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Tranprojektet på 
Viltskadecenter

Under 2002 startade Viltskadecenter vid Grimsö Forskningsstation ett projekt 
som syftar till att skydda den svenska tranpopulationen och samtidigt få ner 
kostnaderna för de skador som orsakas av tranor i jordbruksområden till en 
ekonomiskt acceptabel nivå. I denna rapport redovisas den verksamhet som 
bedrivits inom projektet och de resultat som framkommit ur studier som gjorts 
under 2002.

Grimsö, mars 2003

Mikael Hake (projektledare)
Viltskadecenter
Grimsö Forskningsstation
Institutionen för Naturvårdsbiologi, SLU
730 91 Riddarhyttan
Telefon: 0581-697312, 070-6464871
Fax: 0581-697310
E-post: mikael.hake@nvb.slu.se

Omslagsbild: Tranunge som fångades och försågs med radiosändare vid Rörbosjön, nära 
Fläckebo i Västmanland 17 juli 2002. 

Alla foton av Mikael Hake.
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Bakgrund

Antalet tranor som vistas i jordbruksområden i Sverige har ökat kraftigt under 
1990-talet, och samtidigt har det skett en ökning i antalet anmälda skador 
fåglarna gör på odlad gröda. Skadorna uppträder numera över större delen av 
landet i princip från det att fåglarna anländer under tidiga våren tills de flyttar 
iväg under senare delen av hösten. På en del platser är skadorna ganska omfat-
tande och medför stora ekonomiska förluster för vissa lantbrukare. Konflikten 
med brukare och ekonomiska intressen är även till skada för tranorna själva, då 
de kan få rykte om sig att vara skadedjur som inte är önskvärda. Det är alltså 
nödvändigt att komma tillrätta med problemet av flera olika anledningar.

Eftersom våra kunskaper om tranans ekologi och beteende är mycket 
bristfälliga, är det svårt att veta hur man på bästa sätt skall kunna förebygga 
de skador fåglarna gör. Dessutom vet vi fortfarande ganska lite om skadornas 
utseende och omfattning, samt var, när och varför de uppträder i olika områ-
den. Sådan information är nödvändig att ha om vi skall kunna nå en långsiktig 
lösning på problemet, det vill säga att skydda tranan samtidigt som vi får ner 
kostnaderna för skadorna till en nivå som är ekonomiskt acceptabel.

Antalet tranor som vistas i jordbruksområden i Sverige har ökat kraftigt under 1990-talet, 
och samtidigt har det skett en ökning i antalet anmälda skador fåglarna gör på odlad gröda. 
Dessa tranor vistades vid Hornborgasjön i mitten av september 2002.
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Generella frågeställningar

När det gäller tranans ekologi, är det framför allt ett par saker vi gärna skulle 
vilja veta lite mer om. För att kunna bilda sig en uppfattning om huruvida 
skadorna på gröda kommer att öka i framtiden, måste vi veta dels hur många 
tranor vi har i landet just nu, dels hur tranpopulationen kommer att utvecklas. 
Många människor frågar sig hur många tranor man skall tillåta det att bli i 
Sverige. Detta är omöjligt att svara på, eftersom vi för närvarande inte ens 
vet hur många par som häckar i landet. Genom att undersöka lokala popula-
tioners antal och reproduktion, kan man i alla fall få ett begrepp om ungefär 
hur många tranor vi har, och huruvida de fortfarande blir fler eller om antalet 
börjar närma sig något ”tak”. För att man skall kunna göra en modell för 
tranans beståndsutveckling behövs dessutom information om flera saker som vi 
vet väldigt lite om idag, till exempel fåglarnas medellivslängd, vid vilken ålder 
de börjar häcka, samt hur många ungar de producerar.

En annan viktig sak att känna till när man skall förutsäga var och när 
skador på gröda kan uppkomma, är hur tranorna rör sig och vilka födosöks-
områden de besöker under den tid de tillbringar i landet. Vi behöver bland 
annat undersöka:

1) hur stora områden tranorna rör sig över när de häckar.
2)  hur stora upptagningsområdena är för de rastlokaler där fåglarna gör  

 skada under hösten.
3)  hur tranorna rör sig och vilken typ av födosöksområden de föredrar i  

 de jordbruksområden där skador på gröda uppstår.
4)  hur unga tranor beter sig innan de börjar häcka för första gången.

Unga, icke-häckande tranor kan göra stor skada på gröda under sommaren. Det 
är därför nödvändigt att vi i första hand lär oss mer om hur stora områden de 
rör sig över, inte bara för att kunna förutsäga omfattningen av eventuella skador, 
utan även för att vi skall kunna utvärdera tillvänjnings-effekter till skrämsel-
anordningar som avser att styra fåglarna från fält med känsliga grödor.

Under 2002 har Viltskadecenters tranprojekt med hjälp av Svenska Tran-
arbetsgruppen (SCWG) påbörjat en kunskapsinsamling som syftar till att få ökad 
insyn i dessa delar av tranans ekologi och beteende. Dessutom har en satsning 
gjorts på att göra PR för tranprojektet och Viltskadecenter, samt att knyta 
såväl inhemska som internationella kontakter. Följande saker har prioriterats 
och utförts inom projektet.
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Studieområden

Vi valde att förlägga flera av årets undersökningar till området runt sjöarna 
Västra och Östra Kvismaren, strax sydost om Örebro (figur 1). Området ligger 
ganska nära Grimsö, och är relativt begränsat och lättöverskådligt. Vidare 
har Viltskadecenter tidigare gjort studier här (1996-1998), bland annat av 
tranornas antalsvariationer och val av vistelseort under odlingssäsongen, och 
har goda kontakter med olika instanser såsom länsstyrelse, markägare och 
Kvismare Fågelstation. 

Studieområdet, där flera av årets undersökningar gjordes, är ett ca 13 x 6 km 
stort område runt Kvismaresjöarna som begränsas av vägarna mellan Gäller-
sta-Ekeby-Sköllersta-Odensbacken-St.Mellösa-Norrbyås-Gällersta (figur 1). 
Området domineras av jordbruksmark, men inkluderar även madmark i anslut-
ning till sjöarna, samt en mindre del ädellövskog och skogsbevuxna mossar. De 
tranor som vistas i området har sina övernattningsplatser i Kvismaresjöarna. 
I övrigt har verksamhet, främst fångst och radiopejling av tranor, bedrivits vid 
Hornborgasjön i Västergötland, samt i Västmanland och Västerbotten.

