas om belast
ningen (spillvatten, dagvatten) i en sjö ökar -
resp minskar? 

- Hur påverkar en grumling av vattnet fiskätande 
fåglar som dopping, lom, fiskgjuse m fl? 

- Hur påverkar en lokal temperaturhöjning av vattnet 
i marin miljö fiskätande fåglars situation? 
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IV.3 forts 

Arbetsgången är i princip densarrrna sorn 
under m::irrent IV.l 'Effekter på fågel
faunan till följd av förändrad markan
vändning' och avser i huvudsak simfåglar. 

Den kvantitativa undersökningen bör ge 
absoluta tal beträffande numerär. 

Om långsiktiga för~ndringar skall följas 
bör indexräkning användas för jämförelser 
mellan flera år (se t ex rrornent V). 

Direkt/In
direkt 
räkning 

Häckande 

Fll, Fl3 
F21 

övervintrande Rastande Sträckande 

Fl6 Fl5, Fl6 
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IV Underlag för bedömning av effekterna på 
fågelfaunan till följd av: 

4. Störningar orsakade, av mänsklio aktivitet 

Olika mänskliga aktiviteter kan, utan att 
medföra förändringar i ett områdes biotoper, 
innebära störningar på fågellivet. Effekterna 
av sådana störningar kan vara dels omedelbara, 
dels också ha verkan på lång sikt. 

Vilken effekt på fågelfaunan inom ett område har: 

- lågflygning respe.~tive landning i anslutning 
till området? 

- skogsarbeten i ett närbeläget område? 

- olika fritidsaktiviteter, t ex 
vattenskidåkning, 
rrotorbåtstävlingar, 
fritidsbåtstrafik, 
fritidsfiske ? 



_, .... 00 

"' 0 
0 "' 0 "' (!) 

I 
0 

X N 

H z Oj 
<: H z trj 0 

"'0 z t""' 
z ~ >-3 0 <: trj 0 

l'J H 
:>J H C/l 

z:s ~ 
"' I 

.... Oj Oj ..... H .... z 
Il> 'rj ()Q 
0 ;..> 

"' ti f1 ..... 
p. ~ 
N 
0 

IV.4 forts 

Uppgifter om störningens art och omfattning 
insamlas. Studier av störningarnas omedelbara 
effekt kan ske genom en relativt kortvarig 
inventeringsinsats, varvid en hög ambitions
nivå bör väljas. 

Vill man följa långsiktiga förändringar 
krävs upprepade inventeringar under flera 
år. Ambitionsnivån får därvid som regel 
sättas lägre. 

Direkt/In
direkt 
räkning 

Häckande 

Fll, Fl3 
F21, F24 

Indexräkning F 4 2 • O 7 

Direkt 
räkning 

övervintra.rrle Bastande Sträcka.rrle 

Fl6 Fl5, Fl6 Fl8 

F42.07 

Fl5, Fl6 Fl8 
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V Underlag för uppföljning av vidtagna åtgärder samt för 

en allmän miljöövervakning 

1. Uppföljning av vidtagna åtgärder ~~~g~~~1: 
(relaterade till problerrområdena I - IV) 

Denna uppföljning äger giltighet för varje problem
område som skisserats ovan (I - IV). 
För arbetsgång, arbetsnorrent och rretodrekommenda
tioner hänvisas för varje enskild fråga till respek
tive problerrområde I - IV. Finns material från tidi -
gare inventeringar tillgängliga bör rretoderna väljas 
så att de i så hög grad som möjligt samranfaller rred 
de rretoder som använts tidigare. 

2. Allmän miljöövervakning 

I en långsiktig miljöövervakning kan vissa fågelarter 
utnyttjas som indikatorer genom att populationsföränd
ringar =h trender registreras och övervakas. Beståndens 
täthet och artsarrmansättning skall därvid relateras till 
olika biotoper, landskapstyper och geografiska delar 
av landet. 

Avsikten är att kontinuerligt registrera sådana arter, 
och att infonnationen i form av grunddata lagras på 
ett sådant sätt, att den blir återanvändbar t ex ge
nom maskinell lagring av RUBIN-kodat material. 

föreligger fortfarande motiv att ha fågelskyddsområden 
inom x-kornmun skyddade? 

... 
har de utförda åtgärderna i x naturreservat haft den 
effekt på fågelfaunan som avsågs? 

håller andra arter på att konkurrera ut den art som 
skyddet avsåg? 

har skyddsjakten på skadegörande fågel haft den effekt 
som eftersträvades? 
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V.2 forts 

Allmänt gäller att för jämförande studier 
under en följd av år inom sanroa område 
utgör inventeringar rred indexräkning en 
godtagbar ambitionsnivå. Där indexräkning 
inte kan användas bör direkträkning ske. 

Arbetsrrorrent ------------
Häckande 

Indexräkning F4 2. 0 7 

övervintrande Rastande Sträckande 

F42.07 

Direkträkning (Fll,Fl3) Fl5, Fl6 Fl8 

Om inventerinsresultatet ska jämföras 
rred redan tidigare utförda undersök
ningar, bör samna rretod som tidigare 
användas. Största möjliga anpassning 
till BIN-norm skall dock eftersträvas. 

Sarrroa metod som tillämpats vid tidigare undersökningar. 

Svenska häckfågeltaxeringen omfattar analys av systenatiska registreringar från ca 80 provytor samt utrred 
fasta rutter eller sträckor varje år för ett 30-tal fågelarter. (Påbörjades 1970). 

Taxeringar i fasta provytor utföres främst rred hjälp av revirkarteringsmetoden (Fl3) • 
Taxering utrred fasta rutter eller sträckor utföres enligt punkttaxeringsmetoden (F42.07). 
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Metodrekommendation efter fågelgrupp/art Bila 

Fågelart/grupp Amb. Häckande Övervintrande Rast ande Sträckande 
nivå 

Simfåglar, (lom- 1 F61 
mar, doppingar 2 F42, F43 F42, F43 
m u a skäggdop- 3 Fll Fl6 (ej gäss) Fl6 Fl8 
ping, änder, gäss, 
svanar, alkfåglar, 

Skäggdopping, 1 F61 
sot höna 2 F42, F43 F42, F43 

3 F21 Fl6 Fl6 Fl8 

Rallfåglar 1 F61 
(ej sothöna) 2 F42, F43 

3 (Fl3) 

Mås fåglar 1 F61 I 
2 F42, F43 F42, F43 
3 F21, Fl6 Fl8 

Vadare (ej dubbel- 1 F61 
beckasin, brushane, 2 F42, F43 F42, F43 
morkulla) 3 Fl3 Fl5 Fl8 

Dubbel beckasin, 1 F61 
brushane 2 F42, F43 

3 Fl5 Fl8 

Hönsfåglar (ej 1 F61 
orre, tjäder) 2 F42, F43 F42, F43 

3 Fl3 

Orre 1 F61 
2 F42, F43 F42, F43 
3 F24 

Dagrovfåglar 1 F61 
2 F42, F43 F42, F43 
3 Fl3 Fl8 

Ugglor, natt- 1 F61 
skärra 2 F42.47 F42.47 

3 Fl3 

Duvor, gök, hack- 1 F61 
spettar, flertalet 2 F42, F43 F42, F43 
tättingar 3 Fl3 Fl8 

Storskarv, häger 1 F61 
svalor, tornsvala 2 F42, F43 F42, F43 
råka, skata, kaja, 3 F21 Fl6X) Fl8 
stare, björktrast, 
gråsparv, pilfink 

1 = lägsta ambitionsnivå, 3 = högsta ambitionsnivå 
x) = F 16 för skarv, häger och kanadagås vintertid 

BIN FÅGLAR BIOLOGISKA 78065-GZ 75159-JN INVENTERINGS-
Bilagor NORMER 
2 Sid 23 SNV 1500 ex 250 ex 
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Metodernas användbarhet för olika fåglar Bilaga 3 

--~- ---- -- --------- .. 

~ I Fågelart /grupp Metod 
--·---~----·· 

,_ 

Fll Simf åglar (lonnnar, doppingar m u a skäggdoppingar , ä nder, 
Parräkning gäss, svana r 

Alkf åglar ·- ___ , ·····•·· 

Fl3 Vadare (ej dubbel beckasin, brushane, morkulla) 
Rev~r- Höns fåglar (ej orre, tjäder) 
kartering Dagrovfåglar 

Ugglor, nattskärra 
Duvor, gök, hackspettar, flertalet tättingar 
(Rallfågl a r) 

FlS Vadare 
Räkning av 
rastande 
vadare 

---·----~-- ·-- · ···--·- ·- . ---- -- --- .. 

Fl6 Simf ågl a r (lonnnar , doppingar, änder, svanar, 
Räkning av Alkf åglar 
rastande och Sot höna 
övervintrandE Måsf åglar 
sjöfågel Skarv, häger, kanadagås vintertid 

---

F18 Simf åglar ( lonnnar, doppingar, änder, gäss, svanar, 
Sträck- Alkfågla r 
räkning Sot höna 

Mås f åglar 
Vadare 
Dagrovf ågl ar 
Duvor, gök, hackspettar, tornsval a 
Tättingar 

----~---------~---··------- . -... -~-

F21 Skäggdopping, sot höna, ejder, grågås, kanadagås , skär 
Boräkning Mås fågl a r , storskarv , häger, fisk gjuse 

fl äcka 

Svalor, t ornsvala, r åka, skata, kaja, s t a r e , bj ör k t r a s t , 
gråspa r v , pilfink 

-- -
F24 Orre 
Spelplats-

I inventering 
--- -- ·-· 

I 
F42 Samtliga f ågelarter 
Punkt-

_taxering I 
F43 ! 

Samtliga fåge l arte r 
Linje- i 

~xering 
I 
! ,, 

' F61 Samtliga f ågelarter 
Artlistning 

I ------
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Inventering av fåglar 

Parräkning BIN F 11 

Metoden beskrivs med tre varianter. Den första avser in

venteringar i insjöar, den andra inventeringar i skärgår

dar och längs kuster och den tredje översiktliga invente

ringen med flyg i främst nordliga områden. 

PARRÄKNING: INLANDSVATTEN 

PARRÄKNING: KUSTER 

PARRÄKNING: FLYGINVENTERING 

Syfte 

F 11.l 

F 11.2 

F 11.3 

att fastställa antalet sannolikt häckande par av sjö

fåglar inom bestämda ytor under häckningstid, 

- att (för vissa simänder) erhålla ett relativt mått på 

det stationära beståndets storlek inom bestämda ytor 

under häckningstid. 

Tillämpningar 

Parräkning kan tillämpas för bl a följande ändamål 

att bestämma artsammansättning och beståndstätheter 
i ett sjöfågelsamhälle och värdera områdets fauna 
gentemot andra områdens, 

att dokumentera sjöfågelfaunans fördelning i ett större 
område för planeringsändamål, 

att följa numerära förändringar av sjöfågelbestånd 
från år till år, 

att ge underlag för att mäta produktionen, 

att ge underlag för att uppskatta sjöfågelfaunans 
näringskonsumtion och del i omsättningen i ett 
ekosystem. 
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PARRÄKNING: INLANDSVATTEN BIN F 11.1 

Syfte 

- att fastställa antalet sannolikt häckande par av sjö

fåglar inom be~tämda ytor under häckningstid, 

- att (för vissa simänder) erhålla ett relativt mått på 

det stationära beståndets storlek inom bestämda ytor 

under häckningstid. 

Metodbeskrivning 

Teknisk beskrivning 

Fältkarta, ekonomiskt kartblad eller annan karta 

(t ex vegetationskarta) i skala 1:5 000 eller 

1:10 000 

Kikare, 7x50 eller bättre, tubkikare på stativ 

som komplement 

Kanot eller annan båt, ej motordriven 

Tillvägagångssätt 

lnventeringsområde 

Smärre vatten (upp till ca 2 km2 ) betraktas som en inven

teringsenhet och hänförs till den lxl km-ruta, som inne

håller större del av sjön än någon annan lxl km-ruta. 

Småsjöar inom samma lxl km-ruta sammanfattas som en en

het. 

Större vatten delas upp i rutor om vardera lxl km enligt 

Rikets Nät. Dessa rutor kan i sin tur vid behov indelas 

i sektorer med naturliga gränser. 

Vad skall räknas 

Antalet par av samtliga arter av änder uppskattas genom 

BIN FÅGLAR BIOLOGISKA 78065-GZ 75159-JN 
INVENTERINGS-

Parräkning NORMER 

Fll. l Sid 2 
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räkning av antalet stationärax) (sannolikt häckande) ha

nar som uppfyller villkoren att de uppträder 

1) tillsammans med honor (antal par) 

2) ensamma 

3) i grupp om 2-5 hanar 
Hanar av nämnda slag representerar eller kan antas repre-

sentera par. 

Större rena hanflockar utesluts, liksom flockar med jäm

nare könskvot, vilka genom sitt uppträdande indikerar att 

de är rastande. (De kan noteras som tilläggsinformation.) 

Antalet par av lommar, gäss och svanar uppskattas genom räk

ning av 

1) antal par 
2) antal ensamma individer, vilka skall betraktas som par. 

Flockar av tre eller flera individer betraktas som icke 

häckande och räknas därför ej. (De kan noteras som till-

läggsinformation.) 

Tid på säsongen 

Inventeringarnas tidpunkt bestäms av de olika arternas 

häckningstid så att varje art inventeras under tiden när

mast före eller under respektive arts äggläggningsperiod. 

För varje art bör minst 2 inventeringar utföras under den

na period, varvid tillses att inventeringarna om möjligt 

inträffar under en period efter det att rastf lockar av 

arten lämnat området och innan paren separerar. I en sjö 

med en varierat sammansatt andf ågelf auna blir det totala 

antalet inventeringar mellan 6 och 8. Alla arter skall 

noteras vid varje besök. 

Vid regionala undersökningar, där man inte eftersträvar 

samma precision som vid lokala undersökningar, exempel-

F 

x) Som stationära räknas de individer som vid tiden före 
och under en arts normala äggläggning varaktigt uppe
håller sig på sannolik häckningsplats. 
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vis när man utvärderar ett läns eller en kommuns fågel

sjöar, kan antalet inventeringar minskas till 3-4 per 

sjö. 

Tid på dygnet 
I 

Räkningen påbörjas tidigast en timme efter soluppgången 

och avslutas senast vid mörkrets inbrott. 

Inventeringen utföres endast under goda väderleksbeting

elser, d v s god sikt och svag vind. 

Resultatredovisning 

Fältdata 

Inventeringsdata antecknas i fält direkt på kartor, var

vid samtliga observationer för varje art noteras med an

givande av kategoritillhörighet (se vidare under 'Prak

tiska tips'). Så snart som möjligt efter ett inventerings

pass överförs data till stansunderlag enligt RUBIN. 

För uppdraget som helhet registreras 

- projekt/uppdragsgivare 

- område, region 

per inventeringstillfälle och inventeringsenhet (mindre 

sjö eller ruta om lxl km) 

- starttid (år, vecka, dag och klockslag) 

- lägesangivelse enligt Rikets Nät 

- observatör 

per inventeringstillfälle för varje art av änder 

- antal par 

- antal ensamma hanar 

- antal hanar i grupp om 2-5 

/- antal hanar i flockar över 5 (tilläggsinformation/ 

/- antal individer i flockar över 3 med jämnare köns-

kvot (tilläggsinformation)/ 
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samt per inventeringstillfälle för lommar, gäss och 

svanar. 

- antal par 

- antal ensamma individer 

/- antal individer i flockar över 3 (tilläggsinformation)/ 

lnventeringsresultat 

Det stationära eller bofasta beståndet angivet som antal 

par utgörs av: 

1) Antalet registrerade par av samtliga arter 

2) Antalet hanar, ensamma eller i flockar om 2-5, av sim
änder och flertalet dykänder. 

3) Antalet ensamma individer av lommar, gäss och svanar. 
(Övriga grupperingar, utom par, utesluts här.) 

I utbredningsområdenas ytterkanter är enstaka hanar av 
änder eller enstaka individer av lommar, gäss och svanar 
ej säkert kriterium på häckande par, på grund av att han
överskott kan förekomma i sådana randområden. 

Det högsta antalet par enligt ovanstående kriterier för 

varje art under dess optimala period används som mått. 

Inventeringsresultat för varje inventerad smärre sjö el

ler ruta om lxl km redovisas enligt följande uppställ

ning: 

