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Mats Axbrink

Ibland får vi i styrelsen fatta angenäma beslut. Under vå-
ren har vi nämligen ”tvingats” bilda en mer officiell pil-
grimsfalksgrupp. Som vi nämnt tidigare (se bland annat nr
3:2006) så häckar ju nu åter pilgrimsfalk i länet. De GLOF-
medlemmar som fann den första häckningen fick snabbt
kontakt med Projekt Pilgrimsfalk på nationellt plan och i
samband med dessa kontakter har det varit naturligt att
GLOF, liksom för havsörn och kungsörn, fungerar som
regional kontakt i de nationella projekten.

Under vintern har det tagits initiativ att genomföra så
kallad hacking, det vill säga utsättning av flygfärdiga
pilgrimsfalksungar i länet under sommaren 2008. Denna
metod har visat sig ge bra resultat då ungarna gärna åter-
vänder till de områden där de en gång släpptes fria och
därmed kan vi hjälp till att återintroducera falkarna till
gamla häckningsområden. Ytterligare en bidragande orsak
till att en kontaktgrupp för pilgrimsfalk verkligen behövs
är det nu 2008 har hittats ytterligare två lyckade häckningar.
Från att arten varit helt utrotad från länet så ståtar vi helt
plötsligt med tre par. I skrivandes stund meddelar Calle
Zetterlund att det tycks bli hela nio ungar som kommer på
vingarna från de tre paren pilgrimsfalk. Det är väl mycket
sannolikt att det kan finnas ytterligare par som redan eta-
blerat sig hos oss. Kanske Du hittar det fjärde paret?

Kontaktpersoner i pilgrimsfalksgruppen är välkända för
er som varit med på inventering av kungsörn:

Calle Zetterlund Tfn 0278-409 27 eller 070-213 40 08,
calle.zetterlund@helsingenet.com
Stig Norell Tfn 0651-410 38 eller 070-313 35 81,
cinclus@glocalnet.net
Åke Englund Tfn 0278-491 28 eller 070-239 27 68,
aaenglund@telia.com

Har du rapporter som kan indikera häckande pilgrimsfal-
kar i länet så kan du med förtroende vända dig till någon i
gruppen. En artikel kommer i ett senare FiX-nummer där
vi redovisar resultat av årets häckningar och hackingen.
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Gråspetten (Picus canus)
på Ödmorden*

Text och foto: Bosse Forsling

JAG HAR UNDER EN GANSKA LÅNG FÖLJD AV ÅR haft
förmånen att få följa gråspetten, denna så
okände doldis, som de allra flesta endast un-
der vintern fått se hängande under en talg-
boll eller på en fläsksvål. Det känns därför
nu motiverat att få dela med mig av lite data
och erfarenheter.

De glest befolkade skogarna i gränstrakte-
rna mellan Gästrikland och Hälsingland fick
en gång i tiden ett gemensamt namn, Öd-
morden. Enligt sägnen skulle människor som
vandrade eller tog sig fram med häst genom

dessa områden på vissa platser, vid så kal-
lade offerkast, lämna viss egendom för att
ostörda av rövare få passera mellan t.ex.
Hamrånge och Skog. Mina studier av gråspet-
ten har under ett antal år i huvudsak pågått
i dessa skogar, en yta på cirka 25·25 km.

Det är viktigt att komma ihåg att studi-
erna skett helt ideellt, enbart bygger på egna
erfarenheter och kanske detta därför inte
bör ses som en vetenskaplig rapport.

* I de flesta moderna kartverk benämns området Ödmård-
en istället för det ursprungliga Ödmorden.

G
råspett vid bohål.
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De sista åren av nittonhundrasextiotalet
bodde jag med min familj i byn Gullgruva i
södra Hälsingland. Där såg jag för första
gången en gråspett, på den tiden en raritet.
Det var januari 1968 och den besökte utsatt
talg. Under senare delen av 1970-talet kom
rapporter om häckande gråspett i inre Häl-
singland. Jag hade nu flyttat till Skog och
1983 fann jag den av mig första kända
häckningen i dessa trakter. Boet var beläget i
en asp några meter från en hyggeskant, cirka
13 m ovan mark.
     På berget Gullberg hade ungefär samti-
digt gjorts en avverkning, ett hygge där man
lämnat en del asp. Dessa aspar hade dock
något år före avverkningen ”fickats” det vill
säga man hade med en speciell yxa applice-
rat ett gift i stammarna vilket gjorde att trä-
dens rötter dog. Här fann jag 1985 den an-
dra häckningen av gråspett, i en asp mitt ute
på hygget. I närheten häckade även grön-
gölingen och vid ett tillfälle, när jag visste att
gråspetthonan befann sig i boet, såg jag grön-
gölingen sätta sig vid boet och kika in. Jag
tänkte, vad händer nu? Inget hände! Det
har senare under årens lopp visat sig att nå-
gon direkt osämja arterna emellan sällan
förekommer.

Hur har reviren letats upp?
Oftast börjar letandet redan i mars men hör
man vid den tiden en ropande fågel behö-
ver detta långt ifrån innebära en kommande
häckning. Många fåglar, kanske främst unga,
är nu på drift för att söka sig en partner och
många är de områden där vid denna tid grå-
spettar hörts men där de senare inte åter-
funnits. Bäst är, enligt min uppfattning, att
under slutet av april månad besöka ”lämp-
liga marker” det vill säga hyggen med kvar-
ställda aspar samt lövrika blandskogar gärna
i närheten av berg, sjöar och hällmarker. De
flesta gråspettar har vid den tiden lämnat
människans fågelmatningar och hör man vid

den tiden fåglar med ”kontaktläten” bety-
der detta oftast bobygge i närheten.

Många fåglar har under vårvintern bildat
par, kanske framför allt unga fåglar som ge-
nomlevt sin första vinter. En del äldre par
som kanske lyckats hålla kontakt över vin-
tern kan nog återvända till sina gamla revir
för att hugga sig ett nytt bo, men det är ingen
ovanlighet att något par stannar i närheten
av vintermatningsplatser för att häcka om
de finner biotopen lämplig. Det kan därför
löna sig att besöka utkanter av byar där man
vet att matning förekommit.  De som inte
funnit någon partner flyger nu, enligt min
uppfattning, vida omkring ivrigt ropande och
får förhoppningsvis så småningom sällskap.
Dessa fåglar slår sig då snabbt ner på första
lämpliga ställe och detta medför en naturlig
spridning som tydligen gynnar arten.

Hur har det då gått för gråspetten?
Har populationen vuxit? Vad beror det i så
fall på? Hur och var bor gråspetten? Det här
är ju viktiga frågor som jag inte kan ge helt
uttömmande svar på. Det är också viktigt att
komma ihåg att mina studier bedrivits inom
ett relativt litet område. Under 1980-talet
sattes egna upprop ut vid lämpliga platser
där jag önskade att få in rapporter om grå-
spettar som besökte fågelbord för att äta talg.
En del rapporter inkom också som visade att
gråspetten hade setts lite här och där. År 1973
återfanns gråspetten som riksinventerings-
art. Endast en säkerställd häckning rappor-
terades då i Sverige. År 2007 var gråspetten
återigen riksinventeringsart. Inom mitt un-
dersökningsområde återfanns då ett nytt års-
rekord av häckningar, 20 stycken. Vid 16 av
dessa häckningar ringmärkte jag tillsammans
115 ungar. Två häckningar misslyckades, vil-
ket är mycket ovanligt för arten. Vid en häck-
ning var ungarna redan ute vid tänkt ring-
märkningstillfälle. Det 20:e bohålet återfanns
inte men tre nyutflugna ungar satt tiggande
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efter mat mitt i det misstänkta området. Att
gråspettspopulationen vuxit de senaste tju-
gofem åren råder ingen tvekan om.

