
22 Tidskriften ANSER Tidskriften ANSER 232012:1 2012:1

Änder klarar sig bättre utan grannar
 

Häckningen är på många sätt den viktigaste delen av fåglarnas årscykel, 
men den är också en av de farligaste. 

Ett bo fullt med ägg är ju en fantastisk måltid för många rovdjur. 
Fågelekologer vid Högskolan Kristianstad berättar här om nya rön 

om samspelet mellan gräsänder och de rovdjur som gillar deras bon. 
Det finns mycket att vinna för de änder som häckar vid rätt tidpunkt 

och placerar sina bon på rätt ställe!

Johan Elmberg & Gunnar Gunnarsson

Har du tänkt på hur få fågelbon du ser med 
tanke på hur mycket fåglar det finns? Var 
är alla bon egentligen? Hur kan fåglarna 
bli så osynliga även när man vet att de är i 
närheten? Å andra sidan är det inte så kon-
stigt. De flesta fågelarter har all anledning 
att vara diskreta under häckningen. Det 
handlar om att föra sina gener vidare och 
att hålla uppe populationens storlek, så 
det är mycket som står på spel. Det gäller 
att överleva för de vuxna. Och för honan är 
äggen i sig en enorm investering. 

Inte desto mindre har de flesta andfåg-
lar förmåga att lägga många ägg. Andfågel-
stammarna har alltså en ”inbyggd” kapa-
citet att återhämta sig snabbt efter hårda 
vintrar och jakt – om nu bara  äggen blir 
till flygga ungar, vill säga. För att detta ska 
lyckas måste honan lägga sitt bo på rätt 
ställe, helt enkelt vara ”smart”. Vi bestäm-
de oss för att titta närmare på hur det ser 
ut hemma hos gräsanden, vår vanligaste 
and. Hur bör de agera för att äggen inte ska 
bli rovdjursföda? 

Som bekant häckar gräsanden i Skåne i 
en rad olika miljöer, oftast nära vatten. Rov-
djur finns det emellertid nästan överallt. 
Listan över de arter som kan tänkas gilla 
and i någon form till middag är lång, och på 
den finns både fåglar och däggdjur. Frågan 
är då hur i hela friden man studerar något 
som är svårt att upptäcka (bon) och händer 
väldigt snabbt (rovtagandet, predationen). 
Botiden varar ungefär sex veckor för gräs
anden och ett hungrigt vildsvin behöver 
kanske bara någon minut för att slafsa i sig 
hela kullen. Redan från början tycks alltså 
förutsättningarna för att studera vilda 
gräs andsbon vara problematiska.

Dessutom: Hur man än lägger upp en 
studie av vilda gräsandsbon är risken stor 
att man stör de häckande fåglarna. De bon 
man hittar och undersöker löper större 
risk att bli rövade än annars. Kråkfåglar 
och andra rovdjur håller nämligen ett öga 
också på oss forskare, och det är nästan 
omöjligt att inte lämna synliga spår och 
doftspår efter sig när man studerar vilda 
fågelbon. Dessutom kan de vilda bon vi 
hittar vara omläggningar av honor som re-
dan fått sin första kull rövad, så det är lätt 
att underskatta hur många bon som blir 
tagna av rovdjur. Eftersom omlagda kullar 
generellt har sämre framgång, ger dessa 
dessutom missvisande svar på en del av de 
frågor vi vill besvara. 

Att få entydiga svar ur studier av vilda 
bon är alltså svårt. De som ändå gjorts – 
med alla brister och förbehåll – visar i 
ändernas fall på allt mellan 10 och 90 % 
”överlevnad”. Vi får helt enkelt leva med 
det faktum att rovdjurstrycket på andbon 
är svårstuderat och att det varierar oer-
hört mellan områden, tid på säsongen och 
andart. Likväl visar massor med studier 
att rovdjur på många håll spelar mycket 
stor roll för hur ändernas reproduktion 
lyckas. Om nu forskningen har svårt att ge 
säkra svar på hur stor del av de vilda bona 

som rövas, finns det andra vägar att gå och 
andra frågor som faktiskt går att besvara! 
Särskilt om man gillar att göra experiment 
och tar rovdjuren själva till hjälp. 

Poängen med konstgjorda bon
Den forskning vi berättar om här bygger 
därför på konstgjorda andbon. Hur väl 
man än tillverkar och placerar ut dem kan 
de inte ge sanningsenliga data om över-
levnad hos verkliga andbon, men är man 
riktigt noggrann kan man komma ganska 
nära sanningen. Och framför allt kan man 
få resultat som går att jämföra mellan 
olika platser och tider på häckningssä-

Gräsandspar. Foto: P-G Bentz / Sturnus.

