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Introduktion

I	detta	kompendium	skall	jag	försöka	att	kortfattat	sammanfatta	olika	
metoder	som	används	för	att	inventera	fåglar.	I	slutet	av	varje	kapitel	
ges	litteraturhänvisningar	för	dig	som	vill	veta	mer	om	någon	särskild	
metod.	Häftet	är	menat	att	vara	en	guide	till	dig	som	planerar	att	ut-
föra	en	inventering	och	vill	avgöra	vilken	metod	som	kan	vara	lämplig	
att	använda.

Fågelinventeringar	utgör	redan	idag	en	viktig	del	av	miljöövervak-
ningen	i	landet,	bland	annat	genom	projektet	”Svensk	Fågeltaxering”.	
Denna	typ	av	aktivitet	kan	komma	att	öka	ytterligare	inom	en	snar	
framtid,	inte	minst	tack	vare	de	16	miljömål	som	riksdagen	klubbade	
igenom	för	några	år	sedan.	Fåglar	kommer	in	i	bilden	för	flera	av	dessa	
mål,	till	exempel	”levande	skogar”,	”myllrande	våtmarker”,	”ett	rikt	
odlingslandskap”	och	inte	minst	det	nytillkomna	miljömålet	”ett	rikt	
växt-	och	djurliv”.	Viktiga	delar	i	dessa	miljömål	är	konkreta	åtgärder	
och	uppföljning.	Bland	annat	skall	åtgärdsprogram	upprättas	för	ho-
tade	arter	och	miljöer.	För	närvarande	finns	eller	håller	det	på	att	tas	
fram	sådana	åtgärdsprogram	för	14	svenska	fågelarter.	Det	praktiska	
arbetet	med	miljömålen,	bland	annat	upprättande	av	åtgärdsprogram,	
ligger	delegerat	till	de	olika	länsstyrelserna	runt	om	i	landet.

Även	inom	ramen	för	EU:s	Natura	2000-arbete	finns	det	stort	
behov	för	fågelinventerare.	Natura	2000	är	ett	nätverk	av	skyddade	
områden	i	Europa	och	bygger	på	två	dokument,	fågeldirektivet	
samt	art-	och	habitatdirektivet.	I	Sverige	finns	ca	500	så	kallade	
SPA-områden	(Special	Protected	Areas	–	särskilda	skyddsområden)	
listade	under	fågeldirektivet,	och	alla	dessa	skall	inventeras	under	de	
närmaste	åren	i	så	kallade	basinventeringar.	Återigen	är	ansvaret	för	
att	utföra	detta	utlagt	på	de	olika	länsstyrelserna.	

Fågelinventeringar	kan	också	vara	viktiga	i	många	andra	samman-
hang.	Bland	annat	när	det	skall	upprättas	så	kallade	miljökonsekvens-
beskrivningar	(MKB)	i	samband	med	olika	typer	av	exploateringar,	
eller	om	man	vill	följa	upp	vad	som	hänt	efter	en	exploatering	eller	
restaureringsåtgärd.

Av	flera	anledningar	är	fåglar	särskilt	väl	lämpade	som	indikato-
rer	på	tillståndet	i	naturen.	Bland	annat	svarar	många	fågelarter	ofta	
snabbt	på	förändringar	i	miljön.	Vidare	är	fåglar	i	allmänhet	relativt	
lätta	att	artbestämma	och	inventera	och	det	finns	många	duktiga	orni-
tologer	som	kan	utföra	arbetet.	

Vår	förhoppning	är	att	SOF:s	medlemmar,	genom	att	intressera	sig	
för	och	lära	sig	mer	om	inventeringar,	skall	ges	en	möjlighet	att	möta	
detta	framtida	behov	av	fågelinventerare.

Robert Ekblom
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Det	finns	en	hel	djungel	av	olika	inventerings-
metoder	att	välja	på	och	detta	kanske	kan	verka	
onödigt	och	krångligt.	Det	vore	naturligtvis	enk-
lare	om	det	bara	fanns	en	inventeringsmetod	som	
alla	använde.	Då	skulle	det	ju	till	exempel	vara	
mycket	enklare	att	jämföra	resultaten	från	olika	
inventeringar	med	varandra.	Anledningen	till	
att	det	finns	så	många	metoder	är	att	de	passar	
olika	bra	i	skilda	sammanhang.	Alla	metoder	har	
svagheter	och	det	gäller	att	man	anpassar	inven-
teringen	efter	de	förutsättningar	som	råder.	De	
viktigaste	faktorerna	att	ta	hänsyn	till	vid	val	av	
metod	är	vilket	som	är	målet	med	inventering-
en,	vilka	arter	som	skall	inventeras,	hur	stort	un-
dersökningsområdet	är,	hur	lång	tidsperiod	som	
inventeringen	skall	löpa	över	och	hur	mycket	re-
surser	(framför	allt	inventerare)	som	finns	för	att	
utföra	inventeringen.

Det	allra	första	man	måste	ha	klart	för	sig	när	
man	skall	välja	en	lämplig	metod	för	sin	inven-
tering,	är	syftet	med	inventeringen	i	fråga.	Olika	
inventeringsmetoder	genererar	olika	typer	av	data	
och	det	är	därför	av	största	vikt	att	veta	vilka	frå-
gor	man	vill	besvara	med	undersökningen.	Några	
av	de	vanligaste	målen	med	inventeringar	finns	
listade	i	Figur	1.

En	avgörande	faktor	för	val	av	metod	är	vil-

ken	information	man	vill	få	fram	för	en	viss	art	
(Figur	2,	Tabell	1).	I	vissa	fall	är	man	inte	alls	in-
tresserad	av	individantal	utan	bara	av	artens	(eller	
arternas)	utbredning.	I	dessa	fall	kan	man	an-
vända	sig	av	en	väldigt	översiktlig	metod	där	man	
inte	alls	behöver	räkna	fåglarna	(exempelvis	atlas-
inventering).	I	andra	fall	är	man	intresserad	just	
av	tätheter	eller	absoluta	antalet	fåglar	i	ett	visst	
område.	Då	måste	man	använda	sig	av	mycket	
mer	omfattande	undersökningar	till	exempel	re-
virkarteringar	eller	distansanalys	för	att	uppskat-
ta	antalet	individer	i	området.	Ofta	är	det	dock	
inte	nödvändigt	att	få	absoluta	tal	på	antalet	indi-
vider	utan	det	räcker	med	ett	index	som	kan	jäm-
föras	mellan	två	olika	tidpunkter,	exempelvis	före	
och	efter	en	restaureringsåtgärd	eller	om	man	vill	
följa	populationstrender	över	tiden.	Många	me-
toder,	till	exempel	linje-	och	punkttaxeringar	ger	
just	denna	typ	av	jämförbara	index.	Vid	denna	
typ	av	studie	är	det	viktigt	att	tänka	på	att	utföra	
undersökningarna	på	exakt	samma	sätt	vid	de	
olika	tillfällena	för	att	kunna	jämföra	resultaten.

En	annan	viktig	fråga	att	ta	ställning	till	är	
om	man	vill	göra	en	komplett	undersökning	av	
ett	helt	område	eller	om	det	räcker	med	att	ta	
ett	stickprov	av	området	och	sedan	med	hjälp	av	
statistik	räkna	fram	tätheter,	index	eller	trender.	
Väljer	man	att	ta	ett	stickprov	är	det	viktigt	att	
försäkra	sig	om	att	detta	blir	representativt	för	
hela	området.	Det	är	väldigt	lockande	att	välja	
ut	de	bästa	lokalerna	och	inventera	där,	men	då	

• Beskriva biologiskt intresse för ett visst område eller jämföra flera områden
• Uppskatta utbredningsområden och beståndsstorlekar av en eller flera arter
• Bevaka eventuella populationsförändringar
• Bestämma vilka typer av miljöer en viss art lever i
• Bestämma varför en art har minskat/ökat
• Följa vad som händer efter en bevarandeåtgärd eller exploatering
• Beskriva en arts populationsdynamik

Figur 1. Några vanliga mål med inventeringar. Det är viktigt att veta syftet med en inventering för att 
kunna välja en inventeringsmetod som passar frågeställningen.

Att välja inventeringsmetod

Motstående sida:
Genom olika inventeringar har man kunnat följa 
röda gladans (Milvus milvus) expansion i Sverige.
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kan	man	inte	använda	uppgifterna	för	att	dra	
slutsatser	angående	ett	större	område.	Det	finns	
två	olika	typer	av	stickprovsförfarande	som	man	
kan	använda	sig	av,	slumpmässigt	stickprov	och	
systematiskt	stickprov.	Som	framgår	av	namnet	
bygger	ett	slumpmässigt	stickprovsförfarande	på	
att	man	låter	slumpen	(t.ex.	genom	lottdragning	
eller	med	hjälp	av	slumptal)	bestämma	helt	hur	
stickproven	skall	ligga	i	undersökningsområden.	
Vid	ett	systematiskt	stickprov	placerar	man	i	stäl-
let	inventeringsområdena	på	ett	regelbundet	sätt	
(t.ex.	vid	vissa	kartkoordinater	eller	med	ett	be-
stämt	avstånd	från	varandra)	över	hela	området.	
Både	slumpmässiga	och	systematiska	stickprov	
kan	man	dessutom	vikta	så	att	man	får	med	olika	
typer	av	miljöer	i	undersökningsområdet.	Detta	
brukar	kallas	stratifierat	stickprovsförfarande.	Läs	
mer	om	hur	man	lämpligen	tar	ett	representativt	
stickprov	i	kapitlet	om	linjetaxeringar	(sid.	14).

Det	som	ofta	slutligen	ändå	begränsar	metod-
valet	är	tillgång	på	tid	och	resurser	(främst	be-
manning).	Några	av	metoderna	tar	väldigt	myck-
et	tid	i	anspråk	eftersom	de	förutsätter	att	man	
gör	många	besök	i	samma	område.	Om	man	väl-
jer	ett	för	stort	undersökningsområde,	kan	det	

bli	praktiskt	omöjligt	att	hinna	genomföra	hela	
inventeringen	under	en	säsong	utan	hjälp.	Sär-
skilt	viktigt	är	det	att	inte	ha	allt	för	omfattan-
de	fältarbete	om	man	vill	att	inventeringen	skall	
kunna	upprepas	år	efter	år,	helt	enkelt	på	grund	
av	risken	att	tröttna.	Kanske	blir	man	rent	av	
tvungen	att	ändra	på	målsättningen	om	det	visar	
sig	att	man	inte	har	tillräckligt	med	tid	och/eller	
inventerare	för	att	kunna	besvara	alla	uppställda	
frågor.

Det	är	också	viktigt	att	anpassa	inventeringen	
efter	inventerarens	erfarenhet	och	artkunskap.	
Kanske	måste	man	begränsa	inventeringen	till	
vissa	arter	som	inventeraren	har	tillräcklig	kun-
skap	om	och	erfarenhet	av	för	att	kunna	räkna	på	
ett	tillfredställande	sätt.	Om	man	skall	ha	fler	än	
en	person	som	skall	utföra	inventeringen	är	det	
viktigt	att	ta	hänsyn	till	detta	i	planeringen.	Även	
mellan	erfarna	inventerare	kan	det	finnas	ganska	
stora	individuella	skillnader	i	hur	många	fåglar	
man	upptäcker	under	en	viss	inventeringsinsats.	
Träning	och	utbildning	av	inventerarna	i	den	ak-
tuella	inventeringsmetoden	kan	vara	bra	för	att	
reducera	denna	typ	av	felkälla.

