MIDVINTER-INVENTERING AV SJÖFÅGLAR OCH GÄSS 2021

De internationella midvinterinventeringarna av sjöfåglar i Europa startade 1967 i Sverige och
ett flertal andra länder och den kommande inventeringen är därmed nummer 55 i ordningen.
Vinterräkningarna av sjöfågel är därmed en av de längsta inventeringsserierna av svenska
fåglar. Den utgör ett värdefullt hjälpmedel för att följa förändringarna i de svenska
sjöfågelbestånden. Gässen kom att innefattas i inventeringarna från och med hösten 1977.
Nyhet
År 2020 lades havssula till som ny inventeringsart och från och med januari 2021 ingår även
rörhöna. Båda arterna har, givet att de påträffats, inrapporterats i stor omfattning redan
tidigare. Bägge arterna finns med i det digitala protokollet (bilagt detta utskick). Protokollet
kan även laddas ner från följande länk: https://www.fageltaxering.lu.se/inventera/blanketter
(Sjöfåglar höst/vinter).

INVENTERINGSDAGAR
Sjöfåglar och gäss
9 – 24 Januari 2020 (Huvudinventeringsdagar 16-17 januari)

ARTER
Aktuella arter att räkna är Änder, Gäss, Svanar, Doppingar, Lommar, Hägrar, Skarvar,
Havssula, Sothöna, Rörhöna Vadare och Alkor.
Det är viktigt att även rapportera in resultaten från lokaler som vid inventeringstillfället är
tomma på fågel. Ange i protokollet om lokalen var isbelagd och därför saknade fåglar.

LOKALER
Ett viktigt syfte med inventeringarna är att kunna följa förändringar i bestånden. Tidigare
inventerare bör därför i första hand inventera sina gamla lokaler. Det är mycket VIKTIGT att
lokalerna har samma gränser som tidigare. Alla tidigare räkningslokaler vare sig det gäller
sjöfågel eller gäss har standardiserade lokaler som är inlagda på elektroniska kartor. Nya
lokaler är naturligtvis också väldigt värdefulla, framförallt om man har för avsikt att fortsätta
inventera lokalen även under kommande år. Kontakta FH om ni vill starta en ny
inventeringslokal.
Kartor
Kartkopior som visar kustlokaler från större delen av landet kan nedladdas från projektets
hemsida (se nedan!), alternativt kontaktar ni FH. För kartor över inlandslokaler, kontakta FH.
Kusten är sedan gammalt indelad i inventeringssektorer, detta gäller hela den svenska kusten.
Inlandet. I inlandet utgör mindre sjöar en räkningslokal, medan stora sjöar liksom åar och
älvar ofta är uppdelade i räkningssektorer. Listor över tidigare inventerade områden (med
lokalkod) finns utlagda på projektets hemsida (se nedan!) eller kan fås från LN.
Den geografiska enhet som vi bokför observationerna på är inventeringssektorerna. Vi är
därför väldigt tacksamma om observatörerna undviker att slå ihop sektorer vid
rapporteringen.
När det gäller gäss räknas de huvudsakligen på två olika sätt, antingen på lokaler i anslutning
till där de övernattar eller när de födosöker på fält. Det är viktigt att rapportera gäss som setts
på fälten på sådant sätt att det är möjligt att fastställa om man täckt hela området där de rör sig
eller om det endast är en del av fälten kring en känd rastsjö man kunnat täcka.

Exempel på sektorer/lokaler: rött = inland, svart = kust. På karten framgår även de lokalkoder som ska
användas vid rapportering. Kontakta FH för att få en motsvarande karta över ditt område.

RAPPORTERING
Rapportering av inventeringsresultat görs helst på ett elektronisk rapporteringsprotokoll, som
kan hämtas från: https://www.fageltaxering.lu.se/inventera/blanketter (Sjöfåglar höst/vinter).
Elektronisk rapportering underlättar arbetet med att lägga in data och risken för
felinskrivningar minskar väsentligt. Vi är därför tacksamma om så många som möjligt
rapporterar genom att använda detta protokoll, något som nästan alla inventerare nu gör.
Vi har e-postadresser till flertalet rapportörer. Om du får detta upprop i pappersformat så
saknar vi din e-postadress, meddela oss gärna den.
Kan Du lokalens/inventeringssektorns lokalkod (bokstav följa av tre siffror, t.ex. exempelvis
B513, Y063) använd gärna denna. Om inte så gå gärna in på
http://www.zoo.ekol.lu.se/waterfowl/ANDINV/SITES/sites.htm
eller kontakta FH för uppdaterade fältkartor där lokalkoderna framgår.
Du kan fortfarande rapportera på det gamla formuläret som kan sändas med post eller i e-mail,
men vi är tacksamma om du istället överväger att använda det digitala protokollet. Rapportera
helst med lokalernas lokalkod. Gäss och vadare finns med på det elektroniska formuläret.
Rapporterar du på papper, skriv till gäss och vadare på listan efter övriga arter. Gäss kan
också rapporteras på det speciella formuläret för gåsinventeringar.

RESULTAT
Alla deltagare får en årsrapport efter avslutade inventeringar. Resultaten från denna
inventering kommer att presenteras på Svensk Fågeltaxerings hemsida.

HEMSIDA
http://www.zoo.ekol.lu.se/waterfowl/index.htm (upphör snart)
alternativt
https://www.fageltaxering.lu.se/

KONTAKT OCH RAPPORTERING
Fredrik Haas
Ekologihuset
223 62 Lund
fredrik.haas@biol.lu.se
046-2223816
070-3168432

Leif Nilsson (Rapportmottagare)

Ekologihuset
223 62 Lund
leif.nilsson@biol.lu.se
046-2223709
070-5255709