Projektbeteckning/uppdragsgivare 

Inventeringens början: år, vecka, dag1 l 
~~~~~~~~-

In ven ter ingens slut: år, vecka, dag 2 l 

Inventerad ruta (Rikets Nät) 

Rutan utgör del av sjö 

Rutan utgör hela sjön (flera små sjöar~)~~~~~~~~~ 

Sjöns (sjöarnas) namn 

Observatör 

BIN-norm 

Artlista med antal par för 
varje art 

' 
1) Tidpunkt för första besöket i första fältarbetsperioden 

2) " sista " " andra " 
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För större vatten, som vid inventeringen delats upp i 

flera lxl km-rutor, sammanställs resultatet enligt 

följande uppställning: 

Projektbeteckning/uppdragsgivare 

Inventeringens början: år, vecka, dag 

Inventeringens slut: år, vecka, dag 

Inventerad sjö 

BIN-norm 

Tabell enligt följande uppställning 
-----

Art Ruta lx) Ruta 2 Ruta 3 etc ... Sjö 
- - - -

Art 1 antal par antal par antal par Summa 

Art 2 antal par antal par antal par Summa 

. 
. . . . 

---
Summa Summa Summa Summa Summa Total-

summa 
-----

x) Här anges lxl km-rutans kartkod enligt Rikets Nät 

Tidsåtgång och kostnad 

Tidsåtgången bestäms av fågeltillgång, områdets utseende, färdsätt 
etc. En inventering me2 kanot i ett måttligt vegetationsrikt vatten 
torde ta ca 2-3 tim/km . 

Utvärdering av metoden 

Parräkningsmetoden kan användas för taxering av en betydande del av 
simfåglarna. Dess användning är inskränkt till häckningstid. 

Många simfåglar har i början av häckningen en mycket stark parsam
manhållning och uppträder därtill på sådant sätt att de i allmänhet 
är mycket lätta att iaktta. Hit hör lommar, änder, gäss och svanar. 
De taxeras lämpligen genom räkning av stationära par. Hela gruppen 
kan täckas med en enda rutinmetod, d v s i ett generellt program. I 
ett sådant program kan även några andra arter tas med genom att man 
använder smärre modifikationer av parräkningsmetoden (i vissa fall 
doppingar och sothöna). 

Vid inventering av flera sjöar i närheten av varandra bör man vara 
uppmärksam på att simänder och vigg förflyttar sig mellan viloplat
ser och näringsplatser, vilket kan leda till dubbelräkning. Närings-
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sök på betydande avstånd från boplatsen förekonnner också hos smålom, 
särskilt där den häckar vid små fisktonnna vatten. Hur räkningen av 
sådana flyttande fåglar utvärderas, får i varje enskilt fall avgöras 
av inventeraren. 

De erhållna resultaten kan användas för jämförelser med andra områ
den (med hänsynstagande till areal) och vid jämförelser från år till 
år inom en yta. För de flesta arter är det möjligt att få fram tal 
med tillfredsställande säkerhet men några simänder, främst gräsand 
och kricka, döljer sig så väl i vattenvegetationen att taxerings
resultatet för dessa två arter i praktiken blir ett relativt mått 
på det stationära beståndets storlek. 

Se även under rubriken 'SYFTE'. 

Observationer av stationära par är endast häckningsindicier. Majori
teten av paren skrider till häckning, men inte alla. Hos några arter 
är t o m andelen icke häckande ganska stor. Särskilda undersökningar 
får visa hur stor del av paren som verkligen häckar hos olika arter. 
Detta kan naturligtvis variera mellan olika områden och år. 

Praktiska tips 

Artöversikt 

1~~~Ei_g~~~-~~~-~~~~~E· Paret håller ihop under hela häckningstiden, 
men är lättast att observera och klassificera som par innan ruvning
en börjat. Om endast få taxeringar planeras bör de förläggas till 
tiden för äggläggningen eller under denna, då paret visar sig till
sannnans en stor del av dagen. Om flera taxeringar planeras kan de 
förläggas även senare, men inventeringseffektiviteten blir då lägre 
genom att det är svårare att skilja par och ensamma fåglar åt. 

~i~~~~~E ligger parvis fram till dess äggläggningen börjar. Sedan 
tillbringar honan allt längre tid i boet. Hanarna stannar emellertid 
kvar någon tid efter ruvningens igångsättande. När honan försvunnit 
kan hanen ännu en tid användas som indicium på par. Detta är möjligt 
för simänderna genom att icke häckande hanar är så fåtaliga. Taxe
ringen kan därför ske såväl före äggläggningen som under och strax 
efter denna. 

Dykänder. Hos några arter förekonnner markanta hanöverskott, vilket 
g6~-d~t-nödvändigt att räkna innan äggläggningen börjat, d v s innan 
honorna 'försvinner' för bobestyr. Om detta inte är möjligt måste 
man genom stickprov under tiden för värpningen beräkna könskvoten 
och sedan korrigera de taxeringstal som inskaffats senare. 

Kartunderlag 

Ett antal besökskartor skall framställas på vilka anteckningar görs 
i fält. En karta används vid varje taxering. Ekonomiska kartan i ska
la 1:10 000 är mycket detaljrik och upptar de allmänt använda nam
nen på öar, vikar etc. Xeroxkopior är utmärkta,Fmen om man skall gö
ra många taxeringar blir det billigare att renrita och duplicera. 
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Fältförfarande 

Vid varje inventeringstillfälle avspanas hela undersökningsområdet. 

Taxeringsrutten läggs så att alla stränder och strandnära områden 
kan överblickas. I vegetationsrika vatten används kanot eller annan 
båt, som sakta förs fram utanför vegetationen. I vegetationsfattiga 
vatten förflyttar ~n sig längs stränderna. Rutten avpassas så att 
så få fåglar som möjligt skräms. Fåglar som likväl skrämts och vil
kas landningsplatser ej observerats specialnoteras. 

Räkningen från land sker i mindre sjöar och längs öfattiga kuster 
och insjöstränder. Den ger gott resultat för lommar, svanar och dyk
änder, sämre för gäss och simänder. 

Så stor del av den öppna vattenytan som möjligt skall kunna avspa
nas. Utnyttja uddar eller högt belägna punkter. Om lämpliga naturli
ga observationsplatser saknas, kan man under vintern bygga enkla ob
servationstorn eller plattformar i träd eller ta upp siktgator i ve
getationen. 

Vid inventeringen bör man se till att så få par som möjligt skräms. 
Genom att man går långsamt hinner fåglarna ofta simmande dra sig un
dan. Arter som vistas i tät strandvegetation är emellertid så svåra 
att se att det blir nödvändigt att skrämma dem. 

Registrering och bearbetning 

Färdväg noteras så noggrant som möjligt på fältkartan (se fig 2, 
F 11.2) med heldragen linje försedd med pilar som anger färdrikt
ningen. Om inventeringen är avsedd att ligga till grund för jämfö
relser rörande förändringar i tiden är det väsentligt att samma rutt 
följs vid varje tillfälle. 

Iakttagelserna noteras därvid med förkortat artnamn, följt av sym
bol som anger till vilken kategori individerna hör samt eventuell 
symbol som karakteriserar fågelns uppträdande: 

p ett par, flera par anges med antalssiffra plus p. 

(p) ett par som genom sitt uppträdande eller utseende antas vara 
icke häckande eller tillfälligt uppträdande. Förklarande kom
mentar tilläggs. 

cJ' en hane, flera hanar anges med antalssiffra plus hantecken. 

~ en hona, flera honor anges med antalssiffra plus hontecken. 

juv en ungfågel (dock ej årsunge), flera noteras med antalssiffra 
plus juvförkortningen. 

ex fågel av okänd kategori, flera noteras med antalssiffra plus 
exförkortning. 

bo ett bebott rede 

kull = en ungkull (årsungar) 

Pilar bör ritas intill övriga noteringar för att ange flygriktning
en för de fåglar som lyfter under taxeringen. Om fåglarna fäller i 
redan taxerat område accepteras observationen, om de fäller i ej 
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taxerat område bortser man från den första observationen. I de fles
ta fall går det ej att konstatera var de fäller, och pilen förses då 

med ett frågetecken. 
Det här beskrivna tillvägagångssättet har fördelen att man erhåller 
en detaljerad karta över fåglarnas uppehållsplatser och med enkla 
symboler kan ange kategori och uppträdande. 

Fältblankett för databehandling (stansunderlag) se bilaga. 

Blanketten innehåller fält för speciella noteringar om effektiv tid 
etc för upp till 4 besök. 

Manual är under utarbetande. 

Med nuvarande ADB-rutiner inom RUBIN kan följande sammanställningar 

göras: 
- antal observerade hanar och antal par för varje 

inventerare och totalt 

geografisk redovisning artvis i form av radskrivarkartor 
med upplösningsgrad 5x5 eller lxl km 

Vidare programutveckling kommer att ske. 

Färgplotterrutiner håller på att utvecklas. 

Referenser 

Metodik 

Leif Nilsson, Zoologiska institutionen, Lunds universitet 
Helgonavägen 5, 223 62 LUND 
Tel 046/12 41 00 

Fältprotokoll och datarutiner 

Svante Lindroth, avd för ekologisk zoologi, Umeå universitet, 
901 87 UME.8.. 
Tel 090/12 56 00 - 273 

Lars Österdahl, Biodata, Naturhistoriska Riksmuseet, 
Fack, 104 05 STOCKHOLM 
Tel 08/15 02 40 
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Andersson, Ä & Nilsson L 1976: Handledning för inventering av 
fåglar i viltvatten och sjörestaureringsobjekt. 
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Dzubin, A 1969: Assessing Breeding Populations of Ducks by Ground 
Counts. - Canadian Wildlife Service Report. 
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Linkola, P 1959: Zur Methodik der quantitativen Vogelforschungen 
in den Binnengewässern. - Ornis Fennica 36:66. 
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PARRÄKNING: KUSTER BIN F 11.2 

Syfte 

- att fastställa antalet sannolikt häckande par av sjö

fåglar inom bestämda ytor under häckningstid, eller 

- att (för vissa simänder) erhålla ett relativt mått på 

det stationära beståndets storlek inom bestämda ytor 

under häckningstid. 

Metodbeskrivning 

Teknisk beskrivning 

Fältkarta, ekonomiska kartblad med rutnät för lxl km

rutorna inritat och rutornas siffer- och bokstavsbeteck-

ning angiven 

Sjökort, skala 1:50 000 

Kikare, 7x50 eller 10x50 

Båt, eka med utombordsmotor, campingbåt, hardtopbåt, 

snipa eller annan båttyp som är helt eller delvis öp

pen, grundgående och tillåter låg marschfart. 

Tillvägagångssätt 

· lnventeringsområde 

Den geografiska avgränsningen och indelningen av invente

ringsområdet görs vid ett sonderande besök under fåglarnas 

häckningstid året före inventeringsåret. 

Det område som skall inventeras indelas på ekonomiska kart

blad i lxl km-rutor enligt Rikets Nät. Dessa rutor delas 

sedan i sektioner med naturliga gränser. I varje fältar

betsperiod och besök avspanas hela undersökningsområdet. 

Om inventeringsområdet ej är enhetligt beträffande biotop 

eller landskapstyp kan det indelas i homogena delområden. 

Varje delområde utgörs då av närliggande någorlunda enhet-

liga lxl km-rutor. 
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Vad skall räknas 

Antalet par av änder uppskattas enbart genom räkning av 

antalet stationära (sannolikt häckande) hanar, som upp

fyller villkoren att de uppträder 

1) tillsammans med honor (antal par) 

2) ensamma 
j 

3) i grupp om 2-5 hanar 

Hanar av nämnda slag representerar eller kan antas repre

sentera par. 

Större rena hanflockar utesluts, liksom flockar med jäm

nare könskvot som genom sitt uppträdande indikerar att de 

är rastande. 

Antalet par av svanar och gäss uppskattas genom räkning av 

1) antal par 

2) antal ensamma fåglar (antas representera par) 

Flockar av tre eller flera betraktas som icke häckande 

och räknas därför ej. 

Hanar som skräms på vingarna, observeras så länge som möj

ligt men antecknas ej om de landar i ännu ej taxerat om

råde. Däremot antecknas de om de landar i redan taxerat 

område eller utanför inventeringsområdet. De antecknas 

även i de fall då landningsplatsen ej kan fastställas. 

Tid på säsongen 

Inventeringsarbetet skall delas upp på två fältarbets

perioder, vilka bestäms med hänsyn till förekommande arters 

häckningstid. Under den första perioden inventeras tidigt 

häckande andfåglar, under den andra sent häckande andfåglar. 

Varje art inventeras under den fältarbetsperiod som samman

faller med tiden före och under artens normala äggläggnings

tid i området. Jfr figur 3. 

Då höga krav ställs på att beståndsuppskattningarna skall 

ligga nära de sanna förhållandena krävs mer än en invente

ring av området under varje fältarbetsperiod (dock ej fler 
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än tre besök). Beståndets storlek anges av medeltalet par 

vid de olika inventeringarna. 

Tid på dygnet 

Räkningen påbörjas tidigast en timme efter solens uppgång 

och kan pågå till en timme före solens nedgång. 

Väderlek 

Inventeringen utföres endast under goda väderbetingelser 

d v s god sikt och svag vind. 

Resultatredovisning 

Fältdata 

Inventeringsdata antecknas i fält direkt på kopior av den 

ekonomiska kartan (svartvit edition), och överförs senare 

till stansunderlag enligt RUBIN-systemet (se blankettbila-

5 -V3 

ga) . Därvid registreras 

för uppdraget som helhet 

projekt/uppdragsgivare 

område, region 

per besök och lxl km-ruta 

starttid (år, vecka, dag och klockslag) 

observatör (namn och leg-kod) 

kartkod enligt Rikets Nät 

fältarbetsperiod 
antalet hanar av varje art eller individer som 

representerar par (för svanar och gäss). Jfr moment 

"Vad skall räknas". 

lnventeringsresultat 

Det stationära eller bofasta beståndet angivet som antal 

par utgörs av: 
F 

1) Antalet registrerade par av samtliga arter 
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2) Antalet hanar, ensamma eller i flockar om 2-5, av sim
änder och flertalet dykänder. (Hos några dykänder är 
könskvoten så ojämn, att ensamma hanar eller hanfloc
kar ej kan utnyttjas som kriterium på stationära par -
det är därför nödvändigt att taxera dykänderna innan 
honorna börjat ruva. Om mycket stränga krav på nog
grannheten ställs, måste inventeringen genomföras in
nan någon enda hona börjat värpa.) 

3) Antalet ensamma individer av svanar, gäss och lommar. 
(Övriga grupp~ringar, utom par, utesluts här.) 

I utbredningsområdenas ytterkanter är enstaka hanar av 
änder eller enstaka individer av lommar, gäss och sva
nar ej säkert kriterium på häckande par, på grund av att 
hanöverskott kan förekomma i sådana randområden. 

Det högsta antalet par enligt ovanstående kriterier för 

varje art under dess optimala period används som mått. 

Inventeringsresultat för varje delområde redovisas enligt 

följande uppställning: 

Projektbeteckning/uppdragsgivare 

Inventeringsperiodens längd - första 

- andra 

Antal besök i första perioden 

Antal besök i andra perioden 

Observatör(er) 

BIN-norm 

Listade artnamn med antal par för varje art 
inom resp ruta enligt följande uppställning: 
(Beståndets storlek anges som medeltalet par 
vid de olika besöken.) 

-- - - -
Art Ruta lx) Ruta 2 Ruta 3 etc ... 

- - -
Art 1 antal par antal par antal par Summa 

Art 2 antal par antal par antal par Summa 

. . 
----

Summa Summa Summa Summa Summa Total-
summa --- -

x) Här anges lxl km-rutans kartkod enligt Rikets Nät 

Resultat från flera delområden uttryckt enligt ovan sam

manställs för totala området. Sammanställningen kan ges 

i form av artvisa frekvenskartor. 
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Tidsåtgång och kostnad 

Tidsåtgången bestäms av fågeltillgång, fåglarnas skygghet, områdets 
utseende, färdsätt etc. 

Vid räkning under första inventeringsperioden i områden med mycket 
täza ejderbestånd i naturligt avgränsade ögrupper åtgår 20-40 min/ 
km . För den andra inventeringsperioden är motsvarande tid vanligen 
något kortare - 10-20 min/km2. Detta betyder att 10-40 km2-rutor med
hinnes under en 8-timmars dag. Varje båt bemannas av två invente
rare. 

I öppna kustområden faller vanligen mer än hälften av tiden bort 
p g a olämpligt väder. 

Utvärdering av metoden 

Parräkningsmetoden såsom den tillämpas vid kuster bygger på förut
sättningarna 

- att andfåglar har stark parsammanhållning och att paret uppehåller 
sig intill den utvalda boplatsen. 

att könen hos änderna är olika tecknade och att könskvoten är 
mycket jämn. Genom att endast räkna antalet hanar spar man mycket 
tid. 

- att flertalet andarter vanligen uppehåller sig på öppet vatten 
eller mer eller mindre kala stränder, vilket medför att antalet 
besök kan hållas lågt. 

- att svanar och gäss är så starkt revirhävdande att flockar med 
tre eller fler individer med säkerhet kan anses icke häckande. 

att andfågelfaunan är sammansatt dels av arter som är tidiga i sin 
häckning dels av sådana som är sena och med ett fåtal arter som 
intar en mellanställning. Därför kan man inskränka sig till två 
inventeringsperioder, vilket är en fördel såväl vad gäller tids
åtgång som minskad störning av fåglarna. 

Metoden är utformad för att kunna tillämpas dels vid regionala in
venteringar (större områden), dels vid objektinventering (begränsa
de områden) med högre krav på exakthet. Vid den förra typen besöks 
varje ruta en gång under vardera inventeringsperioden, vid den se
nare två eller tre gånger. Genom att medelvärdet för flera besök 
används för att uttrycka beståndets storlek erhålls hög grad av 
jämförbarhet mellan de två uppläggningarna. 

Vid mycket höga krav på exakthet i informationen eller då fåglarnas 
boplatser önskas lokaliserade, kan boinventeringar bli aktuella 
(se BIN F 21). De är emellertid mycket mer arbetskrävande och dess
utom störande för fåglarna. 

Observationer av stationära par är endast häckningsindicier. Majori
teten av paren skrider till häckning, men inte alla. Hos några arter 
kan t o m andelen icke häckande vara ganska stor. I de fall informa
tion krävs om andelen häckande par måste sär~kilda undersökningar 
utföras. 
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Hos några dykandarter, främst brunand, förekommer markanta hanöver
skott, vilket gör det önskvärt att för vissa inventeringsändamål 
(främst produktionsstudier), genom stickprov under tiden före värp
ningen beräkna könskvoten och sedan (men endast vid användning för 
detta ändamål) korrigera de taxeringstal som erhållits. 

Praktiska tips 
~ 

Uppläggning av inventeringen 

Vid sonderande besök året före inventeringsåret definieras två fält
arbetsperioder som med hänsyn till de viktigaste andarternas häck
ningsperioder är lämpliga. Se fig 3: Preliminärt tidsschema för par
taxering av andfåglar i Stockholms skärgård. 

Låt områdets storlek bestämma antalet inventerare. Lägg ut invente
ringen som ett uppdrag åt lämpligt antal inventerare och varsko dem 
året före inventeringsåret så att också de kan göra sonderande besök 
för lokal- och artkännedom och så att de kan planera in uppdragets 
fältarbetsperioder i sina arbetsschemata för inventeringsåret. 

Båtbesättningen bör vara två man. En svarar huvudsakligen för båtens 
framförande och navigering, medan den andre räknar och bokför. En
mansbesättningar fungerar bra i farvatten som är välkända för inven
teraren, men tidsåtgången blir större. 

Kartunderlag 

Besökskartor skall framställas på vilka anteckningar görs i fält. 
En karta används vid varje taxering. Ekonomiska kartan i skala 
1:10 000 (svartvit edition) är mycket detaljrik och upptar de all
mänt använda namnen på öar, vikar etc. Xeroxkopior är utmärkta, men 
om man skall göra många taxeringar, blir det billigare att renrita 
och duplicera. 

För varje undersökningsområde som skall inventeras en gång under var
dera perioden inskaffas 3-4 ex av fältarbetskartan (en karta används 
varje period, ett ex med sektorindelning behålles av observatören 
och ett fjärde ex med sektorindelning insändes till uppdragsgivaren 
om sådan finnes). 

Rita in rutnätet för lxl km-rutor enligt Rikets Nät och ange varje 
rutas bokstavs- och sifferbeteckning. Sektorindela varje ruta på 
basis av tidigare erfarenhet av fåglarnas utbredning och områdets 
topografi. Sektorerna betecknas A-H. Vid indelningen tas speciell 
hänsyn till öar som kan förmodas hysa mycket fågel. 

Syftet med sektorindelningen är att få fram en mera detaljerad in
formation om var fåglarna finns än den som erhålls vid bokföring 
per lxl km-ruta samt skapa möjlighet för uppdelning av rutan (och 
angränsande rutor i naturliga enheter). Sådana uppgifter kan ut
nyttjas vid avgränsning av områden för fågelskydd eller kortfiske, 
dragning av farleder etc. 

Gå helst igenom undersökningsområdet i förväg, tänk ut och rita in 
lämplig färdväg med hänsyn till vad som står under fältförfarande 
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nedan. En sådan 'torråkning' sparar i allmänhet tid i fält. Om rutten 
väljs under pågående inventering finns stor risk att någon ö eller 
ögrupp blir förbigången eller ofullständigt täckt, och man tvingas 
sedan till tidsödande extrasvängar. 

Fältförfarande 

Taxeringsrutten läggs så att alla stränder och strandnära områden 
kan överblickas. Man kör långsamt och stannar vid behov. Hastighet 
och rutt avpassas så att så få fåglar som möjligt skräms. Smala 
sund bör ej genomfaras utan avspanas från båda håll. Vissa vatten
områden är svåråtkomliga (t ex delvis avsnörda vikar) och invente
ring av dem är ofta mycket tidsödande. Därför kan och bör de lämnas 
åsido. Sötvatten (gölar, större hällkar etc) som ej kan överblickas 
från båt inventeras ej. Principen bör således vara att endast inven
tera sådana ytor som är åtkomliga med båt. Ej inventerade vattenom
råden skall alltid markeras på den karta som insänds till uppdrags
givaren. 

Färdväg noteras så noggrant som möjligt på fältkartan (jfr fig 2) 
med heldragen linje försedd med pilar som anger färdriktningen. Vid 
upprepning ökar jämförbarheten om man i huvudsak följer samma rutt 
varje gång. Man tvingas dock alltid till vissa avvikelser p g a 
fåglarnas fördelning och rådande väderlek. 

Iakttagelserna noteras därvid med förkortat artnamn, följt av symbol 
som anger till vilken kategori individerna hör samt eventuell sym
bol som karakteriserar fågelns uppträdande: 

p 

(p) 

cJ' 

9 
juv 

ex 

bo 

ett par, flera par anges med antalssiffra plus p. 

ett par som genom sitt uppträdande eller utseende antas 
vara icke häckande eller tillfälligt uppträdande. Förkla
rande kommentar tilläggs. 

en hane, flera hanar anges med antalssiffra plus hantecken. 

en hona, flera honor anges med antalssiffra plus hontecken. 

en ungfågel, flera noteras med antalssiffra plus juv-förkort
ningen. 

fågel av okänd kategori, flera noteras med antalssiffra plus 
exförkortning. 

ett bebott rede. 

kull= en ungkull (årsungar). 

Datum och klockslag noteras i den ruta i vilken räkningen börjar. 
Klockslag anges för varje ny ruta man far in i. Om en ruta delas 
och besöks vid flera tidpunkter under en fältarbetsperiod anges 
(i protokollet), datum och klockslag för det besök som täcker störst 
del av rutan. 

Observationer av fåglar noteras på fältkartan med förkortat artnamn. 
Hanarna/individerna prickas alltid in på den pljits där de ligger. 
De hänförs alltid till den sektor eller lxl km-ruta i vilken de be
finner sig (oavsett om lämplig häckningsterräng finns inom rutan 
eller ej). 
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Under inventeringarna är man beroende av lugnt väder för att kunna 
upptäcka andparen på vattnet. Redan en vindstyrka på 5-6 m/sek för
svårar upptäckten av mörka andarter. Vid 8-10 sekundmeters vindstyrka 
erhålles för låga värden, och man kan inte kompensera detta genom 
att göra tätare slag, ty därigenom skrämmer man många par. Att dela 
upp ett mindre inventeringsområde och räkna i läområden vid hård 
vind och komplettera med räkning i resterande delar under gynnsam
mare väderleksförhållanden kan ej ifrågakomma, då många andarter 
söker lä och fYyttar sig efter vinden. Vid väderförsämring avbryts 
inventeringen. I dimma och lätt regn inställs arbetet. 

Registrering och bearbetning 

Fältblankett för databehandling (stansunderlag) se bilaga. 

Blanketten innehåller fält för speciella noteringar om effektiv 
tid etc för upp till 2 besök. 

Manual är under utarbetande. 

Med nuvarande ADB-rutiner inom RUBIN kan följande sammanställning
ar göras: 

antal observerade hanar och antal par för varje inventerare 
och totalt 

geografisk redovisning artvis i form av radskrivarkartor 
med upplösningsgrad 5x5 eller lxl km 

Vidare programutveckling kommer att ske. 

Färgplotterrutiner håller på att utvecklas. 
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Åke Andersson, Institutionen för viltekologi, Sveriges Lantbruks
universitet, 750 07 UPPSALA 
Tel 018/10 20 00 

Fältprotokoll och datarutiner 

Svante Lindroth, Avd för ekologisk zoologi, Umeå universitet, 
901 87 UMEÄ 
Tel 090/12 56 00 - 273 

Lars Österdahl, Biodata, Naturhistoriska Riksmuseet, 
Fack, 104 05 STOCKHOLM 
Tel 08/15 02 40 

Litteratur 

Dzubin, A 1969: Assessing Breeding Populations af Ducks by Ground 
Counts. - Canadian Wildlife Service Report. 
Series No 6:178-230. 
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Figur 1. Exempel på indelning av skärgårdsområde för parräkning. 

Om uppgiften vore att partaxera andfåglar och botaxera måsfåglar, alkor 
etc hade uppdelningen i sektorer blivit delvis annorlunda genom att man 
då i ännu större utsträckning eftersträvat att låt~ små skär bilda egna 
sektorer. 
Kartunderlag: ekon.karta, skala 1:10 000 med km

2
-rutorna markerade. 
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Figur 2. Exempel på taxeringsrutt med båt vid taxering av svärta. I d~t 
ta fall var arten så talrik att det bedömdes att observationerna måste 
koncentreras på denna. 

1. Detta smala sund bör ej genomföras. Avspanas från mynningarna. 

2. Här är det lämpligt att stanna motorn och spana mot söder så att pa
ren prickas in där de verkligen ligger. Annars risk för förväxling. 

3. Avståndet till land bör vara så stort att fåglar som sitter på land 
inte skräms av båten. Om de ligger en bit från stranden kan man ev 
stryka landet. 

4. Här läggs kursen så att paren på styrbords sida inte skräms. 

5. Här tar föraren ut en sväng så att de två paren inte lyfter. 

6. Fladen avspanas från någon hög utsiktspunkt. 

Kartunderlag: ekon.karta, skala 1:10 000. 
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PRELIMINÄRT TIDSSCHEMA FÖR PARTAXERING AV ANDFÅGLAR I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD 

För varje art har angivits lämpligaste taxeringsperiod under år med normala 
väderleksförhållanden. Förslag till fältarbetsperioder presenteras. Deras 
läge och längd är naturligtvis starkt beroende av vilka arter som förekommer 

och deras talrikhet. 
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PARRÄKNING: FL YGINVENTERING 

Metoden beskrivs med tre varianter av vilka 

den första avser räkning över hela invente

ringsområdet 

och de två andra stickprovsundersökningar av 

provytor vilka utlagts systematiskt 

respektive med stratifierat urval 

Syfte 

BIN F 11.3 

F 11. 31 

F 11. 33 

F 11. 34 

- att fastställa antalet sannolikt häckande par av sjö

fåglar inom bestämda ytor under häckningstid, 

- att erhålla ett relativt mått på det stationära be

ståndets storlek inom bestämda ytor under häckningstid. 

Tillämpningar 

Flyginventeringar är i första hand avsedda för regionala 

undersökningar, särskilt i nordliga områden. 

För att följa de numerära förändringarna av simfågelpo

pulationer från år till år tillämpar wan upprepade taxe

ringar under häckningstid. Anvisningar om var förändring

arna är lokaliserade får man genom att 

- bestämma artsammansättningen inom ett sjöfågelsamhälle 
och därvid ange de olika arternas relativa abundans, 

- ge underlag för att kvantitativt mäta produktionen 
flygga ungar. 

Metodbeskrivning 

Teknisk beskrivning 

Fältkarta; topografiska kartor med markerade rutor om 

5x5 km eller lxl km 

Kikare,7x50 eller bättre 

Högvingat långsamgående flygplan med plats för två ob

servatörer förutom piloten (helikopt~r är bättre, men 

väsentligt mer kostsamt) 

Kassettbandspelare (+ reservbandspelare) 
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F 11.31 

Tillvägagångssätt 

lnventeringsområde 

Vid inventeringar inom begränsade områden 2 (under 200 km ) 

gör man registreringarna per lxl km-ruta. Rutorna marke

ras i förväg tå topografisk karta. Denna rutstorlek är 

lämplig även för inventeringar av större områden med bru

ten terräng. Inom större, mer homogena områden görs re

gistreringarna per 5x5 km-ruta. 

F 11.33 Vid inventering av större regioner (län, kommun) kan det 

F 11.34 vara aktuellt att, i stället för hel täckande inventering, 

täcka utvalda stickprov: rutorna läggs ut i diagonaler i 

Rikets Nät, eller sprids genom slumpning i strata med 

likartade biotoper. 

Vid stickprovinventeringar används 10%-ig täckning i bru

ten terräng och minst 5%-ig täckning i vidsträckta homo

gena områden. 

Vad skall räknas 

För änder registreras för varje art: 

1) antal par 

2) antal ensamma hanar 

3) antal hanar i grupper om 2-5 

4) antal hanar i hanflockar över 5 (tilläggs information) 

5) antal individer i övriga flockar (tilläggsinformation) 

För lommar, gäss och svanar registreras: 

1) antal par 

2) antal ensamma individer 