Figur 2. Olika inventeringsmetoder ger olika typer av mått på individantal. Här listas några vanliga in-
venteringsmetoder med avseende på vilket mått som erhålls. För att få fram absoluta individantal från 
Linje- och punkttaxeringar krävs att man kontrollerar för individer som inte upptäckts, till exempel ge-
nom distansanalys.

	 	 	 	
	 	 	 	 Inget

  Mått på individantal  Relativt

    Absolut

Atlasinventering
Artlista

Linjetaxering
Punkttaxering
Sträckräkning
Standardiserad fångst

Revirkartering
(Linjetaxering)
(Punkttaxering)

{
{
{
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Tabell 1. Några	vanliga	inventeringsmetoder	och	deras	användningsområden.

Metod Mått på  Antal besök Arter Användning
 individantal

Revirkartering	 Absolut	 8–10	 	 Endast	stationära		 Detaljstudier	av	ett	visst	
	 	 	 	 revirhävdande	arter	 område	eller	art,	där		
	 	 	 	 	 man	vill	veta	antal	indi-	
	 	 	 	 	 vider	och	få	information		
	 	 	 	 	 om	revirens	placering.

Linjetaxering/	 Relativt	 1–några	 Lätt	att	missa		 Många	typer	av	studier	
Punkttaxering	 (absolut)	 	 	 skygga	och	tysta		 där	man	vill	få	fram	ett	
	 	 	 	 arter	 antalsindex,	till	exempel		
	 	 	 	 	 för	att	undersöka	
	 	 	 	 	 förändring	över	tid.	

Atlasinventering	 Inget	 Några	 	 Alla	häckande	arter	 Översiktsstudier	där		
	 	 	 	 	 man	är	intresserad	av		
	 	 	 	 	 vilka	arter	som	häckar	i		
	 	 	 	 	 ett	visst	område	eller	
	 	 	 	 	 där	man	vill	ta	fram	en		
	 	 	 	 	 utbredningskarta	för	en		
	 	 	 	 	 viss	art.
	

En atlasinventering kan visa utbredningen av 
en art men ger inte svar på frågan hur många 
härmsångare (Hippolais icterina) som häckar i ett 
visst område.



�



�

En	viktig	fråga	att	ta	ställning	till	vid	plane-
ring	av	en	inventering	är	vilka	arter	man	skall	
undersöka.	Vid	generella	inventeringar	försöker	
man	oftast	att	få	med	så	många	arter	som	möjligt	
och	räknar	helt	enkelt	alla	arter	man	ser	och	hör.	
Man	lägger	då	också	inventeringen	under	den	
tid	på	säsongen	då	man	räknar	med	att	kunna	få	
med	ett	maximalt	antal	arter.

I	vissa	fall	kan	det	kanske	vara	lite	slöseri	med	
tid	att	noggrant	inventera	våra	allra	vanligaste	
arter.	Om	man	till	exempel	vill	uttala	sig	om	hur	
värdefull	en	viss	skog	är	ur	bevarandesynpunkt	
kanske	det	inte	är	så	viktigt	att	veta	om	det	
finns	exakt	35	eller	50	bofinksrevir	i	skogen.	De	
vanligaste	arterna	kanske	helt	enkelt	tar	en	opro-
portionerligt	stor	del	av	de	resurser	man	har	för	
att	utföra	inventeringen.	I	dessa	fall	kan	det	vara	
bättre	att	inrikta	sig	specifikt	på	lite	ovanligare	
arter.	Rena	rariteter	är	inte	heller	alltid	så	värde-
fulla	att	slösa	energi	på.	Detta	beror	på	att	man	
kommer	att	få	så	få	registreringar	av	dessa	arter	
att	man	helt	enkelt	inte	kan	dra	några	slutsatser	
om	deras	egentliga	förekomst.

Om	man	skall	inrikta	inventeringsinsatsen	på	
bara	vissa	arter	kan	det	vara	bra	att	välja	sådana	
arter	som	fungerar	som	biologiska	indikatorer.	
Med	indikatorarter	menas	sådana	arter	som	är	
specialiserade	för	en	viss	miljö	eller	som	ofta	
påträffas	i	miljöer	som	också	har	många	andra	
bevarandebiologiska	kvaliteter.	Exempel	på	arter	
som	indikerar	skyddsvärd	skog	kan	vara	järpe,	
mindre	hackspett,	mindre	flugsnappare,	spill-
kråka,	grönsångare	med	flera,	medan	till	exempel	
gulärla	kan	fungera	som	indikator	för	hävdade	
fuktängar.	Kornknarr	och	buskskvätta	kan	
användas	som	indikatorer	på	olika	successionssta-
dier	av	hävdade	strandängar.	Man	kan	också	vara	
intresserad	av	arter	som	är	hotade	och	kanske	
finns	med	på	internationella	och	nationella	röd-

Vilka arter skall man inventera?

listor.	I	andra	fall	kan	man	vilja	inventera	arter	
som	ger	upphov	till	olika	typer	av	konflikter	med	
mänsklig	verksamhet.

I	många	fall	är	man	intresserad	av	att	studera	
bara	en	specifik	art.	Det	kan	till	exempel	röra	sig	
om	ett	forskningsprojekt	på	just	den	arten	eller	
en	art	som	är	svår	att	få	med	i	vanliga	generella	
inventeringar.	För	att	kunna	inventera	en	enskild	
art	på	bästa	sätt	är	det	naturligtvis	av	största	vikt	
att	man	lär	känna	den	så	mycket	som	möjligt	för	
att	kunna	anpassa	inventeringsmetoden.	Ibland	
kanske	man	behöver	använda	specialmetoder,	
till	exempel	ljuduppspelning	(playback),	för	att	
kunna	inventera	just	den	arten.	Det	är	också	av	
största	betydelse	att	ta	reda	på	så	mycket	som	
möjligt	om	vilka	habitat	arten	föredrar	så	att	man	
inte	slösar	tid	på	att	inventera	områden	där	den	
inte	kan	finnas.	Läs	också	på	vad	man	tidigare	
använt	sig	av	för	metoder	för	att	inventera	arten	
(eller	närbesläktade	arter).	Kanske	kan	man	
kopiera	en	gammal	metod	och	på	så	sätt	också	
kunna	jämföra	resultaten	med	en	tidigare	studie.	
Tänk	också	på	att	arten	kan	vara	skyddad	och	att	
det	kan	krävas	särskilda	tillstånd	för	att	få	arbeta	
med	den.

Läs mer:
Bibby	C.J.,	Burgess	N.D.,	Hill	D.A.	&	Mustoe	S.H.	2002.	Bird 

Census Techniques (2nd	ed.).	Kapitel	8.	Academic	Press,	London.
Nilsson	S.G.	1978.	Kan	sällsynta	fåglar	användas	som	indikatorer	på	

skyddsvärd	natur?	Anser,	suppl.	3:	193–194.	Lund.
Sutherland	W.J.	1996.	Ecological Census Techniques: a handbook. Sid.	

12.	Cambridge	University	Press,	Cambridge.

Motstående sida:
Gulärla (Motacilla flava), en art som kan fungera 
som indikator för hävdade fuktängar.
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Om man vill genomföra en revirkartering får inte undersökningsområdet vara för stort. Om man endast 
fokuserar på lite ovanligare arter, exempelvis trädlärka (Lullula arborea), kan man dock täcka in betyd-
ligt större ytor än om man tar med alla arter i området.
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Revirkartering	är	en	mycket	omfattande	metod	
som	används	främst	när	man	är	intresserad	av	
att	detaljstudera	ett	visst	område	och	få	absoluta	
mått	på	individantal	av	olika	arter.	Så	här	går	
man	till	väga:

1.	Välj	ut	ett	område	av	lämplig	storlek	(10–20	
ha	i	skog	eller	50–100	ha	öppen	mark).

2.	Dela	in	området	i	ett	rutnät	med	hjälp	av	
befintliga	landmärken	och	om	så	behövs	
snitsling.	Det	är	viktigt	med	detaljrika	kar-
tor	så	att	man	kan	placera	in	varje	observa-
tion	mycket	exakt.

3.	Vandra	igenom	området	sakta	under	den	
tiden	på	dygnet	när	sångaktiviteten	är	som	
störst.	Anteckna	plats	och	aktivitet	för	alla	
fågelindivider	du	ser	på	en	besökskarta.	
(Figur	3a).

4.	Gör	ca	10	sådana	besök	under	lämplig	årstid.
5.	Sammanställ	observationerna	från	alla	besö-

ken	artvis	(Figur	3b).
6.	Analysera	hur	reviren	ligger	med	hjälp	av	

artkartorna	(Figur	3c).

Eftersom	revirkarteringar	kräver	att	man	går	
långsamt	och	systematiskt	igenom	hela	området	
och	registrerar	alla	sedda	och	hörda	fåglar	tar	

de	ganska	lång	tid.	Detta	begränsar	storleken	på	
området	som	kan	inventeras.	Riktlinjen	brukar	
vara	att	området	inte	skall	vara	större	än	20	ha	i	
skogsmark	och	inte	större	än	100	ha	i	öppet	land-
skap.	Antalet	besök	som	krävs	för	ett	någorlunda	
säkert	resultat	varierar	något	beroende	på	miljö	
och	artsammansättning,	men	minst	8–10	besök	
brukar	rekommenderas.	Observera	att	metoden	
endast	lämpar	sig	för	arter	som	är	stationära	
och	revirhävdande.	Den	stora	nackdelen	med	
metoden	är	att	den	är	arbetsintensiv.	En	fördel	är	
att	man	förutom	antalet	fåglar	också	får	infor-
mation	om	var	reviren	ligger.	Tänk	dock	alltid	
igenom	upplägget	noga	innan	inventeringen	
påbörjas.	Om	du	inte	är	intresserad	av	just	denna	
information	är	det	sannolikt	mer	tidseffektivt	att	
använda	någon	annan	metod.

Om	man	skall	inventera	samma	område	flera	
år	efter	varandra	kan	det	vara	bra	att	använda	sig	
av	permanenta	markeringar	i	terrängen.	På	detta	
sätt	kan	man	lätt	jämföra	kartorna	mellan	åren.	
Tänk	på	att	alltid	kontakta	markägaren	innan	
du	sätter	upp	markeringar	i	naturen.	Vill	man	
göra	en	intensivstudie	av	en	viss	art	kan	man	
underlätta	fältarbetet	genom	att	fånga	och	ring-
märka	fåglarna	(under	förutsättning	att	man	har	
tillstånd	till	detta).	Man	kan	då	sätta	på	individ-

Revirkartering

Figur 3. Genomförande av en revirkartering. a) Besökskarta över en del av ett område vid ett invente-
ringstillfälle. Varje observerad individ utmärks på kartan med en artspecifik bokstavskod (Figur 4) och 
en symbol som betecknar aktivitet. b) Efter att alla inventeringarna (i detta fall 8) genomförts samman-
ställs observationerna artvis (i detta exempel lövsångare) på nya kartor. Bokstavskoden byts ut mot 
siffror som betecknar inventeringstillfället. c) Slutligen analyseras artkartorna för att beräkna hur många 
olika territorier som finns i området (i detta fall 4).

a b c
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tolkningen	av	kartorna	är	det	viktigt	att	använda	
sig	av	standardiserade	metoder.	Det	normala	är	att	
man	kräver	minst	tre	registreringar	av	ett	visst	revir	
om	man	gjort	åtta	besök	eller	mer	och	minst	två	
registreringar	om	antalet	besök	varit	färre	än	åtta	(se	
referenser	nedan	för	mer	ingående	beskrivning	av	
tolkningen	av	kartorna).	Med	hjälp	av	modern	GIS	
(Geografiska	informationssystem)	teknik	kan	man	
numera	använda	digitala	kartor	och	datorprogram	
för	att	hantera	data	och	beräkna	antal	territorier.

