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Några ord om fåglar och fågelskydd

Sverige.

Af EINAR LONNBERG.

Vid detta tillfalle, då personer intresserade for fågelskydd
i de nordiska landerna vanligen inbjudits till Kobenhavn for
att dryfta vidmakthållandet av våra fågelstammar, har jag
uppmanats att hålla ett inledningsforedrag*). Detta skulle ha
till syfte att uppdraga några riktlinier for framtida arbete till
skydd och bevarande av våra fågelvarld. Jag kanner mig·
mycket arad av detta hedrande uppdrag, men kanner mig ej
i stånd att fullgora detta som sig bOr. Jag finner mig namligen
ej vara i besittning av en så omfattande och allsidig kannedom
om forhållandena i grannlanderna, at jag kan tillåta mig att
upptrada såsom domare over vad som gjorts eller underlåtits
i dem. De naturliga forhållandena aro ju också i fiera avseenden vaxlande i våra lander och darmed aven uppfattningen
om vad som kan och bor goras. På grund harav skall jag tillåta mig att lemna en liten oversild over våra egna forhållanden hemma i Sverige sådana, som de gestalta sig for narvarande efter ett par decenniers arbete i fågelskyddande syfte.
Innan jag overgår hartill, vill jag dock tillåta mig att uttala ett djupt beklagande av, att vi forlorat ett av våra starkaste stad for ett lagordnat fågelskydd genom Justitierådet
PEHR VON SETHS bortgång den 2 juli 1940.

Våra vanner fåglarna hotas till sin existens i nutiden på
många olika satt, såval genom menniskornas åtgoranden som
genom ogynsamma både klimatiska och andra forhållanden.
Menniskornas ingrepp aro av många olika slag. De aldsta
och ursprungligaste genom jakt och fångst aro dock numera
*) Dette Møde i København, hvortil Indbydelse i Foraaret 1941 var
udsendt til endel svenske, norske og finske Videnskabsmænd af "Den
danske Sektion af den internationale Komite til Fuglebeskyttelse" kunde
paa Grund af indtrædende Vanskeligheder ikke finde Sted. Prof. E. LoNNBERG har vist vort Tidsskrift den Elskværdighed at stille sit allerede udarbejdede Indledningsforedrag til dets Raadighed.
Re cl.
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i vårt land på ett ingående satt reglerade genom jaktlagstift-

ningen. Darvid skiljer man mellan jaktbara fåglar, som forr
voro de enda, som åtnjoto lagfastat skydd genom fridlysning
viss tid om året, och genom forbud for skadliga fångstmetoder.
Detta skydd ar i nutiden vida mera utvecklat och omfattande
an forr, och det åtnjutes aven av ett betydligt storre antal
fågelarter, som fredas en viss tid av året. Sålunda aro nu ej
blott alla honsfåglar utan aven alla andfåglar (aven dykander
och skrakar), duvor, alla småvadare (forr blott beckasiner och
morkulla) samt alkfåglar stallda under jaktlagens hagn, ej blott
under fortplantningstid och under ungarnas uppvaxttid under
viss del av året. Den lovliga jakttiden ar sålunda i vissa fall
ganska kort. Den ar också olika i olika delar av landet saasom
en tillpassning till de klimatiska forhållandena. Vissa arter såsom svanar (Cygnus), grågås (Anser anser) och angsknarr (Crex)
aro fridlysta hela året. Samtidigt ar det naturligtvis forbjudet
att taga eller forstora fridlysta fåglars bo och agg. I jaktstadgan
har aven inforts, att ornar (Aqi(;ila och Haliaeti(;s) aro fridlysta
i hela landet och berguv (Bubo) i 12 av landets 24 Ian. Jaktstadgan har darjamte utvidgats darhan, att ett antal sallsynta
fågelarter, som ej inraknas bland de "jaktbara" dock blivit
fridlysta hela året, namligen sommargylling (Oriolus), blåkråka
( Comcias), harfågel ( Upupa), kungsfiskare (Alcedo ), glada (Milvus), alla karrhokar (Cfrcus), skarflacka (Recurvirostra), lunnefågel (Mm·rnon), storkar (Ciconia). Så gott som alla ovriga fåglar,
for vilka ej sarskild jakttid ar bestamd, aro dock fridlysta jamte
deras bon och agg från och med 1 mars t. o. m. 31 augusti.