Kan du avgöra vilket andbo som är ”vilt” och vil-
ket som är byggt av forskare? Det är svårt även 
för rovdjuren!
Foto: Johan Elmberg & Gunnar Gunnarsson.
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songen. Poängerna med att studera konst-
gjorda bon är dessutom ännu fler. Man får 
resultat från många bon, och med större 
underlag kan man lita mer på de mönster 
man ser. Genom att använda konstgjorda 
bon kan forskaren dessutom själv kontrol-
lera, variera och isolera de faktorer man 
vill studera. I faktarutan kan du läsa hur vi 
gjorde när vi placerade och byggde bona. 

De studier vi nu rapporterar om utför-
des 2003 och 2004 i 32 mindre sjöar i 
Skåne och västra Blekinge (Tabell 1). Vad 
vi framför allt ville veta var: 1) Skiljer sig 
rovdjurstrycket mellan häckningssjöar i 
jordbruksbygd och skogsbygd?, 2) Förlo-
rar eller vinner gräsänderna på att placera 
sina bon nära varandra?, 3) Beror boöver-
levnaden på om kullen läggs tidigt eller 
sent på säsongen? och 4) Vilka är de vik-
tigaste rovdjuren? Här är svaren i korthet:
• Generellt rövades färre bon vid skogs-

sjöar än vid sjöar i jordbrukslandskapet.
• Om bona låg tätt löpte varje enskilt bo 

större risk att plundras än när bona låg 
glest.

• Risken att ett bo plundrades ökade gene-
rellt senare på säsongen, vilket antyder 
att de individer som häckar senare än de 
flesta av sina artfränder har sämre chan-
ser att lyckas.

• Bon som väl hade klarat sig igenom de 
första tre dagarna hade därefter drama-
tiskt högre chans att förbli oupptäckta.

• Vid skogssjöar rövade fåglar 25 % och 
däggdjur 75 % av de upptäckta bona.

• Vid sjöar i jordbrukslandskap rövade fåg-
lar 90 % och däggdjur 10 % av de upp-
täckta bona.

• Risken att ett bo plundrades påverka-
des av hur många vuxna gräsänder som 
fanns på sjön vid boet, men på olika sätt: 
I skogssjöar var det negativt med synliga 
gräsänder på sjön, men i jordbruksland-
skapet ökade boöverlevnaden om det 
fanns gräsänder på sjön.

• Förekomst av häckande sothöns mins-
kade risken att de konstgjorda andbona 
plundrades, troligen därför att de är 
bättre än änder på att skrämma iväg en 
del rovdjur.

och grävling vid bona. Vid några tillfällen 
såg vi korpar mycket nära bon vid skogs-
sjöar, och de är stora nog att ta ett helt ägg 
i näbben och flyga iväg med det utan att 
lämna spår.

För den som vill leka detektiv finns det 
dock mer att göra. Man kan nämligen gan-
ska ofta avgöra i efterhand om en fågel el-
ler ett däggdjur rövat ett bo. Ser man tass 
eller fotavtryck vid boet kan spårstämpeln 
ge ledning, och ganska ofta går det att se 
om äggets pickats öppet (fågel) eller tug-
gats sönder (däggdjur). Sådant detektiv-
arbete ligger bakom procentsiffrorna om 
förövare i sammanställningen ovan.

Vad lär vi oss av detta?
Vi tycker själva att vår forskning givit en 
hel del intressanta resultat, men de väcker 
också många nya frågor. Att det är negativt 
för änderna att häcka tätt är uppenbart, 
men vi vet inte riktigt varför. Man kan 
tänka sig att enstaka rovdjur får en bättre 
sökbild eller sporras att leta intensivare 
när de väl hittat ett första bo (”funktionell 
respons” för den som gillar ekologiska ter-
mer). Ett alternativt scenario – som nog är 
ganska troligt när det gäller de sociala och 
spralliga måsfåglarna, särskilt i jordbruks-
miljö – är att de flockas till en plats när de 
ser att en artfrände hittat något ätbart där 
(”numerisk respons”). Bägge processerna 
kan leda till att närliggande bon helt plöts-
ligt har mindre chans att klara sig.

