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I ett samarbete mellan SOF BirdLife och forskare vid Lunds Universitet har vi med hjälp av GPS-teknik 
kunnat följa ett antal fågelindivider under deras födosök i och i anslutning till kustnära landområden 
och skärgårdsmiljö. Under några års tid har vi i ett samarbete mellan SOF BirdLife och forskare vid 
Centre for Animal Movements Research (CAnMove) vid Lunds Universitet studerat i vilka områden 
som skräntärnor och ett antal arter mås- och trutarter söker sin föda i Nordöstra Uppland. Studierna 
har genomförts i första hand under häckningstiden maj till juli. Studierna är förlagda till Björns 
Skärgård där vi använt avancerad GPS-teknik för att i detalj studera fåglarnas rörelser i fält. GPS-
loggarna monteras med en mjuk sele på fågelryggen. Loggarna, som utvecklats av forskare vid 
universitetet i Amsterdam, laddas med hjälp av solceller och kan trådlöst överföra accelerations- och 
GPS-data från fågeln då den befinner sig i närheten av en basstation. GPS:en kan ge positionsdata 
och flyghöjd med så korta intervall som 10 sekunder. Accelerationsdata kan användas för att 
klassificera olika typer av beteenden, exempelvis flygning, födosök eller vila. Data som för första 
gången nu systematiskt börjar samlas in för frilevande fåglar. I vår studie handlar det i första hand 
om fem kustfågelarter; fiskmås, gråtrut, silltrut, havstrut och skräntärna och som häckar i nära 
anslutning till varandra.

Vi har studerat havstrutar, gråtrutar, silltrutar och fiskmåsar för att undersöka skillnader i arternas 
födosöksbeteenden och i vilken utsträckning de överlappar i var de söker föda. Vi har redan kunnat 
konstatera att det finns betydande skillnader i de olika arternas val av födosöksområden.  Under 
2013 och 2014 försåg projektet 14 skräntärnor, 7 havstrutar, 11 gråtrutar, 13 silltrutar och 3 
fiskmåsar med GPS-loggar.

De tre trutarna och fiskmåsen häckar sida vid sida på olika skär i samma del av Björns skärgård men 
de söker sin föda i helt eller delvis olika delar av de närliggande land- och havsområdena. De 
havstrutar vi följt ger sig dagligen iväg till soptipparna i Gävle, Tierp och Uppsala under häckningen, 
men de kan också födosöka vid stränder eller söka upp kadaver i skogsmiljö och längs vägar. 



Gråtrutarna besöker soptippar, samhällen och andra områden som är starkt påverkade av mänsklig 
aktivitet, men också jordbruksområden, där de regelbundet söker föda på åkermark. Detta sker 
under hela häckningstiden. Det är inte ovanligt att hitta ben från gris runt gråtrutskolonierna, dvs 
rester från när vi människor har ägnat kvällen åt en grillfest. Ett flertal trutar (grå- och havstrut) 
besöker även utfodringsplatser för vildsvin i området, samt kadaver i skogsområden eller i anslutning 
till vägar, vilket vi kunnat konstarera genom att besöka ett drygt 150 tal av de födosöksplatser vi 
lokalicerat i Norduppland. 



Gråtrutarnas födosök kan ske så långt bort som drygt 100 km enkel väg. Gråtrut och havstrut var de 
två arter som hade den mest likartade utnyttjandet av områden för födosök.

Fiskmåsen är den art som har starkast koppling till aktivt brukad jordbruksmark. Många fågelskådare 
har säkert noterat att man ofta ser fiskmåsar på åkrar, gärna på vårsådd eller nyligen slåttrad mark, 
vandrande i sakta mak för att söka daggmaskar och andra smådjur. Med hjälp av de GPS-loggar vi 
använder kan vi se hur länge de väljer att söka föda på olika typer av mark. 



Den mest marina truten i Fågelsundet är silltruten som nästan helt uteslutande söker sin föda till 
havs. Det är de mest grunda öppna havsområdena som är fokus för silltrutarnas födosök. I andra 
delar av häckningsområdet däremot, speciellt längre söderut, har studier visat att silltrutar i hög grad
väljer att söka efter föda på land, speciellt under ruvningstiden och när ungarna fortfarande är små 
(Isaksson et al. submitted). Senare under sommaren är fisk av störst betydelse, då silltrutarna föder 
upp sina ungar. I södra Bottenhavet verkar Västra Banken och Finngrunden vara de allra viktigaste 
fiskeplatserna för silltrutarna som häckar i Fågelsundet.