3) antal individer i andra grupper än par (tilläggsinfor

mation) 

Tid på säsongen 

Inventeringen bör utföras under två perioder, vilka be

stäms med hänsyn till förekommande arters häckningstid. 

Alla arter inventeras båda fältarbetsperioderna men re-
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sultaten från den för arten gynnsammaste perioden används 

vid utvärderingen. Vid inventeringar inom mindre områden 

(under 200 km 2) görs fler än två inventeringar. 

Effektivitetskontroll 

Effektiviteten i inventeringarna varierar starkt mellan 

olika arter samt även mellan observatörer och flygplans

typer, varför den måste kontrolleras genom parallella in

venteringar från luften och från marken inom representa

tiva provytor (se vidare 'Praktiska tips'). 

Observatörens kvalifikationer 

Observatören skall ha god träning i flyginventering. 

Resultatredovisning 

Fältdata 

Observationerna intalas på band varvid även kategoritill

hörighet anges (se 'Praktiska tips'). Observationerna ö

verförs till stansunderlag enligt RUBIN så snart som möj-

ligt. 

För uppdraget som helhet registreras: 

- projekt/uppdragsgivare 

- område, region 

- BIN-norm (heltäckning resp stick prov) 

- rutstorlek 

- täckningsgrad (vid stickprov) 

- använd flygplanstyp 

Per ruta registreras: 

- lägesangivelse enligt Rikets Nät 

- observatör 
- starttid (år, vecka, dag och klo ckslag) 

- effektiv tid 

- huvudbiotop (landskapstyp) 

- inventeringsbetingelser 

- isförhållanden 
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Per ruta (lokal) för varje art eller artgrupc av änder: 

(Anteckningar görs även f~r änder som ej kunnat artbestäm

mas fullständigt.) 

- antal par 

- antal ensamma hanar 

- antal hanar } grupper om 2- 5 

antal hanar i hanflockar över 5 (tilläggsinformation) 

- antal individer i övriga flockar (tilläqgsinformation) 

Samt per ruta (lokal) för varje art av lommar, gäss och 

svanar: 

- antal par 

- antal ensamma individer 

antal individer i andra grupper än par. (tjll~ggsinfor

mation). 

lnventeringsresultat 

Det stationära bofasta beståndet av änder angivet som 

antal par utgörs av 

1. De registrerade paren. 

2. Hanar, ensamma och i flockar om 2-5 hos simänder och 

flertalet dykänder. 

Det bofasta beståndet av lommar, gäss och svanar angivet 

som antal par utgörs av 

1. De registrerade paren. 

2. Ensamma individer, vilka betraktas som indikation på 

par. 

(Andra grupper än par räknas ej här.) 

Flyginventeringar till skillnad från övriga parräkningar 

leder till att man stundom erhåller ett antal observatio

ner utan klar kategoritillhörighet. Ett uteslutande av 

dessa skulle leda till för låga tal. 
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Observationerna utvärderas sålunda: 

1 individ 

2 individ 

3 individ 

1 par 

1 par 

2 par 

För varje inventering redovisas dess ~!!~ti!Y!i~i, vilken 

anges som 

100 • antalet observerade par från flyg 

antalet observerade par vid markinv 

Angående kontrollinventering från marken se 'Praktiska 

tips: Effektivitetskontroll'. 

Detta effektivitetsvärde anges för varje art, ruta och 

huvudbiotop. 

Det inverterade effektivitetsvärdet, multiplicerat med 

100, utgör en Korrigeringsfaktor. 

Noterat antal par enligt ovan multiplicerat med korrige

ringsfaktorn för resp art, ruta och huvudbiotop ger slut

liga antalet par. 

Inventeringsresultat per inventerad ruta (lxl km-ruta 

alt 5x5 km-ruta) redovisas enligt följande uppställning: 

Projektbeteckning/uppdragsgivare 

Inventeringstid (år, vecka, dag) 

Inventerad ruta i Rikets Nät 

Observatör 

BIN-norm 

Listade artnamn med antal par framräknat 

för varje art samt korrigeringsfaktorer. 

78065-GZ BIOLOGISKA 
INVENTERINGS-

NORMER 
1500 ex SNV 

BIN FÅGLAR 

Parräkning 

Fll.3 Sid 27 

13 

15 

16 



il 

Eventuellt kan det samlade resultatet för hela området 

redovisas enligt följande: 

Projektbeteckning/uppdragsgivare 

Inventeringsår 

Områdets nam~ 

Rutstorlek 

Inventeringens täckningsgrad 

BIN-norm 

Tabell: 

~ 
Ruta l Ruta 2 

t 

Art 1 korr antal korr 
fakt par fakt 

x) 

Art 2 korr antal korr 
fakt par fakt 

x) 

Etc 

S:a / S:a / 
x) framräknat med korr fakt. 

Tidsåtgång och kostnad 

antal 
par 

x) 

antal 
par 

x) 

8:a 

-- -- Summa 

- - -I 
I 
I 

- - -I 

I 

-- -
I 

I 

:z '!'otal-
summa 

Tidsåtgången bestäms av fågeltillgång, områdets utseende, mängden 
våtmark av tozal areal, flygplanstyp etc. Man torde kunna räkna med 
ca 100-200 km per timme (räknat per total landareal med normal våt
markstäthet för norra Sverige). Därtill kommer transporttid till 
och från området samt i samband med ev tankningar. 

Svaninventeringar är betydligt mindre kostnadskrävande eftersom de 
kan göras på högre höjd med motsvarande bättre täckning av området. 
En totalinventering av Skånes knölsvanbestånd har genomförts på ca 
8 timmars flygning. 

Utvärdering av metoden 

Parräkningsmetoden från flyg kan användas för taxering av en del av 
sirnfåglarna. Dess användning är inskränkt till häckningstiden. 
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Många simfåglar har i början av häckningen en mycket stark parsam
manhållning och uppträder därtill på ett sådant sätt att de i all
mänhet är mycket lätta att iaktta. Hit hör lommar, änder och svanar. 
De taxeras lämpligen genom räkning av stationära par. Som stationära 
par räknas de par som vid tiden före och under en arts normala ägg
läggningstid varaktigt uppehåller sig på sannolik häckningsplats. 

Att välja taxeringstid för varje enskild art samt att kombinera des
sa till inventeringar är en viktig metodfråga. För närvarande saknas 
tillräckligt bred erfarenhet för att detaljerade anvisningar skall 
kunna utfärdas. Kontakt bör därför tas med erfarna ekologer som 
sysslat med aktuella grupper av simfåglar. 

Flyginventering av sjöfåglar är dessutom en speciell metodik som krä
ver observatörer med god träning i denna typ av verksamhet för att ge 
resultat som kan användas. Svan utgör ett specialfall, där invente
ringar från luften ej kräver samma träning. 

Observationer av stationära par är endast häckningsindicier. Majori
teten av paren skrider till häckning, men inte alla. Hos några arter 
är t o m andelen icke häckande ganska stor. Särskilda undersökningar 
måste till för att visa vilken andel av paren som ej häckar ett visst 
år. 

I utbredningsområdets ytterkanter är enstaka hanar av änder ell2r en
staka individer av lommar, gäss och svanar ej säkert kriterium på 
häckande par, på grund av att hanöverskott kan förekomma i sådana 
randområden. 

Vid flyginventering av större regioner där man eftersträvar att få 
ett mått på hela regionens andfågelfauna kan det ofta vara omöjligt 
att av praktiska och ekonomiska skäl inventera varje område under 
den mest optimala perioden. Detta gäller inte minst där höjdförhål
landena ger en stor spridning av andfåglarnas häckningstid. Vissa 
områden kan där komma att inventeras optimalt, medan andra först 
kan inventeras när häckningstiden är relativt långt framskriden. 
En registrering även av hanflockar och grupper av hanar som brutit 
upp ur paren ger dock möjligheter till korrigeringar i detta avse
ende vad gäller de regionala summorna. 

Eftersträvas främst en bild av regionens totala andfågelbestånd är 
det oftast fördelaktigt att inventera när de senaste områdena är 
som mest optimala och täcka tidigare områden delvis med inventering
ar av hanar och korrigeringar för avvikande könskvot där så behövs. 
- För ytterligare bakgrund hänvisas till rapporter från Nordkalott
proj ektet. 

Inventering från luften ger god säkerhet för dykänder i nordliga 
områden samt för svanar i hela Sverige. För simänder med undantag 
för bläsand är effektiviteten som regel låg. Inventeringseffektivi
teten för olika arter är dock relativt konstant för samma observa
törsteam (eller mellan tränade team) varför j2.mförelser mellan oli
ka år exempelvis kan göras. Genom parallella räkningar från land 
och flyg kan också korrektionsfaktorer framtas. Sådana jämförelser 
är nödvändiga vid varje användning av flyg för att taxera häckande 
andfågelbestånd eftersom effektiviteten kan variera. 
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Praktiska tips 

Uppläggning av inventeringen 

Flyginventering är en relativt kostsam metod varför uppläggningen av 
själva flygningen måste ägnas en betydande uppmärksamhet. Observatö
rerna måste på förhand vara väl förtrogna med kartan över området 
och ha planerat in jlygningarna tillsammans med piloten så att ett 
optimalt utnyttjande av flygtiden kan erhållas. Man måste därvid 
bl a noga lägga märke till tankningsmöjligheterna vilka kan vara få 
i nordliga trakter. 

För inventering av ett mindre område (under 
detta efter en sådan rutt att alla tänkbara 
spanas på tillräckligt nära avstånd. 

2 200 km ) genomkorsas 
andfågelområden kan av-

Vid stickprovsinventering är en utplacering av rutorna efter diago
naler i kartans koordinatsystem att föredra framför slumpmässig 
spridning eftersom transportflygningarna på detta sätt väsentligt 
reduceras samtidigt som man vinner mycket vid navigeringen mellan 
områdena. 

Artöversikt 

Svanar håller ihop i par under hela häckningstiden men är lättast att 
~bs~~era och klassificera vid tiden för äggläggningen då paret vis
tas mycket tillsammans och är lätt att observera. Vid inventeringar 
senare kan det vara svårt att skilja par och ensamma fåglar åt. Dess
utom förlorar man misslyckade häckare. 

Simänder ligger parvis fram till dess äggläggningen börjar, varefter 
h~~~~-tillbringar allt längre tid i boet. Hanarna stannar emellertid 
kvar någon tid efter ruvningens igångsättande. När honan försvunnit 
kan hanen ännu en tid användas som indicium på ett par. Detta är 
möjligt för simänderna eftersom övertaliga hanar är så fåtaliga. 
Taxeringen kan därför ske såväl före äggläggningen som under och 
strax efter denna. 

~y~~gQ~!· Hos några arter förekommer markanta hanöverskott, vilket 
gör det nödvändigt att räkna innan äggläggningen börjat och honorna 
försvinner för boplatsbestyr. Om detta inte är möjligt måste man 
under den tidiga perioden faststä.lla könskvoten och sedan korrigera 
senare införskaffade inventeringsresultat för ev ojämn könskvot. 

Kartunderlag 

Som underlag för inventeringarna används topografiska kartan, på vil
ken områdena tydligt ritats in. Vid inventering av enstaka objekt bör 
dessa på förhand åsättas kodnummer i de fall då de inte har tydliga 
namn. Vid inventering inom större områden är det fördelaktigt att 
före inventeringen ordna kartorna i flygordning i en päl'.lll (kartorna 
klipps ner till A4-format). För allmän orientering inom området samt 
vid transportflygningar är det fördelaktigt att använda översiktskar
torna i skala 1:250 000. 
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Fältförfarande 

!!yggigg~g genomförs på lägsta höjd (ca 30 meter) med lägsta möjliga 
hastighet på sådant sätt att samtliga vattenområden i rutan avspanas. 
Vid inventeringen medverkar två observatörer som täcker var sin sida 
av planet. Piloten, som skall vara yrkesman med vana vid skogsflyg
ning, skall ha Luftfartsverkets särskilda tillstånd för flygning på 
låg höjd (Z.150 m) samt kännedom om av Luftfartsverket givna rekom
mendationer för sådan flygning. 

Navigeringen inom området omhändertas av huvudobservatören, vilken 
sitter jämte piloten och dirigerar denne så att fåglarna erhålls på 
fördelaktigaste vinkel från flygplanet. Det är därvid särskilt vik
tigt att anpassa flygningen så att motljusobservationer undviks. I 
områden med enstaka sjöar cirklas sjöarna runt eller överflygs cent
ralt beroende på storleken. I områden med många småsjöar kan det va
ra fördelaktigast att lägga ett tätt linjesystem över området. Många 
simänder gömmer sig i strandvegetationen och det kan därför vara för
delaktigt att gå ned extra lågt över sådana områden. I nordliga om
råden är tidpunkten på dygnet av mindre betydelse. 

Effektivitetskontrollen utförs inom representativa kontrollområden, 
värvI<l-mä;-efter~trävär att välja områden med relativt hög andel 
våtmark så att ett tillfredsställande antal möjliga jämförelser mel
land land och flyg kan erhållas med rimlig arbetsinsats. Man bör 
självfallet också tillse att man får med representativa biotoptyper 
bland kontrollområdena. Vid valet av områden bör man också tänka på 
framkomligheten på marken så att markpatrullerna ej hindras av svår
framkomliga bäckar eller dylikt. Närheten till en landningsbar sjö 
är också av stor betydelse. Kontrollområdena bör vara av sådan om
fattning att de kan inventeras av markpatrullerna under kort tid, 
helst samma dag som flyginventeringen genomförs. 

Vid markinventeringarna genomsöks området så intensivt som möjligt 
så att alla i vegetationsområdena befintliga änder om möjligt drivs 
ut på öppet vatten och kan räknas. Om flera markobservatörer arbetar 
samtidigt kan det vara fördelaktigt att använda radiosändare så att 
uppskrämda änder ej dubbelräknas. 

Det bör observeras att landinventering enligt denna metodik ej ger 
någon bild av det andfågelbestånd som häckar i området utan endast 
avser att fastställa det andfågelbestånd som är närvarande i områ
det vid tiden för flyginventeringen så att effektiviteten i denna 
gentemot observationer från marken kan fastställas. 

Observationerna intalas på band med angivande av till vilken kate
gori observationen av respektive art hör. Man anger sålunda par, 
för övriga individ antal hanar och honor, ev ungfåglar etc. För 
fåglar i flock anges även om dessa legat i par (flyttningsflock). 

Man bör tänka på att ljudnivån ofta är så hög att en del likalydande 
fågelnamn kan vara svåra att urskilja när bandet senare avlyssnas. 
Använd då distinkta namn, exempelvis artnamnet ur det latinska namnet 
el dylikt. 

I 
Bearbetning 

När inventering med denna metodik utförs för att fastställa andfågel-
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beståndet inom större regioner, måste de skattningar som erhålls för 
de enskilda rutorna efter korrigering för olika inventeringseffekti
vitet mellan olika arter (jfr ovan) korrigeras med de andfåglar som 
uppehöll sig i regionen, men som ej kunde hänföras till den enskilda 
rutan (rastflockar, hanflockar). Korrigeringen baseras lämpligen på 
räkning av totala antalet hanar, vilket jämförs med vad som inre
gistrerats i de enskilda rutorna. I vissa fall kan sedan en korrige
ring för könskvo1'lvara nödvändig. Det bör noteras att effektiviteten 
är betydligt högre vid inventering av hanflockar och rastflockar än 
vid inventering av par och enstaka individ, varför korrektion för 
flyginventeringseffektivitet i dessa fall som regel ej erfordras. 

Rutiner för databehandling av material från regionala inventeringar 
i nordliga områden har framtagits i samband med Nordisk Kollegiums 
för Viltbiologi Nordkalottprojekt. 
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Inventering av fåglar 

Revirkartering BIN F 13 

Syfte 

- att uppskatta det absoluta antalet revirhävdande hanar 

och revirens fördelning under häckningstid inom en 

provyta (landmiljöer) . 

Tillämpningar 

- registrering av förändringar och trender i olika fågel
arters beståndsstorlekar och beståndstätheter för lång
siktig miljöövervakning och uppföljning av effekter av 
naturvårdsåtgärder, mm 

- yttäckande kartläggning för jämförelser mellan bestånds
tätheter och artsammansättning i olika biotoper, land
skapstyper och geografiska delar av landet för fysisk 
planering inom smärre områden, värdering och bedömning 
av naturområden, upprättande av skötselplaner, mm 

- analyser av populationer och fågelsamhällen för teore
tiska ekologiska undersökningar av populationsdynamik, 
energiomsättning, samhällsstruktur, konkurrens, mm. 

Revirkarteringsmetoden har hittills funnit sin främsta 
tillämpning inom den långsiktiga miljöövervakningen (i 
projektet Svenska häckfågeltaxeringen) samt inom den teo
retiska ekologin. Metoden har vid reservatsbildning och 
markanvändningsplanering hittills endast använts i mindre 
omfattning, främst p g a att den ansetts för kostsam. Den 
torde dock få ökad betydelse i takt med ökade krav på nog
grannhet vid värdering av naturområden, effektiva skötsel
planer och bättre uppföljning av utvecklingen inom reser
vat och andra naturområden. 

Revirkarteringsmetoden kan användas för alla arter som 
har ett reviruppträdande av den typ som majoriteten av 
tättingarna företräder. Sådant uppträdande har även en 
del arter utanför tättingarnas ordning. Metodiken vid 
revirkartering kan varieras något med hänsyn till olika 
arters beteenden och beståndstätheter samt vid invente
ring i olika biotoper. Antalet inventeringsbesök kan vari
eras med hänsyn till svårighetsgraden. Variationer kan 
också förekomma beroende på om hela fågelsamhället eller 
bara vissa arter skall inventeras. Speci~lla råd rörande 
olika artgrupper ges i avsnittet 'Praktiska tips'. 
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Metodbeskrivning 

Teknisk beskrivning 

. Kartor: ekonomiskt kartblad skala 1:10 000 för inrit

ning av provytan 

besö~skartor skala 1:1 000 - 1:5 000 en för 

varje besök i provytan 

artkartor skala 1:2 500 - 1:5 000, vanligen 

en för varje representerad art 

Kikare 7x50 eller bättre 

Käppar och snitslar (ej alltid nödvändigt) 

Tillvägagångssätt 

lnventeringsområde 

Två fall kan föreligga: 

1) Området är givet på förhand genom det föreliggande 

uppdraget/projektet (t ex ett föreslaget naturre

servat) eller 

2) En provyta skall utses för ett uppdrag/projekt som 

inte är beroende av ett alldeles bestämt område 

(t ex beståndsövervakning inom Svenska häckfågel

taxer ingen) . 

I det första fallet beräknas resursbehovet med hjälp av 

de uppgifter som ges i avsnittet "Tidsåtgång och kostna

der", varefter man får bedöma om revirkarteringsmetoden 

kan användas i det aktuella fallet. I regel torde metoden 

i varje enskilt fall inte kunna komma ifråga för områden 

som är större än några få kvadratkilometer, i varje fall 

inte om hela fågelsamhället skall inventeras eller om det 

inte rör sig om mycket lättinventerade områden där anta

let besök kan reduceras. 

I det andra fallet gäller särskilda regler för storlek, 

form och läge av provytorna, främst anpassade för Svenska 

häckfågeltaxeringens behov av fasta provytor för flerårig 

beståndsövervakning: 

BIN FÅGLAR BIOLOGISKA 
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Biotop 

Storlek 

Provytan kan väljas antingen så att biotopen inom den 

blir enhetlig eller så att flera biotoper blir represen

terade beroende på syftet med inventeringen. 

Om syftet är att registrera de årliga populationsfluktua
tionerna, spelar provytans biotopinhomogenitet mindre 
roll. Det kan till och med vara en fördel om den är he
terogen och representerar olika vegetationstyper eftersom 
man då får med fler arter och fler individer inom ett om
råde av viss given storlek (effekt av miljödiversitet). 
Alltför olika biotoper bör dock inte blandas. 

Om däremot syftet är att karaktärisera artsammansättning, 
populationstätheter och populationsfluktuationer i givna 
biotoper och jämföra förhållandena mellan skilda biotoper 
är det viktigt att varje provyta inom sig är någorlunda 
homogen. 

Varje provyta måste förses med en noggrann biotopbeskriv

ning i form av en karta, där olika vegetationstyper ritats 

in. En sådan biotopbeskrivning skall alltid åtfölja re

sultatredovisningen. Vid fleråriga undersökningar behöver 

biotopbeskrivningen göras endast första året, medan under 

efterföljande år bara kompletterande upplysningar ges om 

förändringar inträffat. Biotopkartan behöver normalt in

te vara botaniskt detaljerad, men den skall redogöra för 

vegetationens huvuddrag och fördelning inom ytan. Det är 

lämpligt att göra en uppdelning i trädskikt, buskskikt 

och fältskikt. 

Då områdets storlek inte är given genom uppdragets/pro

jektets karaktär gäller följande grundregel: Provytan 

skall vara så stor att den innehåller minst ca 50 revir, 

gärna 100 eller fler. För biotoper med olika fågeltäthet 

betyder det följande: 

1) Mycket fågelrik skog i södra och mellersta Sverige 
(t ex lundar, lövängar och andra blandlövskogar med 
rik undervegetation; ibland med över 100 par/10 ha, 
nästan alltid över 50 par/10 ha). Minsta areal 10-
30 ha. 

2) Skog med måttlig fågeltäthet (t ex flertalet någor
lunda rika barrskogar, vissa fattiga lövskogar, fjäll
björkskogar; vanligen mindre än 50 par/10 ha). Minsta 
areal 20-40 ha. 

3) Mycket fågelfattiga skogar (t ex tallhedskog) eller 
öppen terräng (t ex odlad slätt, mosse, hygge, fjäll
hed; ofta färre än 10 par/10 ha). Minsta areal 30-50 ha. 
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Form Om inventeringsområdet är naturligt avgränsat, t ex ett 

smärre skogsområde på en öppen slätt eller en myr omgiven 

av skog, eller av annat skäl definierat i förväg t ex 

ett naturskyddsområde, låter man provytan överensstämmma 

med det naturligt avgränsade området. Om man däremot skall 

mäta upp en prov#ta i ett mer eller mindre homogent ter

rängavsnitt, bör man se till att provytan får så kort 

gränslinje som möjligt, d v s att den blir ungefär kva

dratisk eller cirkulär. Skälet är att man på det sättet 

minskar antalet svårbedömda gränsrevir. 

Om provytan ej definierats i förväg enligt ovan, skall 

man om möjligt se till att den kommer att ligga inom en 

och samma lxl km-ruta enligt Rikets Nät. Med hänsyn till 

att inventeringen kräver en stor arbetsinsats och skall 

upprepas under flera år, är det lämpligt att förlägga 

en fritt vald provyta på sådant sätt att den blir när

belägen och lättillgänglig. 

När man skall följa beståndsfluktuationerna från år till 

år, måste provytan vara exakt densamma från år till år. 

Vad skall räknas 

Alla sedda och hörda fåglar antecknas på besökskarta. 

Efter utvärdering av denna räknas alla permanent revir

hävdande hanar. 

Fältförfarande 

Provytan genomströvas långsamt på sådant sätt att i skogs

terräng ingen del av ytan ligger mer än 50 m från inven

teraren och i öppen terräng ingen del mer än 100 m från 

densamma. Rutt och förflyttningshastighet standardiseras 

ej och kan med fördel varieras så att inte en del av 

provytan genomgående inventeras tidigt och en annan del 

sent på dagen. 

Gränsreviren beaktas genom att inventeringen inkluderar 

en smal zon utanför provytan. 
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I avsnittet Praktiska tips redogörs för hur man räknar 

fåglarna och prickar in dem på besökskartan, och under 

rubriken Resultatredovisning beskrivs hur antalet per

manenta revir beräknas. 

Tid på säsongen 

Inventeringen sker under häckningssäsongen. Denna varie

rar med breddgrad och höjd över havet samt med fågelfau

nans artsarnmansättning. 

Som mycket grova riktlinjer kan följande användas 

Södra Sverige 

Mellersta S. 

Norra s. 
Fjällen 

tidiga häckare 

15/4-15/5 

25/4-25/5 

1/5- 1/6 

10/6-10/7 

sena häckare 

15/5-15/6 

25/5-25/6 

1/6- 1/7 

BESÖKENS FÖRLÄGGNING OCH SPRIDNING UNDER SÄSONGEN SKALL 

VARA SÅ LIKA SOM MÖJLIGT OLIKA ÅR. 

Tid på dygnet 

Besöken i provytan förläggs främst till morgnarna från 

soluppgången och framåt. Några besök bör företas på 

kvällstid för kvällsaktiva arter (t ex rödhake) . Om 

nattaktiva arter finns, måste även nattbesök ingå, even

tuellt i form av extrabesök. 

Antal besök i provytan 

Generellt gäller att minst tio inventeringar skall utfö

ras i ytor som innehåller skog, och minst åtta i öppna 

ytor. I undantagsfall, t ex i extremt fattiga och lätt

överskådliga ytor, särskilt om dessutom arterna är lätt

inventerade och häckningstiden kraftigt synkroniserad, 

kan åtta besök accepteras även i skogsterräng. I öppen 

terräng med speciellt glesa fågelbestånd, särskilt om 
F 

arterna är väl synkroniserade i häckningen (ex. mossar, 

fjällhed) kan antalet besök sänkas till fem. På motsatt 
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sätt bör i mycket fågelrika ytor, särskilt om en lång 

häckningssäsong måste täckas, antalet besök ökas till. 

över 10. Det gäller naturligtvis också om extra besök 

för speciella arter (t ex nattaktiva) måste genomföras. 

Resultatredovisning j 

Fältdata 

Provytans läge inritas på det ekonomiska kartbladet. 

Varje observation antecknas på rätt plats på besökskar

tan (en karta för varje besök i provytan) . 

Fågelnamnen förkortas med 

1. Svenska häckfågeltaxeringens tvåbokstavskoder 

eller enligt 

2. RUBIN-systemets artkodlista F 1 (fem bokstäver). 

Olika aktiviteter markeras med symboler. Mycket viktigt 

är att markera när man hör två eller flera individer sam

tidigt. 

Förklaringar till symboler som används på besökskartan 

lämnas i avsnitt Praktiska Tips Registrering. Se även 

fig 5. 

Anteckningar på besökskartan skall avse: 

för varje besök i provytan 

- projekt/uppdragsgivare 

- provytans namn och/eller nummer inom projektet 

- observatör 

- starttid: år, vecka, dag, klockslag 

- sluttid: år, vecka, dag, klockslag 

- besökets ordningsnummer denna säsong 

för varje observation av en eller flera individer (med 

förkortningar och symboler) 

- art 

- antal individer 

BIN FÄGLAR BIOLOGISKA 78065-GZ 
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= :::ar J i förekonunande fall 

- kön, om möjligt 

- förflyttningar 

- aktivitet i övrigt 

- samband med andra indivier (samtidiga observationer) 

Bearbetning av fältdata 

Från besökskartorna överförs fältdata till artkartor, en 

för varje art. Härvid används sanuna symboler för aktivi

tet som på besökskartorna, men de förkortade artnamnen 

ersätts med siffror som anger besökets ordningsnummer. 

Anteckningarna på artkartan skall avse: 

för varje art 

- projekt/uppdragsgivare 

- provytans namn och/eller nummer 

- observatör 

- artens namn 

- antal giltiga besök = antal besök under vilka arten 

haft rimlig chans att observeras 

för varje observation av en eller flera individer 

- sanuna som på besökskartan med undantag för att artbe

teckning byts ut mot besökssiffra. 

lnventeringsresultat 

Fältdata skall från artkartorna utvärderas till ett in

venteringsresultat. Exempel på utvärdering av artkartor 

ges i fig 6 och 7. 

Det gäller att på basis av de erhållna siffersvärmarna och 

samtidiga observationer av flera individer beräkna an

talet permanenta revir. För att resultaten skall bli jäm

förbara från år till år och mellan olika provytor skall 
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Regel 1 

Regel2 

ett standardiserat förfarande användas, (regel 1-3). 

Vissa arter är lätta att utvärdera. De bildar koncentre

rade och väl åtskilda siffersvärmar. Andra är svåra och 

ger svärmar, som flyter i varandra. 

För att undvika ait få med tillfälliga besökare i prov
ytan men ändå få med så många som möjligt av de bofasta 
fåglarna - även om de har låg inventeringseffektivitet, 
d v s är svåra att upptäcka, tystlåtna, skygga - skall 
följande regel beträffande antalet giltiga besök och an
talet registreringar tillämpas vid utvärderingen. (Med 
giltiga besök förstås de besök då arten haft rimlig chans 
att registreras.) 

Antalet giltiga besök är vanligen tio (åtta i oppen 
terräng), men ibland är de färre. Vissa mycket sent an
ländande arter kan exempelvis ha varit omöjliga att an
träffa över huvud taget under de tidigaste besöken. Des
sa besök måste då borträknas när man utvärderar just de 
arterna. Detsamma kan gälla för arter vilkas sång upp
hört eller vilkas revir upplösts vid sena besök. 

Antalet giltisa besök 10 9 8 7 6 5 

Minsta antalet registre- 3 3 3 2 2 2 
ringar för att en siffer-
svärm skall accepteras 
som revir 

Minst två av registreringarna i en svärm måste ha revir
indikerande funktion, d v s vara sång eller jämförbart 
beteende (dock bara en, då minimiantalet registreringar 
är två) . 

När det gäller att skilja på närliggande svärmar, dvs 

när man inte omedelbart kan avgöra om det är en eller 

två hanar, som orsakat en svärm, bör följande regler 

följas: 

För två skilda svärmar gäller 

Alternativ 1 

Minst ett par av samtidigt observerade individer (= in
divider med streckad linje emellan) och 

det nödvändiga antalet registreringar i vardera svärmen 
(enligt ovanstående regel 1) 

Alternativ 2 

Intet par av samtidigt observerade individer (=indivi
der med streckad linje emellan) men 

det nödvändiga antalet registreringar i vardera svärmen 
(enligt ovanstående regel 1), av vilka minst två par 
registreringar av fyra individer med parvis samma be
sökssiffra. 
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egel 3 Gränsfall, d v s revir som faller på provytans yttre be
gränsning skall behandlas enligt följande. 

En svärm som har flertalet registreringar innanför 
gränsen räknas till provytan. 