Änderna har alltså ganska smarta mot-
ståndare. Våra resultat tyder också starkt 
på att det är olika hotbilder vid sjöar i 
skogs respektive jordbrukslandskap. Vid 
skogssjöar möter andredena främst tas-
sar och morrhår, medan de i jordbruks-
landskapet främst upptäcks av fåglar. Det 
är dock värt att minnas att skogssjöarna – 
trots sin säkrare bomiljö – många gånger 
är mindre produktiva vad gäller änder, ef-
tersom födotillgången för de kläckta ung-
arna ofta är sämre där.

Att ändernas häckningsframgång tycks 
vara lägre om bona ligger tätt är ett ob-
servandum för dem som vill skapa tätare 
andstammar genom t.ex. utfodring, and-
korgar eller biotopvård. Att tidiga bon har 
större chans att överleva än sena är också 
något att tänka på om vårarna blir tidigare 
genom ett varmare klimat. Kommer de ti-
diga gräsänderna att behålla sitt tidsmäs-
siga försprång gentemot rovdjuren, eller 
kommer tidtabellerna att överlappa mer 
och rovdjurstycket på änder därigenom 
att öka? 

Studierna i Skåne och Blekinge har i 
modi fierad form utförts av oss också i 

Vem plundrade detta bo? Ägget längst till hö-
ger har bitmärken efter en tandrad – grävling är 
den huvudmisstänkte. Foto: Johan Elmberg.

Vilka var ”förövarna”?
Det är naturligt att fråga sig vilka rovdjur 
som är mest begivna på andbon. Detta va-
rierar förstås från trakt till trakt. Under 
den här studiens omfattande fältarbete 
kunde vi som väntat inte ta så många rov-
djur på bar gärning. När det väl händer går 
det ofta fort, och det är omöjligt att bevaka 
så många sjöar dygnet om. Vid sjöarna i 
jordbruksbygd kunde vi dock dokumente-
ra att fiskmås och gråtrut rövade ägg, och 
vid skogssjöarna såg vi några gånger kråka 

Konstgjorda gräsandsbon – så här gjorde vi

För att få trovärdiga resultat måste de konstgjorda bona likna vilda gräsandsbon så mycket som 
möjligt. Det gäller kort sagt att lära sig av misstag som gjorts i tidigare studier och dessutom att 
försöka tänka som en gräsandshona!

Bona placerades vid sjöar där gräsand hade häckat tidigare eller kunde förväntas häcka. I skyd-
dande växtlighet nära stranden byggde vi en bobale av växter från platsen (t.ex. gräs och mossa). 
Boet gjordes lika stort och djupt som vilda bon, fodrades med bukdun från gräsänder och försågs 
med fem gräsandsägg. Både dun och ägg ger boet en autentisk doft. Bona märktes inte ut på något 
sätt och när äggen väl lagts ut besökte vi bona efter 1, 2, 4, 8 och 16 dagar för att se hur många 
som klarat sig. Inga honor ruvade alltså äggen, men också i naturen ligger kullen oruvad tills den 
är nästan fulltalig. 

Studiesjöarna var noga utvalda för att maximera jämförbarheten mellan skogsbygd och jordbruks-
bygd. Vid många sjöar gjorde vi försöket två gånger, genom en tidig utläggning, som motsvarar de 
allra tidigaste vilda bona i trakten, och en sen, som motsvarar de allra senaste eller omläggningar. Vi 
använde oss också omväxlande av olika tätheter av bon. Låg täthet innebar 2 bon på 225 m strand-
linje och hög täthet 8 bon på lika lång sträcka. På så sätt hade studien en utformning som på en och 
samma gång gav svar på om botäthet, fenologi (häckningstidpunkt) och landskapstyp (skogsbygd 
eller jordbruksbygd) spelar störst roll för ett äggs chanser att ”överleva” fram till kläckning.
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Tabell 1. Sjöarna i Skåne och västra Blekinge som ingick i studien.

Kommun	 Sjö	 Position	 Landskapstyp	 Yta	(ha)

