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Sammanfattning  
På 1970-talet utfördes en häckfågelinventering för att se hur många fåglar som häckar i Sverige. Detta i 

syfte för att forskningen just då pekade på att det fanns en minskning i antalet fågelarter. Denna 

inventering kom att kallas atlasinventering 1, då ytterligare en inventering skedde under 2000-talet, 

atlasinventering 2. Den andra inventeringen genomfördes för att kunna se trender i fåglarnas 

populationsutbredning och kunna jämföras med atlasinventering 1. Syftet med denna studie blev att 

undersöka om det är möjligt att jämföra inventeringarna med varandra för att på sätt undersöka om det 

finns några förändringar i antalet häckande fåglar i Sverige. Studien kom att begränsas till Stockholms 

rapportområde, vilket innefattar alla kommuner inom Stockholms län utom Norrtälje kommun. En 

avgränsning gjordes också till att titta på jordbruksfåglarna och sex arter valdes ut. Resultaten visar att 

antalet atlasrutor med data för häckande fåglar inom Stockholms rapportområde har minskat mellan 

atlasinventering 1 och atlasinventering 2. För att få fram dessa resultat hämtades information från 

Artportalens hemsida som sedan sammanställdes och bearbetades i Excel och ArcMap. Även en 

jämförelse med perioden 2013-2016 och atlasinventering 2 gjordes, som visade en minskning i antalet 

atlasrutor med data, men även en minskning i antalet observationer av häckande fåglar.    

 

Nyckelord 

Atlasinventering, Stockholms rapportområde, biologisk mångfald, jordbruk, indikator 

 

Abstract 
In the 1970s, a breeding bird survey was conducted to see how many birds are breeding in Sweden. This 

was done because the research at the time pointed out that there was a decrease in the number of bird 

species. This inventory became known as atlas inventory 1, and an additional inventory was done in the 

2000s, which was called atlas inventory 2. The second inventory was carried out in order to see trends in 

bird population distribution and to be compared with atlas inventory 1. The purpose of this study was to 

examine if it is possible to compare the inventories with each other to see if there are any changes in the 

number of breeding birds in Sweden. The study was limited to the Stockholm report area, which 

includes all municipalities in Stockholm County except for Norrtälje. A limitation was also made to only 

examine agricultural birds, where six species were selected. The results show that the number of atlas 

squares with data for breeding birds within the Stockholm report area have decreased between atlas 

inventory 1 and atlas inventory 2. To obtain these results, information was retrieved from the website 

Artportalen, and was then compiled and processed in Excel and ArcMap. A comparison between the 

period 2013-2016 and atlas inventory 2 was also done, which showed a decrease in the number of atlas 

squares with available data, as well as a reduction in the number of observations of breeding birds. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Under de senaste decennierna visar tidigare forskning på att fåglarna i jordbrukslandskapet har minskat, 

vilket kan vara en indikation på att den biologiska mångfalden har förändrats1. De fågelarter som är 

specialiserade på att leva i jordbrukslandskapet är väl anpassade efter den miljö som människan har 

skapat, vilket gör att dessa arter lämpar sig väl att studera för att se eventuella förändringar i ekologiska 

processer i jordbrukslandskapet2. Ett av Sveriges 16 miljökvalitetsmål är Ett rikt odlingslandskap, som 

bland annat handlar om att bevara och stärka den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet, där 

jordbruksfåglarna lyfts fram som goda indikatorer för den biologiska mångfalden i 

jordbrukslandskapet3. Människans metoder att bruka jorden har förändrats genom århundraden och det 

alltmer intensiva jordbruket skulle kunna vara en bidragande orsak till att bland annat fåglarna i 

jordbrukslandskapen har minskat.  

 Det svenska jordbruket har förändrats i tre etapper sedan 1970-talet enligt författarna till artikeln; 

Linking agricultural policies to population trends of Swedish farmland birds in different agricultural 

regions. På 1970-talet startade den första etappen och nu började intensifieringen av jordbruket vilket 

innebar en ökad produktion av spannmål, men också en ökad användning av konstgödsel och olika 

pesticider för att kunna maximera avkastningen. Markanvändningen förändrades också, och småbiotoper 

som diken och kantzoner, samt mindre jordbruksmarker avlägsnades i förmån för allt större 

sammanhängande arealer att odla på. Under den andra etappen skedde ett överskott av 

spannmålsproduktion i Europa, vilket medförde att Sverige införde sin första miljöåtgärd gällande 

gödsel och bekämpningsmedel. Under den tredje etappen gick Sverige med i Europeiska Unionen (EU) 

och i samband med medlemskapet infördes också subventioner för att öka jordbrukets produktion. Den 

ökade produktionen medförde också att det blev en ökad användning av bekämpningsmedel4.  

 I dag odlas stora arealer med monokulturer av ett fåtal grödor som gödslas med olika typer av 

konstgödsel, behandlas med herbicider och pesticider, och skördas med hjälp av stora maskiner. Detta 

för att möta upp dagens allt större efterfrågan på bland annat spannmål, men även att minska 

produktionskostnaderna5. Utvecklingen mot ett mer ensidigt och monokulturellt odlingssätt skulle också 

kunna vara en av orsakerna till att fåglarna minskar i antal. Fåglarnas naturliga habitat förändras och blir 

mindre i takt med att jordbruket har utvecklats och blivit allt större. Fåglarna behöver en rik variation i 

landskapet av olika typer av biotoper för att överleva, men också för att söka föda och häcka6. Till dessa 

biotoper hör bland annat fler mindre och mer heterogena odlingar, men också betesmarker, trädor, diken 

och kantzoner. I dessa biotoper är artrikedomen hög och utan dessa minskar den biologiska mångfalden 

så pass att miljömålet Ett rikt odlingslandskap blir svårt att uppnå. Artrikedomen i jordbrukslandskapet 

är beroende av att marken brukas, men behöver metoder som är anpassade för att bevara den rika 

                                                 
1 Donald, P.F., Green, R.E. & Heath, M.F. Agricultural intensification and the collapse of Europe’s farmland bird 

populations. 2001. s.25-29  
2 Bergner, A., Jonsson, S. & Gezelius, L. Fåglar i Östergötlands skogs- och odlingslandskap – trender 2002-2013. 2014. s. 

3-6  
3 Miljömål. Ett rikt odlingslandskap. (Hämtad 2017-03-16) 
4 Wretenberg, J., Lindström, Å., Svensson, S. & Pärt, T. Blackwell Publishing Ltd Linking agricultural policies to population 

trends of Swedish farmland birds in different agricultural regions. 2007. s. 934 
5 Lindström, Å., Green, M., Olsson, O., Ottvall, R., Smith, H., & Stjernman, M. Fåglarna i odlingslandskapet - I dag och i 

morgon. 2012. s.9 
6 Lindström, Å., Green, M., Olsson, O., Ottvall, R., Smith, H., & Stjernman, M. 2012. s.9 
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variationen av markslag i jordbruket7. Med ett storskaligt, homogent jordbruk saknas dessa 

förutsättningar för biologisk mångfald som påverkar såväl fåglarna, som alla andra arter i landskapet 

negativt. Användningen av pesticider leder bland annat till avsaknad av insekter8 och därmed också 

påverkar tillgången på jordbruksfåglarnas föda.  

 Forskning visar även på att det går bättre för skogsfåglarna än vad det gör för fåglarna i 

jordbrukslandskapet, vilket kan ha att göra med att mark som skyddas sällan är jordbruksmarker utan 

oftast består av stora arealer skog med sjöar och vattendrag9. Jordbruksmark är även lätt att bebygga i 

jämförelse med skogsmarker där omfattande bearbetning av marken måste ske innan något kan byggas. 

Detta gör att många tidigare jordbruksmarker har försvunnit och blivit bebyggda med bostadshus och 

andra byggnader10. Valet av att lägga studien i Stockholms län gjordes på grund av att det finns planer 

på att expandera länet och förtäta förorterna11. Den snabba befolkningstillväxten medför att efterfrågan 

på bostäder är hög och att använda sig av öppna ytor, så som åkermark och betesmark medför att dessa 

områden snabbt försvinner och ersätts av exempelvis fastigheter och infrastruktur12, vilket påverkar 

jordbruksfåglarna negativt.  