Hur stor andel av de faktiska häckningarna
inom undersökningsområdet har återfun-
nits?
Detta torde vara nästan omöjligt att korrekt
besvara men gissningsvis borde åtminstone
en bit över 50 procent ha återfunnits. Ar-
tens häckningar är ju inte alltid lätta att finna
så det krävs ett stort antal timmar ute i sko-
garna. Av rapporter gällande gråspettsob-
servationer under 2007 att döma tycks ar-
ten haft ett synnerligen bra år och jag har
för min del aldrig någonsin hört så många
gråspettar ute i skogarna som under denna
höst. Orsakerna kan vara många. Det som i
första hand reglerar en populations storlek
är födan.

Vad reglerar gråspettens födoval?
Vädret har sannolikt stor betydelse. Även om
enstaka undantag finns, har vi åtminstone i
Gävleborgs läns kusttrakter de senaste fem-
ton åren gått mot allt varmare och snöfattig-
are vintrar. Detta borde då gynna speciellt
ungfåglarna att klara sin första vinter. Vi har
även de sista åren haft åtskilliga kraftiga blås-
väder som skapat mycket vindfälld skog.
Oändligt många vindfällen har blivit kvar i
skogarna och redan efter ett år börjar bar-
ken, speciellt på tallen i lite fuktigare miljöer,
att släppa. Kollar man under dessa, ibland
riktigt stora barksjok finner man oftast mängd
av olika insektslarver. Kan detta vara en av
anledningarna till att man ofta ser gråspetta-
rna flyga långa sträckor under matningspe-
rioden mot stormkänsliga områden där det
ofta finns vindfällen? Vädret under somma-
ren har säkert också en stor betydelse. Öpp-
na, solbelysta områden som hyggen, hygges-
kanter, glesa skogsbackar eller glesa bergs-
kanter gynnar ofta både stackmyror och den

svarta tuvmyran vars ägg och myrpuppor
ofta tycks ingå i gråspettarnas föda.

Min uppfattning är att de allra flesta grå-
spettar under hösten letar sig fram till av
människan bebyggda trakter. Äldre fåglar har
redan lärt sig att här finns mat och eftersom
fåglar av naturen är nyfikna hänger ung-
fåglarna på. Går man tillbaka 50 år i tiden
då man vid höstslakterna, som oftast skedde
hemma vid gården, tog till vara på det mesta
från djuren och bara en obetydlig del jäm-
fört med idag hängdes ut åt fåglarna ger egna
teorier om att gråspetten under vintern har
lärt sig att besöka människans matningar där
den (till skillnad mot gröngölingen som ju
sällan eller aldrig) kommer fram för att äta
av fläsksvålar och talg. Gröngölingen drar
ofta, lite beroende av snödjupet, söderut för
att lättare komma åt sin favoritföda, stack-
myrorna. De senaste femton årens ovanligt
milda vintrar har i kombination med vinter-
matningarna säkert påverkat framför allt
ungfåglarnas överlevnad den första vintern
som alltid är en ”flaskhals”. Detta stöds av
att antalet funna häckningar fått en ganska
så brant stigande kurva (se diagram 1).
Denna så brant stigande kurva säger dock
inte hela sanningen. Flera av åren under 90-
talet antecknade jag ”trolig” häckning i flera
revir som jag inte tillräckligt noga hann ge-
nomsöka. Säkerligen missades även en och
annan häckning i dessa revir, kanske mest
beroende på att boet fanns i till exempel en
halvmurken björk vars spånor är mörkare
och svårare att upptäcka. Eftersom jag de
senaste 7-8 åren ägnat erforderlig tid åt att
finna bona i de revir jag känt till att spettar-
na funnits borde kurvan under 90-talet ha
varit något mindre brant.

Av de rapporter som inkommer om kända
häckningar från artens naturliga utbred-
ningsområde i Sverige så ses Gävleborgs län
ligga bland de främsta.

Det är framför allt vintertid som rapporter
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Diagram 1. Konstaterade häckningar inom undersökningsområdet.
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om gråspettar inkommer. Fåglarna tycks
vara lite kräsna. Finns många matställen i ett
större eller mindre område söks den ur de-
ras åsikt bästa maten upp. Det här innebär
att fåglarna ofta uppsöker flera matställen
per dag och man måste då ta in detta i sina
beräkningar och inte alltid utgå från att det
är olika fåglar som syns eller hörs. Detta
kringstrykande i byar, samhällen och till och
med städer resulterar så småningom i att nya
par bildas. Under större delen av ”matnings-
perioden” oktober-februari märker man att
fåglarna har svårt att komma överens och
den starkaste bestämmer. När man så kom-
mer in i mars månad kan man se hur hane
och hona börjar acceptera varandra och de
kan mot slutet av månaden ses samtidigt äta
på samma matbit. Kanske har ett nytt par
bildats? Blir det ”bekväma” perioder med

lite snö och varmt kan besöken vid uthängd
mat vara mer oregelbundna. Kanske tänker
man då att nu är de väl ute i skogarna för att
få lite omväxling i dieten. Det behöver inte
alltid vara så. Fåglarna kan helt enkelt ha
funnit godare mat vid något annat matställe
i trakten. Men visst kan man, även om det är
ganska ovanligt, under sådana perioder ib-
land ha turen att ute i skogarna få se grå-
spetten, nästan som en tretåig hackspett söka
föda i trädens barkspringor, kvistveck och
vid stamskador. Gråspetten rör sig då oftast
betydligt hetsigare och går inte lika noggrant
fram under födosöket som den tretåiga hacks-
petten.

Hur är det med revirtroheten?
Att gråspetten för ett ganska kringströvande
leverne, framför allt under hösten, kan

18
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underbyggas av återfynd av fågel ringmärkt
som bounge. Den 27 juni 1998 ringmärkte
jag vid ett bo en kull om 7 ungar. Den 13
november 2002 återfanns en av dessa fåg-
lar, en hona, efter att ha krockat med en
inglasad altan i Bjurholm, Ångermanland
(ett avstånd på 323 km rak linje). Det hade
då förflutit fyra år och 140 dagar efter ring-
märkningen då fågeln var 16 dagar gam-
mal. Hade hon under den så kallad ungfågel-
spridningen tillryggalagt hela denna sträcka
redan under sin första vinter? Hur långt hade
hon varje år förflyttat sig under sitt födo-
sökande? Hur många egna kullar hade hon
fött under denna tid? Ytterligare ett åter-
fynd av pullmärkt gråspett inkom hösten
2007. Denna fågel, även det en hona, åter-
fanns vid Ogesta, Enköping den 4:e novem-
ber och hade likt den ovan kolliderat mot
inglasad altan. Denna fågel ringmärktes den
17 juni 2007, nitton dagar gammal. Fågeln
hade då vid drygt fem månaders ålder gjort
en förflyttning på 167 km rakt söderut.
Ännu ett återfynd av pullmärkt fågel gjor-
des den 21 juli 2007, även detta en hona
som likt de ovan kolliderat med glasad altan.
Den ringmärktes den 12 juni, nitton dagar
gammal. Denna fågel var då den lämnade
livet cirka sju veckor och olyckan inträffade
endast en dryg kilometer från födelseplatsen.