Undantag goras dock for foljande arter, vilka ej åtnjuta någon
fridlysning: kråka (Corvus corrnix), råka (C. frugilegiis), kaja
(Coloeits rnonedula), skata (Pica caudata), notskrika (Garrulus
glandarrius), gråsparv (Passe1· dornesticus), pilfink (P. rnontanus),
duvhok (Accipiter gentilis), sparvhok (A. nisus), skrattmås (La1·us ridibundits), fiskmås (L. canus), silltrut (L. fuscus), gråtrut
(L. argentatus), havstrut (L. rnarinus), skarv (Phalac1 ocorax),
lommar (Colyrnbus ), skaggdopping (Podiceps c1·istatiis) och sothona (Fulica). På kronans mark få dessutom icke under någon
tid av året korp (Corvus comx), berguv (Bubo), falk (Falco)
eller orn (Aqi(;ila & Haliaetus) dodas eller fångas. Gift får endast
anvandas for dodande av skata och kråka.
4
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I jaktstadgan upptagas aven ett stort antal områden, inom
vilka alla eller vissa arter fåglar aro fridlysta. Dessa aro till
stor del sjoar jamte omgivande strander och oar samt kustområden, ofta av betydande utstrackning. I vissa vattenområden få ej ens farkoster anvandas for att fredningen darigenom skall bliva fullt effektiv. I en del fall har ordnats en
temporar fredning av mycket stora områden, så t. ex. ha i
Jamtlands och Vasternorrlands lan samt en betydande del av
Gavleborgs lans kustland alla vadare och simfåglar varit fridlysta under åtskilliga år. I Goteborgs och Bohus lan ar gravanden ( Tadorna) fridlyst.
Utom de i jaktlagstiftningen forekornmande fridlysningsbestammelserna aro aven vissa såval enstaka fåglars forekomst
som aven hela områden fridlysta enligt naturskyddslagen. Detta
galler t. ex. om de 14 nationalparkerna fordelade från Lappland till Skåne, av vilka några aro mycket stora till sin utstrackning, men aven om en del storre eller mindre områden
i olika delar av landet samt om hackningsplatser for vissa
fågelarter o. s. v. Under stundom aro dessa fridlysningar helt
speciella såsom då de galla botrad for kungsorn (Aquila) på
vissa stallen i Jamtlands, Vasterbottens och Norrbottens lan,
eller for havsorn (Haliaetus) i Gavleborgs och Vasterbottens
lan, eller for pilgrimsfalk (Falco peregrinus) i Jonkopings och
Alvsborgs lan o. s. v. I vissa lan aro en eller flera arter totalt
fridlysta liksom deras agg och bon t. ex. på Oland Limosa limosa) Hyd1·ochelidon nigra) Ste1·na minuta och Larus minutus)
på Gotland Limosa) Sterna caspia, St. nig1·a) St. minuta) och
La1·us minutits) i Malmohus lan Cfrcus pygm·gus och Sterna
minuta) den senare aven i Kristianstads lan. På skaret Bonden
i Kvarken med omgivande vattenområde ar tordmulen (Alca
t01·da) totalfridlyst. De båda skar i Bohuslan, dar lunnefågeln
(Mormon m·cticus) hackar aro fridlysta, få ej ens betradas annat an i nodtvång och ej ens då får jakt idkas. Vissa skLtrgårdar och kuststrackor aro fridlysta for ejderns hackning i
Ostergotland, Gotland, Kalmar lan och Kristianstads lan. På
Froson i Jamtland ar en liten sjo, Andsjon, fridlyst med sitt
forhållandevis rika fågelliv. Ej sallan ar det sarskilda foreningar, som påkallat dylika fridlysningar.
Åtskilliga andra områden skulle kunna omnamnas, inom
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vilka fågellivet skyddats genom naturskyddslagen, men jag
skall inskranka mig till blott annu ett, namligen det fridlysta
Svaipaområdet i Arjeplogs socken, Norrbottens Ian. I dess centrum ligga sjoarna Tjålmejaure och Bosjusjaure (750 m. o. h.)
omgivna av myrmark med små golar, videsnår, torra backar,
fjallhedar omvaxlande med blomstermarker o. s. v. Inom detta
område har iakttagits ej mindre an 67 olika arter av fåglar,
vilket torde vara ganska enastående på denna breddgrad
66° 15' n. br.