En	revirkartering	ger	ett	absolut	mått	på	antalet	
revir	inom	det	undersökta	området.	Bara	för	att	
hela	området	undersöks,	skall	man	dock	inte	
lockas	att	tro	att	det	uppskattade	antalet	revir	med	
nödvändighet	behöver	vara	samma	som	det	verk-
liga	antalet.	Till	och	med	denna	mycket	grundliga	
metod	har	vissa	brister,	och	även	om	felmargina-

FF	 En	ospecificerad	kontakt	med	arten	FF	av	obestämt	kön	(hörd	eller	sedd).
FF	 Hane	iakttagen.
FF	 Hona	iakttagen.	
FFp,	par,					+		 Par	iakttaget.
FF			mat	 Två	hanar	och	en	hona	iakttagna.
FF2				+1	 Hona	med	mat	i	näbben
FF	(understruket)	 Fågel	som	visat	stark	revirindikering	av	annat	slag	än	sång,	exempelvis	tydlig		
	 varning	för	häckning	i	närheten.	
FF			(ring	runt)	 Sjungande	fågel	eller	annan	revirindikation.
FF			(streck.	ring)	 Sjungande	fågel	på	så	stort	avstånd	att	den	inte	kunnat	lokaliseras	noga	(vanli-	
	 gen	hörd	fågel	på	avstånd).
FF			FF	 Revirstrid.	(Man	kan	också	skriva	FF	2	ex	strid.)
FF		 Fågel	som	flugit	förbi,	men	ej	lyft	eller	landat.
FF	 Fågel	som	stötts	och	som	flugit	i	angiven	riktning	utan	att	landa.
FF	 Fågel	som	kommit	flygande	och	landat.
FF	 Fågel	som	lyft	från	ett	ställe	och	landat	på	ett	annat.
FF	–	–	–	–	–	–	FF	 Fåglar	representerande	två	olika	revir	eller	par.	Kombineras	med	övriga	note-	
	 ringar	allt	efter	typ	av	observation	det	är.	Skall	dock	ej	användas	för	att	mar-	
	 kera	samtidig	observation	av	hane	och	hona	i	samma	revir.
FF																			FF	 Samma	fågel	registrerad	på	två	olika	platser.	Kombineras	med	övriga	notering-	
	 ar	allt	efter	vilken	typ	av	observation	det	är.
FF*	 Plats	för	bofynd.	Kan	kombineras	med	angivelse	av	boets	innehåll:
	 (FF*5ä,	FF*4u+1ä,	FF*bobygge,	FF*ruvar).

Figur 4. Standardsymboler att använda på besökskartor och artkartor vid revirkartering. Artnamnen 
förkortas enligt Figur 5. Denna figur visar symboler för fågelarten FF. ä står för ägg, u för ungar.

t
t

t

t

specifika	färgringar	av	plast	som	komplement	till	
den	vanliga	metallringen.	Med	hjälp	av	dessa	kan	
man	sedan	känna	igen	de	olika	individerna	i	fält.

I	Figur	4	visas	de	vanligaste	symbolerna	som	
brukar	användas	för	att	registrera	olika	aktiviteter.	
De	viktigaste	observationerna	är	när	man	samti-
digt	registrerar	flera	olika	revirhävdande	indivi-
der	(streckade	linjer	mellan	individerna).	Dessa	
observationer	är	till	stor	hjälp	när	man	sedan	skall	
tolka	kartorna.	Sträva	därför	efter	att	få	så	många	
sådana	observationer	som	möjligt.	Den	svåraste	
biten	av	revirkarteringen	är	ofta	att	tolka	kartorna.	
Här	är	det	nästan	omöjligt	att	helt	undvika	en	
viss	subjektivitet	i	bedömningen.	Det	är	därför	
bra	om	samma	person	utför	tolkningen	om	man	
exempelvis	vill	jämföra	flera	områden	med	var-
andra.	För	att	minimera	mängden	subjektivitet	i	
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lerna	ofta	blir	ganska	små	så	finns	de	alltid	där.
När	man	gör	en	revirkartering,	avgör	skalan	om	

man	behöver	använda	sig	av	stickprov	och	statistik	
eller	inte.	Ofta	är	man	bara	intresserad	av	ett	
mindre	område	och	kan	täcka	in	hela	detta	med	
undersökningen.	I	detta	fall	ger	metoden	ett	abso-
lut	individmått	för	området	och	statistik	behöver	
inte	användas.	Är	man	däremot	intresserad	av	
populationsstorlekar	i	ett	större	område	som	ej	kan	
inventeras	i	sin	helhet	måste	ett	stickprovsförfa-
rande	användas.	Man	kan	då	göra	revirkarteringar	
i	flera	mindre	områden	som	placeras	slumpmässigt	
över	det	större	området.	Revirantalen	från	små-
områdena	kan	sedan	extrapoleras	för	att	få	fram	
en	uppskattning	av	det	totala	antalet	revir	i	hela	
undersökningsområdet.

En	variant,	om	man	vill	inventera	ett	större	
område,	är	att	utesluta	de	vanligaste	arterna,	
till	exempel	de	40	vanligaste.	Vanliga	arter	är	ju	
oftast	mindre	intressanta	ur	bevarandesynpunkt.	
Därigenom	kan	i	storleksordningen	100–200	
ha,	beroende	på	proportionerna	öppet	respektive	
skogklätt	landskap,	inventeras	under	ett	morgon-
pass	(ca	5	timmar).	Antalet	morgonbesök	kan	
också	inskränkas	till	åtta,	men	det	är	samtidigt	
nödvändigt	att	också	inkludera	inventeringar	
nattetid,	åtminstone	3–4,	väl	spridda	under	våren.	

Figur 5. Förkortningar av artnamn att använda på besökskartor (från Svensson 2003).

Nattinventeringar	är	mindre	resurskrävande	och	
minst	dubbla	ytan	kan	täckas	under	en	natt.	
Tillvägagångssättet	är	närmare	beskrivet	bl.a.	av	
Robertson	&	Skoglund	(1985).	Det	finns	också	
förenklade	metoder	för	vissa	miljöer	(fjäll,	våtmark	
och	jordbruksmark),	där	man	till	och	med	kan	
komma	ner	i	ännu	färre	besök	och	också	täcka	in	
en	relativt	stor	yta	(se	Svensson	2003	nedan).
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Gulsparv	 GV
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En	vanligt	förekommande	inventeringsmetod	är	
linjetaxering.	Denna	är	mindre	arbetsintensiv	än	
revirkartering	och	kan	användas	för	att	besvara	
en	mängd	olika	typer	av	frågor,	till	exempel	pas-
sar	den	bra	om	man	vill	inventera	samma	område	
många	gånger	och	undersöka	förändring	i	fågel-
bestånden	över	tid.	Den	går	också	att	anpassa	till	
de	flesta	typer	av	miljöer	och	arter.	Metoden	går	
ut	på	att	man	registrerar	de	arter	man	hör	och	
ser	medan	man	rör	sig	längs	en	linje	genom	det	
område	man	vill	undersöka.	Dessa	linjer	brukar	
kallas	för	transekter.	

Det	är	viktigt	att	tänka	på	att	inte	gå	för	
snabbt	längs	linjen	då	man	lätt	missar	indivi-
der.	En	hastighet	på	ett	par	kilometer	per	timme	
brukar	rekommenderas	i	skog	och	kanske	något	
snabbare	i	öppen	mark.	Ofta	behöver	man	då	och	
då	stanna	till	för	att	lyssna	efter	fåglar	en	bit	bort	
från	linjen.	Ett	av	de	svåraste	momenten	med	lin-
jetaxeringsmetoden	är	att	avgöra	om	en	viss	hörd	
eller	sedd	individ	redan	räknats	eller	om	det	är	en	
ny	individ.	Särskilt	om	man	inventerar	många	ar-
ter	samtidigt	kan	det	bli	väldigt	mycket	att	hålla	
reda	på.	Metoden	kräver	därför	en	del	träning	
av	inventerarna	för	att	resultaten	skall	kunna	bli	
jämförbara	mellan	olika	inventeringstillfällen.

Tänk	också	på	att	skygga	och	tysta	arter	kan	
vara	svårinventerade	då	de	är	svåra	att	upptäcka.	
I	de	flesta	fall	går	man	längs	transekten	men	i	
vissa	specialfall	kan	man	även	linjetaxera	från	
bil,	båt,	flyg	eller	liknande.	En	annan	svårighet	
kan	vara	att	hålla	sig	till	den	uttänkta	transek-
ten	samtidigt	som	man	skall	registrera	de	fåglar	
man	ser.

Om	man	går	längs	transekten	brukar	man	of-
tast	använda	sig	av	kompass	eller	GPS	för	att	
hålla	riktningen.	Det	kan	vara	en	god	idé	att	i	
förväg	markera	ut	linjen	i	terrängen	med	hjälp	av	
snitsling	eller	annan	markering,	särskilt	om	man	

Linjetaxering

skall	inventera	samma	transekt	vid	upprepade	
tillfällen.	Tänk	på	att	först	prata	med	markäga-
ren	innan	du	sätter	upp	markeringar	i	naturen.

Oftast	täcker	man	inte	in	hela	området	med	
transekterna	utan	använder	dem	för	att	ta	ett	
stickprov	ur	området.	Stickprovsförfarande	dis-
kuteras	närmare	i	Faktaruta	1	och	några	olika	
sätt	att	placera	ut	transekter	i	studieområdet	vi-
sas	i	Figur	6.	Genom	att	man	tar	ett	stickprov	
ur	undersökningsområdet	finns	det	egentligen	
inte	några	begränsningar	i	hur	stort	området	kan	
vara.	Om	man	vill	undvika	stickprovsförfarande	
och	i	stället	täcka	in	hela	området	men	hjälp	av	
linjetransekter	är	det	mycket	viktigt	att	känna	till	
vilket	avstånd	man	sannolikt	kan	upptäcka	ar-
ten	på.	Om	man	lägger	linjerna	för	nära	varandra	
är	det	stor	risk	att	man	kommer	att	räkna	sam-
ma	individ	från	flera	transekter	något	som	ger	
en	överskattning	av	populationsstorleken.	Läg-
ger	man	i	stället	linjerna	för	långt	ifrån	varandra	
kommer	man	att	underskatta	antalet	individer	
eftersom	man	missar	de	individer	som	befin-
ner	sig	mitt	emellan	linjerna.	Att	täcka	in	ett	helt	
område	på	detta	sätt	rekommenderas	därför	bara	
i	de	fall	där	man	inventerar	enstaka	arter	och	har	
mycket	god	kännedom	om	arten	och	därför	kan	
minimera	risken	för	att	räkna	samma	individ	fle-
ra	gånger.