Ett annat exempel som skulle kunna styrka
gråspettens rörlighet talar följande exem-
pel om. För något år sedan fick jag en bild
tagen på vintern av en gråspett på talg med
frågan om det var en hane eller en hona.
Fågeln bar honans färgteckning men hade
några små skarpt röda dun mitt i pannan.
Jag hade tidigare aldrig sett något liknande
och kunde inte ge annat än ett svävande svar.
Det måste väl ändå vara en hane? Döm om
min förvåning när jag samma sommar vid
en häckning 21,5 km från den plats där bil-
den var tagen plötsligt får se att honan har
några röda dun i pannan och ser exakt ut

som honan på bilden. Hanen ser ut som vil-
ken hane som helst så någon förväxling var
alltså inte möjlig. Kunde det verkligen vara
samma hona? Jag hade i alla fall inte sett
något liknande tidigare. Denna hona skulle i
så fall, flyttat över två mil från en av sina
matplatser på vintern innan hon träffade en
hane att häcka tillsammans med. Kanske var
det bara så att hon helt enkelt återvänt till
sitt gamla häckningsrevir? Häckningen var
helt normal och den 21 juni ringmärkte jag
där åtta ungar.

Ytterligare exempel som kan peka på grå-
spettens rörlighet är att någon ringmärkt
adult fågel av mig aldrig setts häcka i samma
revir två år i rad. Att ge ett korrekt svar gäl-
lande gråspettens revirtrohet är troligen näst
intill omöjligt. Man ställer sig frågan. Har
jag letat här tidigare?  Har jag missat dem?
Har de häckat här tidigare eller är reviret
nytt? Vid platser som besökts flera år i rad
men som plötsligen ett år hyser ett häckande
par, får man väl anse som ett nytt revir?

I det äldsta reviret (tjugofem år sedan den
första kända häckningen) har elva ”kända”
häckningar förekommit. Andra exempel att
nämna är: ett tjugotreårigt revir med fem
kända, ett sextonårigt revir med tolv, ett fjor-
tonårigt revir med åtta, ett elvaårigt med
sju, ett sexårigt med fem häckningar etce-
tera. I några av de senast funna reviren (fyra
till fem år gamla) har häckning förekommit
snart sagt varje år. Är det samma par i revi-
ren år efter år eller kommer nya fåglar? Hur
gamla blir fåglarna? Gråspetten är dock en
ganska liten fågel och det skall till mycken
tur för att i skogarna återfinna dessa fåglar
men kanske kan man med hjälp av ringmärk-
ning få svar på sådana frågor.

När börjar då den så kallade ungfågel-
spridningen?
Personliga åsikter i frågan är att gråspettarna,
främst under höstarna sprids som agnar för
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vinden och redan i augusti kan man höra
kringstrykande, oftast unga, oroliga gråspet-
tar. Intressant är att ju närmare vintern man
kommer, ju fler gråspettar hör man i närhe-
ten av byar och samhällen. De äldre fåglar
som kanske under någon tidigare vinter fun-
nit mat i en till häckningsreviret närbelägen
by kan säkert bli kvar i trakten, men finns
maken (makan) kvar eller kommer nya fåg-
lar in? Kanske förskjuts reviret i sidled och
skapar i förhållande till det gamla en liggande
eller stående åtta vilket innebär svårigheter
att bedöma revirens storlek. Kanske skall man
inte tänka revir utan i stället lämpliga större
eller mindre områden?  Något jag tycker stö-
der detta är, som ovan visats, att många re-
vir står tomma under flera år men plötsligt
åter hyser ett häckande par. Nya revir hittas
också varje år medan flera gamla står tomma.
Något som naturligtvis kan påverka detta är
ju hur mat och miljöförhållande under åren
förändras. Min åsikt om detta är att gråspet-
ten, om den inte har ett speciellt bra häck-
ningsområde, som naturligt förändras med
åren, inte är särskilt revirtrogen.

Hur stora är reviren?
För något år sedan, i månadsskiftet april/maj,
befann jag mig vid ett ställe som tycktes vara
passande för ett gråspettpar. Inga spettar
hördes så jag beslöt att ”vissla” för att kanske
få svar. Efter någon minut hörs så på av-
stånd någon orolig gråspett och så kommer
ett par flygande och sätter sig i toppen av en
asp hundra meter ifrån mig. De är lite oro-
liga, gör några rop, lyssnar och spanar, men
efter drygt fem minuter flyger de tillbaka i
riktning varifrån de kom. Eftersom jag är väl
känd med terrängen anade jag att de flög
mot ett område som tidigare under något år
varit bebott. Jag åkte dit och där fanns de,
just då ute på matsök. Här fann jag senare
även det nya boet. Vilken sträcka hade då fåg-
larna flugit för att ”mota Olle vid grind”?

Det uppmätta avståndet på kartan visade
1,1 km. Tänker man sig då att revirgränsen
åt andra hållet låg på samma avstånd och att
ytterligare ett par med samma avstånd till
revirgräns hamnar man på cirka 2km mel-
lan bohålen. Detta kan vara en viktig sak att
komma ihåg när man ute i markerna kanske
får höra ”flera” ropande gråspettar. Efter-
som faktiskt både hane och hona både
trummar och ropar för att svara varandra
samt att fåglarna säkert hör varandra betyd-
ligt bättre än vad vi människor hör dem, kan
en fågel här och en där några minuter se-
nare, kanske 1 km bort mycket väl vara sam-
ma fågel.

År 1991 fann jag två revir med lyckad
häckning. Avståndet dem emellan var 14 km.
Ju fler häckningar jag fann, ju mindre blev
naturligtvis reviren. Under flera år var av-
ståndet emellan två revirs bohål som minst
2 km men år 2003 fann jag, åtskilda av ett
berg, två häckningar med endast 1 km mel-
lan bohålen. Detta är fortfarande det minsta
avståndet mellan två lyckade häckningar
som jag känner till.

Hur och var bor då gråspetten?
När bobygget påbörjas kan variera från fall
till fall. Oftast börjar bohackningen från noll
och det vanligaste är då att boet står klart i
början av maj men jag har också funnit ex-
empel då bobygget fortsatt vid ett redan året
före påbörjat bo. När man ibland, genom
egna visslingar som givit svar, kommit fram
till att här finns någonstans ett par, kan man
beroende på hur långt häckningen framskri-
dit, gå till väga på lite olika sätt. Finns
häckningen på ett hygge med kvarställda
aspar kan många steg sparas genom att man
med kikare från olika riktningar noggrant
avspanar stammarna efter nya bohål. Efter-
som fåglarna efter äggläggningen kan vara
mycket diskreta innebär letandet att man
ibland kan få söka träflisor efter bohackningen
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på marken kring hur många träd som helst.
Detta kan vara mycket tidskrävande, speci-
ellt sedan grönskan kommit och spånorna
blir svåra att se.