Lund Björnakroken N55º32’,2  O13º28’,7 Jordbruksbygd  1,4
Lund Bramstorp N55º32’,7  O13º23’,6 Jordbruksbygd  1,4
Svedala Gamlesjö N55º29’,3  O13º07’,7 Jordbruksbygd  2,3
Svedala Nyvång N55º33’,9  O13º15’,0 Jordbruksbygd  2,5
Svedala Padesjö N55º29’,2  O13º13’,9 Jordbruksbygd  2,3
Trelleborg Ysle mosse N55º25’,4  O13º07’,2 Jordbruksbygd  2,6
Vellinge Månstorp N55º27’,8  O13º07’,4 Jordbruksbygd  2,5
Ystad Enetorp N55º32’,0  O13º47’,1 Jordbruksbygd  2,9
Ystad Finnamossen N55º26’,2  O13º42’,0 Jordbruksbygd  1,0
Ystad Svartskylle N55º32’,8  O13º48’,0 Jordbruksbygd  1,5
Hässleholm Gunnasjö N56º16’,5  O13º28’,8 Skogsbygd  1,6
Hässleholm Länna sjö N56º15’,8  O13º44’,3 Skogsbygd  5,4
Hässleholm Lillesjö N56º15’,1  O13º26’,8 Skogsbygd  2,6
Klippan Håledammen N56º10’,4  O13º13’,1 Skogsbygd  2,3
Klippan Hyllstofta N56º09’,1  O13º15’,6 Skogsbygd  2,0
Perstorp Bullerhusdammen N56º08’,8  O13º21’,0 Skogsbygd  2,1
Perstorp Troedsberga N56º09’,6  O13º21’,3 Skogsbygd  2,0
Ängelholm Halvsjön N56º14’,7  O13º03’,0 Skogsbygd  3,1
Ängelholm Prästadammen N56º14’,4  O13º06’,0 Skogsbygd  3,5
Ängelholm Sågverksdammen N56º14’,7  O13º04’,3 Skogsbygd  3,5
Kristianstad Ängagården N55º51’,9  O14º12’,1 Jordbruksbygd  0,8
Kristianstad Hommentorp N55º55’,5  O14º02’,8 Jordbruksbygd  1,3
Kristianstad Ivön N56º05’,2  O14º25’,9 Jordbruksbygd  2,4
Kristianstad Kvarnäs N56º00’,5  O14º13’,5 Jordbruksbygd  3,8
Kristianstad Lyngsjön N55º55’,9  O14º04’,1 Jordbruksbygd  5,5
Kristianstad Viby N56º00’,8  O14º13’,2 Jordbruksbygd  3,3
Olofström Amgylet N56º19’,9  O14º29’,4 Skogsbygd  3,0
Olofström Blåsegylet N56º15’,4  O14º31’,0 Skogsbygd  2,9
Olofström Dröspegylet N56º17’,9  O14º28’,7 Skogsbygd  1,9
Bromölla Enegylet N56º10’,1  O14º33’,6 Skogsbygd  4,3
Bromölla Lillesjö N56º12’,3  O14º32’,6 Skogsbygd  3,8
Bromölla Moagylet N56º14’,0  O14º28’,7 Skogsbygd  2,5

Andprojekten

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Umeå och Högskolan Kristianstad har sedan 1990 bedrivit 
forskning om häckande simänder i Skåne. Forskningen har huvudsakligen finansierats av Natur-
vårdsverket. Frågor som studerats är bland andra habitatval, boöverlevnad, ungöverlevnad, födo-
tillgång, populationsreglering och samexistens mellan olika arter. 

Camargue (Frankrike), Ångermanland 
och Västerbotten. Resultat från de senare 
områdena ger oss möjlighet att genom 
diverse statistiskt raffinemang också av-
göra hur viktiga de olika faktorerna vi 
studerade är i förhållande till varandra. 
Dessa resultat visar att täthetseffekten 
är generell över en stor geografisk skala. 
Med andra ord hittar vi samma negativa 
effekt av botäthet i södra och norra Sveri-

ge, så väl som i Camargue. Botätheten var 
faktiskt den i särklass viktigaste faktorn 
för att andbona skulle klara sig, och hade 
t.ex. dubbelt så stor betydelse för ett äggs 
chans att förbli orövat än vad häcknings-
tidpunkten hade (tidig eller sen). Kanske 
innebär detta att eventuella positiva ef-
fekter av tidigare vårar äts upp av det fak-
tum att rovdjuren får det enklare att hitta 
till dukat bord.

Studierna av konstgjorda gräsandsbon gjordes vid 32 mindre sjöar i Skåne och västra Blekinge. 
Överlag rövades färre bon vid sjöar i skogsbygd (t.ex. Dröspegylet, Olofströms kommun, till vän-
ster) än vid sjöar i jordbruksbygd (t.ex. Ysle mosse, Trelleborgs kommun, till höger). 
Foto: Johan Elmberg & Gunnar Gunnarsson.
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Studierna av boöverlevnad hade varit 
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mötesgående markägarna och hjälp från 
Olofströms kommun och Biosfärkontoret/
Kristianstad kommun. Ett stort tack till Er 
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