I	stället	för	absoluta	individantal	av	de	invente-
rade	arterna,	får	man	vid	en	linjetaxering	oftast	
ett	relativt	index	av	antalet	individer.	Dessa	index	
kan	sedan	användas	för	att	jämföra	tätheten	av	
individer	i	området	vid	olika	tillfällen,	till	exem-
pel	före	och	efter	en	restaureringsåtgärd	eller	ex-
ploatering.	Denna	typ	av	index	är	också	mycket	
användbar	vid	övervakningsprojekt	när	man	vill	
inventera	ett	område	år	efter	år	för	att	se	på	lång-
siktiga	populationstrender.	För	att	kunna	jämföra	
olika	inventeringstillfällen	med	varandra	är	det	
naturligtvis	mycket	viktigt	att	studien	genomförs	
på	exakt	samma	sätt	vid	de	olika	tillfällena.	

Vill	man	i	stället	ha	data	på	det	absoluta	anta-
let	av	individer	går	det	också	att	få	med	hjälp	av	

Motstående sida:
Bobyggande pungmes (Remiz pendulinus). Lägg 
märke till att fågeln är individuellt färgmärkt.
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Stickprovsförfarande
Det	finns	många	olika	sätt	att	placera	ut	tran-
sekter	eller	punkter	i	undersökningsområdet,	
och	vilken	metod	man	använder	beror	på	vilken	
typ	av	fråga	man	vill	ha	svar	på.	Det	enklaste	
är	att	helt	enkelt	gå	längs	en	stig,	bäck	eller	
liknande	genom	området	(Figur	6a).	I	vissa	
svårframkomliga	miljöer	är	detta	också	den	enda	
praktiskt	genomförbara	metoden.	Man	skall	
dock	komma	ihåg	att	detta	inte	ger	data	som	är	
representativa	för	hela	området.	Om	man	använ-
der	denna	metod	kan	man	alltså	inte	beräkna	
antal	eller	trender	annat	än	för	ett	mindre	om-
råde	precis	runt	taxeringslinjen.	Vill	man	i	stället	
få	information	om	hela	undersökningsområdet	
måste	man	i	stället	använda	sig	av	ett	statistiskt	
godtagbart	stickprovsförfarande.	Ett	sådant	är	
att	lägga	ut	flera	mindre	transekter	slumpmässigt	
över	undersökningsområdet	(Figur	6b).	Använd	
lämpligen	någon	form	av	lottdragning	eller	

Figur 6. Olika sätt att lägga ut linjetransekter i ett undersökningsområde. a) Transekten följer en stig el-
ler liknande genom området. b) Flera mindre transekter slumpmässigt fördelade över undersöknings-
området. c) Stratifierad slumpmässig utplacering av transekter. Undersökningsområdet består av tre 
olika typer av miljöer och två transekter har placerats slumpmässigt inom varje miljötyp. d) Systema-
tisk utplacering av transekter där linjerna ligger på ett bestämt avstånd ifrån varandra och i en förutbe-
stämd riktning.

slumptalsgenerator	för	att	säkerställa	att	linjerna	
eller	punkterna	verkligen	hamnar	slumpmäs-
sigt	i	området.	Ett	alternativ	till	fullständigt	
slumpmässig	placering	av	linjerna	är	att	man	
inför	vissa	begränsningar	av	slumpens	effekter.	
Detta	brukar	kallas	stratifierat	stickprov.	Ett	
exempel	kan	vara	när	man	har	flera	olika	typer	
av	miljöer	i	sitt	undersökningsområde.	Använ-
der	man	sig	av	en	helt	slumpmässig	stickprov-
stagning	kanske	alla	transekterna	hamnar	i	
samma	typ	av	miljö	och	stickprovet	blir	därför	
inte	representativt	för	hela	området.	Detta	kan	
undvikas	genom	att	man	i	förväg	bestämmer	
sig	för	att	lägga	ett	antal	linjer	i	varje	miljö	och	
sedan	lägga	linjerna	slumpmässigt	inom	de	
olika	miljöerna	(Figur	6c).	Slutligen	kan	man	
använda	sig	av	något	som	kallas	systematiskt	
stickprov	(Figur	6d).	Här	placeras	transekterna	
på	ett	regelbundet	sätt	över	undersökningsom-
rådet.	Till	exempel	kan	man	välja	att	lägga	dem	
på	ett	visst	avstånd	från	varandra	eller	vid	vissa	
givna	kartkoordinater.

Faktaruta 1

a) b)

c) d)



��

linjetaxeringar,	men	då	krävs	det	lite	mer	arbete.	
Eftersom	olika	arter	är	olika	lätta	att	upptäcka	
kommer	vissa	arter	bara	att	registreras	nära	tran-
sekten	medan	andra	arter	även	kan	registreras	på	
stora	avstånd.	Det	finns	flera	olika	sätt	att	kon-
trollera	för	dessa	faktorer	och	uppskatta	hur	stor	
andel	av	individerna	som	observerats.	Ett	exem-
pel	på	detta	är	distansanalys	där	man	mäter	av-
ståndet	från	transekten	till	varje	observerad	fågel.	
Läs	mer	om	dessa	metoder	i	kapitlet	som	heter	
”Metoder	för	att	uppskatta	absoluta	individantal	
baserat	på	index”.
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Typen	av	data	som	man	samlar	in	vid	en	punkt-
taxering	liknar	på	många	sätt	vad	som	erhålls	
vid	en	linjetaxering.	Det	innebär	också	att	man	
kan	svara	på	liknande	typer	av	frågor	med	denna	
metod.	Själva	inventeringsarbetet	skiljer	sig	dä-
remot	ganska	mycket	mellan	dessa	två	metoder.	
Generellt	kan	man	nog	säga	att	punkttaxeringen	
ställer	lägre	krav	på	inventeraren	och	att	den	är	
lättare	att	genomföra.	Metoden	används	ofta	i	
miljöer	där	det	är	svårt	att	genomföra	linjetaxe-
ringar	på	ett	bra	sätt.	Samtidigt	är	den	ofta	mind-
re	tidseffektiv	än	linjetaxeringar	(eftersom	det	går	
bort	tid	när	man	tar	sig	mellan	punkterna)	och	
resultaten	kan	vara	något	svårare	att	analysera	
och	tolka.	Metoden	går	till	så	att	man	stannar	
vid	ett	antal	punkter	i	sitt	undersökningsområde	
och	registrerar	alla	fåglar	man	hör	och	ser	medan	
man	står	stilla	en	viss	förutbestämd	tid.	Hur	
man	tar	sig	mellan	punkterna	spelar	ingen	roll.	
Beroende	på	hur	rutten	är	upplagd	kan	man	till	
exempel	gå,	cykla,	åka	skidor	eller	köra	bil.	När	
man	planerar	rutten	bör	man	tänka	på	att	inte	
lägga	punkterna	så	nära	varandra	att	man	riske-
rar	att	räkna	samma	individer	från	olika	punkter.	
Här	måste	man	dock	vara	lite	pragmatisk.	Om	
man	inventerar	många	arter	samtidigt	är	det	
omöjligt	att	lägga	punkterna	så	långt	isär	att	
man	helt	eliminerar	risken	för	dubbelräkning	av	
vissa	arter	som	hörs	på	långa	avstånd	(exempelvis	
gök,	rördrom	och	orre).	Som	tumregel	brukar	
man	ange	att	punkterna	inte	skall	ligga	närmare	
än	250	m	från	varandra	i	skog	och	350	m	ifrån	
varandra	i	öppen	terräng.	Tänk	också	på	att	arter	
som	är	tysta	och	skygga	kan	vara	lätta	att	missa	
även	med	punkttaxeringar.	Genom	att	kartlägga	
miljön	runt	varje	punkt	kan	denna	metod	med	

Punkttaxering

fördel	användas	för	att	undersöka	vilken	typ	av	
miljö	(habitat)	olika	arter	föredrar.

Precis	som	vid	linjetaxeringar	får	man	ett	rela-
tivt	index	på	individantal	vid	en	punkttaxering.	
Detta	innebär	att	metoden	främst	är	användbar	
när	man	vill	jämföra	förändringar	över	tid.	Det	
är	naturligtvis	oerhört	viktigt	att	man	då	utför	
studien	likadant	vid	de	olika	tillfällena.	Vill	man	
använda	sig	av	avståndsbedömning	för	att	kunna	
räkna	fram	absoluta	individantal	(se	”Metoder	
för	att	uppskatta	absoluta	individantal	baserat	på	
index”)	måste	man	vara	extra	noggrann	när	man	
mäter	avstånd.	Detta	beror	på	att	avstånden	vid	
en	punkttaxering	kvadreras	vid	beräkningarna	
och	att	små	mätfel	därför	kan	få	stora	konsekven-
ser.

En	nackdel	med	punkttaxeringar	är	att	man	
riskerar	att	skrämma	bort	fåglar	som	befinner	
sig	nära	inventeringspunkten	innan	man	hinner	
fram	till	punkten	för	att	börja	räkna.	Ibland	
väntar	man	en	eller	ett	par	minuter	på	punkten	
innan	man	börjar	räkna	för	att	fåglarna	skall	få	
en	möjlighet	att	återvända	till	sina	ursprungs-
platser	om	de	blir	bortskrämda.	Hur	lång	tid	
man	bör	räkna	fåglarna	vid	en	viss	punkt	beror	
lite	på	upplägget	av	inventeringen	och	i	vilken	
miljö	man	befinner	sig.	Ofta	brukar	man	rekom-
mendera	ca	5	minuters	räkning	men	i	svårinven-
terade	och	fågelrika	miljöer	kan	man	tänka	sig	
inventeringsperioder	på	uppemot	10	minuter.	
Om	inventeringstiden	är	för	kort	riskerar	man	
att	inte	hinna	registrera	alla	individer	runt	
punkten,	och	om	den	är	för	lång	ökar	risken	
för	dubbelräkning	av	samma	individ.	För	lång	
tid	på	en	viss	punkt	medför	också	risk	att	man	
överskattar	antalet	individer	i	området	på	grund	
av	att	vissa	individer	kan	ha	rört	sig	in	i	området	
under	tiden	för	inventeringen.	Ett	sätt	att	komma	
runt	detta	problem	är	att	man	använder	sig	av	så	
kallad	”snap	shot	counting”.	Detta	innebär	att	
man	räknar	alla	individer	som	man	registrerar	
under	ett	mycket	kort	ögonblick	(exempelvis	5	
minuter	efter	att	man	anlänt	till	punkten).	Tiden	

Motstående sida:
Det är stor risk att man hör samma individ av 
rördrom (Botaurus stellaris) från flera närliggande 
punkter. Detta måste man i de flesta fall ta 
hänsyn till när man tolkar resultatet från en 
punkttaxering.
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innan	detta	ögonblick	används	för	att	hitta	och	
identifiera	alla	fåglar	i	området	och	man	kan	
också	ha	en	tid	efter	ögonblicket	för	att	röra	sig	
kring	punkten	för	att	komplettera	identifieringar	
och	verifiera	positionen	för	de	olika	räknade	
individerna.