Jag har också vid ett flertal tillfällen sett
spettarna jobba med vad jag kallar ”över-
energibon”. Det betyder att de, trots att ett
bo i närheten kan stå nästan klart, ändå ar-
betar med ytterligare ett bo. Detta har ib-
land vållat en del huvudbry. Visserligen tän-
ker man vid sådana tillfällen, om man inte
funnit det rätta boet, att det nog är en sen
häckning. När man vid senare besök på plat-
sen ser boet användas av till exempel gök-
tyta eller talgoxe men ändå märker att spetta-
rna finns kvar i närheten får man söka vi-
dare och hittar då kanske det rätta boet inom
några hundratal meter. Detta fordrar dock
viss rutin. Lättast vore att säga ”misslyckad
häckning” men eftersom jag under åren fun-
nit endast sex misslyckade häckningar vet jag
att det kan löna sig att leta lite extra. Vid två
av dessa misslyckade häckningar låg de vuxna
fåglarna döda på ägg, exempel till vilka jag
senare återkommer.

Biotop            Antal Procent

Hygge 55 36,4
Sluten blandskog 47 31,1
Sjöstrand 22 14,6
Hyggeskant 12 7,9
Lövskärm 3 2,0
Åkant 3 2,0
Åkerkant 3 2,0
Lövskog 3 2,0
Vägkant 2 1,3
Kärr 1 0,7
Utflugna, bo ej funnet 4

Fördelning av gråspettens häckningsbiotoper

De senaste sexton åren har jag successivt
ägnat gråspettarna allt mera tid, dels att söka
upp, dels kolla hur häckningarna lyckats, med

kontroller av boet, samt med ringmärkning
av boungar. Gråspetten vill ofta hugga ut sitt
bo ganska högt även om undantag finns. Det
lägsta boet jag funnit fanns på endast 1,5 m
över marken men många bon ligger även på
13-14 m höjd. Medelhöjden på de funna
häckningarna ligger på 7,1 m. Eftersom höga
häckningar, över 12-13 m, innebär stora ris-
ker och mycket extra besvär med till exem-
pel skarvade stegar har hitintills 42 häck-
ningar lämnats utan undersökning och ring-
märkning.

Enligt statistiken av mina undersökningar
som pågått åren 1983-2007 och som inne-
fattar 154 säkerställda häckningar kan man
i stort sett återfinna gråspetten häckande i
de flesta miljöer. Dock har jag inte funnit
den häckande i ren tallskog. I gammal gles,
mager och stenbunden tallskog med in-
sprängda gamla björkar och aspar tycks den
dock trivas. Här finns ofta myror och de
gamla lövträden innehåller intressanta in-
sektslarver. Något man kan peka på är att
67 procent av häckningarna är belägna så
att fåglarna har god sikt, 31 procent har
mera begränsad sikt (se gråspettens häck-
ningsbiotoper).

Vilket trädslag väljs och hur utformas boet?
Som det överlägset mest använda trädslaget
för själva boet kommer aspen, oftast som le-
vande men även som död. Som tvåa kom-
mer död björk men någon gång även le-
vande björkar. Vid de tillfällen då levande
björk använts har boet varit uthugget i en
sprängticka. Även al och rönn har vid några
tillfällen varit boträd. Vid ett tillfälle har även
en avblåst död gran varit värd för en kull på
nio ungar.

Hur ser boet ut?
Om man jämför boets placering med större
hackspettens bo, som oftast är uthugget un-
der en död kvist eller under en ticka, finner
man att gråspetten även hugger ut sitt bo på
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någon av stammens släta ytor. Det finns ändå
alltid mer eller mindre röta i stammens cen-
trum där ju bohålan placeras. Upptäcker man
ett bo på avstånd är det ganska vanligt att
man tycker det ser väldigt runt och fint ut.
Kanterna på barken är oftast rundade vilket
höjer intrycket av ett runt bohål. När man
sedan kollar och tar måtten visar det sig att i
stort sett alla bon är något ovala. Bredden är
i regel några mm större än höjden. Det
minsta, av mig uppmätta bohålet, återfanns
i en död björk nio meter högt. Bohålet var
45 mm brett, 40mm högt, boets djup 34 cm.
Normalt ligger de flesta bohålens mått på
mellan 48-55 mm höjd, 52-58 mm bredd.
Bonas djup varierar från det grundaste 27 cm

Trädslag            Antal Procent

Asp 126 84,0
Björk 15 10,0
Al 6 4,0
Rönn 2 1,3
Gran 1 0,7
Utflugna, bo ej funnet 4

Fördelning av gråspettens boträd.

till det djupaste 41 cm. Djupets snitt ligger
på 33 cm.

Hur ser botiden ut?
Tiden för när ungarna lämnar boet kan va-
riera en hel del. Vid den tidigaste häckningen
jag känner till lämnade ungarna boet den
13 juni, vid den senaste lämnades boet en
hel månad senare. Min teori om de senaste
häckningarna är att fåglarna antingen hade
fått påbörja ett andra bo eller, det troligaste,
paret hade bildats sent. Ser man till under-
sökningsperioden som helhet ser man att ti-
den när ungarna lämnat boet var mera ut-
dragen och något senare under periodens
första hälft. Detta kan kanske förklaras med
att populationen då var mindre och fåglarna
hade svårare att finna varandra. Vart efter
som populationen växte gick parbildningen
snabbare och häckningsperioden blev något
jämnare. Det vanligaste tycks vara att äggen
läggs under maj månads första hälft och när
kullen är färdiglagd påbörjas ruvningen som
pågår cirka 16 dagar. Ganska precis tre
veckor senare lämnar ungarna boet. Beträf-
fande bobygget hjälps fåglarna åt även om
hanen tycks vara den som är aktivast. Detta
gäller även ruvningen!! Kanske beror detta
på att honan redan ägnat mycket kraft åt att
lägga många ägg och att hon därför måste
ha mycket tid för att äta och få krafterna
åter innan matningen av ungarna påbörjas.
Det är intressant att se hur fåglarna har olika

Häckningsbiotop för gråspett.
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områden för sitt matsök under matnings-
tiden. Flyger hanen västerut, flyger honan
österut och så vidare. Man kan också se att
fåglarna oftast söker maten ganska långt från
boet. Sitter man på ett hygge med god sikt
ser man ofta fåglarna försvinna mot hori-
sonten. Kanske något eller några vindfällen
eller någon murken stubbe där den funnit
myrägg just nu är målet för deras matsök.
Under matningen kommer föräldrarna med
mat ungefär var 45-50:e minut och efter-
som de kommer i otakt med varandra så får
ungarna vanligtvis mat ungefär var 25:e
minut.

Till skillnad från brokspettarna, som kom-
mer med sin mat i näbbet, kommer gröngöl-
ingen och gråspetten med krävan fylld av
mat som stöts upp under en jämförelsevis
ganska lång tid. Ju mindre ungarna är desto
längre tid är föräldrarna i boet under mat-
ningen. Även när ungarna matas utifrån kan
matning pågå upp till över minuten.  De
vuxna fåglarna är väldigt duktiga med att
hålla rent i boet och man förvånas över hur
de, trots att ungarna bara har någon dag
kvar i boet, ändå kan ta sig in för att hämta
spillning.

Ungarna kan könsbestämmas vid två veck-
ors ålder. Ur de åttiosex kullar med 602 köns-
bestämda ungar har 51,5 procent, (310 st)
varit hanar medan 48,5 procent (292 st) va-
rit honor. Elva kullar med tillsammans 75
ungar har varit för små för könsbestämning.