1.2 Utvalda fågelarter för jordbrukslandskapet 

Gulsparv, gulärla, hämpling, ladusvala, sånglärka och törnsångare är sex stycken fågelarter av 14 som 

har anpassat sig väl till jordbrukslandskapet och är beroende av de öppna markytor som är skapade av 

människan. Denna uppsats har valt att fokusera på dessa fågelarter som är starkt beroende av 

jordbrukslandskapet och som även används som indikatorer på den biologiska mångfalden13 i 

jordbrukslandskapet. Enligt svensk fågeltaxering från år 2015, så finns det en stark signifikant trend i att 

de flesta jordbruksfåglarna har minskat i Sverige, men att ladusvalan och törnsångaren har en ökning på 

1 - 1,5 % per år sett över perioden år 1998 - 201514.  

 Hämplingen och törnsångaren är två arter som är beroende av jordbrukslandskapet, där hämplingen 

vill komma åt frön från grödorna på åkern15, medan törnsångaren gärna fångar insekter som rör sig 

bland växtodlingarna16. Båda arterna är i ett stort behov av buskmark i anslutning till åkermarken, något 

som i dagsläget minskar i takt med det storskaliga jordbruket. Buskmarken är en viktig biotop för 

födosök men också som häckningsplats17. Två andra fågelarter som gärna uppehåller sig i 

jordbrukslandskapet är ladusvalan18 och gulärlan, där båda arterna gärna vill ha närhet till våtmarker19. 

Gulärlan vill även ha tillgång till öppna markytor för födosök20. Ladusvalan har även ett stort behov av 

                                                 
7 Miljömål. Ett rikt odlingslandskap. (Hämtad 2017-03-16) 
8 Rahbek Pedersen, T. (Red.), Bommarco, R., Ebbersten, K., Falk, A., Fries, I., Kristiansen, P., Kryger, P., Nätterlund, H., & 

Rundlöf, M. Massdöd av bin – samhällsekonomiska konsekvenser och möjliga åtgärder. Jordbruksverket.  2009. s.25 
9 Bergner, A., Jonsson, S. & Gezelius, L. Fåglar i Östergötlands skogs- och odlingslandskap – trender 2002-2013. 2014. s.3 
10 Arleskär, S. Bostadsrätt, gräsmark eller skog? Hur har exploatering för bostadsbyggande år 2000-2015 påverkat 

Järvakilens funktion som spridningsväg? 2016. s.1 
11 Tillväxt- och regionplaneförvaltningen. Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010. Rapport 2010:5. 

s.23 
12 Arleskär, S. 2016. s.1 
13 Bergner, A., Jonsson, S. & Gezelius, L. Fåglar i Östergötlands skogs- och odlingslandskap – trender 2002-2013. 2014. 

s.3-6 
14 Svensk Fågeltaxering. Alla trender för en art. (Hämtad 2017-03-16) 
15 Artfakta. Hämpling. (Hämtad 2017-03-16) 
16 Artfakta. Törnsångare. (Hämtad 2017-03-16) 
17 Artfakta. Hämpling. (Hämtad 2017-03-16) 
18 Artfakta. Ladusvala. (Hämtad 2017-03-16) 
19 Artfakta. Gulärla. (Hämtad 2017-03-16) 
20 Artfakta. Gulärla. (Hämtad 2017-03-16) 
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att ha tillgång till byggnader, som bland annat ladugårdar som ofta finns i anslutning till 

jordbruksmarker, för att kunna bygga sina bon med hjälp av sediment. I takt med att de små 

jordbrukssamhällena blir färre och större men även av högre standard, försvinner även lämpliga 

byggnader för ladusvalan att bygga sina bon i21. 

 Jordbrukslandskapet är en viktig biotop för bland annat sånglärkan och gulsparven som livnär sig på 

frön och insekter i landskapet. Sånglärkan och gulsparven är även rödlistade22, vilket betyder att dessa 

arter behöver särskild hänsyn för att inte riskera att dö ut. Gulsparven föredrar närhet till betesmarker, då 

den gärna vill ha tillgång till hästspillning samt tillgång till vatten23. Sånglärkan däremot behöver en stor 

variation i landskapet för att trivas, vilket gör att arten missgynnas av det storskaliga jordbruket då detta 

innebär ett homogent landskap24. En förändring i jordbrukslandskapet kan ha effekter på alla dessa arter. 

 De största hoten för fåglarna i jordbrukslandskapet är framförallt utvecklingen mot det allt mer 

intensiva och storskaliga jordbruket, men också övergången till ett ensidigt jordbruk, som skett det 

senaste decennierna. Med denna utveckling kommer inte bara skogsavverkning för att få mer areal att 

odla på, utan även en ökad användning av pesticider25. Vad som skulle underlätta för dessa arter är 

exempelvis att skapa kantzoner runt åkrarna, införa mångfaldsträda26, samt att minska användningen av 

pesticider27. 

 Alla dessa ovan nämnda fågelarter kan förekomma i urban miljö, något som framförallt är en viktig 

faktor för ladusvalan som gärna bygger sina bon i anslutning till byggnader28. Infrastruktur som vägar, 

järnvägar och kraftledningar skulle också kunna ha en viss positiv effekt för alla fågelarterna, då detta 

skulle kunna bidra till mer öppna landskap. 

 
Tabell 1 visar biotoper som är viktiga för respektive art29. 

 Gulsparv Gulärla Hämpling Ladusvala Sånglärka Törnsångare 

Rödlistad x    x  

Skogsmark Viktig Före-

kommer 

Före-

kommer 

  Viktig 

Betesmark/öppen 

mark 

Viktig Viktig Viktig  Viktig Förekommer 

Våtmark Före-

kommer 
Viktig Viktig Viktig Före-

kommer 

Förekommer 

Buskmark Viktig Viktig Viktig   Viktig 

Jordbruksmark Viktig Före-

kommer 
Viktig Viktig Viktig Viktig 

Urban miljö Före-

kommer 

Före-

kommer 

Före-

kommer/ 

viktig 

Viktig Viktig Före-

kommer/ 

viktig 

Flyttfågel  x x x x x 

Stannfågel x      

 

                                                 
21 Artfakta. Ladusvala. (Hämtad 2017-03-16) 
22 ArtDatabanken. Rödlistade arter i Sverige 2015. 2015. s.8 
23 Artfakta. Gulsparv.  (Hämtad 2017-03-16) 
24 Artfakta. Sånglärka. (Hämtad 2017-03-16) 
25 Artfakta. Hämpling. (Hämtad 2017-03-16) 
26 Jordbruksverket. Mångfaldsträda för ett rikt odlingslandskap. 2016. (Hämtad 2017-03-16) 
27 Artfakta. Hämpling. (Hämtad 2017-03-16) 
28 Jordbruksverket. Ladusvala inne – hussvala ute. 2016. (Hämtad 2017-03-16) 
29 ArtDatabanken och Artfakta. (Hämtad 2017-03-28) 
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1.3 Atlasinventering  

Atlasinventering, eller häckfågelinventering, är en metod för att samla in observationer av häckande 

fåglar och på så sätt kunna få en fullständig lista på de arter som häckar inom ett visst område30. Den 

första atlasinventeringen i Sverige skedde mellan åren 1974-1984 och den andra atlasinventeringen höll 

på under åren 2007-2012. Tanken med dessa inventeringar var att det skulle kunna göras en jämförelse 

för att se möjliga populationsförändringar31. Inom Stockholms rapportområde, vilket är hela Stockholms 

län utom Norrtälje kommun, som denna studie fokuserar på, finns det totalt 494 stycken atlasrutor på 5 x 

5 km vardera32. Inventeringen sker under fåglarnas häckningsperiod, alltså när arten förväntas para sig, 

bygga bo och lägga ägg. Alla observationer som görs registreras utifrån olika häckningskriterier, vilka 

representeras av en siffra mellan 1 och 2033. Häckningskriterierna delas sedan in i möjlig häckning, som 

inkluderar kriterierna 2 - 4, trolig häckning som innefattar kriterierna 5 - 9 och säker häckning som 

innefattar kriterierna 10 - 2034. 

 I samarbete med bland annat Sveriges Ornitologiska Förening (SOF) har Sveriges 

lantbruksuniversitet (SLU) utvecklat Artportalen.se på uppdrag av Naturvårdsverket. SOF rapporterar in 

observationer av olika fågelarter under hela året och inventeringen sker av många olika personer, allt 

från forskare till tjänstemän, men den största gruppen är framförallt privatpersoner. Det är rapportören 

själv som är ansvarig för att de uppgifter som lämnas in är korrekta, men däremot kan det förekomma att 

specifika fynd kan komma att granskas av experter inom vissa arter35. 