Vid	en	punkttaxering	tar	man	i	regel	ett	stick-
prov	ur	undersökningsområdet.	Detta	innebär	
att	det	precis	som	vid	linjetaxeringar	i	princip	
inte	finns	några	begränsningar	avseende	områ-
dets	storlek.	Vill	man	använda	statistik	för	att	
på	detta	sätt	kunna	dra	slutsatser	angående	ett	
större	område	är	det	av	största	vikt	att	punkterna	
placeras	slumpmässigt	eller	systematiskt	över	
undersökningsområdet	(Faktaruta	1).	Precis	som	
vid	linjetaxering	har	man	också	möjlighet	att	an-
vända	sig	av	ett	stratifierat,	slumpmässigt	urval.	
Punkttaxeringens	relativt	enkla	inventeringsför-
farande	gör	att	denna	metod	lämpar	sig	mycket	
väl	för	långsiktiga	studier	av	populationstrender	
för	olika	arter.	Sådana	studier	utförs	i	Sverige	
bland	annat	inom	ramen	för	Svensk	Fågeltax-
ering	(Faktaruta	2).
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Faktaruta 2

	
Svensk Fågeltaxering
Svensk	Fågeltaxering	är	ett	nationellt	fågel-
inventeringsprojekt	som	är	finansierat	av	
Naturvårdsverket	och	som	koordineras	av	
Åke	Lindström	vid	Lunds	universitet.	Huvud-
delen	av	arbetet	inom	projektet	utförs	av	ideellt	
arbetande	ornitologer.	Totalt	medverkar	nästan	
500	inventerare	varje	år.	Projektet	som	startades	
1969	består	idag	av	tre	delar:	sommarpunkt-
rutter,	vinterpunktrutter	och	standardrutter.	
Sommarpunktrutterna	och	standardrutterna	
utförs	en	gång	under	häckningstid	medan	
vinterpunktrutterna	utförs	en	eller	fem	gånger	
under	vintern.	Vid	punktrutterna	används	rena	
punkttaxeringar	(samma	metodik	på	sommar	
och	vinter)	där	alla	sedda	och	hörda	fåglar	
räknas	under	fem	minuter	från	20	punkter.	
Inventeraren	väljer	själv	var	punkterna	skall	
placeras.	Fördelen	med	detta	förfarande	är	att	
det	är	mycket	enkelt	och	därför	lätt	att	få	en	
inventerare	att	inventera	samma	rutt	många	
år	i	rad.	Nackdelen	är	att	rutterna	inte	är	
slumpmässigt	eller	systematiskt	placerade	och	
därför	inte	blir	representativa	för	alla	miljöer	i	
hela	landet.	Som	komplement	till	dessa	rutter	
startade	man	1996	därför	standardrutterna.	
Dessa	är	systematiskt	placerade	över	hela	landet	
och	resultaten	från	dessa	kan	därför	tolkas	mer	
generellt.	Standardrutterna	består	av	2x2	km	
stora	rutor	och	metodiken	är	en	kombination	
av	linje-	och	punkttaxering.	Inventeraren	går	
längs	rutans	sidor	och	stannar	i	hörnen	samt	
mitt	på	varje	sida.	Inventeringen	består	således	
av	åtta	punkter	som	inventeras	fem	minuter	
vardera	samt	åtta	enkilometerstransekter	som	
inventeras	en	gång	var.	Rutten	skall	inventeras	
under	häckningstid	det	vill	säga	från	mitten	
av	maj	till	början	av	juli	beroende	på	hur	långt	
norrut	den	ligger.	Kontakta	Åke	Lindström	(se	
längst	bak	i	häftet)	om	du	är	intresserad	av	att	
delta	i	Svensk	Fågeltaxering.	Mer	information	
finns	också	på	hemsidan:	http://www.biol.
lu.se/zooekologi/birdmonitoring/.
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Domherre (Pyrrhula pyrrhula), en art som ofta kommer med på vinterpunktrutter.
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En sävsångare (Acrocephalus schoenobaenus) som sjunger i lämplig biotop ger häckningskriterium 3. 
Är det tal om ett permanent revir (mer än två dagar) blir det i stället kriterium 5.
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Atlasinventeringar	är	den	mest	översiktliga	metod	
som	tas	upp	i	detta	häfte.	Den	används	när	man	
inte	alls	är	intresserad	av	individantal	utan	bara	
vill	veta	var	olika	arter	häckar.	Detta	är	fallet	vid	
arbeten	där	man	helt	enkelt	är	intresserad	av	att	
få	fram	en	artlista	eller	utbredningskarta.	Meto-
den	går	ut	på	att	systematiskt	vandra	igenom	hela	
undersökningsområdet	vid	några	tillfällen,	notera	
alla	arter	man	ser	och	ge	dem	en	så	hög	poäng	
som	möjligt	beroende	på	typen	av	häckningskri-
terium	(Figur	7).	Metoden	kallas	också	därför	
ibland	för	häckfågelinventering.	Eftersom	man	
vill	få	med	så	många	arter	som	möjligt	är	det	
viktigt	att	sprida	ut	besöken	över	tiden	så	att	man	
får	med	de	arter	som	häckar	och	markerar	revir	
vid	udda	årstider	och	som	är	aktiva	vid	ovanliga	
tider	på	dygnet	(exempelvis	nattetid).	Detta	
betyder	att	metoden,	trots	att	den	inte	är	särskilt	
arbetsintensiv,	kan	ta	en	del	tid	i	anspråk	för	att	
genomföra	en	större	undersökning.	Oftast	delar	
man	in	undersökningsområdet	i	ett	rutnät	och	
inventerar	varje	ruta	separat.	Denna	metod	kan	
också	användas	för	habitatstudier	genom	att	kart-
lägga	miljön	i	inventeringsrutorna.

Atlasinventering

Figur 7. De häckningskriterier som brukar användas vid atlasinventeringar. Man strävar vid fältarbetet 
efter att få en så hög poäng som möjligt för varje art i varje inventerat område.

En	viktig	fråga	att	ta	ställning	till	är	vilken	
storlek	på	inventeringsrutorna	man	skall	an-
vända.	Det	handlar	om	vilken	skala	man	väljer	
och	vilken	upplösning	man	vill	ha.	Små	inven-
teringsrutor	ger	visserligen	högre	upplösning	
men	använder	man	större	rutor	får	man	med	fler	
arter	per	ruta.	Det	positiva	förhållandet	mellan	
rutstorlek	och	antal	arter	per	ruta	är	dock	inte	
linjärt	och	det	är	därför	mycket	svårt	att	jämföra	
studier	där	man	inventerat	samma	område	med	
olika	storlek	på	rutorna.	Vill	man	undersöka	
förändringar	mellan	två	olika	atlasinventeringar	
är	det	därför	väldigt	viktigt	att	använda	samma	
metoder	och	storlek	på	rutor.	I	Sverige	har	man	
i	tidigare	undersökningar	oftast	använt	rutor	
på	5x5	km,	medan	större	rutor	(10x10	km	eller	
25x25	km)	ofta	har	använts	i	andra	länder.

Läs mer:
Bibby	C.J.,	Burgess	N.D.,	Hill	D.A.	&	Mustoe	S.H.	2002.	Bird 
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Vår	fågelvärld,	supplement	31,	Stockholm.

Säker häckning
11.	Avlednignsbeteende,	adult	spelar	skadad
12.	Använt	bo	påträffat
13.	Nyligen	flygga	ungar	eller	dunungar	(bo-
						rymmare)
14.	Adult	in/ut	från	bo	på	sätt	som	visar	att
						boet	är	bebott
15.	Adult	med	exkrementsäckar
16.	Adult	med	föda	till	ungar
17.	Äggskal	påträffade
18.	Bo	där	adult	setts	ruvande
19.	Bo	där	ungar	hörts
20.	Bo	där	ägg	eller	ungar	setts	

Möjlig häckning
1.	Obs	under	häckningstid
2.	Obs	under	häckningstid	och	i	lämplig	biotop
3.	Sjungande	hane	eller	andra	häckläten
4.	Par	i	lämplig	biotop

Trolig häckning
5.	Permanent	revir	(>2	dagar)
6.	Spel,	lekar,	parning
7.	Besök	vid	sannolik	boplats
8.	Adult	upprörd,	varnande	på	grund	av	ägg				
				eller	ungar	i		närheten
9.	Adult	med	ruvfläckar
10.	Bobygge,	utgrävning	eller	uthackande	av
				bohål
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De	ovan	nämnda	metoderna	är	de	vanligast	
använda	generella	metoderna.	Vissa	arter	eller	
miljöer	är	dock	svåra	att	inventera	med	dessa	
metoder	och	ställer	krav	på	att	man	specialanpas-
sar	metoden	för	just	den	arten	eller	den	miljön.	
Nedan	skall	jag	översiktligt	gå	igenom	några	
ovanligare	eller	mer	specialiserade	metoder.

Boräkning (kolonier)
Kolonihäckande	fågelarter	till	exempel	storskarv,	
gråhäger,	alkor,	måsfåglar,	tärnor,	råka	och	
backsvala	inventeras	lämpligen	genom	att	räkna	
antalet	bon	i	kolonierna.	Antalet	bon	kan	använ-
das	direkt	som	ett	index	på	antalet	häckande	par.	
Om	man	vill	få	fram	ett	absolutvärde	på	antalet,	
måste	man	också	veta	hur	stor	andel	av	bona	som	
är	bebodda	och	om	ett	par	kan	ha	flera	bon.	Ob-
servera	att	landstigning	under	häckningstid	som	
regel	leder	till	omfattande	störning.	Det	är	därför	
viktigt	att	vara	varsam	och	tänka	på	att	lägga	upp	
undersökningen	så	att	störningen	minimeras.	
Måsfåglar	och	tärnor	kan	även	räknas	från	båt.	
Skarvar	som	häckar	i	träd	räknas	lättast	strax	före	
lövsprickningen.

Parräkning av sjöfågel
Flera	arter	av	sjöfåglar	har	en	mycket	stark	par-
sammanhållning	i	början	av	häckningssäsongen.	
Detta	gör	att	det	är	relativt	enkelt	att	inventera	
dem	genom	att	räkna	stationära	par	vid	denna	
tid.	Själva	räkningen	kan	ske	från	land,	båt	eller	
flyg.	Lämplig	tid	för	inventering	varierar	mel-
lan	olika	arter.	För	gräsand	gäller	exempelvis	
en	mycket	kort	tid	efter	islossning	medan	t	ex	
storskrake	håller	ihop	något	längre.	Den	senare	
har	dessutom	den	goda	vanan	att	ligga	parvis	en	
viss	tid	vid	den	tilltänkta	boplatsen,	vilket	gör	
den	rentav	lämplig	att	revirkartera.

Andra metoder

Spelplatsinventering
I	Sverige	finns	fyra	arter	av	arenaspelande,	eller	
lekande,	fåglar.	Dessa	är	tjäder,	orre,	brushane	
och	dubbelbeckasin.	Dessa	kan	inventeras	under	
häckningssäsongen	genom	att	först	lokalisera	alla	
spelplatser	(lekar)	i	ett	visst	område	(exempelvis	
genom	linjetransekter	som	täcker	in	allt	lämp-
ligt	habitat	i	området),	och	sedan	räkna	antalet	
spelande	hanar	på	de	funna	lekarna.	Givet	en	
jämn	könskvot	samt	att	alla	hanar	befinner	sig	på	
leken	kan	detta	antal	direkt	översättas	till	”antal	
häckande	par”.	Notera	dock	att	dessa	arter	inte	
bildar	par	och	att	denna	beteckning	därför	kan	
vara	ganska	missvisande.