En svärm, som har flertalet eller hälften av regist
reringarna utanför provytan, räknas ej in. 

Att svärmar med hälften utanför och hälften innanför in
te skall räknas beror på att inventeringseffektiviteten 
normalt är större innanför gränsen än utanför och att man 
ofta har större tendens att registrera en fågel innanför 
än utanför. 

Om man bedömer att den extra zonen utanför provytan är 
tillräckligt väl inventerad kan emellertid delar av re
vir (halva revir) räknas. 

Uppgifter från besökskartor och artkartor sammanställs 

per år och provyta enligt följande: 

Projekt/uppdragsgivare 

Inventerad provyta, nr och namn 

Läge: lxl km-ruta i Rikets Nät 

(här anges den lxl km-ruta som innehål
ler större del av provytan än någon an
nan lxl km-ruta.) 

Antal besök 

Tidpunkter för besökens start och slut 
(år, vecka, dag, klockslag): 
Besök 1 
Il 2 

3 

Obervatör(er) 

BIN-norm 

Artlista med antal permanenta revir 
för varje art 
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Vid redovisningen av inventeringsresultatet enligt ovan 

bifogas 

dels ekonomisk karta med provytan inritad, 

dels samtliga artkartor. 
dels biotopkarta över provytan. 

Tidsåtgång och kostnad 

I extremt fågelrika biotoper, d v s skogar med högt och väl utveck
lat kronskikt och frodig busk- och örtvegetation åtgår 2 tinnnar, 
ibland mer, per 10 ha. 

Skogar med måttlig till rik fågelfauna, d v s de flesta typer av 
skogar, kräver en inventeringstid om l - 1 1/2 tinnne per 10 ha prov
yta. 

I öppen terräng, som är fågelfattig (t ex jordbrukslandskap utan 
alltför många häckar, gårdar och dungar, samt vidare myrar, mossar, 
fjällhedar och liknande) varierar tidsåtgången från mindre än 
1/2 till 1 tinnne per 10 ha provyta. Sannna uppskattning kan användas 
för de fattigaste skogstyperna. 

Ofta måste de ovan rekonnnenderade tiderna överskridas under de förs
ta inventeringarna i en provyta, innan man lärt sig orientera or
dentligt i ytan och innan man blivit van vid inventeringsmetoden och 
registreringsförfarandet. 

Till de ovannämnda tiderna konnner givetvis sedan tiden för resa till 
och från provytan vid vart och ett av de tio (eller åtta) besöken 
samt dessutom minst ett extra besök för uppmätning och biotopbe
skrivning av ytan. 

Vidare tillkonnner tid för ritning och utvärdering av artkartorna. 

Utvärdering av metoden 
I princip syftar karteringsmetoden till en uppskattning av det ab
soluta och sanna antalet revirinnehavare inom provytan. Av många 
skäl kan denna målsättning i praktiken inte alltid uppnås. Inte ens 
med de 8-10 besök, som rekommenderas för SHT, kan man erhålla en 
tillräckligt god täckning av både sena och tidiga häckare. Om man 
bortser från vissa speciella miljöer samt från fjälltrakterna och 
vissa andra nordliga områden, är ju fåglarnas häckningstid - om 
man räknar in alla arterna - mycket utsträckt. 

Det är således en lång tidsrymd som behöver spännas över med inven
teringar om en fullständig bild av fågelsamhället skall kunna erhål
las. 

Man måste därför se karteringsmetoden ur två synvinklar, nämligen 
dels som en metod för att i detalj utforska ett fågelsamhälles kvan
titativa sannnansättning, vilket ofta kan kräva ett stort antal be
sök i provytan spridda över kanske tre månader eller mer, dels som 
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en metod att erhålla ett ur praktiska arbetsinsatssynpunkter över
komligt men ändå acceptabelt resultat genom att släppa efter något 
på kravet att täcka hela denna tidsrymd och också genom att släppa 
efter något på kravet att resultaten skall vara absolut riktiga. 

Detta betyder att man i de fall då man ställer höga krav på full
ständigheten och exaktheten i uppskattningarna får bestämma arbets
insatsen från fall till fall - och även sättet att utvärdera resul
taten. För normalt bruk, där man är intresserad av en inventerings
metod, som ger ett för de flesta ändamål tillräckligt exakt mått på 

·tätheten för en majoritet av arterna, och som definitivt är vida 
överlägsen de olika relativa metoderna - linjetaxeringar och punkt
taxeringar - utgör den karteringsmetod, som baserar sig på ca 
8-10 besök förlagda huvudsakligen till den del av häckningssäsong
en då en majoritet av arterna häckar, det bästa alternativet. 

Det finns många få~lar, som inte fördelar sig i terrängen och upp
rätthåller revir pa vanligt sätt, t ex sjöfåglar och kolonihäckare. 
De måste inventeras på andra sätt än med revirkarteringsmetoden, 
vilket ofta kan ske samtidigt med revirkartering av övriga arter 
om besökstiderna förlängs. 

Praktiska tips 

Kartunderlag 

För inventerings- och utvärderingsarbetet behövs kartor. Under var
je provytegenomgång skall man medföra en karta och där anteckna alla 
observationer som görs. Dessa kartor kallas besökskartor. Samtliga 
observationer av varje art för sig skall förä~-~pp-pX-~ärskilda art
kartor. Vanligen kan samma sorts kartor användas för båda ändamålen, 
~en-ibland kan det vara fördelaktigt att ha artkartor som är något 
kraftigare förminskade än besökskartorna. Särskilt gäller detta om 
man eljest måste dela upp kartan på flera blad. 

Besökskartorna måste vara ritade i en sådan skala att man får god 
plats att anteckna alla observationer. Den skala man lämpligast an
vänder bestäms av fågeltätheten. Kartorna skall vara av enklaste slag. 
Endast provytans gränser och delområdenas gränser och/eller de natur
liga kännemärken som man vill använda behöver vara inritade. Lämp
liga skalor är följande: 

Skog med hög eller mått lig fågeltäthet 100 m = 5-10 cm 
(1:2 000 - 1:1 000) 

Skog med låg fågeltäthe t eller öppen 
mark 100 m = 2-5 cm 

(1:5 000 - 1:2 000) 

Ibland måste besökskartan uppdelas på flera blad för att man skall 
kunna dra stenciler eller göra kopior i vanliga kopieringsappara
ter. 

En masonitskiva som underlag i fält är bra att ha. Ett plastöverlägg 
skyddar mot regn och dropp från träden. 
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Inmätning och markering av provytan 

KONTAKTA ALLTID MARKÄGAREN INNAN DU SÄTTER UPP PLASTSNITSLAR, 
PINNAR ELLER ANDRA MARKERINGAR I TERRÄNGEN. 

När man valt ut det terrängavsnitt i vilket provytan skall läggas 
eller det område som i sin helhet skall inventeras, vidtar inmät
ning och markering av ytan. Följande åtgärder måste vara vidtagna 
innan det egentliga iJtventeringsarbetet börjar. Inmätning och mar
kering kan lämpligen ske i god tid före häckningssäsongen. 

1) Provytans yttergränser skall vara tydligt markerade i terrängen 
(om naturliga gränser saknas måste därför markeringar sättas upp). 

2) Provytan skall indelas i lämpliga delområden och dessas gränser 
skall också vara markerade i terrängen (om naturliga delområdes
gränser inte finns - t ex i form av stigar, staket, bäckar, bio
topgränser - måste markeringar sättas upp). 

3) Delområdena bör ha storleken ca SOxSO m i skog och ca lOOxlOO m 
på öppen mark. Om de inte är kvadratiska bör de ha ungefär motsva
rande areal. Alla delområden behöver inte vara lika. 

4) Gränser och referenspunkter markeras på besökskartorna över ytan 
(se nedan). 

DE NÄMNDA ÅTGÄRDERNA ÄR NÖDVÄNDIGA FÖR ATT MAN ALLTID SKALL VETA 
VAR I PROVYTAN MAN SJÄLV BEFINNER SIG OCH VAR VARJE FÅGELOBSER
VATION HAR GJORTS. 

Färgade plastband - snitslar - är utmärkta att använda som gräns
markeringar. I skogsterräng knyter man snitslarna i trädgrenar och 
buskar på ett sådant avstånd från varandra att man aldrig behöver 
tveka om var gränserna går i terrängen. I tät och risig snårskog 
betyder det att man måste knyta snitslar kanske var femte meter, 
i gles skog kan det räcka med var tionde eller tjugofemte me-
ter. Fåglarna störs inte av snitslarna. 

I Öppen terräng knyter-mm snitslarna på pinnar. Man kan använda trä
pinnar eller järntråd av tillräcklig dimension. Längden får avpassas 
efter vegetationens höjd och terrängens kullighet. Om sikten är god 
kan det räcka med att markera delytornas hörnpunkter. 

Utnyttja så långt som möjligt naturliga gränser i terrängen så att 
så få snitslar som möjligt behöver sättas upp. 

Figur 1-4 visar hur provytor kan indelas och hur snitselmarkering
ar kan sättas upp. 

Inmätningsarbetet behöver givetvis inte leda till att alla delom
rådesgränser är lägesbestämda på metern när. Däremot skall man va
ra så noggrann som möjligt med uppmätning av provytans yttergrän
ser eftersom dessa mätningar ger underlag för beräkning av provytans 
totala areal. Vid inmätningsarbetet kan man lämpligen använda sig 
av rep (tex SO m). Om goda kartor eller flygfotografier finns att 
tillgå, räcker det vanligen med att mäta på dessa. 
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Inventering av provytan 

Provytan genomströvas på sådant sätt att hela ytan blir tillfreds
ställande täckt. Jfr avsnitt 'Metodbeskrivning Vad skall räknas'. 

Man promenerar långsamt genom ytan och stannar för att lyssna och 
spana så ofta det behövs. Ibland får man skäl att gå tillbaka en 
bit eller avvika från den tilltänkta vägen för att kolla upp något. 
Man skall inte gå fortare än att man hela tiden kan lyssna ordent
ligt. 

STRÄVAN ÄR ATT ERHÅLLA SÅ MÄNGA SAMTIDIGA OBSERVATIONER SOM 
MÖJLIGT FRÄN GRANNREVIR AV SAMMA ART. 

Väderlek 

Vädret påverkar fåglarnas aktivitet. En het solskensdag tystnar fåg
larna ofta ganska tidigt på förmiddagen, medan det vid kyligare vä
der kan vara god aktivitet även längre fram på dagen. Inventera ej 
då betingelserna är ogynnsannna. 

Användning av bandspelare 

Många tättingar, ugglor och rallfåglar kan provoceras till sång ge
nom att man spelar upp deras handupptagna läten. I så fall måste 
man förfara på samma sätt vid jämförande inventeringar. 

Artöversikt 

För varje fågelgrupp ges råd som är till hjälp vid anpassning av me
toden till det fågelsamhälle man önskar inventera samt vid utvärde
ring av artkartorna. 

Majoriteten av tättingarna är väl lämpade för karteringsmetoden; 
det var för dessa som metoden ursprungligen utformades. Arter, som 
i stort sett utan inskränkningar lämpar sig för revirkarteringar är 
följande: lärkor, sonunargylling, skata, nötkråka, nötskrika, lav
skrika, nötväcka, stjärtmes, mesar, trädkrypare, strömstare, gärd
smyg, trastar (ej alla), småtrastar (skvättar, rödstjärtar, m fl), 
sångare, kungsfågel, flugsnappare, järnsparv, piplärkor, ärlor, 
törnskator, fältsparvar och finkar (ej alla). 

- Arter mindre lämpade eller svåra att revirkartera är: 
trastar (vissa under vissa betingelser) och finkar (vissa under 
vissa betingelser). 

- Arter olämpliga att revirkartera är: svalor, råka, kaja, björk
trast, stare, gråsparv och pilfink. 
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Inventeringen får för dessa arter ske med annan metod t ex beräk
ning, räkning av matande fåglar. 

- Vid inventering av korp arbetar man med stora provytor såsom för 
rovfåglar (Jfr nedan). 

Bland de arter, som är mindre lämpliga att revirkartera, finner vi 
rödvingetrasten i de fall den uppträder i kolonibildningar, samt 
grönfinken och hämplingen, som också gärna häckar i lösa kolonier. 
Något verkligt gott &tternativ till karteringsmetoden finns faktiskt 
inte. Man får helt enkelt i de fall man misstänker att arterna upp
träder med flera par inom ett litet område studera förhållandena 
noggrannare och eventuellt försöka leta rätt på bon. För rödvinge
trasten brukar boletningsmetoden fungera rätt bra, åtminstone för 
den tidiga kullen, då vegetationen ännu inte blivit så tät. Hämp
ling och grönfink häckar ofta i enbuskar eller andra täta buskar, 
och deras bon är därför svåra att hitta. 

Grönsiska och gråsiska är ibland också svåra att revirkartera på 
grund av att de har så vidsträckta och 'virriga' sångflykter. Nå
got alternativ till revirkartering på basis av sångflykterna finns 
dock inte; när man fått erfarenhet av arterna kan man få viss hjälp 
av andra beteenden, men boletning har man sällan någon nytta av. 

De arter som är olämpliga att revirkartera måste räknas på annat 
sätt. Bestånden av svalor, råka och björktrast uppskattas bäst med 
hjälp av direkt boräkning; för björktrastens del gäller det givet
vis att ta hjälp av de ofta intensivt varnande fåglarna. Kajor, sta
rar, gråsparvar och pilfinkar taxeras bäst i anslutning till mat
ningen då man kan räkna antalet bebodda bohål. Enstaka par av stare, 
d v s då kolonibildning inte föreligger, bör dock kunna revirkarte
ras på vanligt sätt med hjälp av sången. 

Har revirbeteende, som gör att de på basis av sång eller spelflykt 
kan inventeras med revirkarteringsmetoden. Ringduva och skogsduva 
tas med i vanliga tättinginventeringar, även om det naturligtvis 
blir fråga om mycket få par i varje provyta. Liksom för tättingar 
kan svårigheter uppstå i mycket täta bestånd, främst i städer och 
villasamhällen. Observera också att ringduvan kan bilda lösa kolo
nier med flera par, t ex i grandungar, på slätt. Boletning är då 
till hjälp. 

Typiska revirfåglar, vilkas bestånd väl kan uppskattas med revirkar
teringar. Reviryttringarna sker dock tidigt på våren och hackspett
inventeringar kan därför ofta inte direkt kombineras med småfågel
inventeringar. I varje fall måste man öka antalet besök för att på 
ett tillfredsställande sätt täcka upp hela säsongen. För att få ett 
rimligt antal hackspettar i en provyta måste man vanligen också ar
beta med större provytor. Alternativet till revirkarteringar är 
att senare under sommaren inventera med hjälp av ungarnas matskrik 
och de gamla matande fåglarna. Detta är dock svårare och kan inne
bära underskattningar. 
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!2E~~~~!~ kan ej revirkarteras. 

Nattskärra ----------
Revirfågel, lämplig för revirkarteringar, men nattlig och kräver 
därför särskilda inventeringsbesök, eventuellt i kombination med 
andra nattliga fåglar. Nattskärreinventeringar kan tidsmässigt väl 
inpassas med inventeringar av ropande ugglekullar. 

Ugglorna är utpräglade revirfåglar med ömsesidigt uteslutande revir. 
De lämpar sig ypperligt för revirkarteringar. Som nattliga och som 
tämligen glest förekorrnnande måste de dock bli föremål för särskilda 
inventeringar. Enda alternativet till revirkarteringar med hjälp av 
ropen på våren är att lyssna efter ungarnas matskrik på sorrnnaren. 
Boförluster, som kan vara mycket stora, innebär dock att uppskatt
ningarna därvidlag blir ytterst osäkra. En annan viktig felkälla är 
att vissa arter ropar bara under rika gnagarår, trots att de uppe
håller sig i sina revir (utan att häcka). 

Gök 

Göken är en revirfågel. Både hanen och honan har ljudyttringar och 
spelflykt. Reviren är stora och nästan alltid större än vanliga 
småfågelprovytor. Även om man tar med göken i de vanliga provytor
na, blir det aktuellt med riktiga gökinventeringar bara om man upp
rättar mycket stora ytor. 

Hit hör vadare, måsfåglar och alkor. De senare två grupperna behand
las inte här. Vadarna är däremot terrestra och möter ofta inventera
ren i öppna landmiljöer. Det stora flertalet är typiska revirhävda
re med mer eller mindre ljudliga spel, direkt motsvarande tättingar
nas sång. Arterna är därmed med få undantag synnerligen lämpliga 
för karteringsmetoden. Man kan ibland råka i svårigheter om man vill 
taxera tättingar och vadare samtidigt, eftersom de senare ofta har 
betydligt glesare bestånd. Vill man lägga särskild tonvikt på vadar
taxeringar, måste man därför använda rätt stora provytor. Boletning 
av vadare är ett nästan hopplöst företag och den i praktiken enda 
alternativa metoden vid sidan av revirkarteringsmetoden är att räk
na antalet varnande fåglar när ungarna kläckts. Om förlusterna va
rit betydande kan resultatet dock innebära grova underskattningar. 

Bland de svenska vadarna är det särskilt följande, som ställer till 
problem: dubbelbeckasin, enkelbeckasin, dvärgbeckasin, morkulla, 
rödspov, tofsvipa, myrsnäppa, brushane och simsnäppa. Problemen är 
av olika slag och kan i en del fall enkelt lösas med alternativa 
metoder. För dubbelbeckasin, enkelbeckasin och brush!ne räknar man 
spelande hanar. Rödspov och tofsvipa är svåra bara när bestånden 
är täta: då får man använda boräkning och räkning av ruvande fåg
lar från utsiktspunkter på avstånd. Myrsnäpporna spelar ofta i flock 
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men är eljest inte problematiska. Dvärgbeckasinen är svår enbart för 
att den spelar rätt sällan och är svår att uppfatta för den oträna
de. Morkulla och simsnäppa är ofta problematiska och metoderna okla
ra. 

,/ 
Tranan är en utpräglad revirfågel och åtminstone tidigt på säsongen 
mycket ljudlig av sig. Den är därför lätt att kartera. Rallarna och 
sumphönsen är också rätt utpräglade revirfåglar. Det är dock förenat 
med praktiska svårigheter att revirkartera dessa arter på grund av 
miljöerna de lever i. Någon nämnvärd erfarenhet finns ej. Farhågor 
har framförts att de individer som ropar huvudsakligen är oparade 
hanar, medan de häckande revirhållarna är tysta. I så fall skulle 
man kunna underskatta bestånden mycket kraftigt. Försiktighet i be
dömningarna och metodstudier är behövliga. Vanligen blir det fråga 
om särskilt anpassade undersökningar i de amfibiska miljöer, där ar
terna lever. 

Järpen, vakteln och rapphönan samt riporna och fasanen torde uppvi
sa revirbeteenden, som gör det både lämpligt och möjligt att an
vända revirkarteringsmetoden. Järpen hörs inte långt, vakteln och 
rapphönan måste inventeras på kvällstid eller under natten, den 
förstnämnda och riporna tidigt på säsongen. Det blir alltså fråga 
om en rad särskilda anpassningar av metodiken för de enskilda ar
terna. Övriga hönsfåglar lämpar sig inte för revirkarteringar och 
är svåra att över huvud taget taxera. För orren räknas lämpligast 
antalet spelande tuppar: BIN F24; bra metod för tjäder saknas. 

Rovfåglarna uppvisar överlag ett mer eller mindre utpräglat revir
beteende. På olika sätt försvaras och hävdas reviren gentemot art
fränder, ofta genom såväl visuella signaler som läten. Även direkta 
konfrontationer förekommer. Det är dock inte fråga om ett lika ty
piskt ömsesidigt uteslutande från skilda landområden som hos fler
talet tättingar. Födoreviren (jaktreviren) kan således vara vid
sträckta, ligga långt från boet och överlappa andra pars födorevir. 
Bon kan ibland ligga mycket nära varandra. 

I jämförelse med småfåglarna har rovfåglarna glesa bestånd, och 
deras revir är vanligen mycket stora i förhållande till normala 
provytor. De måste därför taxeras i separata undersökningar, gärna 
tillsammans med andra arter med stora revir, inom mycket vidsträck
ta provytor. Metoden anpassas då efter de särskilda betingelser och 
förutsättningar, som kan förväntas råda, bl a efter de arter man 
väntar sig. 

Med uteslutande av de sällsynta rovfåglarna kan sägas att följande 
är goda karteringsarter: ormvråk, fjällvråk, glada, lärkfalk, sten
falk och tornfalk. Bivråk, duvhök och sparvhök för ett undanskymt 
liv, och är svåra att inventera med alla metoder. 

Korpen låter sig inventeras på likartat sätt som rovfåglarna. 
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Registrering 

FF 

FFd' 

FF~ 

Besökskartan 

FF~ 

(\M.M-; 
Ml~be-v,. 

FF 

,,l//....
.:::FF FF:: 
////!\\'' 

FF FF 

FF-- -- -FF 

li d'-T----@ 
@-----§ 

FF* 

En ospecificerad kontakt med arten FF genom syn eller hörsel. 
Symbolen för kön kan tillfogas om så är möjligt. Om det rör sig 
om en läteskontakt används symbolen då lätet inte kan klassifi
ceras som tillhörande någon av kategorierna nedan eller när man 
anser att det inte har någon revirindikerande betydelse. Den 
används också när man skall införa någon aktivitetsbeteckning, 
som inte täcks av standardsymbolerna. 

En kontakt med en fågel av arten FF, som avgivit ett läte, som 
man anser har revirindikerande betydelse - dock ej sång eller 
motsvarande. Varningsläte tillhör exempelvis denna kategori. 

En kontakt med en sjungande fågel av arten FF. Kontakten har 
kunnat lokaliseras med god noggrannhet. 

En kontakt med en sjungande fågel av arten FF. Kontakten har 
dock ej kunnat lokaliseras med god noggrannhet. Användbar för 
arter-med stora revir där man måste ta till vara även fjärr
observationer. Används alltså vid lätesregistreringar på av
stånd. 

Ett aggressivt möte (revirstrid) mellan två individer av ar
ten FF. (Kommer erfarenhetsmässigt sällan till användning). 

Förflyttning av samma fågelindivid. Tillfogandet av en pil 
anger observerad förflyttningsriktning. 

Samtidig kontakt med två olika individer av arten FF. 

I de två sistnämnda fallen kan symbolerna sättas inom ring för 
att ange sång, strykas under för att ange annat revirläte eller 
kompletteras med annan notering. 

Ett bo påträffat. Antalet ägg (ä) eller ungar (u) kan tillfo
gas. 

VIKTIGT: DE STRECKADE LINJERNA SOM ANGER TVÄ OLIKA INDIVIDER SAMTI
DIGT ÄR TILL MYCKET STOR HJÄLP VID UTVÄRDERINGEN. STRÄVA EFTER ATT 
PÄ DETTA SÄTT KLARLÄGGA REVIREN! 

Nedan ges några exempel på hur symbolerna kan användas i olika kom
binationer: 

~'-........ Tre samtidigt sjungande bofinkar, varav den ena dock inte kun-
1 ~ nat lokaliseras exakt. 

\ ... ® 
~ ..... .,,.......,,...' 

1 B01 
\ - ,'I 

/ 
I 

/ 

@+LÖ 

75159-JN 

250 ex 

En sjungande lövsångare rörde sig genom terrängen samtidigt som 
en annan satt och sjöng ett stycke därifrån. Nära den sist
nämnda uppehöll sig ytterligare ett exemplar, som varnade. 
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Tre blåhakar i revirstrid plus ytterligare en som sjunger 
ett stycke därifrån. Nära den sistnämnda uppehåller sig dess
utom en hona. 

~TT ---C,K ir6+-l~ 

En tyst taltrast flyger förbi. 

En flock eller ansamling av grönfinkar, fyra hanar och 
två honor. ,; 

"* TR. 3CL+2lA 
Bo av trädgårdssångare med 3 ägg och 2 ungar. 

Givetvis kan man tillfoga ytterligare uppgifter om man anser dem 
vara av värde för utvärderingen. Uppgifter som man för in, eller 
förkortningar, som man själv hittar på, får aldrig förkortas så 
mycket att man inte förstår dem när man senare skall överföra dem 
till artkartor. 

OBS: FÖRSÖK FLITIGT OCH MEDVETET ATT FÄ SÄ MÅNGA STRECKADE LINJER 
SOM MÖJLIGT, D V S SÄ MÅNGA SAMTIDIGA REGISTRERINGAR AV FÅGLARNA I 
GRANNREVIREN SOM MÖJLIGT. 

Alla registreringar på besökskartorna skall föras över på artkartor. 
För varje art använder man en särskild karta. Överföringen må göras 
först sedan alla inventeringarna slutförts, men görs hellre succes
sivt efter varje besök. Det senare är att föredra eftersom man då 
får möjlighet att tidigt upptäcka svårigheter och således i tid 
kontrollera dem i fält genom litet större uppmärksamhet under näs
ta besök. 

överföringen av registreringarna görs på följande sätt. 

Besöken har numrerats 1-10. I stället för artbokstäver på besökskar
tan skriver man in det aktuella besökets nunnner på artkartan, men i 
övrigt tar man med alla symboler. 

Var noga vid överföringen. Stryk registreringarna efter hand på be
sökskartan så att inte någon glöms bort. Se till att alla symboler 
och streckade linjer konnner med. Fall inte för frestelsen att 'jus
tera' observationernas positioner så att svärmarna blir 'snyggare' 
än de i verkligheten är. 

Referenser 

Metodik 

Sören Svensson: Handledning för Svenska Häckfågeltaxeringen, 
Lund 1975. 

Zoologiska institutionen, Ekologihuset, Helgonavägen 5, 
223 62 LUND. Tel 046/14 30 70. 

Sören Svensson: Förenklad revirkarteringsmetod för inventering av 
fåglar på myrar och mossar. Vår Fågelvärld 37 (1978). 
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Figur 1. Del av provyta i öppen och överskådlig terräng, där man 
indelat ytan i rutor om lOOxlOO m. I varje hörn har man satt en 
pinne med plastsnitslar i två färger enligt systemet i figuren. 
Eftersom bara fyra färger använts upprepas kombinationerna efter 
400 m, men det spelar inte så stor roll eftersom man vanligen 
vet inom vilken del av ytan man befinner sig. Fler färger kan 
dock användas. 
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Figur 2. Exempel på hur en provyta i homogen skogsterräng inde
lats och markerats. Delrutorna är 50x50 m. Linjerna är markerade 
med röd och vit snitsel i träden. Dessa färger sy~s bra mot gröns
ka. I hörnen sitter lappar med beteckningarna AO, Al, ... , BO, Bl, 
... ,varigenom inventeraren alltid vet var i provytan han eller 
hon är. 
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Figur 3. Exempel på indelning av inventeringsområde. Provytan är 
ett skogsområde omgivet av öppen slätt, varför yttergränserna är 
väl definierade. Indelningar har skett med snitsling i olika fär
ger, (g=gul, r=röd, v=vit,b=blå). En kraftledning och ett staket 
utgör också gränslinjer. Delområdena är olika stora och olika 
formade. Besökskartorna har skalan 1:10 00 (100 m = 10 cm). För 
artkartorna användes skalorna 1:20 00 - 1:50 00 . 
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Figur 4. Exempel på provyta, där naturligaFkännemärken använts 
för orienteringen i ytan: vägar, stigar, bäckar, hus, kraftled
ning, etc. Besökskartorna har skalan 1:1 000 (100 m ~ 10 cm). 
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Figur 5. Exempel på besökskarta enligt fig 3. Kartan är i skala 
1:1 000 (100 m = 10 cm). Varje observation vid detta besök är 
markerad med fågelartens förkortning och aktivitetssymbolen (van: 
ligen sång). Lägg märke till de streckade linjerna, som anger at 
två eller flera individer av samma art hörts samtidigt. 
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Figur 6. En artkarta för bo
fink (del av provyta). 100 m 
= 4 cm. (skala 1:25 000). 
Åtta klara revir finns. Möj
ligen kan nr 5 anses något 
tveksamt eftersom 3:an kan 
tillhöra nr 6 och 8:an nr 4; 
9:an saknas dessutom i både 
4 och 6. Med tanke på revir
storlek och reviravstånd i 
övrigt är det lika troligt 
att det är ett eget revir. 
Siffrorna 2 och 3 till höger 
om reviren 6 och 7 kan inte 
med säkerhet tilldelas något 
av dessa eftersom båda sak
nar just 2 och 3. 6:an mel
lan· 8 och 1 kan höra till 
vilket som helst av dessa. 
Nr 9 längst ner till väns
ter ligger troligen delvis 
utanför. 
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Figur 7. Artkarta för bofink. De flesta reviren kan urskiljas utan svå
righet. Några problem finns dock. 

Nr 16 har bara två registreringar och kan därför inte räknas med. Boet 
strax intill får naturligtvis inte räknas som särskilt revir eller par 
eftersom det kan tillhöra vilket som helst av de närliggande reviren. 

Reviren nr 2 och 3 längst ner till höger kan representera ett eller två 
par. Avståndet är inte större än att det mycket väl kan vara samma hane 
fast registreringarna ligger i två klumpar och fast registrering gjorts 
vid inventering nr 10 i båda. Kraven på att det skall finnas minst en 
samtidi regirering eller två par av registreringar med samma nummer är 
dock inte uppfyllt och nr 2 och 3 skall därför räknas som ett revir. 
Det sammanlagda antalet revir blir således 14. 
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Inventering av fåglar 

Räkning av 
rastande vadare BIN F 15 

Syfte 

att räkna antalet individer av olika arter rastande 

vadare. 

Metodbeskrivning 

Teknisk beskrivning 

Fältkarta, ekonomiskt kartblad 

Fältkikare, 7 x 50 eller bättre 

Tubkikare på stativ 

Kassettbandspelare som komplement 

Tillvägagångssätt 

lnventeringsområde 

Inventeringsområdet indelas i så få delområden som möj

ligt. Varje delområde skall ha sådan storlek att det kan 

överblickas från en observationsplats. 

Om räkning måste ske under förflyttning skall så stor 

del av inventeringsområdet besökas att alla i området 

befintliga vadare kan anses registrerade. 

Varje delområde hänför 

håller större del av d 

ruta. Hela inventering 

eller flera 1 x 1 km-r 

Vad skall räknas 

Alla vadare räknas art 

78065-GZ 

1500 ex 

s till den 1 X 1 km-ruta som inne-

elområdet än någon annan 1 X 1 km-

samrådet kommer då att tillhöra en 

utor. 

F 

för art. Obestämda fåglar förs 
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till någon av artgrupperna 

- obestämda spovar 

- obestämda stora pipare 

- obestämda storvadare och 

- obestämda småvadare 
I 

Tid på säsongen 

Räkningen sker under fåglarnas vår- eller höstflyttning. 

Den första registreringen görs då lokalen börjar att ut

nyttjas av rastande vadare och den sista ungefär en vecka 

efter det att fåglarna bedöms i stort ha passerat. 

Räkning skall ske minst 1 gång/vecka, dock skall inlands

lokaler som inventeras under våren besökas minst 2 gånger/ 

vecka. 

Resultatredovisning 

Fältdata 

Inventeringsdata redovisas alternativt överförs på stans

underlag enligt RUBIN-systemet (se blankettbilaga) . Där

vid registreras 

för varje projekt som helhet 

- projektbeteckning/uppdragsgivare 

- område, region som inventeringen omfattar 

- arter som skall inventeras (om ej alla) 

per inventeringstillfälle (besök) och 1 x 1 km-ruta 

- starttid (år, vecka, dag, klockslag) 