0 2 km

Figur 1. Karta över studieområdet vid Kvismaren med de 24 punkter varifrån observationer 
av tranor gjordes under de standardiserade markräkningarna 2002. Studieområdet, där 
mark- och flygräkningar, samt inventeringen av häckande tranor gjordes, ligger innanför den 
svarta linjen.
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Räkning av rastande och 
översomrande tranor

Det är svårt att inventera häckande tranor. För att få ett mått på den svenska 
populationens storlek och utveckling är vi därför hänvisade till att årligen räkna 
antalet tranor i områden som lockar till sig fåglarna under den tid de befinner 
sig i landet. Exempel på sådana områden är Kvismaren, Tåkern och Hornbor-
gasjön. Den metod som använts mest hittills är att räkna antalet fåglar som 
övernattar i anslutning till de aktuella områdena. För en del områden är detta 
en bra metod, då övernattningsplatserna är få och ganska koncentrerade. På 
andra platser kan metoden däremot vara sämre, då fåglar som normalt söker 
föda inom ett område kan sprida ut sig på flera olika övernattningsplatser. Att 
räkna antalet tranor under sådana förhållanden är svårt och kräver oftast en 
orimlig arbetsinsats. Om vi i framtiden skall kunna räkna antalet tranor i större 
skala inom flera områden i landet, är det nödvändigt att ta fram en metod som 
är snabb, enkel, tillförlitlig, kostnadseffektiv och som kan användas på samtliga 
platser. Därför valde vi att under 2002 testa ett par olika räkningsmetoder. 

Metoder
Försök med att räkna tranor under morgonen gjordes såväl från marken 
som från luften. Samtliga försök genomfördes inom det tidigare beskrivna 
studieområdet vid Kvismaren (figur 1). Räkning från en liten helikop-
ter (Hughes 300) gjordes 15/4 och räkning från ett litet flygplan (Cessna 
182) 23/5. Vid räkningarna överflögs området i nord-sydlig riktning 
längs räta linjer med 1000 meters mellanrum. Flyghastigheten för såväl 
helikoptern som flygplanet var 65 km/tim, och flyghöjden var normalt ca 
150 meter. Under flygningarna gjordes samtidigt en noggrann räkning av antalet 
tranor i området från 24 punkter längs en standardiserad bilrutt (figur 1, se 
detaljerad beskrivning nedan). Antalet tranor som observerades vid de båda 
flygräkningarna jämfördes sedan med antalet tranor som räknades in från 
marken.

Resultat
Att räkna tranor från helikopter visade sig vara enklare och mer tillförlitligt än 
att räkna från flygplan. Båda metoderna stod sig dock slätt i jämförelse med 
att räkna från marken. Vid helikopterräkningen sågs något färre tranor från 
luften än från marken (568 jämfört med 780). Vid räkningen från flygplan 
sågs betydligt färre tranor från luften än från marken (60 jämfört med 210). 
Sammanlagt tog helikopterräkningen drygt tre timmar och räkningen från 
flygplanet knappt två timmar. Markräkningarna tog ungefär lika lång tid, 
i allmänhet 2-3 timmar. Det är värt att notera att tranorna inte verkade bli 
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Under 2002 gjordes försök med att räkna tranor från luften. Bilden visar en del av de tranor 
som sågs under helikopterräkningen vid Kvismaren 15/4 2002. Fåglarna går på ett nysått 
sädesfält. 

störda av vare sig helikoptern eller flygplanet, trots att flyghöjden var endast 
150 meter. Först då flyghöjden minskades till ca 100 meter, visade fåglarna 
tecken på att bli oroliga.

Slutsatser
Räkning från helikopter kan vara ett alternativ till markräkningar. Dock är 
kostnaden hög, och det tar trots allt såpass lång tid att flyga över även ett 
begränsat område att det finns risk för att resultatet blir missvisande. Osäker-
heten verkar vara ännu större vid räkning från flygplan. Dessutom finns det 
andra nackdelar med att använda sig av ett flygplan. Exempelvis är sikten neråt 
begränsad och det är svårt att stanna till för att noggrant räkna större flockar. 
Slutsatsen måste bli att räkningar från luften inte är kostnadseffektiva, och 
att räkningar istället bör ske genom observationer från marken, antingen vid 
stopp längs en standardiserad bilrutt eller vid övernattningsplatserna. Vilken 
markräkningsmetod man bör använda beror på vilken typ av data man vill 
samla in, det vill säga om man endast är ute efter att räkna antalet fåglar eller 
om man samtidigt vill ha information om andra saker som till exempel val av 
födosöksområden och/eller beteende.
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Antalsvariationer och val 
av födosöksområden vid 
Kvismaren

Om vi skall kunna förutsäga var och när skador på gröda kan uppkomma i 
jordbruksområden måste vi veta mer om hur antalet tranor varierar och vilka 
typer av fält och annan mark tranorna tycker om att söka föda på under olika 
delar av vegetationssäsongen. Under 2002 genomfördes därför markbaserade 
morgonräkningar vid Kvismaren under hela säsongen. Detta gjordes inte bara 
för att vi skulle få information om hur antalet tranor varierar under säsongen, 
utan också för att vi skulle få en uppfattning om hur många av de tranor som 
räknas in vid övernattingsplatserna som verkligen söker föda i området. Under 
räkningarna registrerades även vilka fält och vilken typ av mark tranorna valde 
att vistas på under olika delar av säsongen. Detta för att ytterligare bygga på 
resultaten från de undersökningar av detta som Viltskadecenter gjorde i Kvis-
mareområdet 1996 – 1998. 

Metoder
Regelbundna räkningar genomfördes under tiden 15/4 – 8/10. Sammanlagt 24 
räkningar gjordes från 24 fasta observationspunkter längs en standardiserad 
bilrutt inom studieområdet vid Kvismaren (figur 1). De 24 punkterna valdes 
ut så att man skulle kunna ha överblick över en så stor del av studieområdet 
som möjligt. Vid varje punkt räknades antalet tranor som var synliga. Stor vikt 
lades vid att försöka undvika dubbelräkning av fåglar, bland annat genom att 
vara uppmärksam på vart de flygande tranor som sågs tog vägen. Räkningarna 
genomfördes en gång i veckan med undantag för vecka 18 och 33. De på-
börjades alltid mellan klockan 06.00 – 08.00 och pågick i allmänhet under 
2 – 4 timmar. Antalet tranor som observerades under räkningsrundorna 
jämfördes sedan med antalet tranor som räknades in vid övernattningsplatserna 
av personal vid Kvismare Fågelstation.

När tranor observerades under räkningarna, noterades antal och vilken typ 
av mark de gick på. Om fåglarna sågs på odlad mark, noterades vilken gröda 
som odlades på det fält där de befann sig. Fåglarnas position markerades även 
på en karta.