Fångst/Återfångst
Metoden	går	ut	på	att	man	först	fångar	och	
märker	individer.	Sedan	släpper	man	dessa	indi-
vider	och	gör	en	ny	fångst	vid	ett	senare	tillfälle.	
Genom	att	jämföra	hur	många	märkta	respektive	
omärkta	individer	som	fångas	vid	det	andra	
fångsttillfället	kan	man	sedan	räkna	ut	totalt	hur	
många	individer	som	finns	i	undersökningsom-
rådet.	Olika	varianter	av	denna	metod	är	vanliga	
vid	inventeringar	av	andra	djurgrupper,	men	den	
är	däremot	sällan	använd	när	det	gäller	fåglar.	
Detta	beror	främst	på	att	flera	av	de	antaganden	
som	man	måste	göra	för	denna	metod	ofta	bryts	
just	när	det	gäller	fåglar.	Bland	annat	är	det	säl-
lan	så	att	de	individer	som	fångas	under	en	fång-
stinsats	kan	sägas	vara	ett	slumpmässigt	urval	av	
de	fåglar	som	finns	i	hela	undersökningsområdet.

Standardiserad fångst
Detta	är	väl	egentligen	en	av	de	allra	mest	
använda	inventeringsmetoderna.	Runt	om	på	
fågelstationer	i	hela	landet	fångas	det	fåglar	på	
ett	standardiserat	sätt	år	efter	år.	Just	de	långa	
tidsserier	som	genereras	av	detta	arbete	är	väldigt	
värdefulla	när	det	man	vill	följa	långsiktiga	
populationstrender.	Genom	ringmärkningen	
kan	man	även	få	data	om	flyttvägar,	vinterkvar-
ter,	morfometri,	fenologi	och	mycket	annat.	Då	

Motstående sida:
Backsvala (Riparia riparia) och skrattmås (Larus 
ridibundus), två kolonihäckande arter som kan 
inventeras med hjälp av boräkning.
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det	finns	mycket	skrivet	om	denna	metod	på	
andra	ställen	behandlas	den	endas	kortfattat	i	
detta	häfte.	Vänd	dig	till	exempel	till	närmaste	
fågelstation	för	mer	information.	Sverige	är	också	
del	av	ett	europeiskt	nätverk	av	platser	som	kallas	
CES	(Constant	Effort	Sites)	där	man	ringmärker	
fåglar	på	ett	standardiserat	sätt	för	att	undersöka	
populationstrender.	CES-projektet	ger	ytterligare	
möjligheter	än	de	flesta	andra	övervakningsme-
toder.	Genom	att	fåglar	hanteras	i	handen	kan	
en	mängd	information	insamlas	som	annars	inte	
är	möjlig.	Exempelvis	kan	betydligt	fler	individer	
bestämmas	till	kön	och	ålder,	förekomst	av	yttre	
parasiter	kan	noteras	liksom	frekvensen	skador,	
missbildningar	och	sjukdomar.	Genom	att	varje	
fångad	individ	märks	med	en	unik	ring	kan	en-
skilda	individer	följas	över	tid.	Sammantaget	ger	
detta	möjligheten	att	inte	bara	upptäcka	föränd-
ringar	på	artnivå,	analyserna	kan	också	brytas	
ned	på	fåglar	i	olika	åldrar	och	av	olika	kön.	Den	
kanske	viktigaste	poängen	med	CES-metoden	
är	dock	möjligheterna	som	ges	att	analysera	och	
i	bästa	fall	förklara	orsaker	bakom	förändringar	
i	numerär.	Metoden	ger	nämligen	möjlighet	att	
beräkna	såväl	häckningsframgång	ett	enskilt	år	
som	mellanårsöverlevnad.

Sträckräkning/
Räkning av rastande fåglar
Även	detta	är	metoder	som	används	i	stor	ut-
sträckning,	framför	allt	vid	våra	fågelstationer.	
Man	räknar	främst	flyttfåglar	under	höst	och	
vår	och	kan	med	denna	metod	inventera	en	del	
arter	som	annars	kan	vara	väldigt	svårinventerade	
(exempelvis	sträckräkning	av	rovfåglar	och	räk-
ning	av	rastande	vadare).	För	att	kunna	jämföra	
data	mellan	år	är	det	naturligtvis	viktigt	att	
man	standardiserar	räknandet	och	kvantifierar	
arbetsinsatsen.

Playback
Vissa	arter	som	är	svåra	att	upptäcka	kan	vara	
bra	att	inventera	med	hjälp	av	att	spela	upp	eller	
härma	deras	läte	och	se	om	man	får	svar.	Exem-
pelvis	kan	detta	vara	användbart	för	att	lokalisera	
våtmarksfåglar,	ugglor	och	järpar.	Även	i	vissa	
svårinventerade	miljöer	som	tropisk	regnskog	kan	

det	vara	till	stor	nytta	att	använda	sig	av	playback	
i	inventeringsarbetet.

Spillningsinventering
Större	arter	som	gäss,	änder	och	hönsfåglar	kan	
inventeras	genom	att	räkna	spillningar	i	under-
sökningsområdet.	Genom	att	räkna	spybollar	
kan	även	ugglor	inventeras	med	denna	metod.	
Ofta	går	det	till	så	att	man	tar	ett	stickprov	av	
undersökningsområdet	genom	att	slumpmässigt	
lägga	ut	provrutor	eller	transekter	där	man	sedan	
räknar	hur	mycket	spillning	som	finns.	Mängden	
spillning	kan	användas	som	ett	index	på	individ-
förekomst.	Genom	att	mäta	hur	mycket	spillning	
en	individ	producerar	per	tidsenhet	samt	upp-
skatta	nedbrytningshastigheten	för	spillning	på	
marken	kan	man	också	räkna	ut	absoluta	antal	
individer	i	undersökningsområdet.	Man	kan	
också	med	hjälp	av	genetiska	analyser	av	spillning	
eller	tappade	fjädrar	uppskatta	hur	många	indivi-
der	som	finns	i	ett	visst	område.

Holkstudier
Genom	att	kontrollera	holkar	på	ett	standardise-
rat	sätt	kan	man	få	fram	data	som	kan	jämföras	
mellan	år.	En	nackdel	med	denna	metod	är	att	
man	genom	att	sätta	upp	holkar	troligen	påverkar	
individtätheten	i	området,	både	hos	holkhäckare	
och	hos	andra	arter.	Man	måste	därför	noga	
tänka	igenom	hur	själva	studien	påverkar	
resultatet.	En	fördel	med	metoden	är	att	man	
också	får	data	på	häckningsframgång	och	års-
produktion	i	området.

Repdragning
Genom	att	dra	ett	rep	eller	en	kedja	mellan	sig	
kan	man	stöta	upp	fåglar	som	annars	är	svåra	
att	hitta	och	inventera.	Till	exempel	kan	denna	
metod	användas	på	rastande	vadare.

Jaktstatistik
Vissa	fågelarter	(till	exempel	hönsfåglar	och	
änder)	jagas	regelbundet,	och	för	dessa	är	det	
möjligt	att	använda	jaktstatistik	för	att	studera	
populationsdynamik.	En	förutsättning	för	att	
man	skall	kunna	dra	riktiga	slutsatser	från	denna	
typ	av	data	är	dock	att	man	på	ett	tillfredstäl-
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lande	sätt	kvantifierat	den	jaktinsats	som	gett	en	
viss	jaktutdelning.

Individuella skillnader i läten
Hos	vissa	arter	har	hanarna	så	stora	individu-
ella	skillnader	i	sin	sångrepertoar	att	detta	kan	
användas	för	att	uppskatta	antalet	revir	i	ett	visst	
område.	Oftast	behöver	man	spela	in	lätena	och	
använda	sig	av	speciella	ljudanalysprogram	för	att	
kunna	tolka	insamlade	data.

Artlistor
I	vissa	fall	är	man	tvingad	att	använda	så	enkla	
inventeringsmetoder	som	möjligt.	Detta	kan	till	
exempel	gälla	inventeringar	i	svårtillgängliga	
miljöer	som	tropisk	regnskog.	En	av	de	enklaste	
inventeringsmetoderna	man	kan	tänka	sig	är	att	
upprätta	artlistor.	Man	kan	till	exempel	lista	alla	
arter	som	observeras	under	en	viss	tid	(exempelvis	
en	timme	eller	en	dag).	Genom	att	göra	många	
sådana	listor	kan	man	sedan	få	relativa	mått	på	
olika	arters	antal	i	området.	En	annan	variant	är	
göra	artlistor	av	en	viss	förutbestämd	längd	(så	

kallad	McKinnon-lista).	Man	noterar	till	exempel	
de	första	tio	eller	tjugo	arterna	man	stöter	på	
under	en	inventering	och	börjar	sedan	om	med	
en	ny	lista	med	lika	många	arter.
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Hur	många	individer	av	en	viss	art	som	registre-
ras	(Ci)	under	ett	visst	inventeringstillfälle	(i)	
är	beroende	av	två	faktorer,	det	verkliga	antalet	
individer	i	det	inventerade	området	(Ni)	och	san-
nolikheten	att	upptäcka	en	individ	av	den	aktuella	
arten	vid	just	detta	inventeringstillfälle	(pi).	Om	
pi	är	samma	mellan	två	olika	inventeringstillfällen	
kan	man	använda	sig	av	det	registrerade	antalet	
individer	direkt	för	att	jämföra	dessa	två	invente-
ringar.	Ci	brukar	då	kallas	för	ett	index	och	blir	
ett	relativt	mått	på	hur	många	individer	som	finns	
i	undersökningsområdet	vid	inventeringstillfället.	

Väldigt	många	inventeringsmetoder	(exempel-
vis	linje-	och	punkttaxeringar,	sträckräkning	
och	standardiserad	fångst)	ger	denna	typ	av	
relativa	mått	på	antal	individer	(se	också	stycket	
”Att	välja	inventeringsmetod”).	Det	finns	dock	
ofta	anledning	att	tro	att	pi	inte	är	konstant	
mellan	olika	inventeringar.	Faktorer	som	kan	
påverka	sannolikheten	att	upptäcka	en	individ	
är	till	exempel	art,	kön,	inventerarens	hörsel	
och	erfarenhet,	miljö,	tid	(på	dygn	och	säsong),	
väder	etc.	Ofta	blir	en	förändring	i	individindex	
svår	att	tolka	eftersom	man	inte	vet	om	någon	
av	dessa	faktorer	påverkat	pi.	Ett	sätt	att	komma	
runt	detta	problem	är	att	försöka	uppskatta	pi	
vid	de	olika	inventeringstillfällena	och	därige-
nom	kunna	göra	en	uppskattning	av	det	absoluta	
antalet	individer	i	studieområdet	(Ni).	

Flera	olika	metoder	har	föreslagits	som	kan	
användas	för	detta	ändamål	och	här	nämns	några	
av	de	mest	använda.

Parallella metoder
En	vanligt	förekommande	metod	för	att	om-
vandla	index	till	absoluta	mått	är	att	lägga	ihop	

resultaten	från	två	olika	inventeringar	(med	
olika	metoder)	av	samma	område.	Man	kan	till	
exempel	göra	en	omfattande	inventering	med	en	
snabb	metod	som	punkttaxering	och	sedan	välja	
ut	några	stycken	av	de	inventerade	områdena	och	
göra	noggrannare	inventeringar	där	(till	exempel	
revirkarteringar).	Sedan	kan	man	använda	resul-
taten	från	de	noggrannare	inventeringarna	för	
att	räkna	ut	effektiviteten	i	de	mer	översiktliga	
inventeringarna.