1.4 Syfte och problemformulering 

Det svenska jordbrukslandskapet har under det senaste 50 åren genomgått stora förändringar i 

effektivitet men också kvantitet. Det handlar framförallt om stora tekniska genombrott, där bland annat 

hästar och andra dragdjur ersatts av stora mer effektiva maskiner, men även användningen av 

konstgödsel har hjälpt till att öka produktionen. Detta för att möta upp den alltmer växande befolkningen 

och därmed också en ökad efterfrågan på livsmedel. Förlusten av framförallt variationen i 

jordbrukslandskapet har påverkat antalet fåglar, men även specialiseringen av att endast hålla boskap 

eller att endast odla grödor är bidragande orsaker. Många av fåglarna i jordbrukslandskapet gynnas av 

att det finns en mosaik av olika markslag i naturen som varierar mellan odling av olika typer av växter, 

men också olika former av djurhållning36.  

 Syftet med denna studie blev att se om det har skett någon minskning av häckande fåglar i 

Stockholms rapportområde över tid. Genom att jämföra antalet atlasrutor med observationer av 

häckande fåglar går det att se den geografiska spridningen av fågelarterna. Intressant är även att titta på 

vilka kommuner inom Stockholms rapportområde som har flest antal observationer av respektive 

fågelart. 

                                                 
30 Närkes Ornitologiska Förening. Fakta om atlasinventeringen. 2012. (Hämtad 2017-03-16) 
31 Närkes Ornitologiska Förening. 2012 (Hämtad 2017-03-16) 
32 Artportalen. Stockholms rapportområde. (Hämtad 2017-01-26) 
33 Närkes Ornitologiska Förening. Fakta om atlasinventeringen. 2012. (Hämtad 2017-03-16) 
34 Västergötlands Ornitologiska Förening. Häckningskriterier. (Hämtad 2017-03-16) 
35 Artportalen. Artportalens grundprinciper. (Hämtad 2016-03-16) 
36 Lindström, Å., Green, M., Olsson, O., Ottvall, R., Smith, H., & Stjernman, M. Fåglarna i odlingslandskapet - I dag och i 

morgon. 2012. s.9 
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1.5 Frågeställningar 

 Går det att använda sig av och göra en jämförelse av förekomsten av de utvalda arterna mellan 

atlasinventering 1 och atlasinventering 2? 

 Har det skett någon förändring i antalet atlasrutor som har observationer av häckande fåglar 

genom tiden? Vad skulle detta kunna bero på? 

 Har antalet observationer, för respektive art, inom Stockholms rapportområde förändrats genom 

tiden? Vad skulle detta kunna bero på? 

 Vilka kommuner i Stockholms rapportområde har flest observationer av respektive fågelart 

under atlasinventering 2? Vad är skillnaden mellan kommunerna med flest respektive minst antal 

observationer?  

 Hur ser den geografiska spridningen ut mellan jordbruksfåglarna? 

2. Metod 

Valet av metod, för insamlandet av observationer av häckande fåglar inom Stockholms rapportområde, 

gjordes för att få in den typ av data som krävdes för att kunna genomföra denna studie och besvara 

frågeställningarna. För att besvara studiens frågeställningar behövdes data över observationer av 

häckande fåglar från Artportalen, som har ett samarbete med Sveriges Ornitologiska Förening. Ett urval 

gjordes där sex av 14 fågelarter, specifika för jordbrukslandskapet, valdes ut och data hämtades sedan i 

Excel-filer. Observationerna låg i flera olika Excel-filer som sedan lades ihop manuellt. Detta för att 

vidare kunna bearbetas med hjälp av ett geografiskt informationsbehandlingsprogram, ArcMap 10.4.1, 

men också för att kunna presenteras i form av tabeller. Då data över atlasinventering 1 inte var helt 

komplett på Artportalen valdes det att istället börja sammanställa data för atlasinventering 2. Sökningen 

i Artportalen begränsades till åren 2007-2012 för atlasinventering 2, månaderna mars till augusti under 

häckningsperioden, Stockholms rapportområde, samt aktivitetskategorierna; säkerställd reproduktion, 

trolig reproduktion och möjlig reproduktion - detta för att öka validiteten och relevansen i uppgifterna 

som presenteras. Ett linjediagram som innehöll alla de sex utvalda fågelarternas utveckling genom dessa 

år gjordes för att lättare kunna se eventuella trender över tid.   

 Det geografiska informationsbehandlingsprogrammet, ArcMap, användes för att kunna analysera 

fågelobservationerna. Markslagen som används som underlag i ArcMap är hämtade från 

Naturvårdsverket. Koordinaterna för observationerna importerades från Excel-filer för respektive 

fågelart till textdokument för att sedan kunna användas i ArcMap. Detta för att kunna lokalisera platsen 

för observationerna men också för att kunna se eventuella mönster i observationerna per art. Samtliga 

arters observationer fick sedan ett objekts-id för att kunna visa den exakta platsen för observationen i 

ArcMap i form av en prickkarta. Därefter relaterades observationerna till ett lager med 

Stockholmskommunerna. Detta för att kunna få fram antalet observationer per kommun och ta fram 

tematiska kartor. De tematiska kartorna har olika skalor för att lättare kunna se fördelningen av 

observationerna i rapportområdet. Med hjälp av dessa kunde sedan tabeller göras som visade de tio 

kommunerna, i Stockholms rapportområde under atlasinventering 2, som har flest antal observationer av 

varje art.  

 Då observationer från atlasinventering 1 inte var helt kompletta på Artportalens hemsida behövdes 

detta material hämtas ut i pappersformat för att sedan kunna analyseras manuellt. För att få tag i 

uppgifter från atlasinventering 1 kontaktades Tomas Viktor, ansvarig samordnare för atlasinventering i 

Stockholms rapportområde, via handledaren för denna uppsats. Då datamängden för atlasinventering 1 

inte hade lika utförlig information som atlasinventering 2 kunde data från atlasinventering 1 inte 
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analyseras i ArcMap på samma sätt som för atlasinventering 2. I stället gjordes endast figurer i form av 

stapeldiagram för att se hur många av de 494 atlasrutor i Stockholms rapportområde som innehöll data, 

art för art. En jämförelse gjordes mellan atlasinventering 1 och atlasinventering 2, samt åren 2013-2016 

för att se om det skett någon förändring i antal atlasrutor med data för fågelarterna.  

 Till sist gjordes en jämförelse mellan atlasinventering 1 och atlasinventering 2 sammanslaget med 

observationer från perioden 2013-2016, detta för att få en mer jämförbar data därför att första 

inventeringen pågick i 11 år medan andra inventeringen pågick i nästan hälften så många år. Uppgifter 

om antalet atlasrutor för atlasinventering 1 kunde tas fram med hjälp av pappersutdraget, medan data för 

atlasinventering 2 och perioden 2013-2016 kunde tas fram med hjälp av Artportalen. Sökningen för att 

få fram uppgifter om observationer gick till på samma sätt som beskrivits tidigare för att få fram data i 

Excel-filer, men denna gång valdes alternativet att visa resultatet i form av rasterkartor på Artportalens 

hemsida.  

 För att se dagens rådande markslag inom Stockholms rapportområde togs kartan nedan fram, figur 1. 

Det röda i kartan visar tätorternas utbredning i rapportområdet. Det framgår också av kartan att det finns 

mycket skogsområden, det gröna i kartan, men också en del betesmark och åkermark som illustreras 

som gul och orange i kartan. 

 

Figur 1 Visar kommunerna i Stockholms rapportområde för atlasinventering 2 och perioden 2013-2016. 

2.1 Metoddiskussion 

Informationen om observationerna av häckande fåglar är hämtade från Artportalens hemsida och som 

även nämndes i bakgrunden är det privatpersoner som rapporterar in observationer av fåglarna. Detta 

skulle kunna ses som en nackdel, då observationerna därmed inte blir helt tillförlitliga och skulle kunna 

ge ett missvisande resultat. Även bristande kunskaper i användandet och utförandet av ArcMap kan leda 

till bristfälliga resultat, då studiens författare inte är experter inom GIS-området. Valet att begränsa 

studien till endast sex stycken fågelarter gjordes på grund av datamängdens omfattning, samt de giva 

tidsramarna för projektet.  