Resultat
Markräkningarna påbörjades precis när de sista vårrastande tranorna skulle 
lämna Kvismareområdet. Vid första räkningen 15/4 fanns fortfarande 780 
fåglar i studieområdet (figur 2). Därefter var bara de översomrande fåglarna 
kvar. Antalet tranor som sågs från slutet av april till slutet av juli varierade 
mellan 20 – 306 fåglar. Vid räkningstillfället 31/7 verkade det som om antalet 
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Figur 2. Antal tranor som sågs under de standardiserade markräkningarna i studieområdet 
vid Kvismaren under tiden 15/4 – 8/10 2002.
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börjat öka en aning, och en vecka senare var det uppenbart att de första ”höst-
tranorna” hade anlänt (figur 2). Antalet tranor ökade sedan tills toppnoteringen 
på nästan 5000 individer gjordes 17/9. Därefter minskade antalet ganska snabbt, 
och vid sista räkningen 8/10 fanns bara 1286 fåglar kvar.

För att göra en ordentlig analys av vilken gröda eller annan mark fåglarna 
aktivt söker upp, behöver vi veta hur mycket av respektive mark som fanns inom 
studieområdet under 2002. Denna information har vi för närvarande inte, men 
om man bara tittar på var fåglarna befann sig under olika delar av säsongen, 
finner man ett tydligt mönster. Under våren vistades tranorna nästan uteslu-
tande på nysådda spannmålsfält och madmark (tabell 1). I början av sommaren 
gick de över till att utnyttja främst nyslagna vallar och, i mindre utsträckning, 
potatisodlingar (se nedan). Vallarna var också intressanta under sensommaren 
och i början av hösten, men från det att spannmålsfälten började tröskas var 
det bara stubbåkrar som gällde. Under stora delar av hösten sågs nästan 100% 
av alla tranor på stubbåkrar (tabell 1).
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Tabell 1. Relativ fördelning (%) på olika typer av gröda och annan mark för de tranor som 
observerades under räkningarna i Kvismareområdet 15/4 – 8/10 2002. Säsongen har 
delats in i sex perioder för att visa hur utnyttjandet av olika habitat förändras med tiden. 
Observationer av flygande tranor har inte tagits med i beräkningarna.

Slutsatser
Antalet tranor som håller till i Kvismareområdet under sommaren har, från 
mitten av 1990-talet, varit maximalt ca 300 individer och verkar nu ha stag-
nerat, vilket är intressant. Kanske är det så att antalet tranor på en del ställen 
i landet nått sitt ”tak” och inte kommer att öka mer? Detta får framtiden utvisa. 
Redan i slutet av juli ökar antalet tranor i området. Vad det är för fåglar som 
kommer då vet vi inte, och det återstår att reda ut. Antingen är det gamla 
tranor som misslyckats med häckningen och söker sig till Kvismaren tidigt för 
att förbereda sig inför höstflyttningen, eller också är det yngre tranor som vid 
denna tid ger upp sitt letande av lämpliga revir inför deras kommande första 
häckning. Pejling av sändarförsedda tranor skall förhoppningsvis ge oss svar 
på denna fråga under de kommande åren.

Generellt observerades färre tranor under markräkningarna än under räk-
ningarna vid nattplatserna som gjordes av personal från Kvismare Fågelstation 
(Ragnar Edberg i brev). Detta kan bero på att de tranor som övernattar vid 
Kvismaren sprider ut sig över ett större område än det som täcktes in under 
morgonräkningarna. Alternativt är omsättningen på fåglar högre än vad vi hit-
tills trott. Frågan är vilka fåglar man egentligen räknar vid nattplatserna – bara 
de som gör skada i området eller även andra individer? Kanske är morgonräk-
ningar från marken ett bättre alternativ när man verkligen vill kvantifiera hur 
stora skador på gröda man kan förvänta sig inom ett område?

Fåglarnas val av födosöksområden överensstämmer mycket väl med vad 
Viltskadecenter och andra tidigare konstaterat vid liknande undersökningar. 
En skillnad är dock värd att notera. Eftersom tranorna av någon anledning 
tyckte om att vistas inom ett begränsat område längs Kvismare kanal i början 
av juni, lades säd ut här av markägaren 6/6 (Ragnar Edberg, muntligt). Detta 
visade sig ha stor attraherande effekt. Efter utläggningen och en dryg månad 
framöver sågs 50% av alla tranor här vid räkningstillfällena (se ”Inmatning” 
i tabell 1). Vid den första räkningen (15/6) efter utläggningen sågs 99% av alla 

Nysådd Mad Spannmål Potatis Inmatning Vall Stubbåker Övrigt*

15 april – 7 maj 68,3 31,7 – – – – – –

15 maj – 3 juni 58,8 12,0 25,0 4,1 – – – –

15 juni – 10 juli – – 5,9 7,2 50,2 30,7 – 0,1

20 juli – 8 aug – 9,2 1,1 0,2 – 65,6 23,9 –

22 aug – 10 sept – 1,6 – – – 1,7 96,4 0,2

17 sept – 8 okt 12,7 1,2 – – – 2,1 83,8 0,1

*Väg, betesmark.
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tranor gå där födan lagts ut. 19/6 sågs 58% av tranorna där, och 24/6 hela 94%. 
Därefter avtog intresset för inmatningen, men då hade denna redan haft önskad 
effekt genom att hålla fåglarna borta från de känsliga potatisfälten (tabell 1). 
Potatis är annars mycket attraktivt för tranorna från början av juni och några 
veckor framåt. Till följd av inmatningen noterades nästan inga skador alls på 
potatis under året (Ragnar Edberg, muntligt).

Under tiden juni-juli 2002 spred en lantbrukare vid Kvismaren ut säd i kanten av ett fält 
där tranorna tyckte om att gå. Effekten blev att tranorna fortsatte att vistas här och att inga 
nämnvärda skador på potatis rapporterades. Bilden visar några av de inmatade tranorna. 

Vidare är det återigen värt att uppmärksamma de tröskade sädesfältens 
överlägsna dragningskraft på tranorna. Detta innebär att ju längre tid under 
säsongen det finns tillgång till stubbåkrar för tranorna inom ett jordbruksom-
råde, desto mindre är sannolikheten för att man skall få skador på känsliga 
grödor.

Det blir allt mer uppenbart att tranor tycker om att vistas på särskilda fält 
oavsett vilken gröda som odlas där. Om vi kunde få ökad förståelse för vad detta 
beror på skulle arbetet med att förebygga skador på gröda underlättas avsevärt. 
En sak som kan vara betydelsefull i sammanhanget är att tranorna gärna vill 
vara skyddade mot faror, vilket innebär att fältets placering i landskapet kan 
ha inverkan på deras val. Vidare framstår mer och mer närheten till vatten som 
en mycket viktig faktor för tranorna. Vad än orsakerna är, innebär detta att om 
man skall lyckas locka fåglarna från känsliga grödor genom inmatning är det 
viktigt att man redan från början vet vilka fält tranorna tycker om att gå på.
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Inventering av häckande 
tranor vid Kvismaren

Syftet med denna undersökning var att se hur stor andel av de tranor som 
håller till vid Kvismaren under säsongen som utgörs av fåglar som häckar i 
närheten. Detta är intressant, eftersom det kan ge oss en uppfattning om i vilken 
utsträckning häckande tranor gör skada under sommaren, samt hur stora 
upptagningsområdena är för de jordbruksområden där ett stort antal fåglar 
samlas under våren och hösten.