Dubbla observatörer
En	annan	variant	är	att	låta	två	inventerare	
inventera	tillsammans.	Den	ena	inventeraren	
(primärobservatören)	inventerar	som	vanligt	
till	exempel	en	punkt-	eller	linjetransekt	och	
meddelar	den	andra	inventeraren	(sekundärob-
servatören)	vilka	individer	han/hon	observerar.	
Sekundärobservatören	går	med	och	noterar	alla	
individer	som	observeras	men	som	primärobser-
vatören	missar.	De	två	inventerarna	alternerar	
mellan	att	vara	primär-	och	sekundärobservatör.

Distansanalys
En	av	de	mest	använda	metoderna	för	att	räkna	
ut	absoluta	antal	individer	vid	inventeringar	är	
distansanalys.	Tidigare	har	denna	metod	kort-
fattat	nämnts	i	avsnitten	om	linje-	och	punkt-
taxering,	men	här	kommer	en	lite	mer	ingående	
beskrivning.	Distansanalys	bygger	på	att	man	
mäter	avståndet	till	varje	fågel	(eller	något	annat	
som	inventeras)	som	man	observerar.	Med	hjälp	
av	dessa	distansdata	räknar	man	sedan	ut	hur	
stor	sannolikhet	man	har	att	upptäcka	en	individ	
av	den	aktuella	arten	vid	ett	visst	avstånd.	Med	
hjälp	av	denna	sannolikhet	kan	man	sedan	räkna	
ut	ett	absolut	mått	på	täthet	och	antalet	indivi-
der	i	det	inventerade	området.	Analysmetoden	
är	användbar	på	inventeringar	utförda	både	som	
punkt-	och	linjetaxeringar.	Det	finns	ett	dator-
program	som	heter	DISTANCE	som	är	speciellt	

Metoder för att uppskatta 
absoluta individantal baserat på index

Motstående sida:
I svårinventerade miljöer som regnskog kan man 
behöva använda sig av förenklade metoder vid 
fågelinventeringar. Braullio Carillo, Costa Rica.
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utvecklat	för	att	analysera	denna	typ	av	data.	Det	
är	ett	gratisprogram	som	finns	att	ladda	ner	från	
hemsidan	(http://www.ruwpa.st-and.ac.uk/dis-
tance/),	där	finns	också	en	manual	och	exempel	
på	studier	som	använt	denna	analysmetod.	

När	man	samlar	in	distansdata	är	det	väldigt	
viktigt	att	vara	noggrann.	Metoden	att	samla	
in,	inte	bara	antal	fåglar	av	varje	art,	utan	även	
distansen	till	varje	individ,	är	ganska	svår	och	ar-
betsintensiv.	För	att	få	tillräckligt	bra	data	för	att	
kunna	analysera	krävs	oftast	att	man	först	tränat	
tillräckligt	på	metoden	och	har	stor	erfarenhet	av	
fågelinventeringar.	Det	finns	ett	antal	antagan-
den	man	gör	när	man	analyserar	distansdata.	
Slarvigt	fältarbete	medför	ofta	att	ett	eller	flera	av	
dessa	inte	håller.	De	viktigaste	antagandena	för	
distansanalys	är:

1. Arten är korrekt identifierad för alla individer
Det	är	viktigt	att	ha	tillräcklig	artkunskap	
om	den	eller	de	arter	som	skall	inventeras	för	
att	säkert	kunna	identifiera	de	individer	som	
observeras.	Om	man	är	osäker	på	artbestäm-
ningen	av	någon	enstaka	individ	är	det	bättre	
att	utelämna	den	observationen	helt	än	att	gissa	
vilken	art	det	är.

2. Avstånden är korrekt mätta
Det	är	mycket	viktigt	att	man	är	mycket	nog-
grann	när	man	mäter	avståndet	till	den	plats	
där	fågeln	upptäcktes.	Observera	att	när	det	
gäller	linjetransekter	är	det	den	kortaste	distan-
sen	mellan	fågeln	och	linjen	(alltså	avståndet	
rätlinjigt	från	transekten)	som	skall	användas.	
Det	finns	flera	olika	sätt	att	få	fram	denna	dis-
tans.	Antingen	noterar	man	den	plats	där	man	
först	upptäckt	fågeln	och	mäter	avståndet	dit	
först	när	man	kommit	fram	så	långt	att	man	
befinner	sig	mitt	för	punkten.	Man	kan	också	
mäta	det	exakta	avståndet	från	den	plats	där	
man	befinner	sig	till	fågeln	samt	vinkeln	till	
transekten	och	sedan	med	hjälp	av	trigonome-
tri	räkna	ut	det	rätvinkliga	avståndet.	En	an-
nan	möjlighet	är	att	man	på	en	karta	prickar	in	
exakt	var	man	upptäckte	fågeln	och	sedan	mä-
ter	avståndet	i	efterhand.	Exakta	avstånd	mäts	
lämpligen	med	någon	form	av	lasermätare.	Om	

man	inte	har	möjlighet	att	mäta	exakta	avstånd	
går	det	också	att	bara	bedöma	avstånden	i	ett	
antal	intervall	(exempelvis	0–10	m,	10–25	m,	
25–50	m,	50–100	m	och	100–∞	m).

3. Fågeln har ej rört sig innan upptäckt
Det	är	viktigt	att	fågeln	inte	hunnit	röra	sig	
i	förhållande	till	observatören	innan	den	
upptäcks.	Om	fågeln	till	exempel	hinner	fly	
bort	en	bit	från	observatören	innan	upptäckt	
kommer	man	att	notera	ett	för	stort	avstånd	till	
fågeln	och	därigenom	blir	också	tätheten	och	
antalet	individer	i	studieområdet	överskattat.

4. Fåglar på linjen/punkten upptäcks alltid
För	att	på	ett	säkert	sätt	kunna	räkna	ut	sanno-
likheter	för	att	upptäcka	individer	av	en	viss	art	
vid	ett	visst	avstånd	(”detectability	function”	
eller	”upptäckbarhetsfunktion”)	är	det	viktigt	
att	man	upptäcker	alla	individer	som	befinner	
sig	på	(eller	rakt	ovanför)	transekten	(vid	lin-
jetaxering)	eller	punkten	(vid	punkttaxering).	
Det	är	även	bra	om	funktionen	får	en	så	kallad	
skuldra,	det	vill	säga	att	även	en	stor	andel	av	
de	individer	som	befinner	sig	nära	linjen/punk-
ten	upptäcks.

5. Linjer eller punkter utgör ett representativt 
urval av den inventerade ytan
För	att	transekterna	eller	punkterna	skall	utgö-
ra	ett	statistiskt	representativt	stickprov	av	den	
totala	inventerade	ytan	är	det	viktigt	att	dessa	
är	slumpmässigt	eller	systematiskt	utplacerade	
i	studieområdet.	Om	detta	inte	är	uppfyllt	kan	
man	bara	dra	slutsatser	om	fågeltätheten	kring	
transekterna	och	inte	uppskatta	det	totala	
antalet	individer	i	studieområdet.

6. Tillräckligt stort antal observationer
För	att	kunna	göra	en	rimlig	uppskattning	
av	upptäckbarhetsfunktionen	och	därigenom	
erhålla	ett	bra	mått	på	individtäthet	är	det	
viktigt	att	ha	tillräckligt	många	observationer.	
Som	en	tumregel	bör	antalet	observationer	inte	
understiga	60.
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En	studie	är	inte	slut	bara	för	att	fältarbetet	är	
färdigt.	Insamlade	data	skall	analyseras	och,	kan-
ske	viktigast	av	allt,	studien	skall	publiceras	på	
ett	lämpligt	sätt.	Att	sprida	sina	resultat	till	andra	
intresserade	kan	sägas	vara	den	allra	viktigaste	
delen	av	hela	projektet.	Dataanalys	och	statistik	
redovisas	inte	närmare	i	detta	kompendium.	Det	
finns	väldigt	mycket	bra	skrivet	om	dessa	ämnen	
på	andra	ställen.	Hör	gärna	av	dig	till	mig	(se	
kontakt	i	slutet	av	kompendiet)	om	du	har	frågor	
om	detta.

Det	finns	väldigt	många	sätt	att	sprida	resul-
tatet	av	en	studie	och	det	är	viktigt	att	redan	på	
planeringsstadiet	fundera	över	hur	man	vill	göra	
detta.	I	vilken	form	man	väljer	att	publicera	sina	
data	beror	naturligtvis	i	första	hand	på	vilken	
målgrupp	man	riktar	sig	till.	Om	man	bara	vill	
nå	ut	till	andra	fågelskådare	i	sitt	hemområde	
med	resultaten	från	en	lokal	inventering	räcker	
det	med	att	skriva	något	till	den	lokala	före-
ningens	tidskrift	eller	hålla	ett	föredrag	på	en	
föreningsträff.	I	andra	fall	kanske	man	vill	att	
forskare	över	hela	världen	skall	kunna	ta	del	av	
resultaten	och	då	bör	man	naturligtvis	försöka	
skriva	en	artikel	till	en	internationell	vetenskaplig	
tidskrift.	Vill	man	nå	ut	till	en	bredare	allmänhet	
bör	man	kanske	skriva	något	mer	populärve-
tenskapligt	och/eller	göra	en	”press	release”	och	
skicka	ut	till	massmedia.	

Alla	dessa	olika	former	ställer	olika	krav	på	hur	
rapporten	skall	vara	utformad.	Man	kan	också	ha	
utfört	ett	inventeringsprojekt	för	en	myndighet	
eller	med	en	privat	uppdragsgivare.	I	dessa	fall	
brukar	det	i	kontraktet	specificeras	i	vilken	form	
resultaten	skall	redovisas	och	hur	rapporten	skall	
utformas.	Större	företag	och	myndigheter	har	
ofta	färdiga	mallar	för	rapporter	av	detta	slag.	
Om	man	tar	sig	an	denna	typ	av	uppdrag	är	
det	bra	att	i	förväg	ha	bestämt	hur	man	själv	får	

använda	de	data	som	samlats	in	i	andra	sam-
manhang.	Till	exempel	om	man	vill	använda	
resultaten	i	en	egen	vetenskaplig	rapport.

Vetenskapliga	artiklar	kan	publiceras	i	väldigt	
många	olika	typer	av	tidskrifter	allt	från	lokala	
föreningars	medlemsblad	till	stora	internationella	
tidskrifter.	Gemensamt	för	dessa	uppsatser	är	att	
de	har	en	viss	struktur	som	gör	det	lätt	för	läsaren	
att	hitta	den	information	han	eller	hon	vill	få	
fram.	Det	första	läsaren	ser	är	Titeln,	denna	skall	
vara	kort	och	beskrivande	och	kunna	fånga	läsa-
rens	uppmärksamhet.	Efter	titeln	följer	en	Sam-
manfattning.	Här	berättar	man	mycket	kortfattat	
om	varför	man	gjort	studien,	hur	man	har	gått	
tillväga,	vilka	de	intressantaste	resultaten	var	och	
vad	dessa	betyder	i	ett	större	sammanhang.	

