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PROJEKTBESKRIVNING
Svensk Na tur för valt ning AB har på upp drag av Läns sty rel sen i Jön kö -
pings län in ven te rat tra nor och gäss på jord bruks mark i om rå det mel lan
sjöar na Dra ven och Bol men (Fi gur 1). Upp drags be skriv ning en var att
be skri va fåg lar nas an tal, ge og ra fis ka för del ning och re la ti va ut nytt jan de
av oli ka grö dor. Dess utom skul le den mängd vall som be tas av grå gäs sen
skat tas.
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SAMMANFATTNING

Tra nor och gäss in ven te ra des un der pe rio den maj till
sep tem ber i om rå det runt Dra ven och söderut mot
Bol mens nor ra än de. Syf tet var att be skri va fåg lar nas
an tal, ge og ra fis ka för del ning och re la ti va ut nytt jan de 
av oli ka grö dor. Dess utom gjor des en skatt ning av
den mängd vall som be tas av grå gäs sen.

Det to ta la an ta let tra nor som ob ser ve ra des i om rå -
det va ri e ra de un der sä song en men omk ring 200 in di -
vi der be fann sig i om rå det un der som mar må na der na. 
Flest tra nor ob ser ve ra des i må nads skif tet au gus ti
sep tem ber och som mest räk na des 661 styck en. Fler -
ta let be fann sig i om rå de na sy dost om Dra ven och
nord väst om Bol men. 

Un der maj ob ser ve ra des en be ty dan de an del av tra -
nor na på ny såd da åk rar. En stor an del ob ser va tio ner
gjor des på åk rar med spann mål och po ta tis un der

som ma ren men ef ter att spann måls skör den in letts i
au gus ti be fann sig de fles ta tra nor på åk rar som
trös kats. 

An ta let grå gäss va ri e ra de un der pe rio den och
flest fåg lar ob ser ve ra des un der pe rio den maj till ju -
ni, då det som mest räk na des 1383 in di vi der.  San -
no likt be sö ker många gäss trak ten för att rug ga och
till bring ar en stor del av ruggningsperioden i Dra -
ven.   

Grå gäs sen ut nytt jar i huvud sak grä svall för sitt fö -
do sök men spann mål såk rar ut nytt jas äv en un der
he la pe rio den. Den to ta la mängd vall som grå gäs -
sen kon su me ra de un der pe rio den be räk na des till
knappt 58 ton färskt gräs. Strand nä ra grä sval lar ös -
ter om Dra ven är mest ut sat ta för gås be te.    

Fi gur 1. Kar ta över om rå det. In ven te rings rut ten är  mar ke rad med rött.



ME TOD BE SKRIV NING
In ven te ring sked de från bil som fram för des i 30 km/h. Sam ma rutt kör -
des av sam ma ob ser va tör vid samt li ga in ven te ring still fäl len. Den to ta la
sträcka som in ven te ra des var 36,4 km (Fi gur 1). Rut ten star ta de all tid i
Ham ra men fär drikt ning en al ter ne ra des mel lan in ven te ring still fäl le na.
När tra nor el ler gäss ob ser ve ra des stan na des bi len där fåg lar nas po si tion
låg vin kel rät mot fär drikt ning en. An ta let fåg lar som kun de ob ser ve ras
med blot ta ögat räk na des och grö dan de be fann sig på no te ra des. Dä ref -
ter spa na des om rå det av med hand ki ka re (8´30) och yt ter li ga re ob ser ve -
ra de fåg lar no te ra des med an gi vel se av vil ken grö da de be fann sig på.

För att kun na be stäm ma fåg lar nas po si tion mät tes av stån det till fåg lar -
na med av stånds mä ta re (Ni kon La ser 400). Dä ref ter mar ke ra des de ras
po si tion på en kar ta i en hand da tor.

Den mas sa (M) vall som grå gäs sen kon su me ra de per dag be räk na des
ge nom att multi pli ce ra an ta let ob ser ve ra de gäss (N) med an de len gäss på 
grä svall (P) och dag ligt in tag (I), där dag ligt in tag an togs upp gå till 1358
gram färskt gräs per få gel (Crock er med fle ra, 2002). 

M=N*P*I

Den to ta la mas sa som kon su me ra des un der in ven te rings pe rio den er -
hölls ge nom att multi pli ce ra dag li ga vär den (M) med  halva an ta let da gar
till när mas te in ven te rings da gar, och se dan sum me ra des sa.
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Fi gur 1. Tran par på trös kad åker i väck linge.



RESULTAT
In ven te ring sked de vid 13 till fäl len un der pe rio den 1 maj till 28 sep tem -
ber. Det var pla ne rat att in ven te ring en skul le på bör jas i april men de da -
gar som var av sat ta för in ven te ring var olämp li ga pga snö fall el ler tät
dim ma.  Var je in ven te ring på bör ja des i gry ning en. Genom snitt sti den för 
en in ven te rings run da var två tim mar och 51 mi nu ter. Var je in ven te ring
av slu ta des med att an ta let fåg lar som be fann sig i Dra ven räk na des från
få gel tor net vid Frids näs i sjöns sö dra ände.