Metoder
Inventeringen genomfördes under sammanlagt 27 dagar mellan 15/5 och 19/6, i 
huvudsak inom det tidigare beskrivna undersökningsområdet vid Kvismaren 
(figur 1). Inventeringen gjordes på så sätt att platser som ansågs vara tänkbara 
som häckningslokaler besöktes vid ett eller flera tillfällen. Vid besöken gjordes 
observationer från någon punkt där man hade god överblick över det intressanta 
området. Om ingen aktivitet registrerades, gicks området över till fots om detta 
var möjligt. På några ställen spelades även tranläten upp med en bandspelare för 
att se om några revirhävdande tranor i närheten reagerade. Dessutom gjordes 
en del observationer under de regelbundna markräkningarna (se ovan).

Under 2002 undersökte vi hur många tranor som häckar i Kvismareområdet. Detta tranpar lät 
sig villigt beskådas när de stod på pass i sitt revir, dock inte vid Kvismaren utan nära Fläckebo 
i Västmanland.
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Resultat
Trots en ganska omfattande arbetsinsats, hittades endast två säkra häckningar 
inom studieområdet. Ett par häckade vid Hammarmaden, Östra Kvismaren, 
och fick ut två ungar (figur 3), och ett par med en stor unge sågs strax sydväst 
om Västra Kvismaren. Paret hade med största sannolikhet häckat i Västra 
Kvismaren (figur 3), då indikationer på häckning noterades här vid ett flertal 
tillfällen under våren och sommaren. Dessutom fanns starka indikationer på 
ytterligare häckningar strax nordväst om Rysjön, samt vid Fiskingemaden, 
Östra Kvismaren (figur 3). Vid flera tillfällen observerades här tranor bete sig 
som om de hade bo eller ungar i närheten. En noggrann kontroll av övriga 
våtmarksområden inom studieområdet gav inga fler misstankar om eventuella 
häckningar.

X

X

X
X

A

B

0 2 km

Slutsatser
Det är uppenbarligen endast ett fåtal tranpar som häckar i området runt Kvis-
maresjöarna. De tranor som vistas här under våren och hösten är alltså nästan 
uteslutande förbiflyttande och rastande fåglar, medan de individer som ses under 
sommaren är ungfåglar som ännu inte börjat häcka. Så gott som samtliga tranor 
som sågs under sommarens räkningar var fåglar som ännu inte hade anlagt 
adult fjäderdräkt. Detta visar att upptagningsområdet för den stora mängden 
tranor som samlas här från sensommaren och framåt är stort, något som även 
bekräftas av de tranor som försågs med radiosändare i Västmanland och som 
sedan påträffades vid Kvismaren under höstflyttningen (se nedan). Sannolikt 
är detta en bild som är representativ även för andra jordbruksområden som 
attraherar många tranor, åtminstone i södra Sverige, där tillgången på häck-
platser i områden där intensiv odling bedrivs ofta är begränsad.

Figur 3. Troliga häckplatser (svarta kryss) för trana i närheten av Kvismaresjöarna, samt 
aktivitetsområde för de två tranungar från Västmanland som pejlades vid Kvismaren 2002. 
A = ungen från Allmänningbo, Grimsö (AGJ1-02), B = ungen från Gnien, Ramnäs (GNJ1-02).
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Tranans rörelsemönster

Genom att förse tranungar med radiosändare och följa dem under ett 
antal år kan man få information om hur stora områden de rör sig över 
under den tid de tillbringar i Sverige innan de börjar häcka för första gången. 
Vi kan dessutom få information om hur gamla de är när de häckar för 
första gången, något som är nödvändigt att ha om man skall kunna göra 
en modell över den svenska tranpopulationens utveckling (se ovan). På 
köpet kan vi dessutom få reda på hur stora revir ungarna och deras 
föräldrar har under häckningssäsongen och hur de lägger upp sin flytt-
ningsstrategi under hösten. Detta kan framför allt ge oss ökade kunskaper 
om vad tranorna ställer för krav på sin omgivning under häcknings-
säsongen och hur stora upptagningsområdena är för de jordbruksområden där 
många tranor vistas under hösten. Vi kan även få ökade kunskaper om hur 
tranorna beter sig när de vistas i dessa områden, till exempel hur stora arealer 
de rör sig över, hur länge de stannar, samt vilken typ av födosöksområden de 
föredrar. Denna information är viktig, eftersom den kan vägleda det fortsatta 
arbetet med att förebygga skador på gröda i jordbruksområden i landet.

Metoder
Under slutet av juni – mitten av augusti fångades sammanlagt 14 tranungar som 
försågs med färgringar och radiosändare; sju i Västerbotten, fem i Västmanland, 
samt två vid Hornborgasjön i Västergötland (tabell 2). Sändarna, som har en 
beräknad livslängd på hela fem år, sattes fast som en liten ryggsäck med hjälp av 

Daniel Green och Pieter Panérus efter en lyckad fångst vid Rörbosjön, nära Fläckebo i 
Västmanland 17/7 2002. Fågeln till vänster är RBJ1-02, som under hösten sågs i Rügen-
Bockområdet i nordöstligaste Tyskland och som dessutom pejlades in i Extremadura, Spanien 
under vintern. Fågeln till höger är RBJ2-02, som försvann under mystiska omständigheter efter 
att den blivit flygfärdig. 



16   |   Tranprojektet på Viltskadecenter 17   |   Tranprojektet på Viltskadecenter

Tabell 2. Uppgifter om märkning för de 14 tranungar som försågs med radiosändare 2002, 
samt vad som hände med ungarna innan de lämnade sina revir under hösten. RBJ1-02 och 
RBJ2-02 samt SMJ1-02 och SMJ2-02 var kullsyskon. Beteckningarna för färgkombinationerna 
står för R=röd, Y=gul, W=vit, Bk=svart, G=grön och Bu=blå. Färgkombinationen på vänster 
ben anges alltid först.