- lokal, 1 x 1 km-ruta (enligt Rikets Nät) 

- väderlek (temperatur, vind, moln) 

- observatörens namnkod 

sluttid (år, vecka, dag, klockslag) 

per observation 

- art (ev förtryckt) eller artgrupp 

- klockslag (tidsnummer) 

- antal 
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Jnventeringsresultat 

För varje 1 x 1 km-ruta eller område redovisas: 

Projektbeteckning/uppdragsgivare 

Lokal, lxl km-ruta (enligt Rikets Nät) 

Observatör 

BIN-norm 

Antal individer av varje art eller artgrupp vid 

varje inventeringstillfälle (besök) enligt nedan, 
där klockslag noteras om mer än ett besök/dag gjorts: 

l'.ntal observerade individer 
Vecka 

-
vecka- Vecka Vecka 

dag dag dag dag 
(klock- (klock-
slag) slag) Summa 

·----
Art 1 

2 

3 

: 

Art-
grupp 1 

2 

: --~ ---
Summa Total-

summa 

Tidsåtgång och kostn ad 
en har en så begränsad yta att de kan över-

Själva räkningen kan i så~ana fall ske på 
Många undersökningsområd 
blickas från en punkt. 
kortare tid än en halvti 
under pågående förflyttn 
ra observationsplatser, 

"nnne. Om lokalens läge kräver registreringar 
ing eller förflyttning mellan två eller fle-
förlängs inventeringstiden. 
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För att förhindra att förändringar sker i det rastande beståndets 
numerär under inventeringsarbetet bör räkningen genomföras så snabbt 
som möjligt. 

Utvärdering av metoden 

Vadarnas flyttning$mot norr under våren sker förhållandevis snabbt 
och som regel betydligt mer anonymt än hästflyttningen. Många rast
lokaler har därför sin största betydelse för flyttande vadare under 
hösten. Utnyttjandet av speciellt inlandslokaler kan under våren va
ra begränsat till en relativt kort tid, under vilken kraftiga vari
ationer i numerär kan förekomma. Vid sådana lokaler har valet av 
inventeringstid särskilt stor betydelse. 

Undersökningslokaler kan utgöras av varje område där större ansam
ling av vadare sker t ex grunda sandstränder, översvämmade strand
ängar, blottlagda sjöbottnar eller slambäddar vid reningsverk. 

Observationer från mer än en punkt ökar risken för felaktiga värden 
p g a dubbelräkningar eller omflyttningar i fågelflockarna under ob
servatörens förflyttning. 

Praktiska tips 

Räkning av vadarf lockar kan kräva snabb kontinuerlig granskning och 
registreringen kan underlättas genom att man talar in observationer
na på kassettbandspelare. 

Eftersom väderleken i hög grad påverkar flyttningen, är tätare in
venteringar än vad som normerats, motiverade under perioder med in
stabilt väder. 

Flockar som är homogena med avseende på art, och så stora att indi
viduell räkning är omöjlig, kan uppskattas till sin numerär. Därvid 
räknas SO eller 100 fåglar individuellt, varefter återstoden räknas 
i block om SO eller 100. Sådana skattningar bör för kontrollens 
skull göras mer än en gång. 

Då man tvingas uppskatta flockarnas storlek bör man tänka på att 
flockar av stora fåglar tenderar att skattas för högt medan antalet 
individer i flockar av små fåglar bedöms för lågt. Man bör vidare 
komma ihåg att tillsynes enhetliga flockar av framför allt kärr
snäppa ofta inrymmer enstaka individer av andra, mindre vanliga 
småvadararter. 

Beroende på främst väderleksförhållandena äger vadarnas sträck rum 
under något olika tider från år till år. Flera arter uppvisar mer 
än en topp på grund av bl a olika geografiska stammar, köns- eller 
åldersskillnad, etc. Som riktlinje kan gälla att flyttningens tyngd
punkt under våren är förlagd till månaderna (mars), april och maj i 
södra och mellersta Sverige, något senare i norra delen av landet. 
Under hästflyttningen sker huvudsträcket under juli och augusti. 

Avser man att studera lokalens betydelse för någon speciell art, kan 
det bli aktuellt att i högre grad än annars förlägga inventeringarna 
till perioder utanför ovannämnda månader, Som exempel på arter vars 
häststräck faller utanför huvudsträcket kan nämnas tofsvipa och stor-
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spov (juni), kust- och ljungpipare samt glutt- och kustsnäppa (sep
tember). 

Referenser 

Metodik 

Torsten Larsson, Statens naturvårdsverk, Fack, 171 20 SOLNA. 
Tel 08/730 09 10. 

Fältprotokoll och datarutiner 

Svante Lindroth, Avd för ekologisk zoologi, Umeå universitet, 
901 87 UMEÄ. 
Tel 090/12 56 00-273. 
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Inventering av fåglar 

Individräkning av rastande och 
·övervintrande sjöfågel BIN F 16 

Syfte 

- att fastställa antalet individer av rastande och över

vintrande sjöfåglar inom ett givet område 

Tillämpningar 

Inventeringar enligt denna metod kan tjäna som underlag 

för 

- kartläggning av andfågelstammarnas storleksordning, 
utbredning och numerärfluktuationer (Internationella 
andfågelinventeringarnas huvudsyften), 

- kartläggning av jaktbart vilt, 

- bedömning av förgif tningsrisker (havslevande dykänder 
kan tjäna som indikatororganismer) , 

- planering och utvärdering av skyddsåtgärder. 

Metoden är tillämplig för följande sjöfåglar: 

- simfåglar (lommar, doppingar, änder, svanar) 
- alkfåglar 
- sothöna 
- måsfåglar 
- skarv, häger, kanadagås vintertid 

övriga gäss noteras, men metoden ger ej en rättvis bild 
för dem. 

Metoden har tre varianter: 

Räkning från land F 16.1 

Räkning från båt F 16.2 

Räkning från flyg F 16.3 

Tillämpning av varianterna 

Vid inventeringar av mi~9f~_§j2~f-2~~-Y~~~~~9f~g är land
inventeringar den lämpligaste metoden.!.Om inventeringsom
rådet är stort och beläget i svår terräng kan inventering 
från luften vara ekonomiskt fördelaktigt men flyginvente
ring medför ofta en lägre effektivitet för vissa arter. 
Flyg kan också med fördel användas i vassrika sjöar. 
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I kustområden och större insjöar kan det alltefter om
ständigheterna vara aktuellt att använda land-, båt
eller flyginventeringar eller en kombination av dessa 
metoder: 

Vid inventeringar av 2EEg~-~~§!~y§g~!!_~§g_~~-2~E 
ger som regel observationer från land det bästa resul
tatet. 

Om området är st6rt kan det dock vara fördelaktigt att 
utnyttja flyg kombinerat med landinventeringar inom så
dana områden som är svåra att täcka från luften. 

§!2E~-Y~Q§EE~~~!~_gE~g92~E~g§g som ej kan överblickas 
från observationspunkter på land inventeras lämpligen 
med flyg. 

Båtinventering kan med fördel användas om man även öns
kar täcka havslevande änder såsom alfågel, svärta och 
sjöorre m fl i de fall då strandprofilen är sådan att 
hela området av havslevande änder kan täckas i ett svep. 

Inom områden med §E2E~_gEggg2~E~g§g_!~±±_h~Y§ används 
linjetaxeringar från båt om man önskar följa förändring
ar i bestånden, medan flyg utnyttjas vid totalinvente
ringar. 

Inom §~~Eg~EQ§2~E~Q§g är landinventeringar eller land-
och båtinventeringar i kombination användbara vid total
inventeringar inom mindre områden eller vid fluktuationsstu
dier, medan flyginventeringar är den lämpligaste metoden då 
större områden skall täckas. 

Metodbeskrivning 

Teknisk beskrivning 

Fältkarta, ekonomiskt kartblad 

Sjökort {endast F 16.2) 

Fältkikare 7x50 eller bättre 

Tubkikare på stativ, 25x eller 40x (endast F 16.1) 

Kassettbandspelare (F 16.2 och F 16.3) 

Kamera, 135 mm objektiv 

Båt (endast F 16.2) 

Kustbevakningens patrullbåt vid öppna kuster 

Mindre båt med utombordsmotor i inre skärgårdar 

och lokala undersökningar. 

Flygplan (endast F 16.3) 

Piper Super Club, Cessna, Rallo Commodore eller 

liknande tvåmotorigt högvingat plan med speciell 
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säkerhetsutrustning för lågflygning över vatten. 

Tillvägagångssätt 

Inventeringsomr åde 

Vid vinterinventeringar avsedda att studera fluktuatio
nerna inom andfågelbestånden inom en region eller ett 
större område är det viktigt att täckningen blir så god 
som möjligt, eftersom andfåglarna kan byta uppehållsort 
i relation till is- och väderleksförhållanden. De flesta 
arter förekommer dock som regel i lokala koncentrationer 
knutna till vissa bestämda biotoper. Stora områden där
emellan har ofta få eller inga andfåglar. Efter ett par 
års inventeringar kan dessa områden uteslutas, varigenom 
betydande arbetsinsatser kan sparas. 

Vid inventeringar under den tidiga hösten och vid uppre
pade inventeringar under hela vinterhalvåret är det ofta 
helt orealistiskt att tänka sig inventeringar med full
ständig täckning av stora områden. Ett urval av räknings
lokaler måste sålunda ske på ett tidigt stadium, men bör 
helst föregås av någon inventering med större täckning. 
Lokalurvalet bör bl a ta fasta på följande punkter: 

1. ett representativt urval av befintliga biotoper 

2. lokalerna bör hysa s~ stora andfågelmängder att 
det sammanlagda materialet blir tillräckligt stort 
för att reella skillnader mellan t ex olika år skall 
kunna upptäckas 

3. lokalerna bör ha sådan beskaffenhet att de flesta 
arter finns väl representerade på ett antal lokaler 
tillsammans så att tillfälliga förflyttningar från 
någon lokal ej slår igenom i materialet 

4. lokalerna bör ha sådan karaktär att tillförlitliga 
räkningar kan genomföras regelbundet. 

0rlek Inventeringsområdet indelas i inventeringsenheter, vilka 

räknas och redovisas separat. 

Mindre sjöar och vattensamlingar utgör lämpligen var sin 

inventeringsenhet. 

Större sjöar och kustavsnitt delas i delområden, vart och 

ett så stort att det kan överblickas från en eller två ob

servationspunkter. Delområdena skall omfatta enhetliga 

biotoper och utgöra väl avgränsade enheter med sådana grän-

' ser att en vid trakten ovan person skall kunna inventera 

samma lokal vid ett senare tillfälle. Varje delområde skall 
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omfatta högst 5-10 km strandlinje. 

Vid flyginventering (F 16.3) väljs betydligt större 

inventeringsenheter, upp till 100 km2 . Inventerings

enheter för flyg skall ha från luften väl synliga grän-

ser. 
I 

Läge Varje delområde till lands hänförs till den lxl km-

ruta enligt Rikets Nät, inom vilken delområdet eller 

dess större del ligger. Hela inventeringsenheten kommer 

då att tillhöra en eller flera lxl km-rutor. Vid flyg

inventering hänförs på motsvarande sätt delområdena 

till 5x5 km-rutor = ekonomiska kartblad. 

Vad skall räknas 

Art för art räknas alla observerade individer av simfåg

lar (lommar, doppingar, änder, gäss, svanar), häger, stor

skarv, alkfåglar, sothöns och måsfåglar. 

Obestämda fåglar förs till någon av artgrupperna 

- obestämda lommar 

- obestämda doppingar 

- obestämda simänder 

- obestämda dykänder 

obestämda gäss 

- obestämda svanar 

- obestämda alkf åglar 

- obestämda måsfåglar 

Tid på säsongen 

Inventeringsperiodens längd bör ej överstiga en vecka. 

Under inventeringsperioden utses huvudinventeringsdagar. 

Inventeringarna koncentreras främst till dessa dagar och 

övrig tid under perioden betraktas som reserv eller ut

nyttjas för att täcka upp mindre viktiga delområden. 

Vid undersökningar som avser att täcka fluktuationerna 

inom ett större område under hela vinterhalvåret är må

natliga inventeringar lämpliga. För att möjliggöra järn-
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·förelser med de Internationella Andfågelinventeringarna 

bör inventeringarna lämpligen förläggas till samma perio

der, nämligen söndagen närmast den 15:e i varje må-

nad augusti-april samt den därpå följande veckan. 

Avser inventeringarna att studera lokala fluktuationer 

är en inventering per månad för lite. Under hösten och 

vintern torde inventeringar ungefär två gånger per må

nad vara lämpliga, medan inventeringar varje vecka er

fordras för att tillfredsställande täcka in vårsträck

perioden, d v s från islossningen till slutet av maj 

(senare i norra Sverige) . För vissa problemställningar 

krävs tätare inventeringar även under hösten. Under pe

rioder med växlande isförhållanden efter kusterna kan 

det också vara lämpligt med tätare inventeringar. 

Tid på dygnet 

Inventeringarna utförs dagtid från en tim efter solupp

gång till en tim före solnedgång. 

Väderlek 

Inventeringarna utförs endast vid relativt måttlig vind 

och goda ljusförhållanden. 

Inträffar en väderförsämring under pågående inventering 

skall man avbryta inventeringen och återuppta den en an

nan dag. 

Resultatredovisning 

Fältdata 

Fältdata registreras i fält på blanketter (F 16.l) eller 

intalas på band, varefter banden avlyssnas och data över

förs till blanketter samma dag. Härvid antecknas 

för projektet som helhet 

- projektbeteckning/uppdragsgivare 

- inventeringsområdets namn 
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- inventeringsområdets läge, angivet med 

koordinater enligt Rikets Nät 

- arter som skall inventeras (om ej alla sjöfåglar) 

- antal delområden inom området 

- BIN-norm-variant 

per delområde 

- starttid: år, vecka, dag, klockslag 

delområdets namn 

- läge: lxl km-ruta (F 16.1) 

5x5 km-ruta (F 16.2 och F 16.3) 

- observatör 

- väderlek (vind, sikt, temperatur) och isförhållanden 

- sluttid: år, vecka, dag, klockslag 

samt per observation 

- art (ev förtryckt) eller artgrupp 

- klockslag (= tidsnummer) 

- antal, varvid individerna fördelas på kön där så 

är möjligt. 

lnventeringsresultat 

Fältdata sammanställs till inventeringsresultat, som 

för varje delområde upptar: 

Projektbeteckning/uppdragsgivare 

Tillhör inventeringsområde 

Lokal, lxl km-ruta enl Rikets Nät eller 

5x5 km-ruta " " 
Inventeringens början: år, vecka, dag 

Inventeringens slut: år, vecka, dag 

Väderlek och isförhållanden 

Observatör 

BIN-norm 

Sjöfågelarter som ev ej räknats 

Listade arter (artgrupper) med antal 
individer för varje art (artgrupp) 
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·Årsresultat 

Resultaten från delområdena sammanställs till följande 

uppgifter för hela inventeringsområdet och hela invente

ringsåret: 

Projektbeteckning/uppdragsgivare 

Inventeringsområdets namn 

Ingående delområden, namn och läge 
(lxl km-ruta resp 5x5 km-ruta) 

Inventeringens början: år, vecka, dag 

Inventeringens slut: år, vecka, dag 

Inventeringsperioder: år, vecka 1. 

BIN-norm 

Sjöfågelarter som ev ej räknats 

2. 

3. 

Listade arter (artgrupper) med antalet individer 
för varje art (artgrupp) per inventeringsperiod: 

period 1 

art 1 antal 
individer 

art 2 

. 
artgrupp 1 

artgrupp 2 

I summa 

78065-GZ 

1500 ex 

period 

.... 

Summa 

2 period 

summa 
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Fortsatt bearbetning av årsresultatet till jämförelsetal 

De olika arternas utnyttjande av en viss lokal anges enk

last i form av fågeldagar/art (fåglar x dagar) . 

Vid oregelbundna inventeringsperioder beräknas ett index 

(jämförelsetal) 7om 

kvoten 
inventeringsårets f ågeldagar/art 

basårets fågeldagar/art 

Vid regelbundna månatliga inventeringar beräknas index på 

följande sätt: 

För varje art summeras antalet individer över hela året: 

artens årssumma. 

index artens årssumma innevarande år 

artens årssumma basåret 

Vid undersökningar av beståndsf luktuationerna inom ett 

större område är det likaledes lämpligt att beräkna index. 

Index beräknas som kvoten månadssumma innevarande år 

månadssumma basåret 

där med månadssumma menas summa individer av viss art 

inom visst delområde under viss månad. 

På motsvarande sätt kan säsongindex beräknas. 

Index för enstaka månader kan användas endast om invente

ringen omfattat flera delområden. 

Jämförelser enligt ovanstående mellan olika år får ej ba

seras på inventeringar som utförts endast under enstaka 

månader. 

Rent allmänt gäller att index speglar tillfälliga fluktu

ationer t ex i relation till is- och väderleksförhållan

den och blott på lång sikt återspeglar verkliga bestånds

förändringar. För att fastställa en trend krävs invente

ringar under en serie år. 

BIN FÅGLAR BIOLOGISKA 
78065-GZ INVENTERINGS-

Sjöfågel NORMER 
Fl6 Sid 8 SNV 1500 ex 



Tidsåtgång och kostnad 

Tidsåtgången varierar starkt med områdets beskaffenhet samt val av me
todvariant. 

Som exempel kan nämnas att en fullständig inventering av Blekinge
kusten kan utföras på 5-6 timmar per flyg. 

Utvärdering av metoden 

Felkällor vid land- och båtinventering F 16.1 och F 16.2 

Längs kusterna är vissa arters vana att ligga ett stycke från land en 
viktig felkälla särskilt vid något sämre inventeringsväder. Detta med
för att landbaserade inventeringar av havslevande dykänder (alfågel, 
svärta, sjöorre) ger osäkra resultat i många fall. 

Rörligheten i andfågelbestånden kan också orsaka räkningsfel. Normalt 
är simfåglarnas rörlighet under dagen så pass liten att den har en 
relativt ringa effekt på inventeringsresultaten. Man måste dock vara 
uppmärksam på båtar och andra farkoster inom områdena och de rörelser 
de kan förorsaka. Detta gäller särskilt vid inventeringar från båt 
på öppet hav. Flockar lyfter och flyger undan för båten, varför risk 
för dubbelräkningar föreligger. 

En annan svårighet när det gäller inventeringar i öppet hav är att 
avgränsa det område som kan täckas från navigeringskursen. Bredden 
på detta varierar också med observatörernas förmåga, ljusförhål lan
dena samt inte minst sjöhävningen. 

Räkningsfel är av speciell betydelse i samband med inventeringar av 
större flockar. I täta flockar av t ex vigg måste man räkna med 
e tt fel om ca ±10% för flockar om upp till 1 000 individ och ett fel 
om±. 20% för flockar omkring 5 000 individ (värdena gäller för träna
de observatörer). Man måste i sammanhanget också vara uppmärksam på 
att risken för underskattning av täta flockar är större än risken 
för överskattning. För att undvika skattningsfel bör man så ofta 
det är möjligt fotografera stora flockar för a tt senare räkna dem 
på fotografierna; 

Risken för räkningsfel är stor för dykaktiva arter (dykänder , alfå
gel, lommar och tobisgrissla) särskilt för sådana som är kamuflage
färgade mot grå och krusad sjö. 

En annan vikt ig felkälla är de olika observatörernas olika förmåga 
att upptäcka och rätt skatta storleken av fågelkoncentrationerna. 
Då dessa skillnader ibland kan vara ganska betydande även för träna
de observatörer är det väsentligt att man i görligaste mån kan an
vända samma observatörer till de olika områdena. Erfarenheterna vi
sar dock att en betydande del av skillnade_rna utjämnas i och med at t 
de enskilda observatörernas felskattningar sker både uppå t och nedåt. 

, 
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Felkällor vid flyginventering F 16.3 

Allmänna synpunkter 

Flyginventering av andfåglar är en speciell metod, som kräver god 
vana för att ge tillfredsställande resultat. Försök med olika obser
vatörer har visat att otränade observatörer endast upptäcker ca 50% 
av vad tränade obs,rvatörer kan upptäcka inom samma område. 

Fåglarnas reaktion på flygplanet 

Simänderna reagerar ofta genom att lyfta när flygplanet närmar sig, 
vanligen dock först när det är helt nära dem. Detta är ofta fördel
aktigt då fåglarna är lättare att räkna när de är på vingarna än 
bland stenar och vegetation på stranden. Dessutom upptäcks lättare 
sparsamma arter, som förekommer inblandade i olika flockar. 

Hos dykänderna är reaktionerna annorlunda. Flockar av vigg stannar 
som regel kvar på vattenytan eller gör endast kortare flygturer. 
Knipa och skrak lyfter som regel på långt avstånd och flyger en 
sträcka innan de åter slår ner, varvid en del småflockar torde för
bises vid inventeringar i skärgårdsområden. 

De större dykänderna såsom svärta, sjöorre och ejder stannar som re
gel kvar på ytan när flygplanet passerar över. Alfåglar dyker ofta 
för flygplan på låg höjd, medan de stannar kvar på ytan när man 
flyger högre. 

Möjligheter att upptäcka arterna 

Större flockar av t ex svan, vigg och sothöna upptäcks från luften 
på mycket långt avstånd. De mörka havsänderna, svärta, sjöorre och 
ejderhonor, kan ofta vara svåra att upptäcka på vattenytan när de 
förekommer ensamma eller i små grupper. Alfåglarna är ibland svåra 
att upptäcka på vattnet, särskilt vid sjögång eller när solen står 
lågt. Vid helt lugnt väder kan de dock ofta upptäckas på mycket 
långt avstånd. 

Många arters vana att rasta på stränderna bland stenarna gör det 
svårt att upptäcka vissa flockar. Man måste därför vara noggrann 
och överspana misstänkta områden på nära håll. 

Rent allmänt gäller att spridda individer av olika arter (undantag 
större arter såsom svan m fl) är svåra att upptäcka från luften, 
vilket också minskar effektiviteten för dessa. På samma sätt upp
täcks arter som doppingar, lommar och alkor endast undantagsvis vid 
flyginventeringar. 

Möjligheter att särskilja arterna 

Många arter orsakar inga svårigheter i detta avseende, medan andra 
arter kan vara svåra att skilja från varandra från luften. Simän
derna kan vålla problem i blandade flockar, men under vintern do
minerar gräsanden starkt i vårt land, varför dessa problem försvin-
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ner. Knipan och småskraken kan vara svåra att skilja från luften när 
de förekommer i små grupper och detsannna gäller svärta och sjöorre 
på vattnet samt de båda svanarterna på något avstånd. 

Rent allmänt gäller vidare att sparsamma arter som förekommer in
blandade i flockar av andra arter, t ex bergänder och brunänder i 
större viggflockar, eller stjärtänder och skedänder bland gräsänder, 
endast i undantagsfall kan räknas med någon större tillförlitlighet 
från luften. Som regel upptäcks dessa arter inte alls vid flygning
arna. 

Effektivitet för olika arter 

Vid jämförelser mellan flyg- och landinventeringar inom sådana områ
den som kan inventeras både från marken och luften visar det sig att 
flyginventeringarnas effektivitet, mätt i den andel av de från mar
ken räknade som ses från flygplanet, varierar starkt mellan olika 
arter. Man finner också betydande skillnader mellan olika biotop
typer och också under olika delar av året. Skillnaderna kan vara så 
stora att det inte utan vidare går att jämföra resultat erhållna 
med de olika metoderna. 

Hittills utförda undersökningar har visat att effektiviteten för de 
olika arterna är mycket likartad inom sannna typ av områden vid sam
ma inventeringsmetodik. Man kan därför ta fram korrektionsfaktorer 
att användas när inventeringar från flygplan skall jämföras med in
venteringar med andra metoder. 

Som riktvärden för svenska förhållanden kan man gå efter följande 
effektivitetsvärden erhållna i samband med flyginventeringar under 
de senaste åren: 

80 - 100% alfågel, svanar, sothöna, vigg, ejder (januari) 
och gräsand (Skåne + ostkusten) 

60 - 80% svärta, sjöorre, storskrake och knipa (ostkusten) 

40 - 60% gräsand, knipa och storskrake (västkusten) 

För småskraken noterades en låg effektivitet inom alla 
områden; metoden ger ej tillfredsställande resultat för 
denna art. I många fall torde bättre effektivitet kunna 
erhållas än de ovan redovisade. 

Doppingar, lommar och alkor kan ej inventeras tillfreds
ställande med flyg. 

Praktiska tips 

Landinventering F 16.1 

Landinventeringar av större områden utförs lämpligen av ett obser
vatörsteam, under sannna dag. Vid inventeringar av sammanhängande 
kustavsnitt kan också en observatör som räknar olika delavsnitt un-
der på varandra följande dagar utnyttjas. ' 

Delområdena överspanas noggrant från de fasta observationspunkterna 
med fältkikare innan räkningen av flockarna företas med tubkikare. 
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Eftersom de flesta dykänder ägnar sig åt ett intensivt näringssök 
under dagen är det viktigt att varje del av området täcks så länge 
att alla dykänder hinner upp till ytan, d v s minst 40 - 50 sek. 
Man kan också göra snabba svep över mindre sektorer med några se
kunders mellanrum tills man upptäckt de dykande flockarna. 

Simänderna tillbringar ofta en del av dagen rastande på stränderna 
eller bakom vassruggar. I många fall kan det på grund av vegetation 
och stenar vara svårt att upptäcka och räkna dessa flockar från ob
servationspunkterna. Det är därför nödvändigt att noggrant genom
söka strandavsnitt med låg vegetation. Flockarna flyger då ofta ut 
på öppet vatten, där de är lättare att räkna. I sådana fall kan det 
vara fördelaktigt att kombinera observationerna från fasta punkter 
med en rörlig båtpatrull, som avspanar områden skymda från land. 

Alla observerade andfåglar räknas. Skattningar bör undvikas efter
som olika observatörer ofta uppnår olika resultat. Större flockar 
kan med fördel fotograferas och sedan avräknas på fotografierna. 
Många dykänder, t ex knipan, dyker intensivt under en stor del av 
dagen, och ofta är endast en mindre del av flockan på ytan samti
digt. Sådana flockar räknas flera gånger. Ofta kan det vara möjligt 
att genom ett sakta närmande få flocken att sluta dyka och sinnna ut
åt, vilket underlättar räknandet. 

Efter avslutad räkning från en observationspunkt bör observatören 
snabbt förflytta sig till nästa punkt. Vid inventeringar efter älvar 
och andra vattendrag kan det ofta vara fördelaktigt att observatio
nerna sker under en vandring längs den aktuella älvsträckan. 

Båtinventering F 16.2 

Öppen kust 

Vid inventeringar med båt efter öppna kuster kan totalinventeringar 
utföras endast då kustprofilen är sådan att hela det aktuella områ
det kan täckas med ett båtsvep. Över större öppna havsområden läggs 
inventeringslinjer täckande de olika områden som skall inventeras. 
Linjerna följs med en konstant hastighet av ca 6-10 knop och båtens 
positioner bestäms med jämna mellanrum med hjälp av radar eller 
Decca.Vid tullbåtsinventeringar har som regel denna detalj ombesörjts 
av båtens besättning. Som regel bör minst två observatörer deltaga 
och täcka var sin sida av båten. Observationerna talas fortlöpande 
in på band. 

Inventeringar utförs endast under gynnsannna väderleksförhållanden, 
dvs tämligen god sikt och måttlig sjögång (vind ej över 7 m/sek). 
Under sådana förhållanden täcks en sektor med en bredd av ungefär 
1 000 - 1 500 m för en art som alfågeln, medan ett större område 
kan täckas för arter som svärta, sjöorre och ejder. 

Skärgårdsområden 

I skärgårdsområden är topografin i allmänhet sådan att fåglarna visar 
en mer fläckvis utbredning koncentrerad till lämpliga narings- och 
rastplatser, varvid djupare områden vanligen hyser få flockar. Ge-
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nom att lägga rutten på ett lämpligt avstånd från de grunda fourage
ringsområdena kan man som regel undvika att flockarna skräms upp. 
Därigenom kan man använda sektorer av samma typ som vid land- och 
flyginventeringarna. Inom sektorerna läggs en sådan kurs ut att alla 
tänkbara rast- och fourageringsplatser kan avspanas samtidigt som man 
undviker att störa flockarna. Vid blåsigt väder är observationerna 
svåra även i skärgårdsområdena, särskilt i havsgrundzonen. Invente
ringar utförs därför ej vid hård vind (över 10 m/sek). Många andfåg
lar koncentreras vid hård vind på läsidan av holmar och skär, vil
ket kan underlätta inventeringarna. 

flyginventering F 16.3 

Piloten, som skall vara yrkesman med vana vid flygning över vatten, 
skall ha luftfartsverkets särskilda tillstånd för flygning på låg 
höjd (< 150 m) samt kännedom om av luftfartsverket givna rekommen
dationer för sådan flygning. 

Flygplanet framförs på en höjd av ca 50 m med lägsta möjliga hastig
het. Över öppna havsområden används en högre spaningshöjd för att 
vinna bättre överblick och säkrare navigering, men den lägre höjden 
återtas när observationerna så kräver. Kursen läggs på ett sådant 
sätt att alla områden av tänkbar betydelse för andfåglar kan över
spanas från nära håll. Större flockar rundflygs för säkrare obser
vation. På grund av planets hastighet är det ej möjligt att utföra 
exakta räkningar annat än av mindre flockar och spridda individer. 
För att göra skattningarna så säkra som möjligt fotograferas flock
arna för senare räkning. Det är då lämpligt att ta fotografier från 
olika vinklar samt att tillse att hela flocken ryms på samma bild. 
Som regel bör två observatörer utnyttjas, varvid huvudobservatören 
handhar navigeringen och talar in observationerna på band. 

Vid inventeringar av öppna havsområden med tvåmotorig maskin kan 
man som regel ej utföra täta svängar. Man lägger i stället ett lin
jesystem över de aktuella områdena. Genom att använda fler än två 
observatörer (två med kikare för fjärrobservation, en för närob
servation och navigering) kan bredare zoner täckas. 

Räkningar från flygplan fordrar goda observationsförhållanden. Spe
ciellt känsliga i detta sammanhang är inventeringar över öppet hav. 
Inventeringar av havslevande dykänder kan endast utföras med någor
lunda tillförlitlighet när det råder lugnt väder med goda ljusför
hållanden. Det är därvid viktigt att solen ej står för lågt då 