Denna framstallning torde i någon mån giva en antydning
om, att vi forsokt att infora ett fågelskydd på många stallen
i vårt land och i ganska stor utstrackning. Tyvarr har vi dock
forlorat många vardefulla fågelområden genom sankning av
sjoar och torrlaggande av karrmarker, foretag, som dock i
många fall visat sig bliva mycket dyrbara misstag. Detta galler t. ex. om Hornborgasjon i Vastergotland, som forr var en
av våra fornamsta fågelsjoar, men som nu ar varken sjo eller
odlingsmark. Gotland och Oland ha också forlorat många av
sina många små fågelrika sjoar och trask. Ett hotande forsok
att sanka Ostergotlands fornamsta fågelsjo, Tåkern, avvarjdes
dock for några decennier sedan. Lagstiftningen har nu också
blivit något forbattrad, så att det finnes battre mojligheter att
bevara sjoar mot okloka sankningsforetag, i det att foretagets
berattigande från naturskyddssynpunkt skall understallas
granskning. Harigenom har a ven en del vardefulla områden
kunnat raddas.
I andra fall kunna dock manniskornas fullt berattigade åtgarder leda till ofard for vissa fåglar. Ett typiskt exempel
darpå erbjuder kornknarren (C1·ex). Den alltmera rationaliserade jordbruksskotseln med tidigare slåtter med maskin, har
visat sig Odesdiger for denna fågel, som darigenom får sina
bon forstorda. Den har nu också under de senare åren i hog
grad minskats och i vissa trakter helt forsvunnit. Att forebygga
detta ar naturligtvis omojligt, ty man kan ej fOrmena jordbrukaren att på basta satt skota sin jord.
Den allt mera intensifierade skogskotseln har bl. a. medfort
en bortgallring av torra och ihåliga trad, varigenom många i
hål byggande fåglar berovats sina boplatser. Då dessa fåglar
dock aro till nytta far skogen, har Kgl. Domanstyrelsen for-
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{>rdnat, att på statsskogar en del ihåli'ga trad, som ej vålla
någon skada, skola få kvarstå, varjamte man aven uppsatter
boholkar for smarre insektatande fåglar. For att få dylika
nyttiga åtgarder mera allmant genomforda har Vetenskapsakademiens naturskyddskommitte gjort en framstallning till
Centralrådet for skogsvårdsstyrelsernas Centralforbund med
framhållande av den ekonomiska betydelsen av att ifrågavarande nyttiga småfåglar ej måtte berovas sina boplatser genom
borttagandet av ihåliga trad, men om så måste ske, att lampliga holkar måtte uppsattas for att tjana dem till boplatser.
Centralrådet har valvilligt beaktat detta arende och med anledning harav utsant en cirkularskrivelse med återgivande av
natyrskyddskommittens framstallning samt for sin del uttalat,
att de dari framforda onskemålen "' synas angelagna och fortjanta av beaktande". Man får alltså hoppas, att detta bar hava
en god verkan. Gladjande nog synes aven uppsattandet av
holkar åt småfåglar i avsevard grad ha tilltagit overallt i landet aven i tradgårdar, villasamhallen o. s. v. Man finner också
på många håll ett stigande intresse for vår fågelvarld.
De storsta svårigheterna for våra fåglar vållas dock av vårt
.stranga klimat, som sarskilt under de båda senaste vintrarna
och de sena kalla vårarna åstadkommit fruktansvarda nederlag bland våra fågelstammar av olika slag. Detta galler såval
·de normalt overvintrande som om de sent flyttande och de
tidigt återkommande arterna. Någon egentlig och tillfredsstallande statistik ar det ej mojligt att åstadkomma i ett dylikt
fall, bl. a. emedan forhållandena kunna vara olika på skilda
.stallen i landet. Endast några spridda stickprov kunna lemnas,
vilka dock i någon mån lemna en antydan om vad som hant.
Då man t. ex. finner en så hardig fågel som talgoxen (Parits
majo1·) ligga dod i ett flertal boholkar, kan man latt forstå, att
en allvarlig forlust drabbat oven många mindre hardiga arter.
På en del stallen uppgives aven, att blåmesen (P. coeruleus),
tradkryparen (CeTthia) m.fl. forsvunnit. Det samma sages aven
på en del håll om de partiellt flyttande gardsmygen (T1·oglo.dytes) och kungsfågeln (Reguliis), namligen att de antingen forsvunnit eller visat sig i avsevart mindre antal an normalt.
Från två olika håll har aven den uppgiften inkommit, att
.dubbeltrasten (Tu1·dus viscivorus) ej synts till. Bland de egent-
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liga flyttfåglarna har aven i många fall markts en avsevard
minskning i antal på skilda håll, t. o. m. rorande en så hardig
fågel som staren m. fl. En statistik ar det dock omojligt att
åstadkomma annat an i sådana fall, då en art helt uteblivit.