Tra nor
Det to ta la an ta let tra nor som ob ser ve ra des i om rå det va ri e ra de un der sä -
song en men omk ring 200 in di vi der be fann sig i om rå det un der som mar -
må na der na (Fi gur 3). Flest tra nor ob ser ve ra des i må nads skif tet
au gus ti-sep tem ber och som mest räk na des 661 styck en. Tra nor ob ser ve -
ra des längs hela in ven te rings rut ten men fler ta let be fann sig i om rå de na
sy dost om Dra ven och nord väst om Bol men (Fi gur 4). Stör sta an de len
tra nor, sett över hela in ven te rings pe rio den, ob ser ve ra des på åk rar med
grä svall (Ta bell 1). Un der maj ob ser ve ra des en be ty dan de an del av tra -
nor na på ny såd da åk rar. En stor an del ob ser va tio ner gjor des på åk rar
med spann mål och po ta tis un der som ma ren men ef ter att spann måls -
skör den in letts i au gus ti ob ser ve ra des fler ta let tra nor på trös ka de åk rar.
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Ta bell 1: För del ning i procent av tra nor på oli ka grö dor vid re spek ti ve in ven te -
ringstill fäl le.

Da tum Ny sådd Spannmål Trös kad
åker

Po ta tis Gräsvall Draven Plöjd 

åker

2008-05-01 48% - - - 46% 5% 1%

2008-05-11 87% - - -   2% 10% -

2008-05-18 68% - - - 17% 15% -

2008-05-25 45% - - - 40% 15% -

2008-06-08 - - - 17% 73%   9% -

2008-06-20 - 12% - 16% 69%   3% -

2008-07-05 -   3% - 43% 47%   7% -

2008-07-21 - 15% - - 73% 12% -

2088-08-03 - 39% - - 59%   2% -

2008-08-16 - 11% - - 89% - -

2008-08-31 - 35%   48% - 13%    3% -

2008-09-14 23% 22%   55% - - - -

2008-09-28 - - 100% - - - -
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Fi gur 3. To ta lan tal ob ser ve ra de tra nor un der in ven te rings pe rio den.

Fi gur 4: Ge og ra fisk
för del ning av ob ser -
ve ra de tra nor un der
inventeringsperioden
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Grå gäss
An ta let grå gäss va ri e ra de un der pe rio den och flest fåg lar ob ser ve ra des
un der pe rio den maj till juni, då det som mest räk na des 1383 in di vi der.
(Fi gur 5). 

Ta bell 2: För del ning i procent av grågäss på oli ka grö dor vid re spek -
ti ve in ven te ring still fäl le.

Da tum Ny sådd Spannmål Trös kad
åker

Gräsvall Draven

2008-05-01 10% - -  81%   9%

2008-05-11 16% - -  65% 19%

2008-05-18 15% - -  64% 21%

2008-05-25   4%   3% -  50% 43%

2008-06-08 - - -    5% 95%

2008-06-20 - - -  33% 67%

2008-07-05 - - -  75% 25%

2008-07-21 - - -  94%   6%

2088-08-03 - 38% -  62% -

2008-08-16 - - - 100% -

2008-08-31 - - 96% 4% -

2008-09-14 - - 100% - -

2008-09-28 - - 66% - -

Fi gur 5. To ta lan tal ob ser ve ra de grå gäss un der in ven te rings pe rio den.



Även ka na da gäss fö re kom mer i om rå det men des sa är få jäm fört med
grå gäs sen. San no likt be sö ker många gäss trak ten för att rug ga och till -
bring ar en stor del av ti den i Dra ven. I öv rigt upp e hål ler sig ma jo ri tetn av 
gäs sen i Ham ra och Hå ken torp ös ter om Dra ven (Fi gur 6). Grå gäs sen
ut nytt jar i huvud sak grä svall för sitt fö do sök men även spann mål såk rar
ut nytt ja des un der hela pe rio den (Ta bell 2). Den to ta la mängd vall som
grå gäs sen kon su me ra de un der pe rio den be räk na des till knappt 58 ton
färskt gräs. Stör sta mäng den kon su me ra des un der maj och upp gick till
drygt 24 ton (Fi gur 8). 
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Fi gur 6: Ge og ra fisk
för del ning av ob ser -
ve ra de grågäss un der
inventeringsperioden

Fi gur 7: Grå gäss på be te svall i Ham ra.



KOMMENTARER
Jäm fört med de in ven te ring ar som genom för des un der 2006 och 2007
(Svensk Na tur för valt ning 2006, 2007), då tra nor na ut fo dra des i Draf -
tinge, har an de len ob ser va tio ner på ny sådd, spann mål och po ta tis ökat
mar kant.

Den grä svall som kon su me ra des av grå gäs sen be räk na des upp gå till
knappt 58 ton färskt gräs. Den na siff ra skall inte be trak tas som ett ex akt
mä tre sul tat, men ger ändå en objek tiv be skriv ning av stor leks ord ning en
på den mängd gräs som grå gäs sen år li gen kon su me rar.    
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Fi gur 8. Beräknad gräs mas sa som
kon su me ras av grå gäs sen i re pek ti -
ve månad un der pe rio den maj till
sep tem ber


