
Hur många tranor räknades 
in i Sverige 2005-2008?

FAKTABLAD FRÅN VILTSKADECENTER 2009-4

Foto: Mikael Hake©

2008 var det fjärde året som den 

nationella traninventeringen genom-

fördes. Totalt räknades 42 747 tranor 

in i hela landet. Liksom tidigare var 

tranorna koncentrerade till vissa loka-

ler och 37% av alla inräknade indivi-

der sågs vid Kvismaren, Tåkern och 

Hornborgasjön. Än så länge är det 

svårt att uttala sig om någon trend, 

men det är intressant att notera att 

antalet tranor som rapporterats under 

de fyra åren hela tiden har legat runt 

ca 40 000 st.

Nationella traninventeringar har nu 
utförts i mitten av september under 
de fyra senaste åren. Viltskadecenter 
presenterar här, i samarbete med 
Leif Nilsson vid Lunds Universitet, 
resultaten från inventeringarna   
2005-2008 och resonerar  kring hur 
tranpopulationen i landet kommer   
att utvecklas.

Stabilt
Fyra år är ingen lång tidsperiod när 
det gäller den här typen av invente-
ringar. Eftersom inventeringsinsatsen 
skiljer sig åt mellan åren beroende 
på olika faktorer kommer man inte 
att kunna se någon egentlig trend i 

utvecklingen av antalet tranor förrän 
om ytterligare några år. Dock är 
det intressant att notera att antalet 
inräknade tranor under de fyra åren 
legat runt 40 000 st med den högsta 
summan första året 2005 (Tabell 1). 
Tranpopulationen verkar alltså inte 
ha ökat kraftigt under de senaste fyra 
åren. Kanske är det så att antalet 
tranor i landet nått upp till en sådan 
nivå att de flesta häckningsplatser 
nu är ockuperade? Detta stöds bland 
annat av undersökningar i området 
kring Grimsö Forskningsstation i 
Bergslagen, där den häckande tranpo-
pulationen inte verkar ha ökat under 
perioden 2003-2009.
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Fördelning
Jordbruksområdena kring Kvismaren 
i Örebro län, Tåkern i Östergötlands 
län och Hornborgasjön i Västra Göta-
lands län brukar attrahera många 
tranor under hösten. 2007 var hela 
50% av de rapporterade tranorna i 
landet koncentrerade till dessa områ-
den jämfört med 36% och 38% vid 
räkningarna 2005 och 2006. 2008 var 
spridningen återigen något större, då 
37% av tranorna rapporterades från 
ovan nämnda lokaler. Däremot fanns 
det andra områden i vilka ovanligt 
många tranor räknades in. Från Hjäl-
staviken i Uppsala län rapporterades 
3 080 st, vilket var fler än vad som 
sågs vid Hornborgasjön (2 820 st), 
och vid Ölmeviken i Värmlands län 
vistades hela 1 872 st under invente-
ringshelgen.

Om man tittar på den länsvisa 
fördelningen 2008 så ser man att 
betydligt fler tranor än tidigare år 
registrerades i Västmanlands och 
Värmlands län, medan betydligt färre 
rapporterades från Västra Götalands 
län. Det är intressant att se hur fördel-
ningen av tranor som håller till i olika 
områden varierar från år till år. Idag 
vet vi inte vad detta beror på men det 
är något som vi kan göra analyser av 
när vi fått inventeringsdata från flera 
år framöver.

Det finns flera olika spännande 
aspekter man kan analysera med de 
räkningsdata som samlas in och det är 
viktigt att så många som möjligt deltar 
i inventeringarna. TACK alla ni som 
deltog i inventeringen 2008!

Län 2005 2006 2007 2008
Skåne 1 593 1 106 1 104 1 068

Kristianstad 801 659 693 453
Malmöhus 792 447 411 615
Blekinge 51 55 4 0

kronoberg 0 158 502 237

Jönköping 587 1 394 1 522 684

kalmar 3 117 1 138 1 262 2 163

Kalmar fastland 656 425 11 353
Öland 2 461 713 1 251 1 810
Gotland 338 114 274 2

Halland 215 237 356 589

Bohuslän 0 3 2 0

Västra Götaland 8 427 6 948 7 825 4 317

Skaraborg 7 936 6 146 7 255 3 792

Älvsborg 491 802 570 525
Östergötland 2 716 3 033 4 252 4 584

Södermanland 1 574 451 2 203 2 078

Örebro 8 662 8 551 10 395 10 390

Västmanland 898 674 1 366 2 244

Stockholm 22 100 10 83

Uppsala 10 757 5 546 4 990 5 790

Gävleborg 30 0 428 0

Dalarna 1 308 3 609 1 221 1 524

Värmland 1 340 2 271 1 274 3 931

Jämtland 0 0 0 9

Västernorrland 7 33 160 40

Västerbotten 2 507 3 045 1 383 2 304

norrbotten 574 1 113 364 710

TOTALT 44 723 39 579 40 897 42 747

Under hösten samlas numera mängder av 
tranor i jordbruksområden innan fåglarna 
fortsätter söderut mot sina övervintringsplatser 
i Sydeuropa. Här har flera tusen tranor samlats 
vid den lokal som attraherar flest tranor under 
hösten, nämligen kvismaren strax So om 
Örebro. Från denna lokal rapporterades 8 500 
tranor 2008.

antalet tranor som rapporterades från olika län vid traninventeringarna i mitten av september 2005-
2008. För vissa län är resultatet dessutom uppdelat enligt den gamla länsindelningen (kursiv stil).