 Observationerna för atlasinventering 1 och atlasinventering 2 har olika typer av system för 

registrering, vilket resulterade i att informationen kring observationerna inte gick att analysera på 

samma sätt som var tänkt från början. Den informationen som fanns i pappersformat för atlasinventering 
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1 innehöll rubrikerna; ruta, rutans koordinat (RT90), art, artnamn, häckningskriterier, län och 

landskap. För atlasinventering 2 fanns det fler kategorier i Excel-filen, men arbetet fokuserade på; 

artnamn, aktivitet, huvudlokal, lokalnamn, ostkoordinat, nordkoordinat (SWERWF99), län, kommun och 

datum. Den största skillnaden mellan inventeringarna var att det gick att ta fram exakta koordinater för 

observationerna för atlasinventering 2, men för atlasinventering 1 fanns det bara registrerat att det fanns 

observationer i rutan, men inte plats eller antal. Detta medför svårigheter att jämföra data, då det endast 

framgår att det har skett en observation i en ruta med radien 5x5 km, men saknar helt information om 

antalet observationer, observationsplats och tidpunkt. Försök gjordes att få observationerna från 

atlasinventering 2 i ett rutsystem för att få fram vilka atlasrutor som har observation av häckande fågel 

för att sedan kunna jämföras med atlasinventering 1 som redan har ett rutsystem. Detta gick tyvärr inte 

på grund av bristande kunskaper i ArcMap.  

 Rubriken ruta för atlasinventering 1 visar endast att det finns observationer i just den rutan, dock 

framgår det inte antal observationer eller observationsplats i form av koordinater. Detta medför att 

jämförelserna mellan atlasinventering 1 och atlasinventering 2 är väldigt svår att genomföra. En annan 

svårighet var att atlasinventering 1 var i pappersformat och atlasinventering 2 i digitalt format. Det 

digitala formatet underlättar tillgängligheten för användaren att tillhandahålla och hantera materialet, 

medan atlasinventering 1, i pappersformat, är mindre tillgänglig.   

3. Resultatredovisning 

 
Figur 2 Visar en jämförelse mellan atlasinventering 1 och atlasinventering 2, samt perioden 2013-2016. Staplarna visar antal atlasrutor 

av de 494 inom Stockholms rapporteringsområde som innehåller data i form av observationer. 

 

Figuren ovan, figur 2, är en jämförelse mellan atlasinventering 1 och atlasinventering 2, samt perioden 

2013-2016. Det som jämförts är antalet atlasrutor med data, som återfinns under dessa perioder, av det 

totalt sett 494 stycken atlasrutor som finns inom Stockholms rapportområde. Det går att se att det finns 

en minskning av antalet rutor som har data för observationer över alla de sex utvalda fågelarterna; 

gulsparv, gulärla, hämpling, ladusvala, sånglärka och törnsångare. Ladusvalan är den fågelart som har 

den största minskningen i antalet atlasrutor med data.  
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Figur 3 visar en jämförelse mellan atlasinventering 1 och 2 som är hopslaget med perioden 2013-2016. 

 

Figur 3 är en jämförelse mellan atlasinventering 1 och atlasinventering 2 sammanslaget med perioden 

2013-2016, detta för att få en mer jämförbar data, då atlasinventering 1 sträcker sig över 11 år och 

atlasinventering 2 endast över 5 år. Genom att slå samma atlasinventering 2 och perioden 2013-2016 blir 

det sammanlagt 9 år, vilket skulle kunna göra det mer jämförbart mot atlasinventering 1. Det som går att 

se är att antalet atlasrutor med data har ökat för både hämpling och gulsparv, vilket är ett annat resultat 

mot det som kan ses i figur 2, där alla fågelarter har en minskning i antalet atlasrutor med data.

 En sammanställning av antalet observationer av de sex utvalda fågelarterna under atlasinventering 2, 

åren 2007–2012 visas i form av ett linjediagram i figur 4. Här går det att se att fåglarna har legat på en 

stabil nivå genom åren med en viss minskning av framförallt gulärlan från år 2010. Även gulsparven 

och törnsångaren har en kraftig minskning till år 2012.  

 
 

Figur 4 visar en sammanställning över de sex utvalda arterna. 
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3.1 Resultat för gulsparv 

 
Figur 5 är en tematisk karta över antalet observationer av gulsparv för varje kommun i Stockholms rapportområde under atlasinventering 

2. 

 

 
Figur 6 är en tematisk karta över antalet observationer av gulsparv för varje kommun i Stockholms rapportområde under perioden 2013-

2016. 

 

I de tematiska kartorna ovan, figur 5 och figur 6, visas antalet observationer av gulsparv uppdelat 

kommunvis. Ju mörkare färg, desto fler observationer. Här går det att se att Värmdö har flest antal 

observationer under atlasinventering 2, figur 5, medan Vallentuna har flest observationer under perioden 

2013-2016, figur 6. 

  



13 

 

 
Tabell 2 visar de kommuner som har flest antal observationer av gulsparv i Stockholms rapportområde under atlasinventering 2. 

 

Tabell 2 är en sammanställning över de tematiska kartorna under 

atlasinventering 2 och visar de kommuner som har flest antal observationer i 

Stockholms rapportområde. Här går det att utläsa vilka kommuner som ligger 

på tio i topp under atlasinventering 2, där Värmdö kommun är den kommun 

som har flest antal observationer av gulsparv.  

 I prickkartorna, se Bilaga 1 figur 1 och figur 2, motsvarar varje prick en 

observationsplats, vilket kan innebära fler antal observerade individer. I figur 1 

går det att se att det är många observationer av just gulsparv i Stockholms 

rapportområde under atlasinventering 2. Prickkartan, se Bilaga 1 figur 2, visar 

den geografiska fördelningen av observationsplatserna av gulsparv i Stockholms rapportområde, men 

under perioden 2013-2016 och här finns en viss minskning i antalet observationsplatser. 

I en tredje prickkarta, se Bilaga 1 figur 3, är Värmdö kommun i fokus. Detta på grund av att det är den 

kommun med flest antal observationer av gulsparv under atlasinventering 2. I kartan går det att se att det 

finns det gott om skogsmark, åkermark och en jämn fördelning av tätorterna, samt närhet till vatten, 

vilket ger goda förutsättningar för gulsparven.  

3.1.1 Resultat för gulärla

 
Figur 7 är en tematisk karta över antalet observationer av gulärla för varje kommun i Stockholms rapportområde under atlasinventering 

2. 

 

 Gulsparv 

1 Värmdö 

2 Nynäshamn 

3 Haninge 

4 Sigtuna 

5 Sollentuna 

6 Ekerö 

7 Botkyrka 

8 Järfälla 

9 Huddinge  

10 Nacka 
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Figur 8 är en tematisk karta över antalet observationer av gulärla för varje kommun i Stockholms rapportområde under perioden 2013-

2016. 

 

De tematiska kartorna ovan, figur 7 och figur 8 visar antalet observationer av gulärla inom Stockholms 

rapportområde. Ju mörkare färgen i kartan är, desto fler observationer. I figur 7, som representerar 

atlasinventering 2, går det att se att Vallentuna kommun har flest antal observationer, men också att det 

finns ett flertal kommuner som inte har någon observation alls av gulärla. Under perioden 2013-2016, 

figur 8, har Vallentuna kommun fortfarande många observationer och nu har även Sigtuna kommun 

ökat. Dock är det fortfarande flera kommuner som inte har någon observation alls av gulärlan. 

 
Tabell 3 visar de kommuner som har flest antal observationer av gulärla i Stockholms rapportområde under atlasinventering 2. 

 

Tabell 3 är en sammanställning över de tematiska kartorna under 

atlasinventering 2 och visar de kommuner som har flest antal observationer i 

Stockholms rapportområde. Här går det att utläsa vilka kommuner som ligger 

på tio i topp under atlasinventering 2, där Vallentuna kommun är den kommun 

som har flest antal observationer av gulärla.  

 Prickkartorna, se Bilaga 1 figur 4 och figur 5, visar den geografiska 

spridningen över observationsplatserna för gulärla i Stockholms 

rapportområde, där varje prick motsvarar en observationsplats. Figur 4 visar 

för atlasinventering 2 och figur 5 beskriver perioden 2013-2016. Här går det 

att se att det är få observationsplatser där gulärlan setts under båda dessa perioder, men även att det finns 

en minskning mellan atlasinventering 2 och perioden 2013-2016. 

 Vallentuna kommun är den kommun där flest observationer av gulärla finns inom hela Stockholms 

rapportområde, se Bilaga 1 figur 6. Som det går att se i figur 6 och figur 7 i Bilaga 1, finns det en tydlig 

trend i observationerna för gulärla. Där det finns gott om jordbruksmark, finns det också många 

observationer och i figur 6 går det tydligt att se att gulärlan vill ha mycket jordbruksmark och 

betesmark. I figur 7 visas alla de kommuner som helt saknar observationer av gulärla, trots att 

 Gulärla 

1 Vallentuna 

2 Sigtuna 

3 Järfälla 

4 Upplands-Bro 

5 Ekerö 

6 Huddinge 

7 Södertälje 

8 Haninge 

9 Sollentuna  

10 Österåker 
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kommunerna har mycket åkermark, betesmark och skogsmark, samt stor tillgång på vatten, som många 

fåglar i odlingslandskapet kräver.  