Hur är häckningsframgången?
För mig framstår gråspetten som en ovanligt
framgångsrik art gällande häckningsfram-
gång. Få svenska arter torde kunna påvisa
ett bättre resultat, åtminstone så länge ung-
arna är kvar i boet. Detta kan naturligtvis till
en del härledas till den typ av bo som
hackspettarna använder men de tycks ju
också vara mästare i att skaffa mat till de
snabbt växande ungarna. De 100 bon som
undersökts har visat en medelkull på drygt
sju ägg. Av minst 721 lagda ägg har endast
18 stycken varit rötägg och elva döda ungar.
Ett snitt på endast 4 procent som har förlo-
rats!! Då frågar man sig om det kan ha fun-
nits flera så kallade rötägg som blivit sönder-
trampade och därför inte upptäckts. Detta
är väl kanske möjligt men eftersom föräld-
rarna håller väldigt rent i boet ända tills en-
dast några dagar återstår av botiden har jag
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vid kontrollerna endast funnit hela ägg.
Skulle därför ytterligare ägg ha varit lagda
höjer ju detta medelkullen. Ett faktum är att
hos en mängd andra arter ligger de så kal-
lade rötäggen hela. Av de döda ungarna kan
sex stycken räknas bort eftersom de omkom-
mit när boträdet, en ”fickad” asp, blåst av
vid bohålet.

Ytterligare två kullar har gått förlorade
där jag funnit den ruvande fågeln död i boet.
En av dessa gånger låg hanen död på sex
ägg. Den andra gången kunde jag inte se
könet på den döda fågeln, inte heller hur
många ägg den legat på. Ser man till kull-
storleken från 1992, då de första kullarna
ringmärktes inom undersökningsområdet,
till och med år 2007 så kan man kanske se
att kullarna blivit större med åren men det
kan eventuellt också förklaras med att anta-
let kända häckningar med åren blivit flera.
Bästa året var år 2002 med ett snitt på 7,7
ungar per kull.

Ur minst sex kullar, där ungar blivit ring-
märkta, har ett okänt antal ungar redan hop-
pat. Största kullarna, fyra stycken, har ståtat
med hela tio ungar.

Hur ofta användes boet två år i rad?
Gröngölingen använder ofta sina gamla bon,
ibland flera år i rad, kanske beroende på att
den, även fordom, haft en betydligt krafti-
gare population som gjort den mera revir-
trogen. För gråspetten däremot tycks det
vara ganska ovanligt att använda sitt bo två
år i rad. Endast ett fåtal sådana fynd har jag
gjort under åren. Kan detta bero på att det,
som ovan nämnts, kanske är åtminstone nå-
gon av fåglarna i paret som är ny i reviret??
Vid några tillfällen har jag funnit gråspetten
häcka i bon som varit flera år gamla, ibland
troligen även gamla bon efter större hack-
spett. Gråspetten har vid dessa tillfällen
snyggat upp ingångshålet efter begynnande
igenvallning och utökat bohålan.

Gråspettkull om åtta ungar på väg att ringmärkas.
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Hur är relationen gråspett/gröngöling?
På grund av bristfälliga noteringar åren
1983-1998 är detta förhållande inte lika sä-
kert men åren 1999-2007 har ändå gett ett
ganska tydligt intryck av att någon större
konkurrens arterna emellan inte förekom-
mer. Exempel på detta är att närmaste
lyckade häckningen arterna emellan är 70 m.
Häckningar gråspett/gröngöling i interval-
let 70-500m är 40 stycken. Exempel på dessa
häckningar finns främst på öppna hyggen
men även i sluten skog.

Hur är förhållandet i populationsstorlek
gråspett/gröngöling?
Enligt min uppfattning finns inom under-
sökningsområdet och åtminstone i Gävle-
borgs läns södra halva fortfarande betydligt
fler gröngölingsrevir. Beroende på hur
mycken energi man vill lägga på detta så fin-
ner man i stort sett gröngölingen i samtliga
områden där gråspetten finns samt på plat-
ser där gråspetten ännu inte hunnit etablera
sig. Detta betyder en ganska stor övervikt

gröngöling bara i skogarna. Lägger man där-
till de flesta odlingsbygder där gröngölingen
är betydligt vanligare så hamnar man på en
rejäl fördel gröngöling. Gör man en upp-
delning av länet så finner man att i de nord-
ligaste och nordvästligaste delarna övergår
förhållandet troligen i fördel gråspett. Men
även gråspetten är i vårt län betydligt vanli-
gare från kusten till några mil västerut än
längre in i landet.

Hur är arternas val av föda?
Arternas dräktfärger pekar på att de oftast
söker sin föda på marken. Gröngölingen har
länge varit känd för att framför allt gilla att
besöka stackmyrorna såväl sommar som vin-
ter men även den söker andra insekter.
Gröngölingen är en ofta trafikdödad art,
framför allt i odlingsbygd där oftast unga
grön-gölingar på eftersommaren söker föda
längs vägkanterna och lätt blir offer för tra-
fiken. Beträffande gråspetten tycks den tri-
vas bra på hyggen och hyggeskanter, myrkanter,
berg och hällmarker där det bland annat

Bohålet efter genomförd ringmärkning.



Fåglar i X-län nr 2-08
43

finns murkna stubbar, vindfällen med loss-
nande grov bark under vilken det ofta finns
svartmyror med myrägg, annan död ved
innehållande olika slags insekter. Jag har även
sett gråspetten söka föda i och under mossa
på block. Att med kikare säkert kunna av-
göra med vad ungarna matas är mycket svårt
eftersom maten som stöts upp ur krävan mest
liknar en gröt.

Hur går ringmärkningen till?
Eftersom man har ett givet mått på det hål
som kommer att tas upp under bohålet, har
man redan i förväg iordningställt så kallade
trissor som kommer att passa i det upptagna
hålet. Det är en fördel om trissorna fått torka
en tid. Veden i boträdet är fuktig och när
trissan satts på plats sväller den och sitter
som gjuten.  Eftersom ringmärkningen sker
under den tid då trädet ”löper” börjar man
med att skära ut en fyrkant av trädets bark
som sedan förvaras i till exempel en ficka.
Därefter tas det hål upp där man plockar ut
ungarna för ringmärkning. Ungarna läggs till-
baka, trissan passas in och den fyrkantiga
barkbiten nubbas fast där den tidigare satt.
Av ingreppet syns nu nästan inget och de
vuxna fåglarna tycks redan vid första mat-
ningen efteråt knappast reagera på det in-
träffade.

Har gråspetten några fiender?
För mig syns väl endast duvhök/sparvhök
och möjligen även slagugglan, då spettarna
söker föda på marken, vara tänkbara fien-
der utanför boet. Som bopredator skulle
hermelin och ekorre kunna tänkas men åt-
minstone ekorren vill ju helst inte vistas ute
på större öppna ytor som hyggen där bona
ofta finns. Även skogsbruket kan vara ett hot
trots att det skapar omtyckta boplatsmiljöer.
I Sverige tillåts fortfarande år 2007, trots
vår så kallad intelligens, slutavverkningar i
stort sett året om. Det vore underligt om

ingen asp innehållande en gråspettskull un-
der slutavverkning i maj eller juni månad
åker i backen.