Individ Märkt Färg-
kombination

Sändare 
(MHz) 

Märkplats (koordinater 
i grader och minuter)

Kommentarer

Västerbotten
AMJ1-02 29/7 2002 R-W-R / R-W-G 151,617 Älgmyran, Vännäs 

(64°02’N/19°41’O)
Hittad död 20/10, 
dog av undernäring

ITJ1-02 30/7 2002 R-Bu-R / R-W-Y 151,577 Innertavle, Umeå 
(63°49’N/20°24’O)

Hittad död 6/8, 
troligen skjuten

KMJ1-02 25/7 2002 R-W-R / R-Y-Bk 151,567 Kasamark, Umeå 
(63°47’N/19°57’O)

Lämnade sitt revir 
12/9

KSJ1-02 26/7 2002 R-W-R / R-Y-W 151,597 Klintsjön, Robertsfors 
(64°13’N/20°59’O)

Försvann, sändaren 
pejlades till en sjö 30/7

SMJ1-02 30/7 2002 R-Bu-R / R-Y-Bk 151,497 Ö. Sjulsmark, Robertsfors 
(64°10’N/20°39’O)

Hittad död 10/8, 
dog av undernäring

SMJ2-02 30/7 2002 R-Bu-R / R-Y-Bu 151,628 Ö. Sjulsmark, Robertsfors 
(64°10’N/20°39’O)

Hittad död 26/9, 
troligen tagen av räv

TFJ1-02 25/7 2002 R-W-R / R-Y-R 151,587 Täfteå-Stavarn, Umeå 
(63°50’N/20°29’O)

Hittad död 27/7, 
troligen tagen av räv

Västmanland
AGJ1-02 11/8 2002 R-W-R / Bk-W-R 151,684 Norra Allmänningbo, 

Grimsö 
(59°45’N/15°29’O)

Lämnade sitt revir 9/9

GNJ1-02 18/7 2002 R-W-R / Bk-W-Bu 151,697 Gnien, Ramnäs 
(59°45’N/16°11’O)

Lämnade sitt revir 3/9

RBJ1-02 17/7 2002 R-W-R / Bk-R-W 151,722 Rörbosjön, Fläckebo 
(59°51’N/16°18’O)

Lämnade sitt revir 23/9

RBJ2-02 17/7 2002 R-W-R / Bk-G-Bk 151,732 Rörbosjön, Fläckebo 
(59°51’N/16°18’O)

Försvann, endast 
sändaren hittades 3/9

SLJ1-02 30/6 2002 R-Bu-R / Bk-R-W 151,714 Sällingesjön, Sällinge 
(59°31’N/15°30’O)

Hittad död 18/7, 
dödsorsak okänd

LBJ1-02 27/6 2002 R-Bu-R / W-R-W 151,506 Långahallsbacken, 
Hornborgasjön 
(58°17’N/13°29’O)

Lämnade sitt revir 
28/9-1/10

VBJ1-02 11/7 2002 R-Bu-R / W-Bu-W 151,607 Vaboden, Hornborgasjön 
(58°16’N/13°30’O)

Hittad död 16/8, 
dödsorsak okänd

en töjbar sele runt fåglarnas kropp. Varje fågel radiopejlades sedan 1-2 gånger 
i veckan så länge de var kvar i sina respektive revir, och under pejlingsdagarna  
togs två positioner som var separerade i tid med åtminstone 4,5 timmar. Detta 
för att undvika att observationerna skulle bli alltför beroende av varandra. 
Pejlpositionerna lades sedan in på kartor och revirstorleken beräknades.

När fåglarna lämnade sina revir under hösten, eftersöktes de vid kända 
svenska samlings- och rastplatser i närheten av och/eller söder om häcknings-
området. Om en fågel hittades på något ställe, pejlades denna 2-3 gånger per 
vecka tills den försvann från området. Vid varje pejling noterades fågelns posi-
tion på en karta. Ett stort antal ornitologer letade dessutom efter tranor med 
färgringar på kända rast- och övervintringsplatser längs flyttvägen i Europa, 
och genom Svenska och Europeiska Tranarbetsgruppernas försorg lyssnades 
även fåglarnas frekvenser av på ett par av dessa platser.
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Resultat
Vi fick hyggliga data på revirstorlek för fem av familjerna före, och sex av familjer-
na efter det att ungarna blev flygfärdiga (tabell 3). Revirstorleken var i genomsnitt 
1,0 km2 före det att ungarna blev flygfärdiga (n=5 familjer, tabell 3). När 
ungarna blev flygga rörde sig tranfamiljerna inom något större revir, som 
i genomsnitt var 2,1 km2 (n=6). Det fanns en klar tendens till att familjerna i 
norra Sverige hade större revir än familjer i de södra delarna av landet (tabell 3). 
Några mer långtgående slutsatser går dock inte att dra innan vi fått data från 
fler familjer.

Tabell 3. Revirstorlek för de tranfamiljer där ungarna radiopejlades 2002.

Av de sju fåglar som försågs med radiosändare i Västerbotten, påträffades sex 
döda innan de hann lämna sina revir (tabell 2). Den återstående ungen (med 
beteckningen KMJ1-02, se tabell 2 – 4), som märktes nära Umeå 25/7, lämnade 
reviret tillsammans med föräldrarna 12/9. Den hittades inte vid någon rast-
plats i Sverige, men däremot i området Rügen-Bock i nordöstligaste Tyskland. 
Här vistades den åtminstone under tiden 29/9 – 25/10 (tabell 4, figur 4), men 
därefter har den inte hörts av eller setts till.

Av de fem ungar som försågs med radiosändare i Västmanland, överlevde 
tre som alltså kunde flytta söderut tillsammans med sina föräldrar (tabell 2). 
Två av tranfamiljerna rastade vid Kvismaren innan de flyttade vidare söderut 
(tabell 4). Den unge (AGJ1-02) som märktes nära Grimsö, ca 60 km norr om 
Kvismaren, sågs i sitt revir tillsammans med föräldrarna på morgonen 9/9, 
och hittades vid Kvismaren morgonen därpå. Den måste alltså ha anlänt till 
Kvismareområdet någon gång mitt på dagen eller under eftermiddagen 9/9. 
Den stannade sedan endast några dagar, och försvann någon gång mellan 13 
– 15/9 (tabell 4). Ett par pejlingspositioner från 10/9 och 12/9 visade att ungen 
då höll till strax nordost om Kvismaresjöarna (figur 3).

Individ Märkt Färg-
kombination

Sändare 
(MHz) 

Märkplats (koordinater 
i grader och minuter)

Kommentarer

Västerbotten
AMJ1-02 29/7 2002 R-W-R / R-W-G 151,617 Älgmyran, Vännäs 

(64°02’N/19°41’O)
Hittad död 20/10, 
dog av undernäring

ITJ1-02 30/7 2002 R-Bu-R / R-W-Y 151,577 Innertavle, Umeå 
(63°49’N/20°24’O)

Hittad död 6/8, 
troligen skjuten

KMJ1-02 25/7 2002 R-W-R / R-Y-Bk 151,567 Kasamark, Umeå 
(63°47’N/19°57’O)

Lämnade sitt revir 
12/9

KSJ1-02 26/7 2002 R-W-R / R-Y-W 151,597 Klintsjön, Robertsfors 
(64°13’N/20°59’O)

Försvann, sändaren 
pejlades till en sjö 30/7

SMJ1-02 30/7 2002 R-Bu-R / R-Y-Bk 151,497 Ö. Sjulsmark, Robertsfors 
(64°10’N/20°39’O)