Vi har vidare studerat skräntärnor födosöksbeteende i samma områden som trutarna. Skräntärnor 
som häckar i Björns Skärgård ger sig regelbundet iväg på långa födosöksturer till mindre insjöar eller 
till grunda havsvikar. En enskild födosökstur kan innebära upp till 20 mils flygning, betydligt längre än
vi tidigare trott. Enskilda skräntärnor kan genomföra flera långa flygturer per dag. Det innebär många
mils flygning per dag för att hämta hem föda till ungarna. Energikostnaden för dessa flygningar, och 
vad som händer när närliggande fiskevatten försämras är exempel på frågor vi önskar studera med 
den här typen av ny följningsteknik.







Varje skräntärna har sina favoritlokaler som de återbesöker för att fiska. Under häckningssäsongen 
ändras vilka lokaler som tärnan föredrar. Under ruvningstiden och när ungarna är små fiskar nästan 
alla tärnor på samma platser och då främst i Ledskärs- och Karlholmsviken, men även i 
Kallrigafjärden.  När ungarna börjar bli några dagar till en vecka byter de flesta tärnorna fiskelokaler 
och under ungefär en månads tid sker fisket i någon eller några insjöar. De flesta av dessa sjöar ligger 
klart längre bort än de grunda havsvikar som de fiskade i under ruvningen. När sedan ungar blir så 
pass stora att de är flygga så tar föräldrarna med dem på fisketurerna och de platser som utnyttjas är
då ofta en kombination av de grunda havsvikarna som användes under ruvningen och insjöarna som 
också utnyttjades under ungarnas uppväxt. Gissningsvis är det viktigt för ungarna att följa med sina 
föräldrar, då det tar tid att lära sig att effektivt fiska genom dyk från hög höjd. De lär sig troligtvis 
också  var det finns bra fiskeplatser genom att röra sig tillsammans med någon eller båda föräldrarna.





Tack vare den nya följningstekniken kan vi nu mer systematiskt undersöka skillnader i födosök, val av 
platser de hämtar föda eller rastar och hur dessa val varierar över tid för de fågelarter vi studerar. Vi 
kan också studera hur de olika arterna fördelar sin tid mellan olika aktiviteter, något som tidigare inte
varit möjligt. Den här typen av information ger en ny insikt i uppdelning av födosöksområden, sk. 
födonischer mellan olika närstående arter. Under dessa första år har vi kunnat pröva ut teknik och se 
vad som fungerar och inte fungerar. Exempelvis har sändare som använts under denna period på 
skräntärnor inte fungerat bra över tid efter ett par månader har de slutat fungera pga att batterierna 
blivit fuktiga. När tärnorna dyker från ca 5-15 m höjd så blir till sist trycket för stort när tärnorna 
bryter vattenytan så vatten pressas in i loggen. Här får vi nu anledningen genom våra erfarenheter 
att byta till annan teknik för att kunna samla flyttningsdata. De första loggarna som användes på 
havstrut och gråtrut var inte heller robust tillverkade. De var inte tillräckligt kompakta så ett flertal 
trutar lyckades krossa/slita sönder loggarna efter bara någon dag. Vi hade en dialog med tillverkarna 
och vidare utveckling av loggar ledde till att vi fick välfungerande sådana. Vi har därför för samtliga 
arter kunnat erhålla mycket bra data kring val av födosöksplatser i havsmiljön såväl som på land.

Vi som varit aktiva i Fågelsundet, dvs medverkande från SOF BirdLife och CAnMove programmet vid 
Lunds Universitet, vill varmt tacka WWF för det bidrag som lämnats till projektet. Det har varit en 
viktig pusselbit för att kunna genomföra dessa studier som givit mycket värdefulla och delvis 
oväntade insikter kring olika kustfåglars födosöksområden. Studierna är unika i sitt slag då de 
innefattar ett flertal arter som häckar i samma område, och kommer generera ett antal vetenskapliga
uppsatser såväl som mer populära rapporter. 



Vi kommer nu att starta upp ett projekt där vi på nationell nivå tar fram känslighetskartor för ett 
flertal av Östersjöns sjöfågelarter. Vi tänker då använda oss av den teknik vi använt i Fågelsundet och 
som vi beskrivit exempel på i ovanstående redogörelse.  Projektet kommer att bli ett gemensamt 
projekt mellan tre BirdLife organisationer, BirdLife SOF, BirdLife Finland och BirdLife Estland, och ett 
antal universitet. Resultatet från det mer storskaliga projektet är tänkt utgöra en grund i den 
strategiska planering av Östersjön som ska vara genomförd till 2020.
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