Tack till Karin Thörner för hjälp med manus
samt Per Aspenberg och Mats Axbrink för
synpunkter på innehållet.
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Robert Lindberg

Nattskärrans status i landet är osäker och
arten har minskat i stora delar av sitt europe-
iska utbredningsområde. Med detta som bak-
grund valde SOF:s forskningskommitté natt-

skärra till en av två riksinventeringsarter
2007.

Bakgrund
SOF: s långsiktiga tanke är att genom riksin-
venteringar av utvalda arter få en grund att
stå på för att sedan kunna ha möjlighet att
genomföra nya inventeringar för respektive
art och på så vis kunna skapa en klarare bild
av artens beståndsutveckling. Nattskärran
har under de senaste decennierna minskat i
stora delar av sitt europeiska utbrednings-
område, så även i Sverige. För svensk del sak-
nas en heltäckande bild över den nationella
populationsförändringen, även om regionala

inventeringar förekommit som bekräftat en
minskning från 80-talet. Senast nattskärran
var föremål för en riksinventering var 1970
(redovisad i Vår Fågelvärld 31: 111–116).
Denna inventering föregicks av misstankar
om minskande antal av arten. Resultatet gav
458 inrapporterade förekomster av natt-
skärra. Tittar man på sökresultat (med
häckningskriterier) från rapporterings-
systemet Svalan så har antalet rapporter un-
der 2000-talet ökat från 1090 år 2003, till
1677 år 2006. I ljuset av denna – som det
verkar ökning under senare år och med
möjligheter till jämförelse med tidigare riks-
inventering av arten – ges en unik möjlighet
att få en bild av den svenska nattskärre-
populationen i och med årets riksinvente-
ring.

Metodik
När väl art och instruktionerna om hur det
var tänkt att inventeringen skulle gå till väga
kom utsåg GLOF undertecknad till samord-
nare for Hälsingland. Nationell samordnare
utsedd av SOF var Jan Wärnbäck vid Cen-
trum för biologisk mångfald, SLU.

Instruktionerna var som följer:

När. Nattskärrorna anländer under senare
delen av maj och början av juni. Bästa tiden
att genomföra inventering kan variera lite i
landet men generellt kan sägas att perioden
10 juni – 15 juli är att föredra. Den bästa
tiden på dygnet varierar även den beroende
på var i landet man befinner sig. För södra
Sverige gäller 22.30-02.00, medan det i mel-
lersta och norra Sverige är 23.30-02.00.
Vad gäller väder ger vindstilla och varma
nätter bäst utdelning, stark vind eller kyligt
väderlek bör undvikas. Vid icke optimala
väderförhållanden och där tätheterna av
nattskärra misstänks vara låga kan ljud-
uppspelning vara ett föredelaktigt hjälpmedel
då arten svarar bra mot detta.

Inventering av natt-
skärra i Hälsingland

2007
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Var. Nattskärran hittas ofta i miljöer/bioto-
per med glesbevuxen skog, på torrare mar-
ker som inkluderar trädfria öppningar. Ett
krav för nattskärran är att skogen inte är för
tätt sluten. Sandiga marker, längs med grus-
åsar och naturliga hällmarker brukar kunna
ge utdelning.

Hur. Bil är effektivt att använda vid invente-
ring av större områden, men cykel är också
ett gott alternativ. Ett tillvägagångssätt är att
med bil/cykel avpatrullera förutbestämda
vägar och stanna omkring var femhundrade
meter och därefter lyssna i fem minuter. Om
topografin gör att möjligheten att höra natt-
skärror är dålig görs ett kortare stopp och åk
fram till en bättre plats, spelande fåglar hörs
cirka 600 meter (vid mycket bra förhållan-
den 1 km). För att få ett bra mått på
inventeringseffektiviteten bör om möjligt
helst två besök göras i varje område. Tidi-
gare erfarenheter visar att i snitt 81 procent
av de spelande nattskärrorna registreras med
denna metodik.

Följande information bör insamlas och re-
gistreras i samband med inventeringarna:
1 Datum och tidpunkt för observationen.
2 Plats (närmaste mindre och större ort).
Om möjligt ta geografiska koordinater (un-
derlättar vid beräkning av egentlig popu-
lationsstorlek).
3 Vilken typ av miljö/biotop observationen
görs (lövskog elller blandskog). I fallet barr-
skog ange om gran eller tall dominerar.
4 Om öppningar i skogstäcket förekommer
där fågeln spelar ange vilken typ; till exem-
pel hygge, kraftledningsgata, skjutfält, åker,
äng, betesmark, hage, mosse, sjö, ås, hällmark,
alvarmark etcetera.
5 Notera antal besök i ett inventerat om-
råde.

Att göra en total inventering av Hälsingland

är naturligtvis en utopi då landskapet har en
yta av 14264 kvadratkilometer och till
största del är täckt av skog. Den metod som
initialt diskuterades fram var någon form av
provytor som skulle inventeras noggrant.
Tyvärr blev detta inte praktiskt genomför-
bart på grund av tidsbrist med mera. Inven-
teringen kom istället att bli tämligen spora-
disk och beroende på egna initiativ från några
skådare som ombads att inventera områden
som de normalt inte brukar söka av efter
nattskärra. Främst sydöstra delen av land-
skapet kan sägas ha blivit någorlunda tillfred-
ställande inventerat. All rapportering skedde
via Svalan där man alltså kan hitta alla rå-
data och vad gäller insamlande av informa-
tion är naturligtvis punkt 1 och 2 tillgodo-
sedda medan punkt 3-5 inte går att utläsa
från Svalan. Vid sammanställningen har jag
förutom årets rapporter tagit in de rappor-
ter från föregående år som finns insamlade i
Svalan för att få en mer rättvisande bild av
förekomsten i landskapet.

Nattskärrans historik i Hälsingland
Att hitta några säkra beståndsuppskattningar
av arten är omöjligt och man får lita till rap-
portering från dåvarande lrk och muntliga
framställningar vilket inte ger en rättvisande
bild av artens utbredning och numerär.
Nattskärran var tidigare relativt vanlig på
sina håll i Hälsingland. Så sent som på sex-
tiotalet fanns en tämligen stark stam åtmins-
tone i de södra delarna (Stefan Persson
muntligen). Vidtalar man nattskärra för äldre
naturvänner så kommer många ihåg arten
från sin ungdom men har svårt att sätta fing-
ret på när den försvann. Vid SOF:s riksin-
ventering av nattskärra 1970 (redovisad i
Vår Fågelvärld 31: 111–116) inkom ett fåtal
rapporter (totalt 7 revir) från Nordanstigs
kommun. Rapporter från södra delen av land-
skapet saknades helt, sannolikt mer beroende
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på att ingen rapporterade än att arten helt
saknades. Under arbetet med atlasinventer-
ingen i slutet på 70-talet och början av 80-
talet noterades nattskärran i ett 20-tal atlas-
rutor. Arten återfanns då framförallt i de
sydliga delarna av landskapet. Fram på åttio-
talet var arten en smärre raritet och åter-
fanns på endast några kända lokaler. Om
detta speglar verkligheten eller mer efter-
sök och aktivitet hos ornitologerna är osä-
kert. Under de senaste tio åren har rappor-
teringen av arten ökat och arten hittas även
spontant utanför de allmänt kända och väl-
besökta lokalerna. Fortfarande ligger artens
tyngdpunkt kustnära i den sydligaste delen
av Hälsingland.