Hittad död 10/8, 
dog av undernäring

SMJ2-02 30/7 2002 R-Bu-R / R-Y-Bu 151,628 Ö. Sjulsmark, Robertsfors 
(64°10’N/20°39’O)

Hittad död 26/9, 
troligen tagen av räv

TFJ1-02 25/7 2002 R-W-R / R-Y-R 151,587 Täfteå-Stavarn, Umeå 
(63°50’N/20°29’O)

Hittad död 27/7, 
troligen tagen av räv

Västmanland
AGJ1-02 11/8 2002 R-W-R / Bk-W-R 151,684 Norra Allmänningbo, 

Grimsö 
(59°45’N/15°29’O)

Lämnade sitt revir 9/9

GNJ1-02 18/7 2002 R-W-R / Bk-W-Bu 151,697 Gnien, Ramnäs 
(59°45’N/16°11’O)

Lämnade sitt revir 3/9

RBJ1-02 17/7 2002 R-W-R / Bk-R-W 151,722 Rörbosjön, Fläckebo 
(59°51’N/16°18’O)

Lämnade sitt revir 23/9

RBJ2-02 17/7 2002 R-W-R / Bk-G-Bk 151,732 Rörbosjön, Fläckebo 
(59°51’N/16°18’O)

Försvann, endast 
sändaren hittades 3/9

SLJ1-02 30/6 2002 R-Bu-R / Bk-R-W 151,714 Sällingesjön, Sällinge 
(59°31’N/15°30’O)

Hittad död 18/7, 
dödsorsak okänd

LBJ1-02 27/6 2002 R-Bu-R / W-R-W 151,506 Långahallsbacken, 
Hornborgasjön 
(58°17’N/13°29’O)

Lämnade sitt revir 
28/9-1/10

VBJ1-02 11/7 2002 R-Bu-R / W-Bu-W 151,607 Vaboden, Hornborgasjön 
(58°16’N/13°30’O)

Hittad död 16/8, 
dödsorsak okänd

Individ Revirstorlek
innan flygfärdig
(antal positioner)

Revirstorlek
efter flygfärdig
(antal positioner)

Hemområde
på rastplats
(antal positioner)

Västerbotten

AMJ1-02 1,79 km2 (28) 0,55 km2 (13) –

KMJ1-02 0,48 km2 (9) 1,63 km2 (10) –

SMJ2-02 2,52 km2 (19) – –

Västmanland

AGJ1-02 – 0,68 km2 (16) 0,28 km2 (4)

GNJ1-02 – 2,37 km2 (16) 14,54 km2 (28)

RBJ1-02 – 1,94 km2 (35) –

Västergötland

LBJ1-02 0,12 km2 (11) 5,58 km2 (74) –

VBJ1-02 0,18 km2 (24) – –

Medelvärde 1,02 km2 (5) 2,12 km2 (6) 7,41 km2 (2)
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Den andra familjen stannade betydligt längre vid Kvismaren. Ungen (GNJ1
-02) sågs i sitt revir vid Gnien, Ramnäs, ca 80 km NO om Kvismaren 2/9, 
men hördes inte av vid pejling dagen efter. Den borde alltså ha anlänt till 
Kvismareområdet 3/9 om den inte stannade någonstans på vägen. Familjen 
höll sedan till vid Kvismaren under en hel månad, och gav sig inte av förrän 
någon gång mellan 4 – 6/10 (tabell 4). Under de dagar den pejlades höll den till 
inom ett ganska begränsat område öster om Östra Kvismaren (figur 3). Ungen 
hördes och sågs sedan vid Rügen-Bock 7– 25/10 och observerades även ca 50 
km söder om Bremen i Niedersachsen, längre mot sydväst, 24/11 (tabell 4, 
figur 4). Därefter har familjen inte setts till eller hörts av.

Tabell 4. Uppgifter om var de olika tranungarna sågs eller pejlades efter att de lämnade 
sina häckningsrevir (se även figur 4).

Individ Lämnade reviret Sågs/pejlades Vid / i 
(koordinater i grader och minuter)

Västerbotten
KMJ1-02 12/9 2002 29/9 – 25/10 2002 Rügen-Bock, nordöstligaste Tyskland 

(ca 54°30’N/13°15’O)

Västmanland
AGJ1-02 9/9 2002 10 – 12/9 2002 Kvismaren, SO om Örebro 

(59°10’N/15°25’O)

21/9 – 23/10 2002 Rügen-Bock, nordöstligaste Tyskland 
(ca 54°30’N/13°15’O)

30/11 2002 Lac du Temple, nordöstra Frankrike 
(48°21’N/04°25’O)

13/1 2003 Västligaste Extremadura, Spanien 
(39°02’N/06°56’V)

GNJ1-02 3/9 2002 10/9 – 3/10 2002 Kvismaren, SO om Örebro 
(59°10’N/15°25’O)

7 – 25/10 2002 Rügen-Bock, nordöstligaste Tyskland 
(ca 54°30’N/13°15’O)

24/11 2002 Niedersachsen, nordvästra Tyskland 
(52°39’N/08°40’O)

RBJ1-02 23/9 2002 29/9 – 31/10 2002 Rügen-Bock, nordöstligaste Tyskland 
(ca 54°30’N/13°15’O)

14/1 2003 Sydöstra Extremadura, Spanien 
(38°22’N/05°26’V)

Västergötland
LBJ1-02 28/9 – 1/10 2002 – –

Familjen stannade sedan till även vid Rügen-Bock 21/9 – 23/10, och sågs även 
på sin väg mot sydväst vid rastplatsen Lac du Temple, strax öster om Troyes i 
nordöstra Frankrike 30/11 (tabell 4, figur 4). Ungens sändare pejlades dessutom 
in 13/1 2003 från ett flygplan i västra delen av Extremadura, ca 30 km NO om 
staden Badajoz, nära den portugisiska gränsen (figur 4). Sannolikt har familjen 
sitt övervintringsområde här.
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Figur 4. Karta som visar var fyra av de fem tranungar som överlevde sågs på sin väg 
genom Europa under hösten 2002 (svarta fyrkanter = KMJ1-02, blå fyrkanter = RBJ1-02, gula 
trianglar = GNJ1-02 och röda cirklar = AGJ1-02, se även tabell 4). Den femte ungen (LBJ1-02) 
har inte setts till eller hörts av sedan den lämnade sitt revir.

Den tredje ungen från Västmanland (RBJ1-02), som märktes vid Rörbosjön, 
ca 15 km NO om Surahammar 17/7, flyttade troligen inte via Kvismaren. Den 
stannade kvar med sin familj i reviret till 23/9 och flög därefter troligen direkt 
till Rügen – Bock-området, där den sågs och pejlades under tiden 29/9 – 31/10 
(tabell 4, figur 4). Även för denna fågel känner vi till övervintringsplatsen, då 
sändaren pejlades in 14/1 2003 i sydöstra delen av provinsen Extremadura i 
centrala Spanien, ca 80 km NV om staden Córdoba (figur 4). 