Nästa	stycke	är	Inledning.	Här	försöker	man	
att	introducera	frågeställningen,	beskriva	vad	
som	tidigare	gjorts	inom	det	aktuella	ämnet	
och	förklara	vad	som	är	målet	med	undersök-
ningen.	Efter	detta	följer	ett	stycke	om	Material 
och metoder.	I	denna	del	skall	man	beskriva	hur	
man	utfört	arbetet	så	pass	ingående	att	någon	
annan	som	läser	artikeln	skall	kunna	göra	om	
studien.	Inte	bara	fältarbetet	utan	också	data-
analysen	skall	beskrivas.	Här	brukar	man	också	
beskriva	undersökningsområdet	och	den	eller	de	
arter	man	studerat.	Nu	följer	Resultat-delen.	Här	
radar	man	upp	vilka	resultat	man	fått	och	om	de	
statistiska	tester	man	gjorts.	Resultaten	skall	dels	
beskrivas	i	löpande	text	och	dels	åskådliggöras	
med	hjälp	av	figurer	och	tabeller.	

I	Diskussion,	som	sedan	följer,	försöker	man	att	
beskriva	vad	resultaten	betyder	och	sätta	in	dem	i	
ett	större	sammanhang.	Man	kan	också	beskriva	
vad	man	tycker	saknas	i	studien	och	hur	man	
lämpligen	kan	gå	vidare.	Sist	i	uppsatsen	har	man	
en	lista	med	Referenser.	Här	skall	man	förteckna	
alla	arbeten	som	man	refererat	till	i	texten.	Vilket	
språk	man	skriver	uppsatsen	på	beror	naturligtvis	
på	vilken	tidskrift	man	har	tänkt	skicka	in	den	
till.	Engelska	är	det	klart	vanligaste	språket	i	
internationella	tidskrifter	medan	svenska	används	

Publicering av resultaten

Motstående sida:
Kärrsnäppor (Calidris alpina).
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i	inhemska	publikationer.	I	Ornis Svecica,	som	är	
en	svensk	forskningstidskrift	för	fågelforskning,	
går	det	bra	att	publicera	på	svenska	eller	engelska	
(en	längre	sammanfattning	på	det	andra	språket	
skall	dock	bifogas	i	slutet	av	artikeln).

En	populärvetenskaplig	artikel	ställer	helt	
andra	krav	på	författaren	än	en	vetenskaplig	
uppsats.	Här	gäller	det	först	och	främst	att	ha	
en	riktigt	intresseveckande	titel	för	att	locka	till	
sig	läsaren.	Denna	följs	av	en	ingress	där	man	
berättar	om	de	intressantaste	resultaten	på	ett	
sådant	sätt	att	man	lockar	läsaren	att	fortsätta	
läsa.	I	själva	texten	bör	man	också	börja	med	det	
intressantaste	och	viktigaste	(de	egna	resultaten).	
Undvik	krångligt	språk.

Ett	väldigt	effektivt	sätt	att	sprida	sina	resultat	
är	att	hålla	föredrag.	Detta	kan	ske	antingen	på	
konferenser	där	man	träffar	andra	ornitologer	
och	forskare	eller	på	en	inneträff	med	en	ornito-
logisk	förening.	Var	noga	med	att	lägga	föredra-
get	på	en	lämplig	nivå	i	förhållande	till	vilka	som	
lyssnar.	Förbered	dig	noga	och	använd	gärna	
visuella	hjälpmedel	(power	point-presentation	el-
ler	diabilder)	för	att	förmedla	ditt	budskap.

Läs mer:
Brodin	A.	2001.	Konsten	att	publicera	sig	vetenskapligt	–	del	1:	att	

skriva	uppsatsen.	Ornis Svecica 11:	83–92.
Rydin	H.,	Carlson	K.,	Berglund	A.	&	Svensson	B.G.	2005.	Att	

presentera	vetenskap.	Institutionen	för	Biologisk	Grundutbildning.	
http://www.ibg.uu.se/upload/2004-09-16_144505_537/Presen-
teraVetenskap.pdf

Motstående sida:
Fjällvråk (Buteo lagopus).
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Sångsvanar (Cygnus cygnus).
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I	sin	bok	Ecological Census Techniques	(Cambrid-
ge	University	Press,	Cambridge,	1996)	avslutar	
William	J.	Sutherland	med	att	räkna	upp	de	20	
vanligaste	felen	som	ofta	begås	i	inventeringssam-
manhang.	Tänk	igenom	ditt	metodupplägg	noga	
innan	du	påbörjar	studien	så	att	du	undviker	
dessa	fallgropar	i	möjligaste	mån.

1. Att inte ta stickprover på ett slumpmässigt sätt
Det	är	väldigt	lockande	att	bara	inventera	de	
bästa	lokalerna	med	mycket	rariteter.	Denna	
typ	av	data	blir	dock	helt	värdelös	när	det	gäl-
ler	att	räkna	ut	tätheter	på	en	större	skala.

2. Att samla mycket fler prover än vad man kan 
analysera
Detta	är	dels	slöseri	med	tid	men	kan	också	ge	
onödiga	störningar	och	vara	etiskt	ohållbart.

3. Att byta metod mitt i ett övervakningsprogram
Ett	metodbyte	gör	det	svårt	att	göra	jämförelser	
mellan	tidpunkter	då	olika	metoder	har	använts.

4. Att notera samma individ vid två olika platser 
och räkna den som två individer
Försök	att	lägga	transekter	eller	punkter	så	
långt	ifrån	varandra	så	att	detta	inte	blir	ett	
problem.	Här	måste	man	dock	i	praktiken	
kompromissa.	Ska	man	undvika	dubbelregist-
rering	av	till	exempel	bölande	rördrommar	
krävs	stora	avstånd	mellan	punkterna	(flera	
km),	vilket	omöjliggör	punkt-	eller	linjetax-
ering	av	ett	närområde.	Olika	inventeringar	är	
olika	känsliga	för	detta	problem.	Vid	dis-
tansanalys	spelar	det	till	exempel	inte	särskilt	
stor	roll	om	en	individ	registrerats	från	flera	
punkter	eller	linjer.

5. Att inte ha tillräcklig kunskap om den inven-
terade arten
Detta	berör	främst	inventeringar	av	enskilda	
arter,	och	är	helt	avgörande	för	att	kunna	tolka	
resultaten.

De 20 vanligaste inventeringssynderna

6. Att inte ha kontroller när man skall följa upp 
en åtgärd
Förändringar	över	tiden	kan	ske	av	många	
olika	anledningar.	Därför	är	det	mycket	viktigt	
att	ha	kontrollområden	där	ingen	åtgärd	gjorts	
när	man	vill	följa	upp	populationsförändringar	
efter	en	skötselåtgärd	eller	en	exploatering.

7. Att inte lagra data på ett sätt så att det blir 
tillgängligt i framtiden
Det	är	väldigt	viktigt	att	andra	forskare	i	fram-
tiden	kan	ta	del	av	dina	resultat	och	metoder.	
Se	därför	också	till	att	publicera	resultaten	av	
ditt	arbete	på	lämpligt	sätt.

8. Att inte ge exakt information om var invente-
ringarna ägde rum
Tänk	på	att	andra	som	inte	känner	miljön	
lika	väl	som	du	skall	kunna	förstå	var	punk-
terna	och	transekterna	låg.	Använd	därför	om	
möjligt	GPS.

9. Att inventera ett stort område snarare än 
många små
För	att	kunna	använda	statistiska	metoder	
vid	dataanalysen	är	det	viktigt	att	ha	samlat	
tillräckligt	många	stickprov.

10. Att inte vara ärlig när det gäller vilka meto-
der som använts
Om	du	undvikit	att	inventera	regniga	eller	
blåsiga	dagar	kan	detta	vara	OK.	Bara	du	talar	
om	det,	så	man	i	framtiden	kan	göra	studien	på	
samma	sätt.

11. Att tro att resultaten av inventeringen är 
samma sak som sanningen
Hur	noggrann	man	än	är	har	alla	metoder	till-
kortakommanden.	Hemligheten	är	att	känna	
till	dessa	brister	och	kunna	bedöma	vilka	
felmarginaler	man	har.
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12. Att tro att antalet fångade individer i ett 
område är det samma som totala antalet 
individer
Hur	mycket	arbete	man	än	lägger	ner	är	det	
nästan	alltid	omöjligt	att	fånga	alla	individer	i	
ett	område.

13. Att inte fundera över hur insamlade data 
skall användas och analyseras innan fältarbe-
tet påbörjas
Detta	måste	poängteras	många	gånger,	efter-
som	hela	metoddesignen	beror	på	vilken	typ	av	
data	man	vill	ha.

14. Att tro sig veta exakt var man är
Med	hjälp	av	modern	GPS-teknik	och	av-
ståndsmätare	behöver	inte	detta	vara	ett	stort	
problem	längre.

15. Att tro att data samlas in lika bra i olika 
miljöer
Skillnader	mellan	vegetation	och	topografi	
kommer	alltid	att	påverka	fältarbetet.	Därför	
är	det	alltid	vanskligt	att	jämföra	resultat	från	
olika	miljöer.

16. Att tro att någon annan kommer att identi-
fiera alla dina prov
Denna	punkt	avser	främst	vid	inventeringar	av	
växter	och	insekter.

17. Att inte veta varför du inventerar
Återigen	en	mycket	viktig	punkt	som	man	
måste	ha	i	bakhuvudet	både	vid	planering,	
insamlande	och	analys.

18. Att avvika från inventeringsrutterna
Om	man	inte	har	följt	exakt	samma	rutter	blir	
det	omöjligt	att	jämföra	resultaten	mellan	olika	
tidpunkter.

19. Att inventera en så liten yta att resultaten 
blir meningslösa
Om	man	inte	har	resurser	att	inventera	en	till-
räckligt	stor	yta	för	att	få	meningsfulla	resultat	
kanske	man	bör	överväga	att	ändra	metod	eller	
att	ägna	tiden	åt	något	annat.

20. Att tro att andra kommer att samla in data 
på exakt samma sätt och med samma entusi-
asm som dig själv
Ett	långsiktigt	övervakningsprogram	bör	vara	
så	enkelt	utformat	att	man	orkar	hålla	på	med	
det	år	efter	år.	Det	är	viktigt	att	komma	ihåg	
att	det	alltid	finns	individuella	skillnader	i	
olika	personers	sätt	att	inventera.

Motstående sida:
Rödbena (Tringa totanus).
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Kontakt

Hit	kan	du	vända	dig	om	du	har	frågor	eller	
kommentarer	angående	detta	kompendium	eller	
annat	som	rör	fågelinventeringar:

Robert	Ekblom
Uppsala	Universitet
Populationsbiologi/EBC
Norbyvägen	18D
752	36	Uppsala
robert.ekblom@ebc.uu.se
Telefon:	018	-	471	2688

Sveriges	Ornitologiska	Förening
Ekhagsvägen	3
104	05	Stockholm
info@sofnet.org
http://www.sofnet.org/
Telefon:	08	-	612	2530

Åke	Lindström
Svensk	Häckfågeltaxering
Ekologihuset
223	62	Lund
ake.lindstrom@zooekol.lu.se
www.biol.lu.se/zooekologi/birdmonitoring/
Telefon:	046	–	222	4968