3.1.2 Resultat för hämpling

 
Figur 9 är en tematisk karta över antalet observationer av hämpling för varje kommun i Stockholms rapportområde under atlasinventering 

2. 

 

 
Figur 10 är en tematisk karta över antalet observationer av hämpling för varje kommun i Stockholms rapportområde under perioden 2013-

2016. 

 

De tematiska kartorna ovan, figur 9 och figur 10, visar båda antalet observationer per kommun för 

hämpling. I figur 9, som beskriver kommunerna under atlasinventering 2, går det att utläsa att 
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Vallentuna kommun har flest antal observationer, medan ett flertal kommuner inte har några 

observationer alls. I figur 10, som visar perioden 2013-2016, är det fortfarande Vallentuna kommun som 

har flest antal observationer.  

 
Tabell 4 visar de kommuner som har flest antal observationer av hämpling i Stockholms rapportområde under atlasinventering 2 

 

Tabell 4 är en sammanställning över de tematiska kartorna under 

atlasinventering 2 och visar de kommuner som har flest antal observationer i 

Stockholms rapportområde. Här går det att utläsa vilka kommuner som ligger 

på tio i topp under atlasinventering 2, där Vallentuna kommun är den kommun 

som har flest antal observationer av hämpling. 

 Prickkartorna, se Bilaga 1 figur 8 och figur 9, visar den geografiska 

fördelningen av observationsplatserna av hämpling i Stockholms 

rapportområde. Det går att se en liten minskning i spridningen på 

observationsplatserna mellan atlasinventering 2, figur 8 och perioden 2013-

2016, figur 9. Vallentuna är den kommun som har flest antal observationer av hämpling under 

atlasinventeing 2 och visas i prickkartan i Bilaga 1 Figur 10. Här går det att se att det i kommunen finns 

det både åkermark, betesmark, skogsområden och en viss tillgång till vatten. I Bilaga 1 figur 11, visas 

de kommuner som helt saknar observationer av hämpling under atlasinventering 2, vilket är Danderyd, 

Sundbyberg, Solna och Nacka. Som det går att utläsa i kartan består dessa kommuner till största delen 

av urban miljö, tätorter. Hämplingen kan förekomma i urbana miljöer, men behöver jordbruksmark, 

öppna ytor och betesmark, vilket de ovan nämnda kommunerna delvis saknar.  

3.1.3 Resultat för ladusvala 

 
Figur 11 är en tematisk karta över antalet observationer av ladusvala för varje kommun i Stockholms rapportområde under 

atlasinventering 2. 

 

 Hämpling 

1 Vallentuna 

2 Nynäshamn 

3 Sigtuna 

4 Ekerö 

5 Södertälje 

6 Upplands-Bro 

7 Botkyrka 

8 Haninge 

9 Värmdö 

10 Österåker 
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Figur 12 är en tematisk karta över antalet observationer av ladusvala för varje kommun i Stockholms rapportområde under perioden 

2013-2016. 

De tematiska kartorna ovan, figur 11 och figur 12, visar antalet observationer av ladusvala i varje 

kommun inom Stockholms rapportområde. Ju mörkare färgen är, desto fler observationer. I figur 11, 

som är under atlasinventering 2, går det att se att det är en relativt jämn fördelning av observationerna 

mellan kommunerna, förutom i Sundbybergs kommun där det inte finns någon registrerad observation 

alls under denna period. Under perioden 2013-2016, figur 12, har det skett observationer av ladusvala i 

hela rapportområdet. 

 
Tabell 5 visar de kommuner som har flest antal observationer av ladusvala Stockholms rapportområde under atlasinventering 2. 

 

Tabell 5 är en sammanställning över de tematiska kartorna från 

atlasinventering 2 och visar de kommuner som har flest antal observationer i 

Stockholms rapportområde. Här går det att utläsa vilka kommuner som ligger 

på tio i topp under atlasinventering 2, där Värmdö kommun är den kommun 

som har flest antal observationer av ladusvala. 

 Prickkartorna, se Bilaga 1 figur 12 och figur 13, illustrerar den geografiska 

fördelningen för observationsplatserna av ladusvala i Stockholms 

rapportområde. Båda dessa kartor visar på en jämn fördelning av 

observationsplatserna, men i figur 13, som beskriver perioden 2013-2016, har 

antalet observationsplatser minskat, figur 12. I Bilaga 1 figur 14 visas Värmdö kommun som är den 

kommun med flest antal observationer av ladusvala. Här går det att se att det finns det gott om 

skogsmark, åkermark och en jämn fördelning av tätorterna, samt närhet till vatten. I Bilaga 1 visas

Figur 15 som visar Sundbybergs kommun som är den kommun som helt saknar observation av 

ladusvala under atlasinventering 2. Kommunen består till största delen av tätorter med skogsområden 

och saknar nästan helt vatten och åkermark.  

 

 Ladusvala 

1 Värmdö 

2 Nynäshamn 

3 Haninge 

4 Stockholm 

5 Botkyrka 

6 Sigtuna 

7 Huddinge 

8 Järfälla 

9 Österåker 

10 Nacka 
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3.1.4 Resultat för sånglärka 

 
Figur 13 är en tematisk karta över antalet observationer av sånglärka för varje kommun i Stockholms rapportområde under perioden 

atlasinventering 2. 

 

 
Figur 14 är en tematisk karta över antalet observationer av sånglärka för varje kommun i Stockholms rapportområde under perioden 

2013-2016. 

 

De tematiska kartorna figur 13 och figur 14 illustrerar båda antalet observationer av sånglärka i 

Stockholms rapportområde. Ju mörkare färg, desto fler observationer. I figur 13, som representerar 

atlasinventering 2 går det att se att fördelningen av observationerna är relativt jämn över 

rapportområdet, men att Sigtuna kommun ligger i toppen. I figur 14, som illustrerar perioden 2013-

2016, är fördelningen av observationerna fortsatt jämn. 
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Tabell 6 visar de kommuner som har flest antal observationer av sånglärka i Stockholms rapportområde under atlasinventering 2. 

 

Tabell 6 är en sammanställning över de tematiska kartorna under 

atlasinventering 2 och visar de kommuner som har flest antal observationer i 

Stockholms rapportområde. Här går det att utläsa vilka kommuner som ligger 

på tio i topp under atlasinventering 2, där Sigtuna kommun är den kommun 

som har flest antal observationer av sånglärka. 

 Prickkartorna, se Bilaga 1 figur 16 och figur 17, som är under 

atlasinventering 2, samt under perioden 2013-2016, illustrerar båda den 

geografiska spridningen på observationsplatserna av sånglärkan inom 

Stockholms rapportområde. Varje prick motsvarar en observationsplats. Av 

kartorna går det att utläsa att observationerna är ganska jämt fördelade över rapporteringsområdet, men 

att det finns en viss minskning i antalet observationsplatser mellan atlasinventering 2 och perioden 

2013-2016. I Bilaga 1 figur 18, visas Sigtuna som den kommun som har flest antal observationer av 

sånglärka under atlasinventering 2 i Stockholms rapportområde. I kartan går det att se att kommunen har 

en stor variation av skogsmark, åkermark, betesmark och vattenområden, med liten utbredning av 

tätorter.

3.1.5 Resultat för törnsångare

 
Figur 15 är en tematisk karta över antalet observationer av törnsångare för varje kommun i Stockholms rapportområde under 

atlasinventering 2. 

 

 Sånglärka 

1 Sigtuna 

2 Ekerö 

3 Nynäshamn 

4 Vallentuna 

5 Haninge 

6 Stockholm 

7 Upplands-Bro 

8 Värmdö 

9 Järfälla 

10 Botkyrka 
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Figur 16 är en tematisk karta över antalet observationer av törnsångare för varje kommun i Stockholms rapportområde under perioden 

2013-2016. 

 

De tematiska kartorna ovan, figur 15 och figur 16, visar båda fördelningen av observationer av 

törnsångare per kommun i Stockholms rapportområde. Ju mörkare färgen är, desto fler observationer 

registrerade. Båda kartorna visar en jämn fördelning av observationer med Haninge kommun som 

sticker ut lite extra både under atlasinventering 2, figur 15 och under perioden 2013-2016, figur 16. 

 
Tabell 7 visar de kommuner som har flest antal observationer av törnsångare i Stockholms rapportområde under atlasinventering 2. 