Resultat av inventeringen 2007
Som tidigare nämnts så kan inventeringen
2007 inte sägas vara tillfredsällande utförd.
Endast sydöstra delarna av Söderhamns
kommun har inventerats någorlunda meto-
diskt. Anledningen är i många fall att det är
svårt att få folk ut i skogen och leta i områ-
den där nattskärra inte har hörts i manna-
minne. En annan stor brist är att Svalan inte
kan redovisa negativa resultat vilket gör att
man inte kan se vilka områden som avlyss-
nats utan att spelande nattskärror har note-
rats. Under inventeringsperioden 2007 no-
terades 42 spelande fåglar fördelade på 19
lokaler.

Inga fynd rapporterades under 2007 från
de tre inlandskommunerna Ljusdals, Bollnäs
och Ovanåkers kommun. Någon organise-
rad inventering genomfördes inte i dessa
kommuner men några rundor extra gjor-
des på egna initiativ men utan resultat.

I Nordanstigs kommun rapporterades fem
spelande nattskärror fördelade på tre loka-
ler. Någon mer omfattande inventering ge-
nomfördes inte i kommunen men ett utökat
sökande resulterade inte i mer än en ny lo-
kal.

I Hudiksvalls kommun gjordes inga fynd
av spelande fåglar men två spontan obsar
gjordes under augusti på Hornslandet. Ef-
tersök på tidigare kända lokaler gjordes spo-
radiskt utan resultat.

I Söderhamns kommun rapporterades 37
spelande (alternativt permanenta revir) fåg-
lar fördelade på 16 lokaler. Den sydöstra
delen av kommunen inventerades någor-
lunda tillfredställande och några nya loka-
ler hittades i detta område. Tyvärr gjordes
ingen heltäckande inventering i området
mellan Söderhamn och Ljusne där tätheten
troligen är högst i landskapet. Söder om Flyg-
staden var det gott om nattskärror och en
uppskattning utifrån hörda och sedda natt-
skärror i området ger cirka 15 par i områ-
det. Möjligen är det ännu fler då endast kär-
nområdet besöktes. Vid ett tillfälle hördes
fyra spelande fåglar vid Sandsberget samti-
digt som sex individer jagade varandra på
samma lokal. Samma kväll noterades 3-4
spelande fåglar vid Mobförrådet/Björntjärn.
Tyvärr inventerades inte vägen bakom Fly-
get och ner mot Trollkil denna kväll. Detta
område hyste 4-6 spelande fåglar vid ett
annat tillfälle.

Lokaler med spelande nattskärra i Hälsingland
2007
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öster om E4 vilken ändå måste anses ha en
mycket kustnära dragning.

I Ljusdal kommun är inga fynd rapporte-
rade under de senaste tio åren och endast
fyra fynd finns registrerade var av endast ett
i modern tid (1990).  I Ovanåkers kommun
och Bollnäs kommun finns ett fynd vardera
rapporterat under den senaste tioårsperio-
den. Trots att det borde finnas gott om tänk-
bara lokaler, till exempel i anslutning till de
stora myrkomplexen och i tallhedslandskapet
längs Voxnan och vidare ner över sand-
åsarna ut mot kusten, verkar arten saknas
eller åtminstone vara mycket sällsynt före-
kommande i dessa områden. Spridda rap-
porter finns alltså under de senaste tio åren
från detta till ytan stora område. En grov
uppskattning är att de finns i storleksord-
ningen 0-5 par i området.

I Nordanstigs kommun finns några loka-
ler, Stenmyran/Lunnsjön och Vårdberget,
där nattskärran spelat med 2-4 par de se-
naste åren. Under 2007 rapporterades två
spelande fåglar på vardera lokal samt en yt-
terligare lokal med en spelande fågel. San-
nolikt finns ytterligare några lokaler som inte
är kända i kommunen. En skattning av be-
ståndet hamnar i intervallet 5 -10 par.

I Hudiksvalls kommun görs fynd varje år
men någon säker lokal finns inte. De fynd
som görs rör sig om framför allt om spontan-
fynd av spelande fåglar i samband med natt-
sångarlyssning i jordbrukslandskapet. Sanno-
likt finns en lite population, framförallt i de
kustnära områdena, och en skattning ham-
nar i intervallet 0-5.

I Söderhamns kommun har som tidigare
nämnts nattskärran sitt kärnområde i land-
skapet, då framför allt från Söderhamn och
söderut mot landskapsgränsen. Två områ-
den där tätheten är stor och den ornitolo-
giska aktiviteten därav blir högre är Flyg-
staden/Sandberget och Axmarskogen. Här
har merparten av de senaste årens rapporter

Rapporterade nattskärror i Hälsingland
2007

Antal Aktivitet          Lokal            Kommun

1 Spel/sång Överhammaren Söderhamn
1 Spel/sång Västra muren Söderhamn
1 Spel/sång Axmarskogen,

Skog Söderhamn
2 Spel/sång Stor Räveln Söderhamn
1 Spel/sång Horntjärnshäl-

lorna 1 Söderhamn
1 Spel/sång Granö-Insjön Söderhamn
3 Spel/sång Lillräveln Söderhamn
4 Spel/sång Strandfäbodarna,

Skog Söderhamn
1 Spel/sång Magmyran

Strands fäbodar Söderhamn
4 Spel/sång Frössitjärnen,

Sunnäsbruk Söderhamn
1 Spel/sång Vallvik

motionsspåret Söderhamn
3 Spel/sång Skidtjärn Skog Söderhamn
1 Spel/sång Lövtjäravägen Söderhamn
1 Spel/sång Håviken,

Marmen Söderhamn
15 Permanent

revir Sandsberget,
Ålsjön Söderhamn

2 Spel/sång Losjö Söderhamn
1 Uppstött Hölick Hudiksvall
1 Förbifl. Dressviken,

Rogsta Hudiksvall
1 Spel/sång Gråmalshällan,

Mellanfjärden Nordanstig
2 Spel/sång Lunnsjön,

Gnarp Nordanstig
2 Spel/sång Vårdberget,

Gnarp Nordanstig

Hur många nattskärror finns det i Häl-
singland?
Nattskärran är främst spridd i kusttrakterna
med betydligt högre täthet i södra delen av
Söderhamns kommun och ytterst få fynd har
gjorts i inlandet överhuvudtaget de senaste
20 åren. Merparten av de lokaler som hyser
nattskärra ligger nära kusten – de flesta ligger
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kommit ifrån. Fynd görs även norr om Sö-
derhamn men då mer sporadiskt. Under in-
venteringen rapporterades 37 spelande fåg-
lar och med detta som underlag så hamnar
en skattning av det totala beståndet i inter-
vallet 50 – 60.

En skattning av det totala beståndet ger
med dessa delskattningar att det i Hälsing-
land finns 55 – 80 par/spelande fåglar. Denna
skattning är grov och bygger på de rappor-
ter som kommit in i Svalan den senaste tio-
årsperioden.

Något om biotopval
Tidigare förknippades nattskärran i Hälsing-
land gärna med berg med öppna hällmarker,
biotoper som det finns tämligen gott om i
landskapet. En utbredd uppfattning var att
nattflygande insekter drogs till dessa upp-
värmda ytor och som då utgjorde lämpliga
jaktmarker för nattskärran. Rapporter från
dylika områden är numer ytterst sporadiska
och nattskärran återfinns numer framförallt
i öppna och flacka skogområden i anslut-
ning till myrar eller mindre sjöar och tjär-
nar. Som sagts tidigare är de flesta fynden
kustnära, kanske just för den flacka ter-
rängen. Varför inga fynd görs i de myrrika
inlandskommunerna är svårt att svara på.

