SOF-Birdlife förslag till Artvis vägledning

Trana
Sparsam häckfågel över i stort sett hela Sverige, efter en
stark ökning särskilt efter 1970-talet. Häckfågel i olika typer av
våtmarker där den kan hitta skyddade boplatser, ofta i större
eller mindre myrar och kärr i skogsmark. Utnyttjar skogsmark
för födosök under ungtiden. Förutom vad gäller eventuella
störningar under häckningstid påverkas arten normalt inte
negativt av skogbruksåtgärder.

Rödlistestatus 2015: Livskraftig (LC)
Populationsutveckling:
1980–2012: ökning 200 %
2001–2012: ökning 35 %

Fågeldirektivet: Bilaga 1
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Häckningsperiod: 1 april – 31 augusti
Ekologiska krav
Tranan häckar på myrar och i kärr, i vassar eller gungflyn utmed sjöar, dammar och liknande.
Boet läggs i kärrvegetation, helst blött för att undvika att rävar kan nå boplatsen. Tranan
föredrar stora och blöta myrar, men i takt med att populationen ökat har den också accepterat
små våtmarker. Häckningar förekommer i kärr ner till åtminstone 0,1 hektar öppen yta, omgivna
av skogsmark. Omgivningen spelar över huvud taget liten roll och tranor häckar såväl vid
slättsjöar och dammar i jordbrukslandskap som i skogskärr i barrskog eller ute på stora
myrområden.
Tranan häckar numera ofta nära vägar eller gårdar, men är samtidigt störningskänslig under
ruvningstiden. De flesta paren lämnar boet på relativt långa avstånd vid störning.
Äggen läggs tidigt på våren och ruvningen pågår under ca 30 dygn. Efter kläckningen lämnar
tranfamiljen snabbt häckningsplatsen och födosöker på myrar, i skogsmark eller jordbruksmark.

Hänsyn vid skogsbruksåtgärder
Tranan har inga speciella krav på omgivande skogsmark, och det är i första hand störning under
ruvningstiden som man behöver undvika vid skogsbruksåtgärder.



Undvik skogsbruksåtgärder (föryngringsavverkning, gallring, markberedning, plantering,
röjning osv) i närheten av boplatser (ca 200 m) under tiden 1 april– 31 augusti
Lämna kantzoner mot gölar, myrar eller andra häckningsplatser i enlighet med
Skogsvårdslagens föreskrifter.
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Lämna kantzoner med träd och buskar mot hänsynskrävande miljöer, som myrar och sjöar,
äldre skog på uddar och öar i vatten och myrmarker m.m. (SKSFS 7:17).
Lämna en kantzon utmed sjöar, vattendrag m.m. oplanterad eller planterad med löv (SKSFS
7:22).
Markbered inte i kantzoner mot sjöar, vattendrag eller våtmarker (SKSFS 7:29).

Indikator på skyddsvärd skog
Saknar signalvärde för skyddsvärda skogsmiljöer.

Regional tillämpning
Tranan har en sparsam men jämnat fördelad och ökande stam i hela Sverige, och det finns inte
motiv att tillämpa olika hänsyn i olika delar av landet.

Tips på ytterligare åtgärder som gynnar arten


Restaurering av våtmarker i skogslandskapet gynnar i många fall arten.
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