 

Tabell 7 är en sammanställning över de tematiska kartorna under 

atlasinventering 2 och visar de kommuner som har flest antal observationer i 

Stockholms rapportområde. Här går det att utläsa vilka kommuner som ligger 

på tio i topp under atlasinventering 2, där Haninge är den kommun som har 

flest antal observationer av törnsångare. 

Prickkartorna, se Bilaga 1 figur 19 och figur 20, visar den geografiska 

fördelningen av observationsplatserna, där figur 19 beskriver atlasinventering 

2 och figur 20 representerar perioden 2013-2016. En jämförelse mellan dessa 

två kartor visar att det finns en minskning i antalet observationsplatser under 

perioden 2013-2016. I Bilaga 1 figur 21, visas Haninge kommun, vilket är där det finns flest antal 

observationer av törnsångaren i Stockholms rapportområde under atlasinventering 2. Här går det att se 

att det finns mycket skogsmark och betesmark i kommunen, som törnsångaren gärna vill ha tillgång till.

  

 Törnsångare 

1 Haninge 

2 Stockholm 

3 Nynäshamn 

4 Järfälla 

5 Värmdö 

6 Sigtuna 

7 Ekerö 

8 Vallentuna 

9 Botkyrka 

10 Huddinge 
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4. Analys 

Studiens första frågeställning var om det är möjligt att använda sig av och göra analyser utifrån 

atlasinventering 1 och atlasinventering 2, vilket visade sig vara svårt. Detta dels på grund av svårigheten 

att få tag i atlasinventering 1 som privatperson, men också jämförbarheten i datamängden. Datamängden 

innehöll olika information där de båda inventeringarna även använde sig av olika koordinatsystem. 

Atlasinventering 1 var inlagt i koordinatsystemet RT90 och atlasinventering 2 använde sig av 

koordinatsystemet SWEREF99. Utöver att koordinatsystemen skilde sig åt så innehöll datamängden för 

atlasinventering 1 endast information om vilka atlasrutor som innehöll en observation medan 

atlasinventering 2 hade exakta koordinater för varje enskild observation, men saknade istället vilken ruta 

observationen hade skett i. 

 En jämförelse mellan antalet atlasrutor med observationer av häckande fåglar gjordes mellan 

atlasinventering 1 och atlasinventering 2, samt perioden 2013-2016, som går att se i figur 2. 

Prioriteringen för denna studie var att jämföra atlasinventering 1 och atlasinventering 2, där det går att 

se att det finns en tydlig minskning i antalet atlasrutor med data av häckande fåglar inom Stockholms 

rapportområde. Perioden 2013-2016 har färre antal rutor med data, vilket skulle kunna ha att göra med 

att det är färre antal år som har observerats. Ju fler år som inventeringen pågår, desto större är 

sannolikheten att fågelarten observeras i fler atlasrutor.  

 Det finns en skillnad mellan antalet år för atlasinventering 1 och atlasinventering 2, som kan ha 

inneburit att fler observationer har skett under atlasinventering 1, eftersom att det är fler antal år. Därav 

gjordes figur 3, som är en jämförelse mellan datan för atlasinventering 1 och datan för atlasinventering 2 

sammanslaget med perioden 2013-2016. Atlasinventering 1 är mellan åren 1974-1984, och den 

sammanslagna datan är för åren 2007-2016, vilket ger ett mer jämförbart resultat, då tidsperioden är 

nästintill likvärdiga. Utfallet från denna jämförelse gav ett annat resultat än vad figur 2 visar. 

Minskningen av antalet atlasrutor med data för häckande fåglar är inte lika kraftig i figur 3, och det går 

även att se en viss ökning för gulsparv och hämpling. Dessa fågelarter har ökat sin geografiska spridning 

över Stockholms rapportområde, men det behöver inte betyda att antalet individer har ökat.     

 Genomgående för alla de sex utvalda fågelarterna är att det finns en minskning i antalet observationer 

mellan atlasinventering 2 och perioden 2013-2016, vilket kan ses i de tematiska kartorna i studiens 

resultatdel, men också i prickkartorna i Bilaga 1. Svensk fågeltaxering visar också på denna minskning, 

förutom för hämplingen och ladusvalan som visar på en ökning. Minskningen i antalet observationer 

skulle till stor del kunna bero på att det är färre antal år som har studerats under perioden 2013-2016. En 

annan faktor som kan ha stor betydelse är att det inte skedde en inventering under perioden 2013-2016. 

När det inte sker en inventering kan det medföra att färre personer är ute och observerar fågelarterna och 

registrerar sina observationer.  

 Resultaten för denna studie visar dock att det finns en viss ökning av hämpling och gulsparv som går 

att se i figur 3. Båda dessa fågelarter är beroende av jordbrukslandskapet och en ökning av dessa arter 

skulle kunna bero på att vissa åtgärder har gjorts för att underlätta för dessa fågelarter att återkolonisera. 

Dessa åtgärder skulle kunna vara bevarandet av kantzoner37, som står orörda, där både gulsparven och 

hämplingen kan finna föda i form av insekter.  

 Tabellen nedan, tabell 8, gjordes för att få en mer överskådlighet över fördelningen av fågelarterna 

och visar de kommuner inom Stockholms rapportområde som har haft flest antal observationer av 

                                                 
37 Artfakta. Hämpling. (Hämtad 2017-03-16) 
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respektive fågelart under atlasinventering 2. De kommuner som har ett högt antal observationer av alla 

de sex arterna är Haninge och Sigtuna.  

 
Tabell 8 visar de kommuner inom Stockholms rapportområde som har haft flest antal observationer av respektive fågelart under 

atlasinventering 2. 

Kommun Fågelart 

Haninge Törnsångare 

Sigtuna Sånglärka 

Vallentuna Gulärla och hämpling 

Värmdö Gulsparv och ladusvala 

 

Gemensamt för alla kommuner, som har ett högt antal observationer av de olika fågelarterna, är att de är 

kranskommuner som har ett varierat landskap med både skogsområden, åkermark och betesmark med 

inslag av vatten, men också en viss del urban miljö. Alla de sex fågelarterna kan förekomma i urban 

miljö och för ladusvalan och sånglärkan är denna miljö extra viktig. 

 Kommunerna som har ett lågt antal observationer eller helt saknar observationer är kommuner med 

en hög andel urban miljö och gemensamt för dessa är att de ligger i innerstan. Även om ett par av de 

utvalda fågelarterna kan förekomma i urban miljö så kan ingen av dessa överleva i miljöer som helt 

saknar annan typ av markslag. Den geografiska spridningen för alla fågelarterna går tydligt att se i de 

tematiska kartorna, figur 5-16 samt prickkartorna, figur 1-26 i Bilaga 1. Gulärla, hämpling och 

sånglärkan har flest observationer nordväst i rapportområdet där det finns mycket jordbruksmark och 

skogsmark. Gulsparven och ladusvalan har flest observationer i öst, där det finns god tillgång till vatten 

som dessa fågelarter behöver ha tillgång till. Törnsångaren däremot har flest observationer sydost inom 

rapportområdet, där det finns god tillgång på vatten och skogsområden, men också en del 

jordbruksmarker.  

5. Diskussion 

Det framgick tidigt under studiens gång att en jämförelse mellan atlasinventering 1 och atlasinventering 

2 skulle vara svår att genomföra. Som nämns i studiens analysdel skilde sig datamängden åt och olika 

koordinatsystem för inventeringarna har använts. Det saknades även data för antal individer, 

observationsplatser, datum och årtal. Grundtanken med atlasinventering 1 var att den skulle kunna vara 

jämförbar med atlasinventering 238, vilket inte var helt lätt på grund av tidigare nämnda svårigheter. En 

fråga som dyker upp är varför dessa olikheter har uppkommit mellan de båda inventeringarna, då 

grundtanken var att de ska kunna jämföras med varandra för att kunna se eventuella trender. Att 

datamängden för atlasinventering 1 inte fanns digitalt registrerat på Artportalen är underligt, eftersom 

Artportalen är det verktyg som ska kunna användas för att hämta data om Sveriges alla arter genom 

tiden. I dagsläget kan man välja de aktuella åren, men datan blir oerhört bristfällig då information saknas 

och man får en uppfattning om att arterna istället har ökat markant.  