De overvintrande fåglarna matas allrnant både i staden och
på landet både med sad och fro samt med talg, som ar sarskilt omtycld av mesar och hackspettar, men det ar ju stora
områden långt från rnenniskobostader, dar fåglarna ej kunna
få någon hjalp. De ronnbarsatande såsom trastar och sidensvans ha dukat bord, om och sålange dylika bar finnas, men
måste, nar dessa tagit slut, flytta. En stor del av dem och
andra smarre fåglar torde skjutas eller fångas under flyttningan, i Sverige ar sådant forbjudet.
Ekorren har på många stallen starkt okats, och han ar en
ganska svår skadegorare på småfågelsbon.
Slutligen torde en del insektatande fåglar, som under den
sena och kalla våren i år vid sin återkomst ej kunnat finna
nog naring, darfor dukat under.
De svåra vintrarna de två senaste åren med sina vidstrackta
och mycket lange kvarliggande isarna ha gått hårt åt sjofåglarna,
som haft svårt att finna någon foda. Våren 1940 hittade man
t. ex. i Stockholms skargård talrika doda sirnfåglar såsom ejder,
svarta, bergand, alfågel samt aven grasander m. fl. och bl. a.
aven en skarv. Liknande budskap ha aven ingått från flera
andra håll. ·Alla insjoar voro naturligtvis tillfrusna, men på
vissa stallen i sOdra Sverige, dar genom stromdrag vattnet
holls oppet, sarnlades andfåglar for att soka uppehålle och
genomleva vintern. Denna vana har tilltagit år efter år, emedan man mångenstades genom rnatning forsokt att hjaJpa de
nOdstallda fåglarna. I synnerhet i Stockholm har det under
en foljd av år varit stora mangder av sjofåglar mest grasander, som stannat och levat på menniskornas barmhartighet.
Redan under vintern 1936-37 forsokte jagmastare vVIBECK att
foretaga en inventering av antalet i Stockholm overvintrande
grasander och kom då till det resultatet, att det var roer an
4000. Under de foljande vintrarna torde antal et an mera ha
okats. Sistlidna vinter kan antalet sannolikt anslås till att ha
varit 5000 eller kanske an flera. Darjamte funnos 2-300 sothons (Fulica), ratt talrika viggar (Aythya fuligida), en del kni11
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por (Bucephala clangula) och en del andra t. o. m. en enstaka
alfågel, som hall till en tid i Norrstrom. De båda senaste vintrarna med stark kold och mycket sno på isarna ha avsevart
forsvårat tillståndet. Detta orsakade, att - ehuru matning
av anderna såval genom stadsforvaltningens forsorg, som an
mera genom djurskyddsvanliga menniskors åtgorande forsiggick i mycket stor skala - dessa fåglar utsattes for stora
lidanden.
På grund av otillracklig tillgång på oppet vatten samt
knappheten av fullt lamplig foda dog en ganska stor mangd
ander. I många fall måste aven polisen av barmhertighet avliva fastfrusna ander. Kostnaden for matningen uppgick till
åtskilliga tusen kronor, men resultatet var ej tillfredsstallande.
I syfte att vinna battre resultat beslOt Svenska Jagareforbundet att forsoka en, annan metod att radda anderna. Det utverkade hos Kgl. Majestat i jan. 1941 tillstånd att utan hinder
av jaktstadgan få infånga ander och sedan de så att saga
genomgått karantan och blivit fullt friska utsanda dem till
intresserade personer i olika delar av riket for att underhållas
och sedan utslappas på våren. Tillstånd for fångst av 1000
ander erholls, och den borjade den 24 januari med fångstburar.
Det visade sig gå bast vid medelmåttig kold och snovader.
Ånderna voro då h ungriga, men ej så misstanksamma och
slOa som vid stark kold. Då vårsolen borjade visa sig i mars
spredo sig anderna mera och blevo mera svårfångade. På
grund av omstandigheterna lyckades man blott fånga 530 ander. Fångstburarna gåvo f. o. ej så gott resultat (blott 20 °/ 0 ),
som man vantat, utan fångst for hand med tillhjalp av erbjudet
lockfoder gick bast. De infångade anderna sandes forst till en
karantansanstalt utanfor Stockholm dar de omhandertogos av
Assistenten Fil. Lic. G. NOTINI, som med stort in tresse och
skicklighet tog vård om dem. En betydande del av de infånfade a:i;iderna voro skadade och sjuka, isynnerhet de senast
infångade, som en langre tid varit utsatta for klimatiska och
andra svårigheter. Hr. NoTim har aven redogjort i en vardefull uppsats for andernas oftast upptradande olika sjukdomar.
Det var oftast bristsjukdomar, framfor allt brist på vitamin A.