Möjligen beror det på att klimatet i dessa
högra belägna områden är hårdare med fler
kalla nätter och därav färre flygande insek-
ter.

Sammanfattning
Under 2007 rapporterades 42 spelande fåg-
lar fördelade på 19 lokaler. Nattskärran fö-
rekommer sparsamt i de kustnära områdena
i Hälsingland med högst täthet i den sydös-
tra delen av landskapet. En grov skattning
ger 55 – 80 spelande fåglar i Hälsingland

Referenser
Artdatabanken, Rapportsystemet för fåglar,
Svalan;  http://www.artportalen.se/birds/

Strid, B. Fåglar i Ljusdals kommun, Fynd av
rariteter, http://www-pp.hogia.net/
bengt.stridh/Ljusdal/rariteter.html

Svensson, S, Svensson, M & Tjernberg, M.
1999. Svensk fågelatlas, VÅR FÅGELVÄRLD,
sup 31, s. 292-293, Stockholm.

Wärnbäck, J. 2007. Riksinventering av natt-
skärra 2007. Vår fågelvärld 66(3) s. 46.

Lokaler med nattskärra i Hälsingland
1997-2007
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GRÅSPETT UTSÅGS TILLSAMMANS MED NATTSKÄRRA

till 2007 års riksinventeringsarter. Gråspet-
ten har intresserat oss hälsingar och har all-
tid ingått bland de arter som Rrk velat få in
alla observationer ifrån. Alla inkomna rap-
porter från 2001 och framåt finns inlagda i
Artdatabankens rapportsystem för fåglar
(Svalan). Därifrån är det lätt att ta fram alla
typer av data som antal häckningar och ob-
servationer i listor eller på kartor.

Inventeringen av gråspett 2007 är den an-
dra riksinventeringen av arten. Den första
var 1975. Då hittades endast en häckning
och den var i Ångermanland. Hälsingland

var annars det landskap där flest sedda grås-
pettar noterades; 25 fynd varav under häck-
ningstid 5 st.

Upprop om 2007 års inventering fanns i
VF och på GLOFs hemsida, därutöver kon-
taktades ett antal inventerare personligen
av Rrk. Vårt landskap är stort och antalet
inventerare är litet vilket gör det omöjligt
att kunna göra en heltäckande inventering.

Inventering av gråspett är lättast på vå-
ren, mars-april, då spettarna ropar. Men
även om man är i reviret så behöver inte
fåglarna höra av sig. Detta understryks av
häckningen i Stora Bollebergets naturreservat

Riksinventering av gråspett
i Hälsingland

2007

Stefan Persson

G
råspett. Foto: Stefan Persson.
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där jag endast hörde fåglarna ropa vid ett
par tillfällen trots tio besök under våren.
Bohålet upptäcktes dessutom av en slump
då jag gick nära och hörde ungarna. Denna
häckning är för övrigt det lägsta bohål som
noterats, då höjden till ingångshålet i en klib-
bal understeg en meter.

Resultat
Resultatet av 2007 års inventering gav fler
häckningar och betydligt fler indicier på
häckningar än under tidigare år. 2007 var
ett bra år för arten med många lyckade
häckningar och med många ungar per kull
(Bosse Forsling muntligen). Ökningen av
fynden de allra senaste åren får ändå i hu-
vudsak tillskrivas den ökade inventeringsin-
satsen.

Facit för 2007 blev 28 häckningar och på
ytterligare 120 platser där häckningsindicier
noterades.

En jämförelse av antalet inrapporterade
säkra/troliga häckningar och observationer
med häckningsindicier under 2000-talet se
tabell nedan.

 År            Indicier   Troliga/säkra   Summa 

2007 120 28 148

2006 44 14 58

2005 58 10 68

2004 49 22 71

2003 53 22 75

2002 40 15 55

2001 49 26 75

2000 12 20 32

Hur många gråspettspar finns det i Hälsing-
land?
Bosse inventerar runt Skog och i centrum av

inventeringsområdet (300km2) hittades 14
häckningar. Antalet missade par på området
uppskattades till 25-40 procent vilket ger 19
häckningar eller en täthet på 0,06 par/km2.

Kjell Johansson inventerade ett område
vid Nianfors som ligger på 200-250 m höjd
över havet. Där uppskattades antalet till 5-6
par på 80 km2 vilket ger en täthet på cirka
0,07 par per km2.

Hornslandet, där vi sedan tidigare vet att
det finns gott om gråspett, inventerades av
Mikael och Patrik Rhönnstad. Linjetaxerings-
metoden användes och på områdets 58 km2

fanns gråspett på minst 11 ställen vilket ger
en täthet på minst 0,19 par per km2.

Långbroområdet norr Trönö besöktes ty-
värr inte under året, men inför bildandet av
naturreservatet inventerades området nog-
grant av medlemmar av Söderhamns fågel-
klubb. Resultatet på inventeringsområdet var
6 par på 25 km2 vilket gav en täthet på 0,24
par per km2.

En uppskattning av antalet gråspettspar i
Hälsingland ser ut så här. Av Hälsinglands
drygt 14 300 km2 ligger 5 000 km2 i områ-
det från kusten inåt land 4 mil, det vill säga
Söderhamns kommun, östra delarna av Boll-
näs, Hudiksvalls och Nordanstigs kommu-
ner samt Lingbo församling. Inom detta
område torde gråspettätheten ligga på kring
0,07 par per km2 vilket skulle ge 350 par.
Hälsinglands inland blev inte så noga inven-
terat men vi vet att tätheten minskar ju
längre västerut man kommer. Nianforsom-
rådets resultat är mycket intressant då stora
delar av Hälsinglands inland ser ut som detta.
Områdena upp mot Voxna, som domineras
av mager tallskog, har troligen inte så hög
täthet av gråspett men även här finns bra
lokaler insprängda och förekomst av grå-
spett. En försiktig gissning är att åtminstone
0,02 par per km2 är rimligt i det inre av Häl-
singland. På dessa 9 300 km2 skulle det då
finnas 186 par.
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Vi hittade 150 platser med gråspett både på
inventeringsområdena och spontanobsar
från flera platser. Stora delar av landskapet
blev helt oinventerat, liksom Långbro-
området, och som då inte finns med i årets
resultat.

Utgår vi från att antalet uppskattade par
är 550 så skulle vi ha hittat drygt 27 pro-
cent. Min uppfattning är procentsatsen hit-
tade par är lägre på grund av stora obesökta
arealer av landskapet.

Uppskattningen av antalet gråspettspar i
Hälsingland blir därför 500-600 par.

Ett stort tack till alla som har deltagit i grå-
spettinventeringen 2007.

Referenser:
Ahlen o Andersson VF 35:21-25

Fåglar i X-län 1970-2007

Artdatabankens rapportsystem för fåglar
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övriga
Bosse

Bosse Forsling, som forskar och har stor kunskap om arten, har rapporterat nästan alla Hälsinglands
häckningar genom åren. För att få en uppfattning av inventeringsinsatsen av gråspett under 2000-

talet mellan Bosse och övriga observatörer se diagram ovan.

Gråspettshäckningar hittade av Bosse Forsling kontra övriga