                                                 
38 Närkes Ornitologiska Förening. Fakta om atlasinventeringen. 2012. (Hämtad 2017-03-16) 
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 En märklig aspekt är att de båda inventeringarna skiljer sig i antalet år som de har genomförts. Ju fler 

år en inventering pågår, desto större sannolikhet är det att en observation av en art förekommer i 

ytterligare en atlasruta. Detta syns tydligt när jämförelsen mellan atlasinventering 1, atlasinventering 2 

och perioden 2013-2016 gjordes, men även när atlasinventering 1 jämfördes med atlasinventering 2 

sammanslaget med perioden 2013-2016. Detta kan innebära missvisande resultat, då förhållandena inte 

är likvärdiga mellan när åren skiljer sig åt så pass mycket. Som man kan se i figur 2 och figur 3 blir 

resultaten olika när man väljer att använda sig av olika antal år. I figur 3 är förhållandena mer 

likvärdiga, då staplarna innehåller data för 11 år respektive 10 år, istället för 11 år respektive 6 år. I figur 

3 är trenden inte lika tydlig som i figur 2. Det som dock kan ses i båda figurerna är att ladusvalan har 

minskat drastiskt, vilket är ett förvånande resultat då information från Svensk fågeltaxering pekar på att 

ladusvalan ökat i antal. Det kan innebära att ladusvalan nationellt sett ökar, men lokalt sett minskar i 

Stockholms rapportområde. Det som dock är viktigt att ha i åtanke är att Svensk fågeltaxering visar 

antalet individer i hela Sverige, medan studiens resultat visar antalet atlasrutor med observation av 

häckande fågel. Det innebär att ladusvalan kan ha ökat i antal individer även i Stockholms 

rapportområde, som i resten av landet, men dess spridning kan ha minskat och därav observerats i färre 

antal atlasrutor. 

 Antalet observationsplatser för respektive fågelart har minskat i Stockholms rapportområde som det 

går att se i de tematiska kartorna i studiens resultatdel, figur 5-16. Som nämns ovan kan minskningen till 

största sannolikhet bero på att perioden 2013-2016 sträcker sig över färre antal år än atlasinventering 2. 

Även att det inte pågår en faktisk inventering under denna period, vilket innebär att personer inte aktivt 

letar efter fåglarna i hela rapportområdet, utan istället förhåller sig till fågelskådningslokaler där 

respektive art vanligtvis brukar förekomma, kan ha påverkat resultatet.  

 Kranskommunerna har fler observationer av alla de sex fågelarterna än vad kommunerna i innerstan 

har, vilket kan bero på att kommunerna i innerstan har mer urban miljö än övriga kommuner. 

Kranskommunerna har en större tillgänglighet till åkermark, betesmark, skogsmark och vatten, vilket 

skapar gynnsamma förhållanden för jordbruksfåglarna.  

 Den geografiska spridningen mellan fågelarterna visar en trend på att en del fågelarter gärna vill ha 

närhet till kustområden, medan några gärna håller sig mer inåt land i rapportområdet. Dock finns det en 

hel del observationer av törnsångare i Stockholms kommun. Detta är ett förvånande resultat då 

törnsångaren precis som de andra jordbruksfåglarna är i behov av den rika variationen i 

jordbrukslandskapet vilket är något som saknas i Stockholms kommun, där det främst är urban miljö. 

Vad detta skulle kunna bero på är svårt att säga utifrån studiens datamängd, men det skulle vara 

intressant att studera anledningarna till detta i vidare forskning inom området. 

 Då kranskommunerna inte är lika exploaterade medför det en risk att en förtätning kommer att ske 

här och viktiga biotoper försvinner och därmed också fåglarna som är beroende av jordbrukslandskapet. 

Detta kan komma att medföra att kranskommunerna får samma låga observationsantal som 

innerstadskommunerna har idag, då förhållandena i markslagen blir den samma. Vikten av den rika 

variationen i landskapet för fåglarnas överlevnad är även en faktor som även tas upp i Jordbruksverkets 

rapport från 2012, Fåglarna i odlingslandskapet - I dag och i morgon.  

 För att bevara de jordbruksfåglar som vi har i Sverige i dag, behöver också markslagen bevaras och 

brukas hållbart. Jordbruksmarker som inte längre brukas är lätta att ta i anspråk och att använda marken 
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för att bygga hus eller andra fastigheter på39. Natur som är skyddad i dag innefattar stora 

skogsområden40, men också vatten, så en tanke kanske skulle kunna vara att skydda jordbrukslandskapet 

med alla olika markslag för att på så sätt säkra jordbruksfåglarnas viktigaste biotoper. Även den 

biologiska mångfalden påverkas av hur jordbruksmarker brukas och dessa fåglar fungerar som 

indikatorer på hur den biologiska mångfalden ser ut i landskapet, vilket även tas upp i artikeln; 

Agricultural intensification and the collapse of Europe’s farmland bird populations. Bevaras inte den 

biologiska mångfalden så uppfylls inte heller ett av Sveriges miljökvalitetsmål; Ett rikt odlingslandskap, 

som syftar till att stärka och bevara den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet. Minskar den 

biologiska mångfalden kan det innebära en förlust av stödjande och reglerande ekosystemtjänster, vilket 

på sikt kan leda till att även grödorna minskar. Pollinatörerna utgörs av insekter som pollinerar de olika 

grödorna som odlas, men utgör också föda för fåglarna i jordbrukslandskapet. Färre fåglar är alltså en 

indikator på att det finns färre insekter i jordbrukslandskapet, vilket inte bara ger mindre mat till 

fåglarna, utan påverkar även oss människor då det bidrar till sämre grödor41.   

 I takt med att jordbruket har förändrats i Sverige genom tiderna, så har också användningen av 

konstgödsel och olika pesticider ökat. Utformningen av jordbrukslandskapet har medfört att 

förhållandena för fåglarna har försämrats. Utvecklingen mot ett mer monokulturellt odlingssätt 

försämrar fåglarnas naturliga habitat och det storskaliga jordbruket är också en bidragande orsak. Dessa 

förändringar missgynnar hela den biologiska mångfalden, inte bara fåglarna utan även alla arter som 

finns i jordbrukslandskapet. En förändring i jordbruket måste ske, där man anpassar metoder för hur 

jorden brukas för att bevara den biologiska mångfalden. Detta genom att införa diken och kantzoner i 

anslutning till åkermarker och betesmarker, men också öka variationen av de olika markslagen och 

kanske helt lämna monokulturen. Även låta markytor ligga i mångfaldsträda vissa år för att på så sätt 

återinföra viktiga växter som drar till sig insekter och därmed också fåglar, för att öka den biologiska 

mångfalden.      

 Om en liknande studie ska kunna genomföras finns det vissa svårigheter att få tag i observationer av 

häckande fåglar i Stockholms rapportområde för atlasinventering 1, då denna inte är helt komplett på 

Artportalens hemsida utan den ansvarige samordnaren måste kontaktas för att få tag i uppgifterna. För 

framtida studier vore det även intressant att kombinera prickkartorna med observationsplatser och 

marktäckdata, för att få fram möjliga samband mellan markslag och fågelart. Det skulle även ha varit 

intressant att jämföra atlasinventeringarna kommunvis för att se om det skett någon förändring i vilka 

kommuner som har flest antal observationer av varje fågelart. Något som även skulle kunna vara 

relevant är att specialstudera de rutor som har en hög andel observationer och titta på är vilken typ av 

betesdjur som finns på betesmarkerna, då bland annat gulsparven vill ha tillgång till hästgödsel.   

  

                                                 
39 Arleskär, S. Bostadsrätt, gräsmark eller skog? Hur har exploatering för bostadsbyggande år 2000-2015 påverkat 

Järvakilens funktion som spridningsväg? 2016. s.1 
40 Bergner, A., Jonsson, S. & Gezelius, L. Fåglar i Östergötlands skogs- och odlingslandskap – trender 2002-2013. 2014. s.3 
41 Rahbek Pedersen, T. (Red.), Bommarco, R., Ebbersten, K., Falk, A., Fries, I., Kristiansen, P., Kryger, P., Nätterlund, H., 

& Rundlöf, M. Massdöd av bin – samhällsekonomiska konsekvenser och möjliga åtgärder. Jordbruksverket.  2009. 
s. 157 
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6. Slutsats 

Utifrån denna studie kan slutsatsen dras att den bakomliggande grundtanken gällande atlasinventering 1 

och atlasinventering 2 inte uppfylls, då en jämförelse mellan dessa visade sig vara svårt att genomföra 

med hjälp av de dataprogram som finns tillgängliga i dagsläget. Resurser skulle behöva läggas på att 

registrera in alla observationer från atlasinventering 1 på Artportalens hemsida, samt att göra 

datamängderna mer jämförbara genom att använda sig av samma koordinatsystem och samma typ av 

rapportsystem. 