Av de ungar som märktes vid Hornborgasjön, påträffades en död innan den 
var flygfärdig (tabell 2). Den kvarvarande ungen (LBJ1-02) lämnade reviret med 
sin familj någon gång mellan 28/9 och 1/10 (tabell 2). Det är den enda ungen 
vi ännu inte hört av sedan den lämnade reviret.
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En av de ungar som försågs med radiosändare vid Hornborgasjön (LBJ1-02) tillsammans med 
sina föräldrar i reviret 15/9 2002. Familjen lämnade sitt revir någon gång mellan 28/9 och 
1/10 och ungen har inte setts till eller hörts av sedan dess.

Slutsatser
Den höga dödligheten bland ungarna är anmärkningsvärd (se tabell 2). De 
flesta av dödsfallen kan dock tillskrivas den torra sommaren 2002 och andra 
olyckliga omständigheter. Framför allt i Västerbotten ledde torkan till att 
fåglarna hade väldigt svårt att få tag i mat. Detta bevisas bland annat av 
de insektsfällor som sattes upp i kända tranrevir vid ett par tillfällen under 
sommaren, och som i princip inte fångade några insekter alls (Daniela Tiede, 
muntligt). Två döda tranungar från Västerbotten skickades in till Statens Ve-
terinärmedicinska Anstalt i Uppsala (ITJ1-02 och SMJ1-02, se tabell 2). Båda 
visade sig vara undernärda och parasitangripna. Den ena ungen hade dött till 
följd av detta, den andra hade troligen blivit skjuten(!). Även en av ungarna 
som märktes i Västmanland (RBJ2-02) försvann under mystiska omständig-
heter, då endast sändaren hittades med avklippt sele i en sensådd vallodling 
3/9. Ungen hade då varit flygfärdig i drygt tre veckor, och sågs i god kondition, 
bland annat flygande, tillsammans med resten av familjen på eftermiddagen 
28/8. Vidare finns det starka indikationer på att ytterligare en unge från 
Västerbotten (AMJ1-02) dog av undernäring. Dessutom föll åtminstone 
två av fåglarna troligen offer för rävar (SMJ2-02 och TFJ1-02, tabell 2).
I förekommande fall hittades avbitna fjäderpennor bland resterna av de döda 
fåglarna, och sändarna hade flera bitmärken. Dödsorsaken för övriga fåglar 
är inte med säkerhet fastställd, men kommer att utredas vidare. Det finns i 
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nuläget inget som tyder på att den höga dödligheten berott på inverkan av 
radiosändarna, snarare att det helt enkelt varit ett exceptionellt torrt och dåligt 
år för tranorna.

Två av de tre tranungar som försågs med radiosändare i Västmanland 
och som klarade sig under uppväxten rastade alltså vid Kvismaren innan de 
sträckte vidare söderut (tabell 4). Detta bevisar bara ytterligare att området 
runt Kvismaresjöarna är mycket attraktivt under hösten och att upptagnings-
området för de fåglar som rastar här är stort. Det var stor skillnad mellan hur 
länge de båda familjerna befann sig i området, men vad detta berodde på är 
svårt att uttala sig om innan vi får data på fler fåglar. Under kommande år 
skall vi därför försöka förse fler tranungar i Västmanland med radiosändare. 
Vi hoppas att åtminstone några av dessa skall stanna till vid Kvismaren eller i 
andra jordbruksområden under hösten och ge oss mer intressant information 
om tranornas rörelsemönster i Sverige under höstflyttningen.

En flock tranor på väg norrut över den viktiga rast- och övervintringslokalen Gallocanta i 
nordöstra Spanien 18/2 2002. Under två fantastiska dagar vid vårt studiebesök till området 
passerade ca 10 000 tranor mot norr. 



22   |   Tranprojektet på Viltskadecenter 23   |   Tranprojektet på Viltskadecenter

En lantbrukare skrämmer bort rastande tranor från sina åkrar vid Gallocanta i nordöstra 
Spanien 18/2 2002. Brukaren väntade i sin bil tills klockan blev exakt 10.00 innan han 
körde iväg fåglarna. Effekten blev att tranorna tog höjd och flyttade vidare norrut. Ett taktiskt 
drag, säkerligen baserat på mångårig erfarenhet! 

Kontakter och 
PR-verksamhet

En satsning på att sprida kunskaper om tranprojektet och Viltskadecenters verk-
samhet, samt att knyta såväl inhemska som internationella kontakter har även 
gjorts under året. Speciellt stimulerande och framgångsrikt har samarbetet med 
Svenska Tranarbetsgruppen varit. Detta har innefattat deltagande i flera möten 
med representanter från gruppen, samt deltagande i en studieresa till tranornas 
övervintringsområde i Extremadura, centrala Spanien 9 – 20 februari.

Internationella kontakter, och medföljande PR för Viltskadecenters verksam-
het, har även knutits vid besök till området Rügen – Bock i nordöstligaste Tyskland 
20 – 22 mars, samt genom deltagande i en trankonferens och den efterföljande 
Internationella Ornitologiska Kongressen i Beijing, Kina 8 – 17 augusti. 
Vid trankonferensen avhöll bland annat undertecknad en 40 minuter lång 
plenumföreläsning med titeln: “Seasonal variation in numbers and habitat 
selection of the Common Crane Grus grus in an agricultural area in South Sweden”. 
Responsen var mycket god. Under besöket till Kina gjordes dessutom ett tre-
dagars studiebesök till tranreservatet Xianghai i Jilin-provinsen i nordöstligaste 
delen av landet.



22   |   Tranprojektet på Viltskadecenter 23   |   Tranprojektet på Viltskadecenter

En hel del tid under året har även avsatts till att förbereda den europeiska tran-
konferens som skall hållas i Flämslätt, Västergötland 10 – 13 april 2003. Här 
kommer Viltskadecenter att ansvara bland annat för en heldag, då forskare 
främst från Europa, men även från övriga delar av världen, kommer att samlas 
för att utbyta erfarenheter av sitt arbete med att förebygga transkador på odlad 
gröda. Viltskadecenter kommer även att ge ut en publikation där innehållet i 
samtliga föredrag från denna dag redovisas.