många sjöfåglar är svåra att upptäcka annat än på nära håll under 
sådana betingelser. Inventeringar i de inre skärgårdarna och efter 
fastlandskusten är ej lika känsliga eftersom man där har fasta re
ferenslinjer och lättare kan avgöra vilka områden som kan täckas 
från planet. Hård vind försvårar dock observationerna även här och 
bör följaktligen undvikas. 

Flygräkningar av andfåglar kräver tränade observatörer. En observa
tör behöver åtskilliga timmars träning innan han självständigt kan 
utföra tillförlitliga flyginventeringar. Då observatörernas förmå
ga att upptäcka och rätt skatta flockarnas stdtlek kan variera av
sevärt även för tränade observatörer och mellan olika biotoper är 
det väsentligt att fortlöpande kontrollera effektiviteten i flyg
inventeringarna genom parallella inventeringar från marken och luf-
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ten inom representativa mindre områden. 

Referenser 

Metodik 

Leif Nilsson, Zoologiska institutionen, 223 62 LUND. 
Tel 046/12 41 00. 
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Figur 1. Exempel på områdesindelning längs öppen kust för landobserva
tioner och, till havs, för flyginventering. 

Punktmarkering anger inventeringslinjer för linjetaxering med båt. 

Fastland och öar respektive grundområden är här illustrerade med grå 
toner. F 

Underlag: topo.karta, skala 1:50 000. 

75159-JN 78065-GZ 

250 ex 1500 ex 

BIOLOGISKA 
INVENTERINGS

NORMER 
SNV 

BIN FÅGLAR 

Sjöfågel 

Fl6 Sid 15 

18 

21 

4 

V 
I 



............. ••• •• 
••••• ••• 

. . . 
I . .................. 

. ...... ......... ········ .. .. ........ . •• • .. ' ••••... I ..... ... .. .· 
........ I .... ·" 

0 2 3 4km 

Figur 2. Exempel på områdesindelning av öppen kust. 

De inre områdena är anpassade för landbaserade inventeringar (lämpliga 
ombservationspunkt markerade med kryss), de yttre för båt, respektive 
flyqinventeringar (flygrutt punktmarkerad). 
Fastland och har respektive grundområden är här illustrerade med grå 

ton0 ,- . 

llnclcrL1q: topo.karta, skala 1:50 000. 
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Figur 3. Exempel på områdesindelning i skärgårdsmiljö. 

Endast de inre sektorerna kan inventeras från land (lämpliga observa
tionspunkter markerade med kryss). Andra fordrar antingen båt, land+ 
båtinventeringar eller flyginventeringar (lämplig flygrutt inlagd med 
punktmarkering) . 
Fastland och öar respektive grundområden är här illustrerade med grå 
toner. F 

Underlag: topo.karta, skala 1:50 000. 
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Figur 4. Exempel på områdesindelning i ytterskärgård. 

Inventeringsrutt med flyg inlagd med punkt-linje. 

3 
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I.km 

öar respektive grundområden är här illusterade med grå toner. 

Kartunderlag, skala 1:50 000. 
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Inventering av fåglar 

'Sträckräkning BIN F 18 

Följande sträckräkningsmetoder finns att tillgå: 

1) Visuella observationer 

a. direkta räkningar dagtid enbart med kikare 

b. räkningar nattetid mot månskivan med kikare 

c. räkningar nattetid med kikare och strålkastare 

2) Hörselobservationer nattetid 

3) Radarobservationer 

4) Fångster 

Metoderna 1 b, 1 c, 2 och 4 är speciella, svår.a att an

vända och har begränsade möjligheter att tillämpas. De 

rekommenderas ej inom BIN. Metod 3 kräver utrustning som 

normalt inte är tillgänglig inom kommunal planering och 

beskrivs därför inte heller inom BIN. 

I föreliggande avsnitt behandlas därför endast metod 1 a: 
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STRÄCKRÄKNING GENOM 
VISUELLA OBSERVATIONER 

Syfte 

BIN F 18.1 

- att kartlägga flyttfåglarnas sträckrytm (dygns- och 

säsongrytm) /1/ 
i 

att kartlägga mellanårliga variationer i antalet 

sträckande fåglar /2/ 

- att kartlägga viktiga områden eller stråk för flyttande 

fåglar /3/ 

Tillämpningar 

Metoden avser visuella räkningar från en eller flera fasta 

punkter och är lämplig för dagsträckande arter. Den an

vänds för att samla basdata för olika typer av analyser, 

såväl för grundvetenskapliga problem som för praktisk an

vändning. Exempel utgör studier av: 

sträckets beroende av väderlek 

fåglarnas fysiologiska tillstånd och andra yttre och 

inre betingelser 

flygsäkerhetsfrågor 

jakttidsfrågor 

populations svängning ar 

ungproduktion 

mm. 

Metodbeskrivning 

Teknisk beskrivning 

Kikare 10 x 50 eller däromkring 

Tubkikare, som komplement, med förstoring 20-40 ggr 

monterad på ett stadigt stativ 

Klocka 

Kompass 

BIN FÅGLAR BIOLOGISKA 

I --1718:::5] ----------- INVENTERINGS-

Sträckräkn. NORMER 
SNV 

Fl8 Sid 2 



.1 

•de 

sta' 

·Il-

Tillvägagångssätt 

Före starten av ett sträckräkningsprogram måste planlägg

ning ske rörande 

1) den geografiska lokaliseringen av punkten eller 

punkterna för observationerna samt 

2) den tidsmässiga täckningen för observationerna. 

Följande beskrivning gäller tillvägagångssättet vid en 

fast observationspunkt. Hur resultaten från flera punkter 

· sammanställs i enlighet med något av de tre syftena re

dovisas under Inventeringsresultat. 

Lokalisering av observationspunkt 

Lämpliga sträckräkningslokaler återfinns vid öar, halv

öar, uddar och sund. 

I de flesta fall torde lokalen vara given från början och 

problemet är enbart att där studera sträckets tidsmässiga 

förlopp. 

Beroende på den aktuella frågeställningen kan inventering

en innebära att: 

- observationerna sker under lång tid från en eller flera 

fasta punkter (enl syfte /1/) , 

- observationerna sker från samma observationspunkt(er) 

under flera år varvid man tillser att sträcket bevakas 

under samma delar av året och dygnet samtliga år 

(enl syfte /2/) , eller 

- observationerna sker från flera punkter samtidigt. 

Punkterna sprids i form av nät eller kedjor över större 

landområden, havsområden eller kuststräckor (enl syfte 

/3/). 

Vad skall räknas 

Observatören skall stå på utsedd plats under bestämd tid 
F 

(se nedan) och skall registrera antal individer av samtli-

ga arter (eller antalet av de arter man bestämt sig för att 
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ta med) som passerar inom hör- och synhåll (såvida inga 

begränsningar införts, såsom vid observationskedjor). 

Sträckets riktning anges. 

De passerande fåglarna skall antecknas till art och an

tal under varje separat 10-minutersperiod (summerat eller 
I 

per flock). 

Om inget sträck förekommer under en 10-minutersperiod an

tecknas detta. 

10-minutersperioderna sammanförs till pass, varvid obser

vatörsbyte, väderleksförändringar eller annan ändring i 

observationsbetingelserna samt paus föranleder nytt pass. 

Tid på säsongen 

Om både vårsträck och höststräck av samtliga arter skall 

registreras, måste normalt heldygnsobservationer pågå un

der en stor del av året, från ca 1 mars till ca 30 novem

ber i södra Sverige, under något kortare tid längre norrut. 

Tid på dygnet 

Om inga särskilda begränsningar införts skall observatör 

bevaka sträcket från 1/2 - 1 timme före soluppgången till 

1/2 - 1 timme efter solnedgången. Samme observatör skall 

ej arbeta i pass, som är längre än 6-8 timmar. 

Observatörens kvalifikationer 

Fältobservatören måste vara väl tränad och ha utomordent

lig artkännedom samt god förmåga att räkna och uppskatta 

antal snabbt. Förmåga att korrekt bestämma arter på stora 

avstånd, under ogynnsamma betingelser och på läten är av 

största betydelse. Stora observatörsskillnader kan före

ligga, och om många observatörer används bör deras för

måga prövas genom att de från samma plats får räkna sam

ma sträck oberoende av varandra. 
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Resultatredovisning 

Inventeringsdata registreras på stansunderlag enligt 

··RUBIN-systemet (se blankettbilaga) . Därvid registreras 

för varje projekt som helhet 

· - projektbeteckning/uppdragsgivare 

- årtal 

- område eller observationspunkt 

arter som skall inventeras (om ej alla) 

per inventeringspass 

- observatörens namn (namnkod) 

- starttid (vecka, dag, klockslag) 

- klockslag för varje tiominutersperiod 

- sluttid (vecka, dag, klockslag) 

- väderlek: sikt, moln, vind samt nederbörd 

samt per 10-minutersperiod 

- klockslag för periodens början 

- art (ev förtryckt) 

- antal 

- sträckets riktning, höjd m fl parametrar 
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Inventeringsresultat 

För varje observationspunkt och vecka redovisas: 

Projektbeteckning/uppdragsgivare 

Inventerings}idens början: år, vecka, dag 

Inventeringstidens slut: år, vecka, dag 

Effektiv observationstid, minuter 

Antal observationsdygn 

Hel/halvdygn 
Observationspunktens läge enligt Rikets Nät ------

Observatör (er) 

BIN-norm 

Antal observerade arter 

Listade artnamn med antal individer 

för varje art och dygn 

Art Dag 1 2 3 4 5 6 7 

Beroende på den aktuella frågeställningen sammanställs re

sultat från flera punkt/veckorapporter enligt ovan till in

formation motsvarande SYFTE /1, 2 och 3/ som nämnts även 

under Tillvägagångssätt. 

Sammanställning av dylika rapporter från en eller flera ' 

punkter under en säsong (SYFTE /1/) 

Sammanställning av dylika rapporter från en eller flera

punkter under flera år (SYFTE /2/) 

Sammanställning av dylika rapporter från flera systema

tiskt utlagda punkter inom ett område (SYFTE /3/) . Det 

geografiska områdets begränsning anges därvid enligt 

Rikets Nät. Sträck för viss art anges som polygon av 

punkter i Rikets Nät. 

I 
- ---
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Tidsåtgång och kostnad 

Tidsåtgången varierar starkt med områdets beskaffenhet samt val av me
todvariant. 

Som exempel kan nämnas att en fullständig inventering av Blekinge
kusten kan utföras på 5-6 timmar per flyg. 

Utvärdering av metoden 

Felkällor vid land- och båtinventering F 16.1 och F 16.2 

Längs kusterna är vissa arters vana att ligga ett stycke från land en 
viktig felkälla särskilt vid något sämre inventeringsväder. Detta med
för att landbaserade inventeringar av havslevande dykänder (alfågel, 
svärta, sjöorre) ger osäkra resultat i många fall. 

Rörligheten i andfågelbestånden kan också orsaka räkningsfel. Normalt 
är simfåglarnas rörlighet under dagen så pass liten att den har en 
relativt ringa effekt på inventeringsresultaten. Man måste dock vara 
uppmärksam på båtar och andra farkoster inom områdena och de rörelser 
de kan förorsaka. Detta gäller särskilt vid inventeringar från båt 
på öppet hav. Flockar lyfter och flyger undan för båten, varför risk 
för dubbelräkningar föreligger. 

En annan svårighet när det gäller inventeringar i öppet hav är att 
avgränsa det område som kan täckas från navigeringskursen. Bredden 
på detta varierar också med observatörernas förmåga, ljusförhål lan
dena samt inte minst sjöhävningen. 

Räkningsfel är av speciell betydelse i samband med inventeringar av 
större flockar. I täta flockar av t ex vigg måste man räkna med 
e tt fel om ca ±10% för flockar om upp till 1 000 individ och ett fel 
om±. 20% för flockar omkring 5 000 individ (värdena gäller för träna
de observatörer). Man måste i sammanhanget också vara uppmärksam på 
att risken för underskattning av täta flockar är större än risken 
för överskattning. För att undvika skattningsfel bör man så ofta 
det är möjligt fotografera stora flockar för a tt senare räkna dem 
på fotografierna; 

Risken för räkningsfel är stor för dykaktiva arter (dykänder , alfå
gel, lommar och tobisgrissla) särskilt för sådana som är kamuflage
färgade mot grå och krusad sjö. 

En annan vikt ig felkälla är de olika observatörernas olika förmåga 
att upptäcka och rätt skatta storleken av fågelkoncentrationerna. 
Då dessa skillnader ibland kan vara ganska betydande även för träna
de observatörer är det väsentligt att man i görligaste mån kan an
vända samma observatörer till de olika områdena. Erfarenheterna vi
sar dock att en betydande del av skillnade_rna utjämnas i och med at t 
de enskilda observatörernas felskattningar sker både uppå t och nedåt. 

, 
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om vadare, måsfåglar, änder och gäss inte i nämnvärd grad ingår i 
sträcket behöver man i regel inte bevaka kvällssträcket, 

- om man endast vill räkna rovfåglar kan man i regel förkorta be
vakningssäsongen kraftigt och endast räkna från ett par timmar 
efter soluppgången till ett par timmar efter middag. 

På en lokal där sträcket är okänt och misstänks avvika från vad som 
är känt från andra lokaler måste man starta med en bred täckning och 
efter hand minska b{vakningen när erfarenhet av förhållandena så 
tillåter. 

Bearbetning 

Inom RUBIN (Rutin för Biologiska Inventeringar) finns datarutiner 
speciellt anpassade för sträckfågelräkningar. 

Referenser 

Metodik 

Sören Svensson, Zoologiska inst., Lunds universitet, Helgonavägen 5, 
223 62 LUND. Tel 046/14 30 70. 

Fältprotokoll och datarutiner 

Svante Lindroth, Avd för Ekologisk Zoologi, Umeå universitet, 
901 87 UMEÄ. 
Tel 090/12 56 00 - 273 

Lars Österdahl, Biodata, Naturhistoriska Riksmuseet, 
Fack, 104 05 STOCKHOLM. 
Tel 08/15 02 40. 

Litteratur 

Allmänna upplysningar om dygns- och säsongrytm för ett stort antal 
arter kan erhållas från studier gjorda vid Ottenby och Falsterby 
fågelstationer: 

Edelstarn, C m fl: The Visible Migration of Birds at Ottenby, Sweden. 
- Vår Fågelvärld, suppl. 7, Stockholm 1972. 

Ulfstrand, S m fl: Visible Bird Migration at Falsterbo, Sweden. 
- Vår Fågelvärld, suppl. 8, Lund 1974. 

Undersökningar över felkällor på observationsplatsen har studerats 
av följande författare: 

Enemar A: Ett försök att mäta fyra ornitologers förmåga att uppskat
ta och registrera flyttfågelsträcket i Falsterbo. - Vår 
Fågelvärld 23:1-25, 1964. 
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d H: Inter- observer Differences in Studies of Visible Kllllan er, 
Migration at Falsterbo. - Orni s Scand . 5:53-62, 1974. 

J<llllander, H, Ryden, 0 & Weikert, C: Underschiede in der Beobach
tungs-Effektivität bei der Registrierung von KUsten
Seevogelzug - Vogelwarte 26 :303-310, 1972. 
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Inventering av fåglar 

Bo räkning 

Metoden har två varianter : 

Inventeringen utförs heltäckande 

Inventeringen utförs medelst stickprovs

tagning i fågelkolonierna 

Syfte 

BIN F 21 

F21. 01 

F21. 07 

- att räkna bon för att fastställa antalet häckande par 

inom bestämda ytor. 

Tillämpningar 

Metodens användningsområde framgår av Tabell över metod
val, bilaga 3 till 'Allmänna synpunkter'. Jfr även 
BIN F21 avsnitt 'Utvärdering av metoden'. 

Beräkning är e n taxeringsmetod som ger absoluta kvan

titativa mått på en häckande fågelpopulations numerär. 

Me.toden kan rekommenderas 

- vid taxering av kolonihäckande fågelarter där den 
ofta är den enda praktiskt användbara, 

- när den kan tillämpas utan menliga störningar och där 
samtidigt boets uppletande inte medför merarbete jäm
fört med taxering baserad på häckningsindicier, 

- vid öfattiga kuster, där fågelkoncentrationen vid de 
få förekommande öarna kan vara mycket stor och svår 
att inventera från båt. 

, 
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Den grupp fåglar som är aktuell för taxering genom bo

räkning är mycket heterogen. Av praktiska skäl sker en 

gruppering enligt följande: 

J 

kolonibildande 

kolonibildande 

i träd eller på 
hus häckande 
arter 

jhäger 
storskarv 
tornsvala 
björktrast 
svalor 

l
stare 
kaja 
råka 
gråsparv 
pilfink 

\

skäggdopping 
ejder 

på marken eller i grågås 
vattenvegetation '~kanadagås 
häckande arter skärfläcka 

mås fåglar 

solitärt häckande 

rskäggdopping 
< sothöna 
lfiskgjuse 

Boräkning medför större eller mindre störning av de häck

ande fåglarna. Om inventeringen utförs vid gynnsam väder

lek, minskar risken för störningar. Metoden bör ses som 

ett komplement till övriga metoder. 

Metodbeskrivning 

Beskrivningen gäller båda varianterna, utom där marginal

beteckning anger att texten endast gäller F21.07. 

Teknisk beskrivning 

Fältkarta, ekonomiskt kartblad eller annan karta (t ex 

vegetationskarta) i skala 1:5000 eller 1:10 000 

Kikare, 7x50 eller bättre 

Käppar och snitslar 

Sprit- eller vattenlöslig sprayfärg 

Stakeka eller kanot (vid inventering av fågelarter som 

häckar vid vatten) 
(. Kamera) 
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Tillvägagångssätt 

lnventeringsområde 

Inventeringsområdet indelas i rutor om vardera lxl km en

ligt Rikets Nät. 

De inom undersökningsområdet förekommande kolonierna kart

lägges - i den mån de inte är kända från tidigare år -

genom fältarbete under häckningssäsongens inledning eller 

i samband med taxeringsarbetet. I de flesta fall skall 

samtliga kolonier taxeras helt. 

Stickprovstagning blir aktuell i mycket stora kolonier 

samt då boräkning kan kombineras med annan taxeringstek

nik t ex fotografering av de adulta fåglarna över kolo

nin. Se vidare avsnitt 'Praktiska tips'. 

Vad skall räknas 

Följande bokategorier kan urskiljas: 

O Färdigbyggd men tom bobale 

l Äggkull under läggning 

2 

3 

4 

5 

6 

" 

" 
Ungar 

rövad under läggning 

rövad under ruvning 

under ruvning 

i kläckning 

i eller intill boet (vitmenade bon hos träd
häckare) 

7 Kläckt bo utan ungar 

8 övergiven kull 

9 Bo indikerat av fåglarnas beteende 

Som häckningsbevis räknas äggkullar under läggning eller 

ruvning och kläckta, rövade eller övergi vna bon d v s i 

princip varje fynd av bo där det kan fastställas att 

minst ett ägg värpts (l-8). Bobalar i vilka äggläggning 

ej skett, liksom vissa beteenden, utgör indikationer på 

häckning (0 och 9). ' 

Det praktiska tillvägagångssättet varierar med de arter 
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som räknas. Handledning vid fältförfarande med hänsyn 

till olika fågelarter se 'Praktiska tips, Artöversikt'. 

Tid på säsongen 

För markhäckande och i vattenvegetation häckande arter 
i 

gäller huvudregeln att taxeringen skall företas strax 

innan, under eller strax efter kläckningen av de tidi

gaste kullarna hos en art. På så sätt täcker man de par 

som, räknat från de tidigaste parens start, påbörjat ägg

läggningen inom en period som ungefär motsvarar ruvnings

tidens längd hos respektive art. I allmänhet innebär det

ta att man får med en mycket stor del av de häckande pa

ren i en enda taxering. Man missar de par som ej hunnit 

påbörja sin första kull och de som förlorat kullen men 

inte hunnit lägga om. Ovan sagda gäller för måsfåglar 

och skärfläcka. För andfåglar förbigås en viss del av 

de kullar som är under läggning, men å andra sidan in

kluderas kullar som rövats under ruvningen. 

Tidpunkten för räkningen kan variera mycket beroende på 

möjligheterna att lokalisera bona och att skilja bebodda 

och obebodda åt. Lövsprickning är en annan faktor som 

kan ha avgörande betydelse för valet av tidpunkt. Se vi

dare under beskrivningen för varje art. (Praktiska tips) 

För kolonihäckande arter lämplig taxeringstid fastställs 

genom konsultation av specialister, förfrågan hos orts

bor eller genom besök i kolonin under den sannolika värp

ningstiden (observera dock att kentsk tärna och skrän

tärna ej tål störningar under denna tid) . Taxering genom

förd vid den beskrivna tidpunkten ger större delen (i all

mänhet 80-100%) av kolonins parantal. 

Tid på dygnet 

Landstigningar på fågelöar och besök i kolonier i skog 

undviks i regnigt eller kallt väder samt i starkt sol

sken. Besöken bör ej vara längre än 1 timme, om fåglarna 

inte har chans att återvända till boplats eller ungar. 
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Inventera aldrig öar på vilka andra människor uppehåller 

sig. Du kan skrämma fågel som inte vågar återvända på 

grund av andras närvaro. 

Antal taxeringar 

A Normen föreskriver en enda inventering och detta är 

också tillräckligt i de allra flesta fall. Under ne

dan angivna förhållanden finns behov av en andra 

räkning . 

Hos silvertärna och fisktärna förekommer stora 
individuella variationer i häckningstid, varför 
en andra taxering bör genomföras om man strävar 
efter absoluta tal . 

I kolonier sammansatta av arter med olika häck
ningstid och vars bon inte med säkerhet kan åt
skiljas (gråtrut och silltrut) uppstår också be
hov av en andra räkning . 

B Om två inventeringar utförs skall fr å n den andra en

dast redovisas de bon som tillkommit från första pe

rioden. 

Den andra räkningen läggs innan de fåglar, som fått sin 

kull rövad under eller efter första taxeringen, har hun

nit lägga om. Omläggningsintervallet (för par som kom

mit igång med ruvningen) är för gråtrut och silltrut 

11-12 dagar. För att kunna fastställa antalet nytill

komna bon måste man veta vilka som fanns vid första till

fället. Därför måste bona markeras v id första besöket, 

på ett sådant sätt att de senare kan identifieras. Vat

ten- eller spritlöslig bets av mörkröd, svart e ller mörk-

F2I.07 grön färg sprutas på bomaterialet. (I stora kolonier kan 

den andra räkningen utformas som ett stickprovsförfaran

de inom vissa markerade provytor. Angående stickprovsför

farande se avsnitt 'Praktiska tips'.) 

, 
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F 21.07 

F 21.07 

F 21.07 

Resultatredovisning 

Fältdata 

Vid registrering av fältdata standardiseras antecknings

förfarandet varvid antecknas: 

(uppgifter ino;n parentes tillkonuner vid stickprovstagning,) 

för projektet som helhet 

- projekt/uppdragsgivare 

- undersökningsområde 

- de lxl km-rutor enligt Rikets Nät som undersökningsområ-

det indelats i 

för varje koloni 

- starttid (år, vecka, dag, klockslag) 

- lägesangivelse enligt Rikets Nät (lxl km-ruta) 

- observatör 

kolonins beteckning (nr) 

- antal inventeringar av kolonin 

(- antal sektorer som kolonin indelats i vid stickprovs

tagning) 

- sluttid (år, vecka, dag, klockslag) 

(för varje sektor vid stickprovstagning 

- tidpunkt för inventering inom 'start' och 'slut' för 

kolonin 

- sektorns nr) 

för varje registrerat bo 

- fågelart 

kategori 0-9 enligt uppställning i avsnitt 'Vad skall 

räknas'. 

Som tillägg antecknas i vissa fall antal fåglar t ex 

antal adulta havstrutar 

antal adulta gråtrutar 

antal adulta silltrutar 

Jfr 'Artöversikt' i avsnitt 'Praktiska tips'. 
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lnventeringsresultat 

Inventeringsresultatet för varje koloni redovisas enligt 

följande uppställning . 

Projektbeteckning/uppdragsgivare 

Inventeringsområde 

Kolonins beteckning 

Lägesangivelse: lxl km-ruta (rutor) 

Första inventeringens början: år, vecka, 
dag 

Första inventeringens slut: år, vecka, 
dag 

Andra inventeringens början: år, vecka, 
dag 

Andra inventeringens slut: år, vecka, 
dag 

Observatör 

BIN-norm med variant 

Inom kolonin befintliga bon : antal per 
art och kategori 1-8 eller 0 och 9 

Arter Antal bon 

Första invent. Tillkommer för 
2:a invent. 

Kat Kat Kat Kat 
1-8 0 och 9 1-8 0 och 9 

Art 1 

Art 2 

. 

. 

Summa Summa Summa Summa Summa 
arter bon bon bon bon 

Summa 

Summa 
bon 

, 
Med sådana sammanställningar per koloni som underlag kan 

resultatet därefter sammanställas per lxl km-ruta eller 

för undersökningsområde. 

78065-GZ 
BIOLOGISKA BIN FÅGLAR 

INVENTERINGS-
NORMER Bo räkning 

1500 ex SNV F21 Sid 7 



I\ 

F 21.07 

Tidsåtgång och kostnad 

Tidsåtgången varierar med den eller de arter, som inventeras. Vid 
räkning av bobalar av ejder i öppen terräng i ytterskärgård åtgår 
40-60 min/h, i tätare och högre vegetation dubbla tiden. Tid för 
transport och landstigning tillkommer. 

Utvärdering av metoden 

Boräkningsmetoden är främst aktuell för arter som inte kan täckas 
genom revirkartering eller parräkning på grund av att de lever un
dangömt och/eller saknar lätt registrerbara revirbeteenden. Några 
arter, som i de flesta fall taxeras med andra metoder, kan lokalt 
bli aktuella för boräkning, t ex ejder och kanadagås då de bildar 
täta kolonier. 

Boräkning är sålunda i hög grad ett komplement till övriga kvan
titativa taxeringsmetoder och bör inte användas när andra metoder 
ger tillfredsställande resultat. Detta motiveras av en strävan, 
dels att täcka så många arter som möjligt med få metoder, dels att 
undvika en metod som oftast innebär större eller mindre störning 
av häckande fåglar. 

Det är knappast möjligt att utveckla en standardiserad boräknings
metod som är tillämpbar för flera fågelgrupper. Olika fågelarters 
häckningsvanor och syftet med en taxering får bli avgörande för 
hur taxeringen utformas. Inom ramen för varje grupp eller art är 
det möjligt och önskvärt att standardisera tillvägagångssättet dels 
med syfte att öka möjligheterna till jämförbarhet och dels för att 
minska störningarna. Jfr 'Praktiska tips, Artöversikt'. 

Praktiska tips 

Stickprovstagning i mycket stora kolonier 

Om man tidigare känner koloniernas läge är det praktiskt att redan 
före häckningstiden ordna med någon form av markeringar så att man 
får fixpunkter för en indelning av kolonierna i sektorer. Självfal
let kan markeringar även utläggas vid taxeringen eller vid annat be
sök under häckningstiden, men man bör alltid sträva efter minsta möjli
ga störning. Sektorerna/provytorna utlägges så att de blir represen
tativa för kolonin. De görs små i täta kolonier (skrattmås och tärnor) 
och större i glesare kolonier (trutar). Kartor upprättas som visar 
kolonins utsträckning och sektorernas läge. I efterhand kan sedan 
kolonins respektive sektorns areal beräknas. Markeringarna kan ut
göras av utlagda stenar eller små rösen (ev med påmålade identifie
ringsnummer) eller numrerade käppar (vilka emellertid förvånansvärt 
snabbt brukar avlägsnas av besökare). Om sektorsindelningen skall 
användas för upprepad taxering måste markeringarna göras permanen-
ta. Även när det är fråga om ett enda besök är det praktiskt och 
tidsbesparande att ordna med någon form av provisorisk sektorsin-
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delning (se exempel). Helst bör markeringarna göras innan den egent
Xiga räkningen börjar, eftersom ett successivt upprättande av fix
punkter under räkningens gång är ganska svårt eller åtminstone krä

:ver någon vana. 

'. ~!~!!i!!!:l-~~-~!!.!:~l~E-~!sl~E-~~~E-~~l~!!i~.E 
I undersökningsområden där flera kolonier förekommer (av trutar, må
sar och tärnor och ev råkor) kan man i vissa fall minska arbetsåt
gången och störningarna genom att utse en lämplig koloni och där 
räkna och eventuellt fotografera fåglarna över kolonin vid landstig
ningen och därefter räkna bona. Antalet fåglar räknas i fält eller 
på fotokopior och uttrycks i enheten närvarande fåglar per funnet 
bo. I resterande kolonier kan man nöja sig med kort landstigning 
och räkning eller fotografering av fåglar över kolonin och via den 
framtagna korrektionsfaktorn erhålla koloniernas storlek uttryckt i 
par eller bon. Alla sådana registreringar skall ske vid samma klock
slag som på referenslokalen och helst så nära i tiden som möjligt. 
Artbestämningen måste under alla förhållanden ske i fält. 

Artöversikt 

Bona räknas från marken, beroende på siktförhållandena underifrån 
eller från avstånd. Vid räkningar från marken under kolonin bör 
man, om kolonin är stor, räkna bona i träd efter träd och med snit
sel eller liknande markera räknade träd. Bebodda bon bör om möjligt 
skiljas från icke bebodda. Detta kan vanligen ske genom att man un
der ungtiden ser om boet är vitt av exkrementer eller ej. Ibland 
kan man vid mindre kolonier från avstånd se fåglarna när de går ner 
för att ruva. Att klättra upp och inspektera bona är vanligen inte 
genomförbart. 

Metoderna är så pass säkra vad själva räknearbetena beträffar att 
några nämnvärda fel knappast kan uppstå. Risker föreligger dock vid 
avståndsräkningar att vissa bon ligger skymda. Hägerkolonier i gra
nar bör exempelvis aldrig räknas på avstånd. Under ruvningstiden är 
hägerkolonier svåra att finna. 

!~.E!!~~~l~2-l~~~~~~l~2-~~~~~~l~2-~.!:~.E~2-~~i~2-B.E!~E~E~-~~~-Eil~i!!~• 
kolonibildande i träd eller på hus. 

Dessa arter taxeras bäst genom kartering av bohål under den tid för
äldrarna matar. 'Kolonin' betraktas från avstånd under några timmars 
tid och de utnyttjade bohålen karteras. För tornsvala behövs dock 
räkningar under flera dagar eftersom matningen kan vara mycket ore
gelbunden och vid vissa väderlekar temporärt upphöra. Antal bon av 
kategori 0-8 eller bebodda bon summeras. Enstaka par av stare kan 
revirkarteras på vanligt sätt med hjälp av så~gen. Detsamma torde 
gälla ladusvala, kaja, gråsparv och pilfink. 

75159-JN 78065-GZ 
BIOLOGISKA BIN FÄGLAR 

INVENTERINGS-
NORMER Boräkning 

250 ex 1500 ex SNV 'F21 Sid 9 

L 



~i~E~!E~~!· kolonibildande i träd. 

Räknas från marken sedan kolonin lokaliserats genom fåglarnas var
nande. 

