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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 följt upp ef fek ter na av en tran be te så ker i om rå det mel lan sjöar -
na Dra ven och Bol men (Fi gur 1). För att locka de tra nor som finns i
om rå det och där med und vi ka ska dor på öv rig mark har korn spri dits på
åkern pe riod vis un der april–sep tem ber.

Tran be te så kern har en are al om 6,16 hek tar och är be lä gen i ett om rå de
där öv rig od lad mark till stör re de len be står av grä svall. Spann mål sod -
ling en do mi ne ras av hav re, råg ve te och korn som till sam mans ut gör 14% 
av are a len (Ta bell 1).

Upp drags be skriv ning en var att fö lja upp tra nor nas ut nytt jan de av den
tran be te så kern i jäm förel se med öv rig od lad mark un der vår en och sen -
som ma ren el ler tills skör den var genom förd.
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SAMMANFATTNING

Svensk Na tur för valt ning AB har på upp drag av Läns -
sty rel sen i Jön kö pings län följt upp ef fek ter na av en
tran be te så ker i om rå det mel lan sjöar na Dra ven och
Bol men. 

Tra nor nas ut nytt jan de av den av sat ta åkern i jäm -
förel se med öv rig od lad mark mät tes un der maj–ok -
to ber. 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. Över lag var det
en stor va ri a tion  i an ta let tra nor som be sök te tran be -
te så kern vid in ven te ring still fäl le na, och i ge nom snitt
be fann sig ca 20% av tra nor na i om rå det på tran be te -
så kern. Vid fle ra till fäl len ob ser ve ra des in ga tra nor
alls på åkern. An de len tra nor som be sök te tran be te -

så kern öka de un der de pe rio der som ut fo dring
sked de. 

Tra nor ob ser ve ra des i he la om rå det som in ven te -
ra des men fler ta let be fann sig i om rå de na sy dost
om Dra ven och nord väst om Bol men. Stör sta an de -
len tra nor, sett över he la in ven te rings pe rio den, ob -
ser ve ra des på åk rar med grä svall. 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. Ett få tal 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.

Fi gur 1. Kar ta över om rå det. Den röda punk ten
vi sar tra nbeteså kerns po si tion. Den röda lin jen
vi sar in ven te rings rut ten.

ÓLant mä te ri ver ket Gäv le 2006. Med gi van de I 2006/160. 



ME TOD BE SKRIV NING
För att fö lja upp tra nor nas ut nytt jan de av tran be te så kern och ska pa ett
under lag för en ut vär de ring in ven te ra des tra nor na i om rå det un der
maj–sep tem ber.

In ven te ring sked de från bil som fram för des i 30 km/tim me. 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 ob ser ve ra des stan na des bi len ome del bart el ler på
närm sta lämp li ga plats. An ta let tra nor som kun de ob ser ve ras med blot ta 
ögat räk na des och grö dan som de be fann sig på no te ra des. För att kun na
be räk na tra nor nas po si tion mät tes av stån det till tra nor na med av stånds -
mä ta re (Ni kon La ser 400). Bä ring en till tra nor na togs med syft kom pass
och ob ser va tö rens po si tion be stäm des med GPS. 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 tra nor no te -
ra des med an gi vel se av vil ken grö da de be fann sig på.

Ob ser va tio ner av fåg lar på tran be te så kern och in til lig gan de mark
genom för des även av mark äga ren.
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Ta bell 1. Pro cen tu ell för del ning av oli ka grö dor i det in ven te ra de om rå det. 
Data från in ven te ring ut förd 2006 (Svensk Na tur för valt ning, 2006).

Grö da An del av od lad grö da

Gräsvall 81,6 %

Hav re   5,6 %

Rågvete   5,6%

Korn   2,8 %

Po ta tis   1,4 %

Tra nbeteså ker   0,1%

Fi gur 2. Vy över om rå det där tran be te så kern är lo ka li se rad. Tran be te så kern lig ger 
till väns ter om la du går den.



RESULTAT
In ven te ring sked de vid 14 till fäl len un der pe rio den 1 maj–14 ok to ber.  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 13 mi nu ter.