 När det gäller antalet atlasrutor med observation av häckande fåglar skulle en ny atlasinventering 

med samma antal år som atlasinventering 1 göras, för att sedan kunna jämföras. Detta för att få ett mer 

jämförbart resultat. Anledningen till att atlasinventering 2 inte är helt tillförlitlig är att det är så pass 

många år som skiljer mellan inventeringarna att förekomsten av en fågelart kan öka eller minska 

statistiskt sett. Det går inte att räkna in perioden 2013-2016 sammanslaget med atlasinventering 2 som 

det gjorts i denna studie, se tabell 3, då det inte skedde en inventering under åren 2013-2016 och 

aktiviteten hos rapportörerna kan variera mer än under åren då inventeringarna sker. Därav tanken att 

göra en tredje atlasinventering.  

 Om en jämförelse med resultaten från denna studie görs med informationen från Svensk 

Fågeltaxering så skiljer sig dessa åt. Enligt Svensk Fågeltaxering har ladusvalan ökat, medan studiens 

resultat pekar på det motsatta, till och med en ganska stor minskning. Den största skillnaden är att 

Svensk Fågeltaxering undersöker antal observerade individer och studiens information behandlar antalet 

atlasrutor med observationsplatser. Detta skulle fortfarande kunna tyda på att det finns en viss 

minskning av ladusvalan, då minskningen i antalet atlasrutor är så pass stor. 

 För att inte riskera att jordbruksfåglarna ska minska ytterligare kanske en bevarandeplan för 

jordbruksmarker bör upprättas för att på så sätt bevara viktiga biotoper men också den biologiska 

mångfalden. 
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Bilaga 1 – Prickkartor 

 
Figur 1 Är en prickkarta som visar den geografiska fördelningen av observationsplatser för gulsparv i Stockholms rapporteringsområde 

under atlasinventering 2, en observation kan innehålla flera rapporterade individer. 

 

 
Figur 2 Är en prickkarta som visar den geografiska fördelningen av observationsplatser för gulsparv i Stockholms rapportområde under 

perioden 2013-2016, en observation kan innehålla flera rapporterade individer. 
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Figur 3 är en prickkarta som visar den geografiska fördelningen av observationsplatser för gulsparv i Värmdö kommun under 

atlasinventering 2.  

 
Figur 4 Är en prickkarta som visar den geografiska fördelningen av observationsplatser för gulärla i Stockholms rapportområde under 

atlasinventering 2, en observation kan innehålla flera rapporterade individer. 
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Figur 5 Är en prickkarta som visar den geografiska fördelningen av observationsplatser för gulärla i Stockholms rapportområde under 

perioden 2013-2016, en observation kan innehålla flera rapporterade individer. 

 

 
Figur 6 är en prickkarta som visar den geografiska fördelningen av observationsplatser för gulärla i Vallentuna kommun under 

atlasinventering 2. 2.  
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Figur 7 är en prickkarta som visar den geografiska fördelningen av observationsplatser för gulärla under atlasinventering 2. Botkyrka, 

Lidingö, Nacka, Nykvarn, Salems, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Tyresö, Täby och Vaxholm är de kommuner som helt saknar 

observationer av gulärla. 

 
Figur 8 Är en prickkarta som visar den geografiska fördelningen av observationer av hämpling i Stockholms rapportområde under 

atlasinventering 2, en observation kan innehålla flera rapporterade individer. 
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Figur 9 Är en prickkarta som visar den geografiska fördelningen av observationer av hämpling i Stockholms rapportområde under 

perioden 2013-2016, en observation kan innehålla flera rapporterade individer. 

 

 
Figur 10 är en prickkarta som visar den geografiska fördelningen av observationsplatser för hämpling i Vallentuna kommun under 

atlasinventering 2.  



34 

 

 
Figur 11 är en prickkarta som visar den geografiska fördelningen av observationsplatser för hämpling under atlasinventering 2. Kartan 

visar de kommuner som inte har haft någon observation alls av denna art, vilket är Danderyd, Sundbyberg, Solna och Nacka.  

 

 
Figur 12 Är en prickkarta som visar den geografiska fördelningen av observationer av ladusvala i Stockholms rapportområde under 

atlasinventering 2, en observation kan innehålla flera rapporterade individer. 
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Figur 13 Är en prickkarta som visar den geografiska fördelningen av observationer av ladusvala i Stockholms rapportområde under 

perioden 2013-2016¸ en observation kan innehålla flera rapporterade individer. 

 

 
Figur 14 är en prickkarta som visar den geografiska fördelningen på observationerna av ladusvalan i Värmdö kommun, som har flest antal 

observationer under atlasinventering 2. 
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Figur 15 visar Sundbybergs kommun under atlasinventering 2, där det helt saknas observationer av ladusvalan.  

 

 
Figur 16 Är en prickkarta som visar den geografiska fördelningen av observationer av sånglärka i Stockholms rapportområde under 

atlasinventering 2, en observation kan innehålla flera rapporterade individer. 
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Figur 17 Är en prickkarta som visar den geografiska fördelningen av observationer av sånglärka i Stockholms rapportområde under 

perioden 2013-2016¸ en observation kan innehålla flera rapporterade individer. 

 

 
Figur 18 är en prickkarta som har Sigtuna kommun i fokus. Här finns flest observationer av sånglärka under atlasinventering 2. 
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Figur 19 Är en prickkarta som visar den geografiska fördelningen av observationer av törnsångare i Stockholms rapportområde under 

atlasinventeing 2, en observation kan innehålla flera rapporterade individer. 

 

 
Figur 20 Är en prickkarta som visar den geografiska fördelningen av observationer av törnsångare i Stockholms rapportområde under 

perioden 2013-2016, en observation kan innehålla flera rapporterade individer. 
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Figur 21 är en prickkara med fokus på Haninge kommun under atlasinventering 2. Här finns flest observationer av 

törnsångaren i Stockholms rapporteringsområde.
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Bilaga 2 – Tabeller  

 

 
Tabell 1 visar antalet observationer av fåglarna i kommunerna i Stockholms rapportområde under atlasinventering 2. De fetmarkerade 

siffrorna i kolumnerna är den kommun som har haft flest observationer av arten. 

 Gulsparv Gulärla Hämpling Ladusvala Sånglärka Törnsångare 

Botkyrka 325 0 61 91 206 188 

Danderyd 23 1 0 5 15 18 

Ekerö 336 56 166 43 584 344 

Haninge 470 4 43 117 389 550 

Huddinge 233 40 9 59 139 154 

Järfälla 320 65 15 57 212 388 

Lidingö 87 0 1 13 64 88 

Nacka 200 0 0 51 114 72 

Nykvarn 9 0 5 3 14 10 

Nynäshamn 486 2 184 163 492 408 

Salem 132 0 14 31 121 77 

Sigtuna 354 80 176 85 636 384 

Sollentuna 120 3 2 13 89 117 

Solna 18 0 0 10 12 70 

Stockholm 109 0 22 105 315 489 

Sundbyberg 12 0 0 0 8 39 

Södertälje 135 9 98 37 155 136 

Tyresö 75 0 1 36 45 74 

Täby 63 0 21 17 81 72 

Upplands-

Bro 

129 62 97 33 279 132 

Upplands-

Väsby 

50 2 21 8 85 62 

Vallentuna 339 235 458 48 477 269 

Vaxholm 85 0 10 37 20 11 

Värmdö 977 1 28 251 221 385 

Österåker 95 2 24 56 55 69 
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Tabell 2 visar de 10 kommuner som har flest observationer, under atlasinventering 2, av varje art och tilldelats en siffra mellan 0 och 10 

för att få fram den kommun som sannolikheten är störst att observera alla fågelarter i. 

 

 Gulsparv Gulärla Hämpling Ladusvala Sånglärka Törnsångare 

Botkyrka 4  4 6 1 2 

Danderyd       

Ekerö 5 6 7  9 4 

Haninge 8 3 3 8 6 10 

Huddinge 2 5  4  1 

Järfälla 3 8  3 2 7 

Lidingö       

Nacka 1   1   

Nykvarn       

Nynäshamn 9  9 9 8 8 

Salem       

Sigtuna 7 9 8 5 10 5 

Sollentuna 6 2     

Solna       

Stockholm    7 5 9 

Sundbyberg       

Södertälje  4 6    

Tyresö       

Täby       

Upplands-

Bro 

 7 5  4  

Upplands-

Väsby 

      

Vallentuna  10 10  7 3 

Vaxholm       

Värmdö 10  2 10 3 6 

Österåker  1 1 2   

 