~~~~~~~!~· kolonibildande i branter. 

Tillvägagångssä~t, tre olika varianter: 

1. Räkning av antalet bohål utan hänsynstagande till om de är 
bebodda eller ej, eventuellt med en grov uppskattning av an
delen bebodda (dock svår eller omöjlig att göra snabbt). 

2. Räkning av antalet bohål i kombination med studium av in
och utflygningar i bohålen samt studium av bohålen utifrån 
för att konstatera ungefär hur många som är bebodda. 

3. Inspektion av bona med hjälp av ripariaskopet. 

Metod 1 torde i de flesta fall vara tillfyllest. Dock är det lämp
ligt-ätt konstatera huruvida kolonin överhuvud taget är bebodd. 

Metod 2 kräver ganska mycket tid, och kräver vidare att man räknar 
b~~ä-ä~ fåglarna etablerat sig och innan de börjat flytta bort. 
Bästa tiden är grävningsfasen och matningsfasen då trafiken är tät. 
Att på gångens utseende se om ett bo är bebott är svårt eller o
möjligt eftersom fåglarna ofta krafsar eller sitter i obebodda bon. 

~~!~~-~ kräver också att tiden är lämplig, bäst sedan äggen lagts. 
Metoden förutsätter att gångarna är raka, vilket de inte alltid är. 

Vid redovisningen måste klart anges vilket sätt som använts. 

I de flesta fall räknas nämnda arter med parräkningsmetoden, men i 
större kolonier samt i svårtillgängliga områden kan boräkning bli 
aktuell. 

Räkningar kan ske 

1. under ruvningstiden. Bör tillämpas endast i områden där fåg
larna är relativt vana vid människor och därmed ej så lättstörda, 
samt i de fall räkning efter kläckningen ej kan genomföras (t ex 
på sandrevlar där spåren av bona snabbt försvinner). Räkningen 
sker strax innan eller när de första kullarna kläckts. 

2. efter kläckningen. Räkningen sker när flertalet bon kläckts, men 
ju längre man dröjer ju svårare blir det att finna bona. 

Metoden är mycket tidskrävande. För ejder i öppen terräng i yt
terskärgård åtgår 40-60 min/ha, i tätare och högre vegetation 
dubbla tiden. 

Summan av alla bon i kategorierna 1 och 3-8 räknas. Däremot uteslu
tes kullar som rövats under läggning (kategori 2 = de med ofullstän
dig dunkrans) med motiveringen att omläggning i allmänhet hunnit ske. 
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~~~Ef!~~~~-~~~-~!~f!g!~E· kolonibildande på marken och i vattenve
getation. 

Större kolonier indelas i sektorer med hjälp av tillfälliga eller 
permanenta markeringar. Även i mindre kolonier är det nödvändigt 
att sektorsindela om inventeraren ej har detaljerad kunskap om lo
kalens topografi . Bona räknas genom att man förflyttar sig så att 
man täcker sektor för sektor. För a tt undvika dubbelräkning marke
ras räknade bon med vattenlöslig sprayfärg eller växtdelar . 

Samtliga färdigbyggda bobalar, äggkullar, ungkullar och kläckta 
bon utan ungar registreras. 

Om bon och/eller ägg av olika arter ej kan åtskiljas (gråtrut
silltrut respektive fisktärna-silvertärna) "fördelas" bona i pro
portion till de adulta fåglarnas numerär. Ko lonier av skräntärna 
och kentsk tärna bör inte besökas utan att specialister först råd
frågas. 

Den häckande populationens storlek är summan av alla bon med ägg och/ 
eller ungar (kategorierna 1, 3-9). Om två taxeringar genomförts ad
deras alla nytillkomna bon av nämnda slag. Alla solitärt häckande 
par , där observationerna indikerar häckning tas med . 

Vattenvegetationen genomfares med båt. I tät vegetation används 
stakeka eller motsvarande. I glesare vegetation även kanot. Lätt
startad utombordsmotor med propellern arbetande i ytan underlättar 
arbetet. Framryckningshastigheten bestäms av siktförhållandena. Bon 
med ägg och/eller ungar räknas. I glesare vegetation lokaliseras 
bona från högt belägna observationspunkter eller genom avs t åndsob
servation. Räkningen företas strax innan, under el l er strax efter 
kläckningen av de tidigaste kullarna. En enda räkning (från utsidan). 
Metoden är tidsödande och kan verka störande. 