De, som voro behaftade darmed, botades med rå riven morot,
En del andra sjukdomar och skador orsakade genom fastfrys-
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ning I isen gjorde sig också gåJlande enl. en intressant skildring av Hr. NOTINI, men det skulle bli for långt att har framIagga ett fullstandigt referat. Genom omsorgsfull sakkunnig
vård kunde dock 450 st. ander raddas och blevo, sedan de
fullt tillfrisknat och ringmarkts, utsanda enligt forut uppgjort
program till vitt skilda platser i landet från Skåne till Vasterbotten. Samtidigt lemnades till mottagaren ett meddelande med
foreskrift om, hura anderna skulle forvaras och utfodras under
vintern och sedan utslappas i ett lam pligt anderi. Herr NOTINI
har aven i Sv. Jagareforbundets tidskrift lemnat en sakrik och
intressant utredning om, huru skotseln av de infångade anderna
egt rum och om vad i dylika fall bor iakttagas, men det skulle
bliva for långt att har redogora darfor.
Jag har drojt kanske val lange vid Stockholm och dess
vinterfåglar, men dartorde kanske de storsta mangderna varit
samlade på ett jamforelsevis litet område. Vid många andra
storre eller mindre samhallen i Sverige, vilka ligga vid något
under vintern åtminstone tidvis oppet vatten, plaga dock också simfåglar samlas for att om mojligt få åtnjuta menniskornas
bistånd for vinterns genomkampande. En fullstandig upprakning av sådana platser skulle dock fora for långt. Jag måste
darfor inskranka mig till att omnamna några av de viktigare
platserna. I Goteborg eger matning av vinterfåglar systematiskt
rum. Annu mera torde i denna krets vara bekant, att en
mycket beromvard verksamhet i detta avseende utvecklas vid
fiera skånska stader, såsom Halsingborg, Landskrona, Malmo
och Tralleborg. Vid åtminstone några av dessa stader intaga
aven svanarna en mycket framstående roll, såsom nogsamt
torde vara kant. I Landskrona egde svanarna t. o. m. ett eget
bankkonto till sitt forfogande for vinterbehoven, och jag hoppas, att det kommit tillskott till detta, så att det ej ar forbrukat.
I samband harmed kanske bor namnas, att Vetenskapsakademien i Stockholm har till sitt forfogande en fond, namligen "VERNER VON HEIDENSTAMS fond till skydd for Sveriges
djurvarld". Ur denna fonds avkastning utdelas aven medel att
anvandas till utfodring av nodlidande fåglar under vintern.
Under sistlidna vinter ha dylika utbetalats bl. a. till Stockholm, Goteborg, fiera skånska stader o. s. v. samt aven till
11 •
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enskilda personer. Dessutom har fondens silvermedalj overlemnats till fyra personer, som gjort sig fortjenta darav genom sin verksamhet.
Det ar måhanda av ett visst intresse att hora att svanar
ej blott erhålla hjald vid landets sydligare kuster utan samma
sak eger rum vid behov aven i insjoar i olika delar av landet. For några år sedan utfodrades mycket stora mangder av
svanar i sjon Tåkern genom frivilliga tillskott av sad från
ortsbefolkningen. Å ven i Jamtland bl. a. ha sångsvanar åtnjutit bistånd från menniskornas sida.
Med denna, såsom jag val inser, ofullstandiga skiss over
våra forhållanden i Sverige har jag forsokt att fullgora det
uppdrag, som givits mig, namligen att lemna ett kortfattat
meddelande darom.
Stockholm den 16 juni 1941.

Bi hang.
Det torde kanske också vara skal till att saga några ord
om vissa jaktbara fåglar, som sarskilt aro foremål for skyddslagstiftning, namligen våra honsfåglar. Av dessa aro riporna
ofta utsatta for mycket stora fluktuationer, mestadels beroende
på klimatiska orsaker. Vad orre och tjader angår ha dessa
båda arter i hog grad minskats på senare år trots okad fridlysning, och stammen ar numera på de flesta stallen mycket
svag. Detta synes bero bl. a. darpå, att fortplantningen varit
mycket svag. Orsaken hartill synes fullstandigt gåtfull, ty
ehuru en del av de fåglar, som traffats dOda, varit behaftade
med parasiter eller t. ex. foretett coccidios, synes detta icke
kunna ligga till grund for en sådan allman tillbakagång i antal. Framforallt ar frånvaron av; ungkullar i stora trakter svårforklarlig. Undersokningarna harom pågå dock fortfarande,
varvid man har tillfalle att erhålla bistånd från sakkunniga
vid Veterinarhogskolan.