När det gäller ren PR-verksamhet skall även nämnas deltagande i två radio-
program (2 x Naturmorgon), samt hjälp till journalister från fyra olika dags-
tidningar att författa artiklar där tranprojektet och Viltskadecenter presenterats 
(Göteborgs Posten, Västerbottenskuriren, Västmanlands Läns Tidning, Skara-
borgsbygden). Dessutom har information om tranprojektet förts ut via lektioner 
på kurser och föreläsningar för såväl universitetsstuderande som representanter 
från länsstyrelser och ideella föreningar.
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Slutord

Sammanfattningsvis kan man konstatera att tranprojektets första år varit mycket 
lyckat. Det var visserligen tråkigt att såpass många av de ungar som försågs 
med radiosändare dog, men de fåglar som överlevde klarade sig bra och gav 
oss mycket ny och värdefull information. Även i övrigt har verksamheten gett 
oss en hel del nya kunskaper och infallsvinklar. Nya metoder har testats, vi har 
fått intressant information om olika aspekter av tranans ekologi och beteende, 
och resultaten från äldre undersökningar har fått ytterligare stöd.

Under 2003 är det viktigt att räkningarna av rastande och översomrande 
tranor i jordbruksområden upprätthålls, samt att fler tranungar förses med 
radiosändare. Det kommer att bli väldigt spännande att se om någon av de 
tranor som fick sändare under 2002 påträffas i Sverige eller någon annanstans 
i Europa under året. Eftersom sändarna skall vara aktiva i hela fem år, för-
väntar vi oss att dessa ungar skall ge oss mycket intressant information under 
de kommande åren. Redan under 2003 kan det vara aktuellt att leta efter dem 
i Sverige genom pejling från flygplan under sommaren. Liksom under 2002 
kommer vi även under 2003 att ge ut informationsbroschyrer och faktablad 
om de resultat som framkommer ur projektet. 

Dessutom kommer information om resultaten och Viltskadecenters verk-
samhet att aktivt föras ut i massmedia och på nationella och internationella 
konferenser. Arbetet med att etablera och vidmakthålla Viltskadecenter som 
en faktor i ett internationellt kontaktnät angående skador på gröda kommer 
att fortsätta. Som ett viktigt led i detta arbete kommer Viltskadecenter att 
vara medarrangör för den europeiska trankonferensen som hålls i Sverige 10-
13 april 2003. På längre sikt är det dessutom nödvändigt att börja göra mer 
detaljerade studier av de skador fåglarna gör. Detta kommer vi preliminärt att 
påbörja under 2004.
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Tack

Ett stort antal personer har bidragit till att undersökningarna inom detta projekt 
har kunnat genomföras. Simone Röper, Malin Viktorsson och Camilla Wiken-
ros tackas för deras hängivna arbete med att inventera, räkna och pejla tranor 
under säsongen. Ett generellt tack går till hela Svenska Tranarbetsgruppen för 
stöd och trevligt samarbete under året. Clas Hermansson var ansvarig för tran-
fångsten vid Hornborgasjön, där även Leif Arvidsson och Daniela Tiede hjälpte 
till under fångstdagarna. Personalen vid Hornborgasjöns Fältstation såg till att 
praktiska problem underlättades och bjöd bland annat på gratis övernattning. 
Erik Sjöstedt och Ragnar Edberg bidrog med uppgifter om tänkbara häckningar, 
räkningar vid nattplatserna och skador på gröda i Kvismareområdet. Ett tack 
riktas dessutom till personalen vid Kvismare Fågelstation för tips och assistans. 
Daniel Green, Pieter Panérus och Jan-Olov Bergström hjälpte till med fångsten i 
Västmanland och Daniel med familj tackas dessutom för inkvartering och förpläg-
nad. Per Hansson och Ulf Skyllberg var ansvariga för fångsten i Västerbotten, 
där även ett stort antal andra personer hjälpte till. Göran Lundin arrangerade 
och gjorde att resan till Spanien blev en upplevelse på många sätt och tackas 
även för gott samarbete med att förbereda den europeiska trankonferensen 
2003. Clas och Göran pejlade dessutom tranor vid Hornborgasjön, i Tyskland 
och i Spanien. Medlemmar ur den Europeiska Trangruppen såg till att uppgifter 
om observationer av våra fåglar vidarebefordrades, och Javier Alonso ordnade 
flygpejling av tranor i Spanien.
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Publicerade arbeten 
inom projektet

Vetenskapliga/populärvetenskapliga arbeten
Hake, M. 2003. Tranprojektet på Viltskadecenter, Grimsö: undersökningar vid 

Kvismaren 2002. Fåglar i Kvismaren 18:19-26.

Hake, M. 2002. A high number of Black-necked Cranes Grus nigricollis observed 
at Koko Nor, Qinghai province. China Crane News (under tryckning).

Kongressabstracts
Hake, M., Kjellander, P., Ahlqvist, I. & Levin, M. 2002. Seasonal variation 

in numbers and habitat selection of the Common Crane Grus grus in an 
agricultural area in South Sweden. Abstracts of International Crane Workshop, 
August 9 – 10 2002, Beijing, China. China Crane News 6 (supplement): 

 30 – 31.

Rapporter
Hake, M. 2003. Tranprojektet på Viltskadecenter, Grimsö: verksamhet under 

2002. I: Rapport från Svenska tranarbetsgruppen 2002 (red: G. Lundin). 
Rapport från Svenska tranarbetsgruppen, Skövde.

Kjellander, P., Hake, M., Ahlqvist, I., Sjöstedt, E. & Levin, M. 2003. Tranor vid 
Kvismaren - antalsvariationer, val av födosöksområden och skadeförebyg-
gande åtgärder. Rapport 1/2003 från Viltskadecenter, Grimsö.

Faktablad
Viltskadecenter 2002. Tranors fördelning och val av vistelseort i jordbruks-

landskapet – samt förvaltningsråd som kan förebygga skador på gröda.

Viltskadecenter 2002. Att förebygga transkador på gröda med skrämsel-

 anordningar – användbara resultat och förvaltningsråd.
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Matning av tranor i Xianghai-reservatet i nordöstra Kina 1/9 2002. I reservatet häckar bland 
annat den hotade Japanska Tranan Grus japonensis och som en del i att försöka etablera en 
stabil stam ingår uppfödning av tranor i fångenskap. Allmänheten är välkommen att hjälpa 
till att utfodra tranorna under vissa tider på dagen. Detta är ett bra sätt att öka den allmänna 
förståelsen för tranornas situation. 
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RAPPORT nr 2/2003

Viltskadecenter • Grimsö forskningsstation • 730 91 RIDDARHYTTAN
Tel: 0581 - 920 70, 69 73 36 • www.viltskadecenter.com

Under 2002 startade Viltskadecenter vid Grimsö Forskningsstation ett 
projekt som syftar till att skydda den svenska tranpopulationen och samtidigt 
få ner kostnaderna för de skador som orsakas av tranor i jordbruksområden 
till en ekonomiskt acceptabel nivå. I denna rapport redovisas den verksamhet 
som bedrivits inom projektet och de resultat som framkommit ur studier 
som gjorts under 2002.

Tranprojektet på Viltskadecenter
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