Boräkning är den enda tillämpliga kvantitativa metoden för häckande 
skäggdopping och sothöna. I mycket små vatten eller i exceptionellt 
gles vegetation kan boräkning ersättas respektive kombineras med par
räkning från land. Bon med ägg och/eller ungar (= kategori 1 och 
3-8) summeras. Bestånde t uttrycks i ant al häckande par. 

~~~~gi~~~· solitärt häckande. 

De bon som finns nära vatten söks lättast från båt i kombination med 
strandhugg för genomgång av en strandremsa av lämplig bredd, för
slagsvis högst 100 m. I skog används linjetaxering, varvid linj erna 
kan läggas med 100 - 200 m avstånd. 

Taxeringen kan företas under he l a häckningstiden (ca 10 veckor), men 
bäst sedan ungarna kläckts (omkring 1 juni i syd- och mellansverige) 
och bygger på observationer av honans första varningsrop. Detta av
ges nämligen omedelbart då hon lyfter fran bo~t, vars läge därigenom 
röjes. 
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Referenser 
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Figur 1. Exempel på hur en mindre ö kan indelas 
vid räkning av bon med hjälp av "landmärken
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\Inventering av fåglar 
l 

rSpelplatsinventering BIN F 24 
J' 

t Syfte 
I 

- att räkna antal individer av spelande orrtuppar på en 

spelplats, och därmed erhålla en uppskattning av orr-

stammens storlek. 

Metoden hänför sig enbart till orre. 

Metodbeskrivning 

li · Teknisk beskrivning 

Fältkarta, ekonomiskt kartblad, skala 1:10 000 eller 

topografiskt kartblad, skala 1:50 000 

Kikare, 7x50 eller bättre. 

Tillvägagångssätt 

lnventeringsområde 

Det område om vilket man önskar information indelas enligt 

ekonomiska kartan i lxl km-rutor. Varje sådan ruta är ett 

delområde. 

lokalisering av spelplatser 

Möjligheten att inventera ett delområde är beroende av 

möjligheten att inom detta lokalisera alla tänkbara spel

platser för orre, vilket i sin tur beror på tillgången 

på personer med sådan lokalkännedom (ornitologer, jägare, 

representanter för skogsnäringen, markägare). 
F 

Det första steget blir då att genom intervjuer samla in 
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nödvändiga upplysningar. I regel är det dock inte möjligt 

att denna väg få fram alla spelplatser. övriga får då lo

kaliseras genom direkt fältarbete. 

Då det är nödvändigt att helt eller delvis lokalisera 

spelplatserna genom fältrekognoceringar går man till vä

ga på följande s~tt: Med utgångspunkt från kännedom om 

vilka biotopkrav orrarna har för sina spelplatser (se 

'Praktiska tips') upprättar man en förteckning över tänk

bara lokaler. Förarbetet baseras på topografiska kartan 

och ekonomiska kartan (flygfotokartan). Tänkbara spel

platser på hyggen kan dock inte insamlas denna väg. För 

detta ändamål behöver man aktuella skogskartor, vilket 

normalt bara finns att tillgå på marker under domänver

kets eller de större skogsbolagens förvaltning. Hyggen 

används dock som spelplats bara temporärt (ett fåtal år) 

och är därför svåra att lokalisera. 

Lokaliserade spelplatser inprickas (numreras) på ekono

miska/topografiska kartan, och en plan för besöken upp

rättas. 

Tid på säsongen 

Orrspelet kan pågå under en mycket stor del av året, dock 

vanligen med pauser under midvinter och midsommar.· 

Aktiviteten har dock en tydlig och relativt koncentrerad 

topp. Inom södra och mellersta Sverige infaller toppen 

mellan 15 april och 15 maj. Vanligen sammanfaller denna 

tid med att snön försvinner från spelplatserna. 

Tid på dygnet 

Räkningen skall utföras under de två timmarna närmast ef

ter soluppgången, då spelaktiviteten är högst. Vädret har 

inverkan på spelaktiviteten. Bäst är aktiviteten vid föl

jande väderlekssituationer: ökande lufttryck (lufttryc

ket som sådant, d v s om det är högt eller lågt, tycks 

inte ha någon inverkan; bara om det ändrar sig), kallt 

på morgonen (lägre än plus 2 grader), klart, lugnt eller 
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mycket svag vind. 

om man i förväg känner till spelplatserna kan man under 

en morgon hinna med att räkna flera olika spelplatser, 

;kanske 3-6 beroende på hur lättillgängliga de är. Känner 

\ man inte till spelplatserna utan är tvungen att samtidigt 

leta spelplatser konuner naturligtvis tidsåtgången per 

funnen spelplats att bli betydligt större. Spelplatslet

ning kan dock ske även senare under dagen. Om man finner 

':en använd eller misstänkt spelplats sparar man själva orr

räknandet till en annan morgon. 

Vad skall räknas 

Tidigare har beskrivits förutsättningarna för räkningar

na. Genom att varje lokalt bestånd har sin spelplats tor

de växlingar mellan olika spelplatser eller blandningar 

mellan olika lokala bestånd inte förekonuna. Risken för 

dubbelräkningar genom att fåglarna förflyttar sig är 

därför liten. Detta innebär att man kan inventera ett 

områdes spelplatser successivt. Det är således ej nöd

vändigt att organisera samtidiga räkningar av samtliga 

spelplatser medelst stora folkuppbåd. 

Om man skall hinna med mer än en spelplats, kan man i 

regel inte räkna från gömsle. Man måste nämligen då in

finna sig i gömslet före gryningen. Lämpligen räknar man 

i stället från utsiktspunkter (kullar, uppklättrad i 

träd eller liknande) från större avstånd. 

Vid själva räknandet bör man om möjligt skilja på föl

jande kategorier: 

1. Hanar som hävdar revir på spelplatsen. 

2. Hanar som icke hävdar revir, men befinner sig på spel

platsen. 

3. Hanar som spelar solitärt runt om spelplatsen. 
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Resultatredovisning 

Fältdata 

Fältdata registreras genom ett standardiserat antecknings

förfarande varvid antecknas 
i 

för projektet som helhet 

- projekt/uppdragsgivare 

- inventeringsområde 

- antalet lokaliserade spelplatser för orre 

för varje spelplats 

- vem som lokaliserat spelplatsen 

- lägesangivelse: lxl km-ruta enligt Rikets Nätx) 

- starttid för räkningen: år, vecka, dag, klockslag 

- observatör 

- antal hanar av kategori 1 ovan 

- antal hanar av kategori 2 ovan 

- antal hanar av kategori 3 ovan 

x) Spelplatsens läge inprickas på karta, ev koordinatsätts 

lOxlO m för återkommande inventeringar 

Inventeringsresultat 

Inventeringsresultatet redovisas för varje lxl km-ruta i 

Rikets Nät enligt följande uppställning: 
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'· 
projekt/uppdragsgivare 

"' ~ 
;> Inventeringens början: år, vecka, dag 

(tid för inventering av den första spel-
·'. platsen) 
' i,' Inventeringens slut: år, vecka, dag 
~ (tid för inventering den sista av 
' spelplatsen) 

Inventerad ruta enligt Rikets Nät 

Inventeringsområde som rutan tillhör 
.--;. 

Observatör(er) 

BIN-norm .. 
Antal inventerade spelplatser i rutan 

' Antal orrhanar fördelade på spelplatser 
och kategorier 1-3: 

" " ~' 

t !~l Kategori Kategori Kategori Summa 
hanar 1 2 3 

' r 
!?. 
~ 
~ 

" Nr Datum 
~' r 1 
~: 

~~' 
2 

, 
Summa 

" spelplatser Summa Summa Summa Summa 
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Tidsåtgång och kostnad 

Huvuddelen av tiden åtgår att lokalisera och ta sig fram till spel
platserna. Som regel klaras 3-6 potentiella spelplatser under en mor
gon. 

Utvärdering av metoden 
$ 

Spelplatsräkning av orre ger antalet spelande tuppar. Detta antal har 
en för närvarande okänd relation till antalet häckande hönor (kullar). 
För att följa ett orrbestånds storlek och utveckling i allmänhet fun
gerar måttet väl, liksom när det gäller att bedöma olika undersöknings
områdens innehåll och lämplighet som orrbiotoper. 

Praktiska tips 

Spelplatser 

Orren är en mycket stationär fågel. Den uppvisar dessutom under stör
re delen av året utpräglade tendenser till flockbildning. Flockar, 
som uppträder under våren, utgörs av lokala bestånd, som har en ge
mensam lekplats, (spelplats). Aktivitetsområdet för ett sådant lokalt 
bestånd (lokalpopulation) har sällan en radie på över två kilometer, 
men är ofta mindre. Varje sådant bestånd har bara en lekplats (arena). 
Lekplatsen är ofta mycket traditionell och kan ha varit densalllllla un
der åtskilliga år eller decennier. Men byten av spelplatser kan också 
ske snabbt, särskilt om det inträffar mera betydande störningar genom 
besök av människor under själva leken. Däremot inverkar buller, tra
fik etc obetydligt. Spelplatserna är vanligen belägna på mossar, åk
rar, betesmarker, hedar eller ibland sjöisar. Längs kusterna finns 
spelplatserna på kala öar och i fjällen ofta ovan trädgränsen på 
fjällheden. Kalhyggen utgör en ny typ av spelplatser, som blivit 
allt vanligare. Dessa spelplatser kan dock endast fungera under ett 
fåtal år innan de planterade träden blivit för höga. 

Tupparnas beteende under spel 

Det finns två olika slag av tuppar, dels sådana som spelar på spel
platsen, dels sådana som spelar solitärt, både på marken och i träd, 
runt om i flockens aktivitetsområde, vanligen dock inom hörhåll för 
lekplatsen. Även på själva spelplatsen uppträder tuppar av olika 
slag, fast gränsen mellan typerna är diffus. En del är tydligt revir
hävdande, särskilt de i centrum av spelplatsen. Andra är mindre tyd
ligt revirhävdande. De uppehåller sig mest i spelplatsens periferi. 
Det är de centrala tupparna som står för majoriteten av parningarna 
på spelplatsen. 

Spelaktiviteten kulminerar i södra och mellersta Sverige mellan 15 
april och 15 maj. I mitten av april sker två tydliga förändringar i 
spelet: först och främst övergår tupparna från att börja spelet strax 
efter soluppgången till att börja före gryningen. Det innebär ett 
abrupt tidigareläggande av spelets inledning på 1-2 timmar. Samtidigt 
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börjar hönorna uppträda på spelplatsen. Den s k hönveckan i nleds , 
även om den är något längre än en vecka. Det är under denna tid på 
högst en månad som spelplatsräkningar skall genomföras. 

Referenser 

Metodik 

Sören Svensson: Zoologiska institutionen, Ekologihuset, 
Helgonavägen 5, Lunds universitet , 223 62 LUND . 
Tel 046/14 30 70. 
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t2 - v3 

Inventering av fåglar 

Punkttaxering BIN F 42 

Metoden beskrivs med t vå varianter. 

Den f ö rsta avser upprepade räkningar från fasta punkter 

för registrering av tidsförändringar i fåglarnas antal, 

t ex från år till år (övervakningsfunktion) . 

Den andra avser en yttäckande kartläggning av fåglars geo

grafiska förekomst genom räkningar från punkter som på 

lämpligt sätt spritts över undersökningsområdet (kartlägg

ningsfunktion) . 

- PUNKTTAXERING FÖR BESTÅNDSÖVERVAKNI NG 

PUNKTTAXERING FÖR BESTÅNDSÖVERVAKNING 

AV UGGLOR ENLIGT BUG 

F 42.07 

F 42.47 

- PUNKTTAXERING FÖR YTTÄCKANDE KARTLÄGGNING F 42.03 

Tillämpningar 

Punkttaxeringsmetoden kan tillämpas för bl a följande än

damål: 

- Årlig kontroll av eventuella förändringar i häckande 
fåge lbes tånd, såsom sker inom Svenska häckfågeltaxe
ringen (F 42.07), samt inom specialvariant för ugglor 
e nligt BUG (F 42.47). 

- Beståndsövervakning, kartläggning av invasionsförlopp, 
beräkning av vinterdödlighet, m m hos övervintrande 
fågelbestånd såsom sker inom Svenska vinterfågelräk
ningen (F 42.07). 

- Kartläggning av geografisk förekomst för fysisk plane
ring på regional (t ex kommunal) nivå e ller för studi
um av o lika vegetation stypers fåge linne h å ll (F 42 .03 ). 

' 
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PUNKTTAXERING FÖR 
BESTÅNDSÖVERVAKNING 

Syfte 

BIN F 42.07 

- att bestämma indexvärden (jämförelsetal) för fågelar

ters beståndstätheter så att jämförelser kan göras mel

lan olika tidpunkter, vanligen olika år och därmed be

ståndsförändringar registreras och övervakas. 

Metodbeskrivning 

Teknisk beskrivning 

Fältkikare 

Stoppur eller klocka med tydlig tidvisning (högst ca 

15 sek fel i avläsningen) 

Topografisk eller ekonomisk karta för inprickning av 

punkternas läge 

Kompass som komplement 

Tillvägagångssätt 

lnventeringsområde 

Något särskilt inventeringsområde behöver ej utses. In

venteringsområdet blir automatiskt definierat av obser

va tionsområdena kring de punkter som utväljs. Dessa kan 

utses godtyckligt inom ramen för de regler som anges 

nedan. 

Punkternas läge och avstånd 

Inventeraren utser en lämplig rutt eller sträcka och ut

ser utmed denna exakt 20 punkter. 

Punkterna skall ligga på sådant avstånd att dubbelräk

ningar av samma fåglar från närliggande punkter inte sker 

i någon större utsträckning. I skog får ett avstånd om 

200 m inte underskridas och i öppen terräng får avståndet 

inte vara mindre än 300 m. Vid fotförflyttning mellan 

punkterna bör avståndet ej överstiga 400 m, eftersom el-
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jest för mycket tid åtgår till förflyttning. Förflyttar 

man sig mellan punkterna med bil eller annat snabbt trans

portmedel kan avståndet ökas betydligt, från 500 m till 

en eller ett par kilometer, varvid risken att dubbelräk

na samma fåglar från närliggande punkter helt försvinner. 

Avståndet mellan punkterna behöver inte vara detsamma 

över hela rutten . 

Inventeraren anger topografiskt kartblad inom vilket ma

joriteten a v ruttens punkter ligger. 

- -
Vad skall räknas 

Alla sedda och hörda fåglar räknas från varje punkt. 

Räknetidens längd 

Exakt 5 min från varje punkt. 

Tid på säsongen 

Beror på inventeringens art: häckfågeltaxering, vinter

räkning etc. Standardiseras inom varje program. 

Tid på dygnet 

Normeras ej. Standardiseras inom varje program. Jfr ugg

leinventeringen. 

Upprepad räkning 

Om ej annorlunda anges för särskilt program används föl

jande norm: Inventera rutten en gång varje år på samma 

datum (plus/minus en period om 5 dagar) och starta vid 

samma klockslag i relation till soluppgången (plus / mi nus 

30 min) som under första året/inventeringen. 

Byte av observatör 

Om ej annat anges skall jämförelser meltan två tillfällen 

begränsas till rutter inventerade av samma observatör. 

Byt således ej observatör mellan o lika inventeringstill-
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fällen av samma rutt. 

Väderlek 

Inventeringarna skall utföras då väderförhållandena är 

gynnsamma. Således får man inte inventera då vindstyr

kan är så hö</ att hörbarheten väsentligt nedsätts, ej 

heller då det regnar eller snöar så kraftigt att man 

ser och hör dåligt. I öppen terräng får man inte inven

tera då tät dimma råder. Om vädret försämras under in

venteringens gång fortsätter man trots försämringen om 

man bara har några få stopp kvar, eljest avbryter man 

och gör om rutten från början vid ett senare lämpligt 

tillfälle eller utför de återstående stoppen närmast 

möjliga dag (dock ej så sent att de tidsmässigt faller 

utanför perioden) . 

Resultatredovisning 

Fältdata 

Inom Svenska häckfågeltaxeringen och Svenska vinterfågel

räkningen sker anteckningar i fält i vanliga antecknings

böcker. Efter hemkomsten förs observationerna över till 

särskild blankett (resultatprotokoll), som insänds till 

centralen för de två inventeringsprogrammen (Ekologihu

set, 223 62 Lund). Se blankettbilaga. 

På blanketten redovisas 

per inventeringstillfälle 

- observatörens personnummer, namn, adress, telefonnr 

- rutt nr, namn, längd och förlopp (kort beskrivning) 

- topografiskt kartblad, inom vilket majoriteten av 

ruttens punkter ligger 

- färdsätt 

- snöförhållanden (endast vinterräkningen) 

- inventeringstid (år, mån, dag) 

- starttid (klockslag) 

- sluttid (klockslag) 

BIN FÅGLAR BIOLOGISKA 78065-GZ 
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samt per punkt 

- antal individer av varje sedd eller hörd art (artn amn 

förtryckt) 

lnventeringsresultat 

Inventeringsresultaten skall för varje inventerad rutt 

rapporteras på samma blankett som fältdata (Resultatpr o 

tokoll). 

Sammanställning av resultat för varje rutt skall innehål la : 

Inventeringstidens början 
(år, månad, dag, klockslag) 

Inventeringstidens slut 
(år, månad, dag, klockslag) 

Ruttens läge (topografiskt kartblad) 

Observatör 

BIN-norm 

Listade arter med antal punkter och 
antal individer för varje art 

Listade punkter med antal arter och 
antal individer för varje punkt 

Totalantal olika arter 

Ackumulerat antal arter för alla punkter 

Totalantal individer 

Medeltal arter per punkt 
(= ack ant arter ) 

20 
Medeltal individer per punkt 

totalantal ind ) 
(= 20 
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Tidsåtgång och kostnad 

Normalt taxeras en rutt på 3-6 timmar. 

Utvärdering av metoden 

Vid beståndsövervakning med punkttaxeringsmetoden, som inte ger upp
skattningar av de& absoluta antalet fåglar inom ett område, utan en
dast ett jämförelsetal, är det väsentligt att standardisera inven
teringsförfarandet i vissa avseenden. Främst innebär detta att sam
ma punkter inventeras vid varje tillfälle om en jämförande räkning 
av fågelantalet skall göras. Vidare innebär det att man försöker be
gränsa jämförelserna till situationer då de yttre omständigheterna 
inte i alltför hög grad stör jämförbarheten hos resultat från olika 
tidpunkter. 

Fåglarnas möjlighet att bli upptäckta varierar med säsongen, tid
punkten på dygnet och väderleken (sångaktiviteten, sikten och hör
barheten för observatören). Idealiskt vore om man kunde inskränka 
sig till att jämföra räkningar gjorda under samma del av året, sam
ma tid på dygnet och under lika väderleksbetingelser. Tidpunkt på 
säsongen och under dygnet kan lätt standardiseras, medan man däre
mot normalt måste ge avkall på kravet att utföra inventeringarna 
under helt jämförbara väderleksbetingelser. 

Lokaliseringen av punkterna är inte av primär betydelse. Givetvis 
måste man dock se till att de hamnar så att de verkligen ger ett 
tillfredsställande stickprov av de arter eller fågelsamhällen man 
vill övervaka. 

I de flesta fall önskar man registrera så många arter som möjligt 
från så många biotoper som möjligt, men omständigheter kan förelig
ga, då man gör begränsningar i dessa avseenden. Eftersom det sålun
da inte krävs några speciella regler för val av punkter kan detta 
val överlämnas åt inventerarens godtycke. Så sker i både Svenska 
häckfågeltaxeringen och Svenska vinterfågelräkningen; de enda två 
inventeringsprogram inom vilka punkttaxeringsmetodens variant F42.07 
för närvarande används. 

Praktiska tips 

Registrering 

Varje inventerare skall numrera samtliga sina rutter (sommar-rutter 
såväl som vinter-rutter) i löpande följd från 01, 02 o s v. Nya rut
ter får aldrig ges ett tidigare använt nummer. Inventerarens person
nummer plus detta för honom unika ruttnuunner är hela ruttnumret, som 
skall användas på alla resultatprotokoll avseende rutten i fråga. 
Observera att om personbyte sker på en rutt kommer den automatiskt 
att få nytt nummer (personnumret och antagligen också det tvåsiffriga 
ruttnumret byts) och alltså betraktas som en helt ny rutt. 

Ruttens läge anges med topografiska kartbladets beteckning, t ex 
21 F SV. I de delar av Norrland där de topografiska bladen omfattar 
5x5 mil anges ruttens lokalisation med bladens olika fjärdedelar. 
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Lokalangivelsen skall avse det blad som innehåller flera av de 20 
stoppen än något annat blad; det är alltså inte förbjudet att ha 
rutten förlagd inom mer än ett kartblad. 

Ruttlängden rapporteras som närmast hela antal km för summan av få
gelvägsavstånden mellan punkterna (summan av 19 sträckor). 

Färdsättet anges med fyra alternativ 1) till fots eller på skidor, 
2) cykel eller moped, 3) bil eller motorcykel, 4) annat. 

Inventeringstiden anges med datum samt klockslag för start v i d förs
ta punkten och slut vid tjugonde punkten. 

Varje rutt skall förutom ruttnumret ha ett klartextnamn, som möjlig
gör en manuell dubbelkontroll av ruttens identitet om tveksamhet 
uppstått. (Exempel: Byvägsrutten, Hålsjön, Äkers lätten). Ruttens 
förlopp skall kort beskrivas : 

(Exempel: Börjar vid X-by kyrka, går längs vägen till A-lunda gård 
rakt genom skogen till T-huset vid B-ån, åter längs ån) . 

Inventerarens namn, adress och telefonnummer anges. 

Referenser 

Metodik och fältprotokoll 

Sören Svensson: Handledning för Svenska häckfåge ltaxeringen 
Zoologiska institutionen, Ekologihuset 
Helgonavägen 5, 223 62 LUND 
Tel 046/14 30 70 
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SVENSKA HÄCKFÅGELTAXERINGEN 
Punkttaxeringsmetoden Resultatprotokoll 

Rutt, Plats, Tid, Inventerare 
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PUNKTT AXERING FÖR 
BESTÅNDSÖVERVAKNING AV UGGLOR 
ENLIGT BUG BIN F 42.47 

Syfte 

- att bestämma indexvärden (jämförelsetal) för fågelarters 

beståndstätheter så att jämförelser kan göras mellan o

lika tidpunkter , vanligen olika år och därmed bestånds

förändringar registreras och övervakas . 

Metodbeskrivning 

Teknisk beskrivning 

Fältkikare 

Stoppur eller klocka med tydlig tidv isning (högst 

ca 15 sek fel i a v läsningen) 

Topografisk e ller ekonomisk karta f ö r inprickning 

av punktern a s l ä ge 

Kompass som komplement 

Bil 

Termometer 

Barometer 

Ficklampa 

Tillvägagångssätt 

Fäljande rutiner gäller för uggleinventering enligt BUG 

(Basinventering UGglor) : 

Rä knetide n vid var je stopp : 3 min. 

Fast avs t ånd me lla n s top pe n: c a 2 km mä t t me d b i l e n s 

trippmätare. 

Varje rutt skall inventeras 3 gånger per säsong (för 

Norrlands del under tiden 1/3 - 20 / 4). 

Inve nteringar na skall ske mellan 1 tim e fter s o lnedgån g 

e n och kl 01. För andra d e l a r a v l a nde t modiferas tide rna 

eft er de l ok a l a aktiv i te t s p e riod e rna h o s ugglor na . 

Förflyttningen sker per bil; alla stopp mås.te således 

ligga utmed vägar. 
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Resultatredovisning 

Fältdata 

För uggleinventeringen antecknas inventeringsdata direkt 

i fält på stansunderlag enligt RUBIN-systemet (se blan

kettbilaga) och särskilda anvisningar. 

På blanketten för,uggleinventering (BIRDLIST 73 - BILEXK) 

redovisas 

per inventeringstillfälle 

- observatörens namnkod 

- färdväg (rutt) 

- starttid (år, vecka, dag, klockslag) 

- sluttid (år, vecka, dag, klockslag) 

- vägmätarställning vid start och slut 

- väderleksförhållanden 

per punkt (stopp) 

- observatörens namnkod 

- klockslag 

- kartblad (punktens läge) , 5x5 km-ruta (ekonomisk karta) 

- vägmätarställning 

- väderleksförhållanden i första punkten och sedan 

för varje ny timme eller vid hastiga förändringar 

per observation 

- art 

antal (varje individ motsvarar en rad på blanketten) 

- tidsnummer (unikt för varje individ) 

- kartblad och lxl km-ruta (där fågeln beräknas befinna 

sig) 

lnventeringsresultat 

Inventeringsresultaten skall sammanställas per ekonomiskt 

kartblad, 5x5 km, enligt följande: I bearbetningen beak

tas för varje art och 5x5 km-ruta det högsta individan

tal som antecknats vid samtliga avlyssningsturer. 
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Inventeringstid (år, vecka, dag) 1. 

2. 

3. 

Ekonomisk karta (5x5 km-ruta) 

Observatör(er) 

BIN-norm 

Listade arter, antal individer 

för varje art samt tid (år, vecka) 

för maximumobservation 

Utvärdering av metoden 

Metoden ger goda jämförelsetal, om man arbetar med långa tidsserier 
(många år i följd). 

Vissa ugglearter ropar endast under rika gnagarår, trots att de uppe
håller sig i sina revir. Detta innebär en viktig felkälla vid jämfö
relser under en kort tidsserie (några få år). 

Praktiska tips 

En praktisk handledning för BUG (stencil) kan rekvireras från 
Ekologisk zoologi, Umeå universitet, 901, 87 UMEÄ. 
Tel 090/12 56 00. 

Referenser 

Metodik, fältprotokoll och datarutiner 

Svante Lindroth, Ekologisk zoologi, Umeå universitet, 
901 87 UMEÄ. (Specialinventering, ugglor, BUG) 
Tel 090/12 56 00 - 273. 

78065-GZ 
BIOLOGISKA 

INVENTERINGS-
NORMER 

1500 ex SNV 

BIN FÅGLAR 

Punkt tax. 

F42.47 Sid 11 



'"rj "" td 
.i:- c H 
N ;:l z 

~ 
.i:- rt '"rj 

" rt ;.., 

"' " "' X r-< ..... 
?;:; 0. 

UGGLEINVENTERING _G .... 

r·-- " '- · 

I~ ---~ 
BIN F42.47 / 

WCL. T~P ~N 

--~9 
....... ,, e>LUTPl..Jrr.~ 

Q.U(.TN . I STVQ.IUo. 

·-~ ·~ V c <I.. ..... ,. UOTA L EG. ,,..,. 
~._., fll\RTOO lc: AJZ.TSL..A.Q 100 ~ 1!)10T OP ~ - LÄ l <3' ~ I ......... .. ~ "'""'· PU~ ~IC1""11 1""i~Q:. 

N E """ ~:!>T . , > ~ 7 • '2 20 22 Ils ""· .. "" "" 
,.,, 

~7 50 5' IS<. Is? , ., ... ... ' ·"' ,. eo 

1. '1 ' 
f-!-1 _,_G & ,.}_1 ~ R, 15, v_,_ I Vt.t\.?." 1 1 13 111815 ~--'--'---'-- .Gl §~ 1..--L-J_. .a 2 ,01( ir .. J __ -LL..c-...l ..... _,___,__ ,Lw ... -'-- i-'-L ~J- L.- - l - . ,.., 

' 1 u~ U.flL....,_,__ .......... "--< ... .L... ~l.....L... _ J __ __ 1_ 1 ?,.1 j •T.l --'---'- 1 
'"' 1 

1 

H ' 1' P.A\L4&._ ' __L...j 1 1 1 
z td 
< H z t'l 0 

"'0 z r-< 

~~ 
>-3 0 
t".l " ::.; H 

::.; H "' z f; " "' I 

_L__ - LLJ LL_.E,1'1.R...J--'- ' '-"-- I ... -'-~- "-'·l' i-' ( " 
_ J_ _.l_ J._J _ J ~ ..... }f ..... u ... 5---' . L ...1_< L_j......... J • .J c.....J..... l.....J....._,_~--' · 

1--'- ' ~.L._~~j_,JJ iL&..Y..J;, lc ' ....Ll......L..L. __j_L_ J_ iJ,...~5 .... L 1-.l_ J _ _J_l._L -L ... L -1 ... ! ... . L~___L_ 

' 
t___J-+ , .._.JJ .t1MJL l....L. _L. .. L _ ...... __ L 1 __ l ...... L ... L _L_ --' _J .. l~L...J~ µ __j_ ~-'-~L.....L ...L . L....J__l L LI . ... l -L....LJ__J_l-.J...__J,__ 

1 1 tJÅNE. L ' -l-L- ~- '--'-· l.....J...... ~1-L-L J_ J _ 1~ ..J ....L.-L...J....L..J.....L.L.L...L..L...L...1.... 

,-+~ --L ... .l..- .i._ _.L 1 ! Vl ,t-jQ I ' ' I I-'-~'- 1 1 ' ' 

! L+i 1 ' IN a R !l........,_,_ ... •----1......L_J __ ~~ 
1 , ( I -'-1 · r..L. , I 

~ •. ..i. .. L.... I 2.C ~ ' 1 1 I ' 

H'-'- 2 1 S, ~gF, !'.'\,L , L I 1 ( 
' 

22 _/?,~G 1 N, I ' -'- ....J_J '~ ..L..L . r· 3C ST~ 2U 6 , [ T 1 6 31 >-.L... 

" ,.., co 
l.n 0 
0 G°' 
0 l.n 

. ..J ___,__,]i,] E.6~§.-J....J._ ~ .. 1 ' ' ! ....!.....J.... _6,[ It 1 

..... J ...... L~J ~~1 U, G , ~ -~ -'- '-'--'- -~ ~ ___J_l_ 5c ....J......L._L 1 
I 

(1) " X N ~LL_dj Ehi.Y,M 1 5.C 1 ' _1_ 

~ ..... ..!__,_ - ~ c.....J., C S,J,~J? ... .. - ' -' _1_ 1_ ..J ..... .L 1-L j ' ~1Js 2.~ J _ ,__l t.....L I I _J I I J _ j _ µ ' f>.L.L ~ ...... J ---1 _ -'-~L 
_ , 

· L..c... _J '1. ~ VÅfil!h,T,M .....L. ~~ '-"- -·- j....L.. ~-
1 r 1!......3 

I '1. l li,0_,__?L.L 1 H1 I .. 1-L ~J 

1 q.s 1 SLUT ' ' 
f I HO BRÖT , 81 .L I Dl I< . ~ 

' I 
A. N "'f" E C 1<:.1'1 1Nt;..O.Q.. Exempel på ifylld blankett 

till Punkttaxering , u gglor, BI NF42.47 

~ 
% 



PUNKTT AXERING FÖR 
YTTÄCKANDE KARTLÄGGNING BIN F 42.03 

Syfte 

- att bestämma jämförelsetal för fågelarters beståndstät

heter så att jämförelser kan göras mellan olika delar 

av ett område eller mellan olika områden. 

Metodbeskrivning 

Teknisk beskrivning 

Fältkikare 

Stoppur eller klocka med tydlig tidvisning (högst ca 

15 sek fel i avläsningen) 

Ekonomiska kartan 1:10 000 eller liknande 

Kompass 

Stegräknare som komplement 

Tillvägagångssätt 

lnventeringsområde 

Om undersökningsområdet är stort, indelas det i lxl km

rutor e nl igt Rikets Nät . Varje sådan ruta utgör en under

sökningsenhet. 

Om undersökningsområdet är litet (några km2 eller mindre), 

betraktas hela området som undersökningsenhet. Eventuellt 

kan området delas upp i delområden efter biotop, och varje 

delområde betraktas som undersökningsenhet. 

Punkternas läge och avstånd 

Punkterna skall läggas ut i ett rätv inkligt rutnät . Av

ståndet mellan punkterna kan få vara större i ett väder

streck än i e tt annat. Punkttätheten kan varieras mellan 

olika större delområden beroende på delområdets intresse, 

biotopernas mångfald, fågeltätheten och kravet på under

sökningens precision. Avståndet skall ".rid varje invente

ringsgenomgång vara lägst 200 m och högst 400 m. Vid 
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andra genomgången av området förskjuts lämpligen hela 

punktsystemet, så att andra genomgångens punkter hamnar 

mitt emellan första genomgångens punkter. På grund av 

att den onyttiga förflyttningstiden snabbt ökar i för

hållande till den nyttiga räknetiden vid ökat avstånd 

mellan punkter~a rekommenderas punktavstånd på 200 eller 

250 m om inte särskilda skäl föreligger för annat avstånd. 

Följande samband gäller mellan punkttäthet och avståndet 

mellan punkterna i ett rätvinkligt rutnät: 

Avstånd 

Täthet, punkter/km2 
(100) 200 

100 25 

250 

16 

300 

nl 
9 

(500) 

4 

Av praktiska skäl skall punkterna lokaliseras till cent

rum av lOOxlOO metersrutor enligt Rikets Nät. 

(Sådan punkt som trots allt förlagts till rutgräns hän

förs till den ruta som ligger norr eller öster om grän

sen.) 

Vad skall räknas 

Från varje punkt räknas alla hörda och sedda fåglar. 

Fåglarna registreras i två kategorier, nämligen 

1) de som observerats inom 100 m avstånd från punkten och 

2) de som observerats utanför detta avstånd. 

Räknetidens längd 

Exakt 5 minuter från varje punkt. 

Tid på säsongen 

Minst två genomgångar av området måste göras. Den ena 

genomgången skall ske vid en tidpunkt då stannfåglar så

som mesar samt tidigt anländande arter såsom trastar är 

aktiva. 

Den andra genomgången skall ske sedan de senare f lyttf åg

larna, främst sångare och flugsnappare anlänt i full ut

sträckning. Det exakta valet av tidsperioder måste modi

fieras efter de lokala betingelserna. 
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, som mycket grova riktlinjer kan följande användas: 

Södra Sverige: 

Mellersta S. 

Norra S. 

Fjällen 

Tid på dygnet 

tidig 

Il 

15/4 -
25/4 -
1/5 

15/5 sen 15/5 - 15/6 

25/5 Il 25/5 - 25/6 

1/6 1/6 - 1/7 

10/6 - 10/7 

Inventeringarna bör börja vid soluppgången (eller en halv 

timme efter) och pågå tills aktiviteten kraftigt avtar 

frampå förmiddagen. Normalt sker detta någon gång mellan 

kl nio och elva under våren och sommaren, men tidpunkten 

växlar med breddgrad och väderlek, och måste därför modi

fieras av inventeraren själv under arbetets gång beroen

de på de aktuella förhållandena. 

Resultatredovisning 

Fältdata 

Inventeringsdata antecknas i fält direkt på stansunderlag 

enligt RUBIN-systemet (se blankettbilaga) . Därvid redo

visas 

för varje projekt som helhet 

- projektbeteckning/uppdragsgivare 

- område 

per punkt 

- observatörens namn och namnkod 

- starttid vid punkten (år, vecka, dag, klockslag) 

- punktens läge, lOOxlOO m-ruta enligt Rikets Nät 

- väderlek och temperatur 

- biotop enligt BIRDLIST enkla biotopklassificering 

(ej obligatorisk uppgift) 

samt per observation 

- art 

- antal per art, fördelat på avstånd från punkten: 

<.100 m och )100 m ' 

Varje blankett upptar observationer från endast en punkt. 
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1: 

För en punkt kan möjligen åtgå flera än en blankett be

roende på antalet observerade arter. 

lnventeringsresultat 

Sammanställning av resultat sker för varje undersöknings

enhet som kan.l\Tara en lxl km-ruta eller annat delområde 

beroende på uppdragets syfte och inventeringsområdets stor

lek. Jfr definition och indelning av inventeringsområdet 

under rubrik Tillvägagångssätt. 

Sammanställningen per undersökningsenhet skall innehålla: 

Projektbeteckning/uppdragsgivare 

Inventeringsområde 

Undersökningsenhet (koordinater enligt 
Rikets Nät för lxl km-ruta/rutor) 

Undersökningsenhete~ utgör del av /en hel/ 
flera lxl km-ruta(or) 

Inventeringsperioder 1. 

2. 

Avstånd mellan punkterna: i S-N riktning 

i V-ö riktning 

Antal punkter inom undersökningsenheten 

Koordinater (lOxlO m) för en godtyckligt 
vald punkt 

(Viktigare biotoperx/ 

Observatör 

BIN-norm 

Listade arter i undersökningsenheten per 
inventeringsperiod med antal punkter med 
förekomst och antal individer 

______ ) 

Art Inventeringsperiod_l Inventeringsperiod 2 etc 
Antal pktr Antal Antal pktr Antal 
m.förekomst individer m.förekomst individer 

. . . . . . . . . . . 
X I eJ 0 bl 1ga t oris k Uppql ft 
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.; 
för hela inventeringsområdet sammanställs resultaten enligt 

.;0 van från ingående undersökningsenheter. Sammanställningen 

'credovisas som 

, - artkartor 
·1 

förekomst/ej förekomst l 
antal individer per art ~ per kartruta 

antal punkter med förekomst J 
- artantalskartor 

. antal arter per kartruta 

- artgruppskartor (t ex sankmarksarter, rovfåglar) 

f, Om biotop angivits för varje observationspunkt, kan ma-

~ terialet redovisas som antal arter, individer, punkter per 

biotop och kartruta . 

. Tidsåtgång och kostnad 

En observatör hinner i genomsnitt med 15 - 30 punkter under en mor
gon (ca 7 timmars arbete) beroende på framför allt terrängens fram
komlighet och lättheten att orientera i den. 

Utvärdering av metoden 

Vid yttäckande kartläggning med punkttaxeringsmetoden är målet att 
genomföra inventeringen så att resultaten från olika punkter, oli
ka delar av ett undersökt område eller olika områden blir jämförba
ra. Orsakerna till att resultaten inte utan vidare blir jämförbara 
är de talrika faktorer som påverkar hur många av de befintliga fåg
larna som ses och hörs från en punkt: inventerarens kvalifikatio
ner, tidpunkt på säsongen, tidpunkt på dygnet, biotopen, bullerstör
ningar, väderlek och fågelart. Effekten av dessa faktorer på möj
ligheten att upptäcka fåglarna varierar i tiden och i rummet. 

Vid yttäckande inventeringar krävs ett omfattande planeringsarbete 
för att reducera felkällorna. När man, som oftast torde bli fallet, 
önskar en yttäckande beskrivning av alla fågelarters relativa tät
heter inom ett område, ställs man också inför problemet att man 
inte kan inventera alla arter vid samma tidpunkt på säsongen eller 
dygnet. En del arter har sin aktivitetsperiod tidigt på säsongen, 
andra sent. En del arter är aktiva på dagen, andra på natten. Där
för krävs för en tillfredsställande inventering aldrig färre än 
två besök vid varje punkt, ett tidigt och ett sent på säsongen. 
Vill man ha med även de nattaktiva fåglarna krävs ytterligare ge
nomgångar av området, dels tidigt för ugglorna, dels sent för sent 
anländande nattfåglar. Sällan behöver dock nattgenomgångarna ske 
med samma täthet som daginventeringarna och heller inte alltid om-
fatta hela undersökningsområdet. ' 
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Lokaliseringen av punkterna är av fundamental betydelse (till skill
nad från vad fallet var vid beståndsövervakning). Normalt lägger man 
punkterna i form av ett regelbundet nätverk, ev med olika avstånd be
roende på terrängens mångformighet, fågelrikedomen och kraven på ex
akthet i beskrivningen av artsannnansättningen. En ytterligare skill
nad gentemot förfarandet vid beståndsövervakning är att man måste 
registrera fåglarna dels inom ett bestämt avstånd från punkten, dels 
utom detta avstånd. Anledningen är att man vid yttäckande invente
ringar oftast måste kunna ange med rätt hög precision var en obser
vation är gjord o~h att vissa fåglar kan höras el.ler ses på mycket 
långa håll. 

Reducering av felkällor 

Flera felkällor kan reduceras genom att besöken vid punkterna pla
neras på lämpligt sätt. Om flera observatörer deltar bör man först 
försäkra sig om att observatörerna är kompetenta och någorlunda lik
värdiga. Detta sker genom att man låter samtliga deltagare samtidigt 
och oberoende av varandra registrera fåglarna från ett större antal 
punkter. Observatörer som markant avviker från genomsnittet eller 
vad man erfarenhetsmässigt vet är normalt (man kan ha en 'normerande' 
observatör med i gruppen under provet) bör uteslutas. 

Genom en noggrann planering kan man variera utsättningen av obser
vatörer och tidpunkter så att de genomsnittliga förutsättningarna 
för grupper av punkter inom olika delar av hela undersökningsområ
det blir någorlunda likvärda. 

Observatören bör då och då kontrollera sin förmåga att bedöma gräns
avståndet 100 m. 

Praktiska tips 

Tid för inventeringen 

Tidsperioden på säsongen beror på inventeringens målsättning: vin
terfåglar, höstfåglar, häckfåglar etc. Särskilt intresse tilldrar 
sig häckfågelinventeringar. Häckningstiden har för flertalet arter 
en längd av drygt två månader i södra och mellersta Sverige och 
drygt en månad i norra Sverige. 

De lämpliga tidsperioderna kan variera kraftigt från år till år, 
särskilt den tidiga. Det är därför väsentligt att inte starta in
venteringarna förrän man för den tidiga perioden försäkrat sig om 
att trastarna anlänt, och för den senare perioden att sångare så
som trädgårdssångare och törnsångare, grå flugsnappare anlänt. 

Registrering och bearbetning 

Inom RUBIN har datarutiner speciellt avpassade för punktinvente
ringår framtagits. 
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Följande sallllllanställningar kan göras: 

- förteckning över antalet arter och antalet 
individer för varje inventerare och totalt 

- geografisk redovisning artvis i form av 
radskrivarkartor 

- beräkning av diversitetsindex 

redovisning av geografiska variationer i 
diversitetsindex medelst isaritmkartor (färg) 

Referenser 

Metodik 

Sören Svensson, Zoologiska institutionen, Ekologihuset, 
Helgonavägen 5, Lunds universitet, 223 62 LUND. 
Tel 046/14 30 70. 

Fältprotokoll och datarutiner 

Svante Lindroth, Ekologisk zoologi, Umeå universitet, 
901 87 UMEÅ. Tel 090/12 56 00 - 273. 

Lars Österdahl, Biodata, Riksmuseet, 104 05 STOCKHOLM. 
Tel 08/15 02 40. 

, 
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f 
t Inventering av fåglar 
7, 
~ 

Linjetaxering BIN F 43 

Metoden har flera varianter med skillnader bl a i inven

teringslinjens längd och förlopp. Här normeras endast en 

av dessa. 

LINJETAXERING FÖR YTTÄCKANDE 
KARTLÄGGNING 

Syfte 

BIN F 43.03 

- att bestämma indexvärden för fågelarters beståndstäthe

ter så att jämförelser kan göras mellan olika delar av 

ett område eller mellan olika områden. 

Tillämpningar 

Kartläggning av geografisk förekomst för fysisk planering 

på regional (t ex kommunal) nivå eller för studium av o

lika vegetationstypers fågelinnehåll. 

Metodbeskrivning 

Teknisk beskrivning 

Fältkikare 

Ekonomiska kartan 1:10 000 eller liknande 

Kompass. 

Tillvägagångssätt 

Inventeringsområde 

Undersökningsområdet indelas i lxl km-rutor enligt Rikets 

Nät, och varje sådan ruta utgör en un~rsökningsenhet. 
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lnventeringslinjernas läge och avstånd 

Linjerna utprickas på kartan systematiskt enligt följande: 

Inventeringsrutan genomtväras av parallella linjer med 

ett inbördes standardavstånd på 100 m i N-S eller V-ö 

riktning. Linjerna skall utläggas på ett sådant sätt att 

de yttersta linje~na kommer att löpa 50 m från gränsen 

mellan två rutor. 

Fig 1. Linjetaxering i lxl km-ruta med standardavståndet 

100 m mellan linjerna. 

-----;;. anger inventeringslinje med gångriktning. 

--- anger gångväg utan taxering 

x anger punkter där man med slut-starttid antecknar ny. 

biotop (1-4) och paus (5) 

Sammanlagd linjelängd i rutan är lOxl km = 10 km. 

Ingen inventeringslinje går i rutgränsen. 

ÖPPEN MARK 

100m 

som 

lkm 
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l4-v3 

ovanstående gångrutt är bra om man skall inventera en ru

ta till omedelbart efter den första: då börjar man gå i 

nästa ruta vid den första rutans slut. Om man skall in

ventera bara en ruta och vill återvända till START kan 

gångavståndet minimeras på följande sätt: 

Fig 2. Linjetaxering i lxl km-ruta med standardavståndet 

100 m mellan linjerna 

START 

SLUT 
som 

100m 

som 100m lkm som 

Även här blir den totala taxeringssträckan 10 km. 

Om man skall inventera ett stort område, behöver man in

te (bör man inte) klara av rutorna en efter en utan i 

stället gå i flera olika rutor varje dag. Se figur 3. 

Detta blir en ur statistisk synpunkt annan variant av 

systematiskt urval i tid och rum, enligt vilken man spri

der 'felen' bättre. Av 'Inventeringsresultat' skall fram

gå om en sådan variant av linjeutläggning tillämpats. , 
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DAG 1 

DAG 2 

I 
I 

DAGS 

DAG 1 

DAG 2 

DAG 1 

DAG 2 

DAGS 

Fig 3. Linjetaxering i 6-10 lxl km-rutor under 5 dagar 

med taxeringslinjer på 100 m avstånd från varandra lö

pande genom alla rutorna i följd. Bilden visar taxering 

i 6 rutor. Endast de två första dagarnas taxeringslinjer 

utritade. 

-. 
.. 

f-+.· . . . . . . 
I 

I 
I 

... 
~ 

'" 

.... 
~ 

~ 

~ 

1--4. . . . . . . 
1km 

-
~ -

~ -

Sådana rutor som ligger helt i öppen terräng kan invente

ras längs linjer på 200 m avstånd från varandra, varvid 

de yttre linjerna kommer att löpa 100 m från rutgränserna. 

Förflyttning 

Förflyttningshastigheten skall vara så Jamn som möjligt, 

2-3 km/tim. Stopp för att lyssna, identifiera fåglar och 

anteckna får ej vara längre än någon minut. 

Vad skall räknas 

Under förflyttning längs linjer på standardavstånd räknas 

alla sedda och hörda fåglar inom 50 m avstånd från linjen. 

I öppen terräng där linjeavståndet är 200 m räknas alla 

sedda och hörda fåglar inom 100 m avstånd från linjen. 
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Strävan är att för varje lxl km-ruta notera varje fågelin

divid en och endast en gång. En och sanuna individ som obser

veras i flera km-rutor noteras en gång för varje ruta. 

Tid på säsongen 

Minst två genomgångar av området måste göras. Den ena ge

nomgången skall ske vid en tidpunkt då stannfåglar såsom 

mesar samt tidigt anländande arter såsom trastar är ak

tiva . 

Den andra genomgången skall ske sedan de senare flytt

fåglarna, främst sångare och flugsnappare anlänt i full 

utsträckning . Det exakta valet a v tidsperioder måste mo

difieras efter de lokala betingelserna. 

Som mycket grova riktlinjer kan följande användas: 

Södra Sverige: tidig 15/4 - 15/5 sen 15/5 - 15/6 

Mellersta s. 25/4 - 25/ 5 Il 25/S - 25/6 

Norra S. 1/ 5 - 1 / 6 " 1/6 - 1/7 

Fjällen 10/ 6 - 10/7 

Tid på dygnet 

Inventeringarna bör börja v id soluppgången (e ller en halv 

timme efter) och pågå tills aktiviteten kraftigt avtar 

frampå förmiddagen . Normalt sker detta någon gång mellan 

kl nio och elva under våren och sommaren, men tidpunkten 

växlar med breddgrad och väderlek, och måste därför mo

difieras av inventeraren själv under arbetets gång bero

ende på de aktuella förhållandena. Skall inventeringen 

omfatta även nattaktiva fåglar tillkommer inventeringar 

från 1 tim efter solens nedgång till kl 01 . 00. 

Resultatredovisning 

Fältdata , 
Inventeringsdata antecknas i fält direkt på stansunderlag 

enligt RUBIN-systemet (se blankettbilaga) . Därvid redovi-

sas 
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I 
1: 

för varje projekt som helhet 

- projektbeteckning/uppdragsgivare 

- område 

för varje lxl km-ruta 

- starttid: år,~vecka, dag, klockslag 

- observationsbredd = linjeavstånd 

- taxeringsvariant enligt figur 3 (ja/nej) 

- antal rutor i rutblocket (om ja ovan) 

- observatörens namn och namnkod 

- lägesangivelse enligt Rikets Nät 

- viktigare biotoper enligt BIRDLIST enkla biotopklassi-

ficering (ej obligatorisk uppgift) 

- väderlek: temperatur, molnighet, vind 

- sluttid: år, vecka, dag, klockslag 

för varje observation 

- klockslag eller tidsnummer 

- art 

- antal, ev fördelat efter kön och ålder 

Om taxeringen av någon anledning avbryts inom en taxe

ringsruta anges detta med sluttid för redan fullbordad 

taxering och ny starttid efter pausen. 

På samma sätt anges slut/start-tid vid varje förändring 

av biotop eller väderlek. Se fig 1. 

Inventeringsresultat 

Sammanställning av resultat per lxl km-ruta skall inne

hålla: 
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~ojektbeteckning/uppdragsgivare 

nventeringsområde, ev delområde 

'nventeringsperioder 1. 

2. 

tnventeringsrutans koordinater enligt 

Rikets Nät 

Inventeringslinjernas riktning (N-S 
eller (V-Ö) 

Inventeringslinjernas avstånd 

Inventeringslinjernas sammanlagda längd 

Taxeringsvariant enligt fig 3 (ja/nej) 

Antal rutor i rutblocket (om ja ovan) 

Observatör 

(Viktigare biotoperx/ 

BIN-norm 

Listade arter i lxl km-rutan med 

antal individer för varje art 

x) Ej obligatorisk uppgift 

För hela inventeringsområdet sammanställs resultaten en

ligt ovan från ingående lxl km-rutor. Sammanställningen 

redovisas som 

- artkartor 

förekomst/ej förekomst 

antal individer per art 

- artantalskartor 

. antal arter per kartruta 

l 
] per kartruta 

- artgruppskartor (t ex sankmarksarter, rovfåglar) , 
Om viktigare biotoper angivits i varje kartruta, kan ma

terialet redovisas som antal arter och/eller antal indi-
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vider av varje art per biotop och kartruta. 

Tidsåtgång och kostnad 

Tidsåtgången för inventering av en lxl km-ruta med tio linjer på 
standardavståndet 100 m blir 3 1/2-5 tim. Med fem linjer på avst~n
det 200 m (i öppen l;erräng) tar inventeringen 2-3 tim per lxl km
ruta. En inventerare kan alltså klara högst 2 rutor per dag. 

Utvärdering av metoden 

Vid yttäckande kartläggning med linjetaxeringsmetoden är målet att 
genomföra inventeringen så att resultaten från olika delar av ett 
undersökt område eller olika områden blir jämförbara. Orsakerna till 
att resultaten inte utan vidare blir jämförbara är de talrika fak
torer som påverkar hur många av de befintliga fåglarna som ses och 
hörs: inventerarens kvalifikationer, tidpunkt på säsongen, tidpunkt 
på dygnet, biotopen, bullerstörningar, väderlek och fågelart. Effek
ten av dessa faktorer på möjligheten att upptäcka fåglarna varierar 
i tiden och i runnnet. 

Vid yttäckande inventeringar krävs ett omfattande planeringsarbete 
för att reducera felkällorna. När man, som oftast torde bli fallet, 
önskar en yttäckande beskrivning av alla fågelarters relativa tät
heter inom ett område, ställs man också inför problemet att man 
inte kan inventera alla arter vid samma tidpunkt på säsongen eller 
dygnet. En del arter har sin aktivitetsperiod tidigt på säsongen, 
andra sent. En del arter är aktiva på dagen, andra på natten. Där
för krävs för en tillfredsställande inventering aldrig färre än två 
besök i varje ruta, ett tidigt och ett sent på säsongen. Vill 
man ha med även de nattaktiva fåglarna krävs ytterligare genom-· 
gångar av området, dels tidigt för ugglorna, dels sent för sent 
anländande nattfåglar. Sällan behöver dock nattgenomgångarna ske 
med samma täthet som daginventeringarna och heller inte alltid om
fatta hela undersökningsområdet. 

Lokaliseringen av linjerna är av fundamental betydelse, och man mås
te strikt följa normens anvisningar härför. Se 'Inventeringslinjernas 
läge och avstånd' i avsnitt 'Tillvägagångssätt', (fig 1, 2 och 3). 

Reducering av felkällor 

Flera felkällor kan reduceras genom att besöken i rutorna planeras 
på lämpligt sätt. Om flera observatörer deltar bör man först och 
främst försäkra sig om att observatörerna är kompetenta och någor
lunda likvärdiga. Detta sker genom att man låter samtliga deltagare 
samtidigt och oberoende av varandra registrera fåglarna i en ruta. 
Observatörer som markant avviker från genomsnittet eller vad man er
farenhetsmässigt vet är normalt (man kan ha en "normerande" observa
tör med i gruppen under provet) bör uteslutas. 

Genom en noggrann planering kan man variera utsättningen av obser
vatörer och tidpunkter så att de genomsnittliga förutsättningarna 
för varje ruta inom undersökningsområdet blir någorlunda likvärdiga. 
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Observatören bör då och då kontrollera sin förmåga att bedöma gräns
avståndet 50 respektive 100 m. 

Praktiska tips 

Tid för inventeringen 

Tidsperioden på säsongen beror pa inventeringens målsättning : vin
terfåglar, höstfåglar, häckfåglar etc. Särskilt intresse tilldrar 
sig häckfågelinventeringar. Häckningstiden har för flertalet arter 
en längd av drygt två månader i södra och mellersta Sverige och 
drygt en månad i norra Sverige. 

De lämpliga tidsperioderna kan variera kraftigt från år till år, sär
skilt den tidiga. Det är därför väsentligt att inte starta invente
ringarna förrän man för den tidiga perioden försäkrat sig om att 
trastarna anlänt, och för den senare perioden att sångare såsom 
trädgårdssångare och törnsångare, grå flugsnappare anlänt. 

Registrering och bearbetning 

Som hjälp vid registrering av fältdata kan BIRDLIST fältmanual rek
vireras från Biodata, Riksmuseum, 104 05 Stockholm. 

Inom RUBIN har datarutiner avpassade för linjeinventeringar fram
tagits . 

Följande sammanställningar kan göras: 
- förteckning över antalet arter och antalet individer 

för varje inventerare och totalt 

- geografisk redovisning artvis i form av radskrivarkartor 

- beräkning av diversitetsindex 

redovisning av geografiska variationer i diversitetsindex medelst 
isaritmkartor (färg) 

Referenser 

Metodik 

Sören Svensson, Zoologiska institutionen, Ekologihuset, 
Helgonavägen 5, Lunds universitet, 223 62 LUND. 
Tel 046/14 30 70. 

Fältprotokoll och datarutiner 

Svante Lindroth, Ekologisk zoologi, Umeå univ,rsitet, 
901 87 UMEÅ . Tel 090/12 56 00 - 273. 

Lars Österdahl, Biodata, Riksmuseet, 10405 STOCKHOLM. 
Tel 08/15 02 40 
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Inventering av fåglar 

Artlistning BIN F 61 

BESTÄMNING AV HÄCKANDE ARTER BINF 61.1 

Syfte 

- att upprätta en lista över de arter som häckar inom 

ett område 

Metodbeskrivning 

Teknisk beskrivning 

Karta 

Fältkikare 7x50 eller bättre 

Tillvägagångssätt 

lnventeringsområde 

Om inventeringsområdet är stort skall det uppdelas i ru

tor om lxl km eller 5x5 km relaterade till Rikets Nät. 

Vad skall räknas 

Alla arter med angivande av högsta iakttagna häcknings

kriterium enligt följande lista: 

A Observerad under häckningstid men ej i lämplig häck
ningsbiotop 

B Observerad under häckningstid i lämplig häcknings
biotop 

C Sjungande hane eller andra häcknings(revir)-läten 
eller andra jämförbara beteenden observerade vid 
ett tillfälle ,. 

D Par (hane och hona tillsammans) observerat i lämplig 
häckningsbiotop 
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' '' 

I' 
: 

E Permanent revir konstaterat genom observation av sång 
eller annat till funktionen motsvarande läte eller be
teende på samma plats under minst två olika dagar 

F Parningsceremonier, parningsspel, parning 

G Besök vid sannolik boplats 
J 

H Upprört eller oroligt beteende eller varningsläten 
från vuxna fåglar tydande på ägg eller ungar i när
heten 

I Ruvfläckar 

J Bobyggande eller utgrävning (uthackning) av bohål 

K Avledningsbeteende eller fågel som spelar skadad 

L Använt bo påträffat 

M Nyligen f lygga ungar eller dunungar 

N Vuxen fågel in i/ut ur bo (bohål) på sätt som antyder 
att boet är bebott 

O Vuxen fågel som bär bort exkrementsäck 

P Vuxen fågel med föda åt ungar 

Q Äggskal påträffade 

R Bo där vuxen fågel iakttagits ruvande 

S Ungar hörda från bo 

T Ägg eller ungar sedda i bo 

Häckningskriterierna A - D sammanfattas som möjlig häck

ning, E - J som trolig häckning och K - T som säker häck

ning. Vid en inventering bör man sträva efter att av så 

många arter som möjligt erhålla observationer som uppfyl

ler något av kriterierna för säker häckning. 

Observera att endast de faktiska observationerna, ej någ

ra antaganden eller bedömningar, får ligga till grund för 

angivelse av kriterium. 

Antal besök 

En fullständig inventering av varje delområde skall om

fatta minst 2 besök under dagtid samt ett tidigt och ett 
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sent nattbesök. 

Tid på dygnet 

rnventeringsarbetet utförs på dagaktiva arter huvudsak

ligen mellan soluppgången och middagstiden. Ugglor krä

ver nattinventering tidigt på våren eller under sommar

nätter då de har skrikiga ungar. Flera sankmarksfåglar 

är nattaktiva under maj-juni. Nattskärror inventeras 

samtidigt som uggleungar. 

Tid på säsongen 

Inventeringsbesöken skall spridas under häckningssäsong

en så att alla arter har möjlighet att komma med. De bör 

t' dock koncentreras till den del av häckningssäsongen då 

i, flertalet arter häckar. 

Resultatredovisning 

Fältdata 

Inventeringsdata antecknas direkt i fält på stansunderlag 

enligt RUBIN-systemet (se blankettbilaga) . Därvid redovi-

sas 

för inventeringen som helhet 

- projektbeteckning/uppdragsgivare 

- område, region 

- arter som skall inventeras (om ej alla) 

för varje inventerad ruta om lxl km eller 5x5 km 

- lokalangivelse enligt Rikets Nät 

- starttid (år, vecka, dag) för varje besök 

- sluttid (år, vecka, dag) för varje besök 

- observatör 

- arter med angivande av häckningskriterier (A-T) 
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Inventeringsresultat 

Inventeringsresultat redovisas per område enligt följande: 

Projektbeteckning/uppdragsgivare 

Tidpunkter för besök i området 

(år, vecka, 
,/ 

dag) 

1. 2. 3. 4. 

: : : : 

Koordinater enl Rikets Nät för i området 

ingående rutor 

: 

Observatör 

BIN-norm 

Lista över fågelarter, som bedömts häcka inom området: 

---I 

lx) 2 3 1 etc. 
I 

Art Ruta Ruta Ruta I Summa 
I I rutor 
T-----1 

Art 1 kriterium kriterium kriterium: etc. I 

I 
Art 2 kriterium kriterium kriteriumletc I 

I I . . . I . I 
I I . . 
I I 
I I 

I I Summa I I Summa olika 
arter I I arter i 

I I området ----
x) Här anges kartrutans kod enligt Rikets Nät 

Tidsåtgång och kostnad 
Tidsåtgången beror på områdets storlek, artrikedom, biotopmångfor
mighet och terrängframkomlighet. 

Följande allmänna riktlinjer kan användas vid en översiktlig kost
nadsberäkning: 
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~'. Områdets storlek 
r:· 

Områdets svårighetsgrad 

Lätt inventerat Svårinventerat 
~: 
fi 2 
' 1 km minst 10 tim 

minst 30 tim 

minst 20 tim 

minst 50 tim 5 km
2 

Som lättinventerade betraktas exempelvis slättområden, magra skogar 
med mycket öppen mark (hyggen eller mossar) samt områden med gott 
om bilvägar. Som svåra betecknas dels skogar med dåliga vägnät, dels 
alla rika och omväxlande områden med nedsatt framkomlighet på grund 
av kuperad terräng, kärrmarker, åar eller sjöar med öar. 

' Utvärdering av metoden 

Som regel bör uppgifter om såväl artsammansättning som numerär in
hämtas som underlag för beslut som rör fågelfaunan. I enstaka fall 
kan dock enbart kvalitativa data, d v s en sammanställning över vil
ka arter som förekommer, vara av värde. Att inhämta sådan informa-

· tion kan vara aktuell då begränsad inventeringstid står till förfo
gande, då inventeringen skall omfatta stora ytor, då de ekonomis
ka resurserna är små eller då det bedöms som viktigare att ha en 
så komplett artlista som möjligt än att ha kvantitativa data om 
bara en del av arterna. 

Metoden har i föreliggande norm beskrivits i enlighet med rutinerna 
för Svensk fågelatlas, som är ett riksomfattande projekt för kart
läggning av sa2tliga häckande fåglars utbredning med en upplösnings
grad på SxS km . Metoden kan användas vid inventering inom alla ty
per av terräng. 

Att en art saknas i artlistan betyder naturligtvis inte att den med 
säkerhet också saknas i den inventerade rutan. Det är mycket svårt 
att säkerställa att alla förekonunande arter verkligen kommer med. 
Är inventeringen välgjord och täcker olika delar av häckningssä
songen och dygnet torde dock riskerna att man missat flera arter 
vara obetydliga. 

Praktiska tips 

Genom en god planering ökar man möjligheterna att få en fullständig 
artlista över häckfågelfaunan under kortast möjliga tid. Planering
en kan bl a bestå i att man på förhand undersöker vilka arter som 
tidigare registrerats i området, var dessa påträffats och vilka om
råden som redan är kända för att ha stor artrikedom. Man kontrolle
rar då först dessa lokaler. Är området stort, bör man också plan
lägga färdvägen inom området med hjälp av karta och ev kombinera 
arbete inom flera områden samma dag om detta spar tid. Bil eller 
annat transportmedel används så snart det finns tillräckligt med 
vägar i undersökningsområdet. 

Man skall eftersträva att besöka alla förekommande biotoper. Stora 
biotopmässigt enhetliga delar av undersöknin~sområdet behöver dock 
inte gås igenom helt. 
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Referenser 

Metodik 

Sören Svensson 1974: Mer om Svensk fågelatlas - Vår Fågelvärld 33:1 

i 
Fältprotokoll och datarutiner 

Svante Lindroth, Avd för ekologisk zoologi, Umeå Universitetet, 
901 87 UMEÄ 
Tel 090/12 56 00 - 273 

Lars Österdahl, Biodata, Naturhistoriska Riksmuseet 
Fack, 104 05 STOCKHOLM 
Tel 08/15 02 40 
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