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 (Fi gur 3). Mark äga rens ob ser va tio ner på tran be te så kern vi sar en lik -
ar tad va ri a tion (Fi gur 4). Över lag var det en stor va ri a tion i hur stor an del av
tra nor na som be sök te tran be te så kern vid in ven te ring still fäl le na, och an de -
len var som högst 54% (Ta bell 2). Vid fle ra till fäl len ob ser ve ra des inga tra -
nor alls på åkern. An ta let tra nor på tran be te så kern öka de un der de pe rio der
som ut fo dring sked de (Fi gur 4).

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 dena sy dost om Dra ven och nord väst om Bol men (Fi gur 5). 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 2). Un der maj ob ser ve ra des en be ty dan de an del av tra -
nor na på ny såd da åkrar. Ett få tal 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.  

Un der 2006 sked de en upp följ ning av ef fek ter na av tran be te så kern un der
pe rio den au gus ti till sep tem ber. Jäm för man re sul ta ten från 2006 med 2007
års re sul tat från mot sva ran de pe riod så är det ing en sig ni fi kant skill nad. I ge -
nom snitt ut nytt ja des tra nbeteså kern av ca 20% av tra nor na un der båda åren
(Fi gur 6).
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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.
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Fi gur 4. An tal tra nor som ob ser ve rats på tra nbeteså kern av mark äga ren. Tri -
ang lar na längs x-ax eln vi sar da tum när ut fo dring skett.

Ta bell 2: För del ning i procent av tra nor på oli ka grö dor vid re spek ti ve in ven te ring still fäl le. 

Ko lum nen "Öv rigt" om fat tar huvud sa kli gen ob ser va tio ner av tra nor i Dra ven .

Da tum Ny sådd Tran be -
teså ker

Gräs-
vall

Po ta tis Hav re Råg ve te Trös kad
åker

Öv rigt

2007-05-01 15% 33% 27% - - - - 25%

2007-05-12 29% 7% 48% - - - - 16%

2007-05-26 1% 3% 61% - - - - 36%

2007-06-06 - 23% 62% - - - - 15%

2007-06-17 1% - 69% 15% - - - 16%

2007-06-29 - - 88% - - - - 12%

2007-07-12 - - 97% - - - - 3%

2007-07-22 - 49% 38% - 3% - - 10%

2007-08-04 - 54% 35% - - 6% - 5%

2007-08-19 - - 63% - - - 31% 6%

2007-09-02 - 40% 12% - - - 44% 6%

2007-09-15 - - 1% - 1% - 98% -

2007-09-30 - - 15% - - - 85% -
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ÓLant mä te ri ver ket Gäv le 2006. Med gi van de I 2006/160. 

Fi gur 5. Ob ser va tio ner av an ta l tra nor på åk rar med  oli ka grö dor un der hela in ven te rings pe rio den.

Fi gur 6. An de len tra nor  som be fann sig på tra nbeteså kern un der pe rio den au gus ti–  
sep tem ber år 2006 och 2007. I fi gu ren re do vi sas me del vär de och 95% kon fi densin -
ter vall. 



KOMMENTARER
Tran be te så kerns syf te är att före byg ga ska dor på väx an de grö dor på
omk ring lig gan de åk rar i om rå det. Tranbetesåkern  ut gör en li ten an del
av are a len i om rå det, men  med den be ty dan de an del av tra nor na som be -
sök te åkern kan man dra slut sat sen att tra nor na ak tivt sö ker sig dit. 

Ska dor på spannmålsåkrar or sa ka de av tra nor ver kar huvud sa kli gen
ske på ny såd da åkrar och i min dre om fatt ning på mo gen grö da. Det bör
dock på pe kas att det är svå ra re att ob ser ve ra tra nor på fält med
högvuxen spann mål var för frek ven sen tra nor på spann mål såk rar lätt
under skat tas un der sen som ma ren.

Be ro en de på vil ka ska dor man vill före byg ga och vil ka re sur ser det är
mo ti ve rat att sat sa ger den na rap port ett under lag för att be slu ta om vil -
ka åt gär der som skul le kun na vara lämp li ga. Det skul le dess utom gå att
ut vär de ra vil ken ef fekt kom man de åtgärder har på tra nor nas för del ning
på oli ka grö dor, jäm fört med åren 2006 och 2007.

REFERENSER
Svensk Na tur för valt ning, 2006. Tra nors nytt jan de av en tran be te så ker
vid Dra ven i Jön kö pings län. Rap port 22-2006.
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