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1.* Bakgrund och målsättningar

• I flere länder är denna metod den huvudsakliga 
för uppföljning av terrestra fågelarter

• I Finland har inventeringar gjorts sedan 1984, nu 
finns 66 punktinventeringsrutter/jfr, Sverige, 
Norge, Danmark >250 rutter/år/land

• Det insamlade datat medger:

1)Uppföljning av årliga variationer

2)Kartering av fågelfaunan i olika livsmiljöer

3)Klargörande av fågeltätheten
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* Nummern i rubriken hänvisar till motsvarande  beskrivning av metoden: 

http://www.fmnh.helsinki.fi/seurannat/pistelaskenta/index.htm



1. Bakgrund och målsättningar 
• Inventering av: 
- Alla terrestra fågelarter
- vadare
- Sumphöns (ej sothöna)
• Inventeras inte:
- Lommar
- Doppingar
- Sjöfåglar
- Måsfåglar
- Sothöna
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2. Hjälpmedel och tidsåtgång
• God artkännedom förutsätts: Man ska känna 

igen fåglarnas sång, lock- och varningsläten

• För inventeringen bör man reservera 2,5-4 
morgontimmar/rutt

• Häfte, penna, klocka (skall visa sekunder), kikare 
och beroende på rutten även karta och kompass

• Rutten kan märkas ut i terrängen om där inte   
finns vägar 4



3. Val av rutt och punkter

• Man får välja rutten själv

• Det viktigaste är att  man räknar samma 
punkter vid varje inventering!!

• Punkterna bör väljas så att den inventerade 
livsmiljön är så enhetlig som möjligt

• Omkring punkten bör det finnas samma 
livsmiljö inom en radie på minst 50 m

• Varje punkt placeras i någon av följande 
livsmiljöer:
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3. Val av rutt och punkter

• Granskog

• Tallskog

• Lövskog

• Blandskog

• Lövplantering (<5m)

• Barrträdsplantering (<5m)

• Hygge

• Tallkärr

• Öppen mosse

• Strandäng

• Åker

• Landsbygsbebyggelse

• Park

• Stadsmiljöer

• Fjällbjörkskog

• Kalfjäll

• Annan (vad?)
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3. Val av rutt och punkter

• Fritt transportsätt (till fots,cykel,bil,båt)

• I skog bör punkterna ha minst 250 m mellanrum, i 
öppet landskap minst 350 m

• På detta sätt minimerar man risken att räkna 
samma fågel två gånger; men om en fågel ändå 
hörs till två punkter räknas den på båda 

• 1 inventeringsrutt skall ha  20 punkter

• 5 min observationstid/punkt 
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500 m

En modellrutt 

• En cirkulär rutt är att föredra

• 5-15 km åks med cykel eller bil
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Modellrutt (delförstoring)

• Samma livsmiljö inom minst 50 m radie kring 
punkten

• Inga punkter placeras på gränsen mellan två 
livsmiljöer

• Tag gärna punkternas koordinater med GPS!

9500m



4.Inventeringsperiod och 5. Tid på dygnet

• Södra Finland: 20.5.–20.6.

• Norra Finland: 30.5.–30.6.

• Samma rutt inventeras årligen under samma tid 
(± 7 dygn) beroende på hur tidig våren är!

• Samma inventerare kan räkna flere rutter under 
en säsong

• Inventeringen bör göras kl 04–09 då fåglarna 
sjunger som mest!

• Efter kl 10 är det för sent att göra inventeringar 
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6. Väderleken

• Inventeringen bör göras vid uppehållsväder 
och då vinden är så svag som möjligt

• Vid måttlig vind, regn eller kyla bör man 
ställa in inventeringen
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7. Terrängarbetet

• Förflytta dig till punkten 
så att du stör fåglarna 
så litet som möjligt

• Notera:
1) Punktens nr
2) Livsmiljöns kvalitet
3) Starttid
4) Fågelarterna
5) Anteckna arter inom 50m 

radie och utanför skilt!
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7. Terrängarbetet
• Inventeringen avslutas efter 

exakt  5 minuter

• Efter detta kan man 
granska läget för de 
sjungande fåglarna i 
närheten av 50 m radien: 
innaför- (I) eller utanför (U)

• Samma fågel kan höras till 
flere punkter

• För noggrann bokföring –
speciellt då du noterar 
annat än sjungande hanar 
(t.ex flygga ungar i flock)
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• För användandet av kikare gäller samma regel 
som vid linjetaxering dvs. den används för att 
identifiera fåglar man hört eller sett med 
blotta ögat

• Ingen spaning med kikare eller tubkikare

7. Terrängarbetet



8. Tolkning av observationerna

• Den enhet som räknas är 
par, inte individ

• Som par räknas 
1) Observerad eller avlyssnad hane

2) Par

3) En ensam hona

4) Kull med ungar

5) Bo
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• Observationer av ungkullar av tidigt 
häckande arter (korsnäbbar, stare, gråsparv, 
kråka, grönsiska och -sparv) delas med 5  (1-5 
ind. = 1 par, 6-10 ind. = 2 par, etc.)

• Ungkullar av sent häckande par delas med 
2 (1-2 ind. = 1 par, 3-4 ind. = 2 par, etc)

• Fåglar som tydligt flyttar räknas ej - vare sig de ses 

rastande eller flyger över punkten.

8. Tolkning av observationerna - flockar



9. Ifyllande av elektronisk inventeringsblankett 
• Övre delen av blanketten: Allmänna uppgifter

• Anvisningar för ifyllandet i de ”röda trianglarna”
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• Nedre delen av 
blanketten: 
Observationerna 
fylls i

• Direktiv för 
inventeringsarbete 
finns på en skild sida 
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9. Ifyllande av elektronisk inventeringsblankett 



• Helst årligen och av samma inventerare! (Om ny 
inventerare ankommer klassas rutten som en ny rutt)

• Inventeringsperioden får avvika endast ± 7 dygn

• Justera tidpunkten inom denna ram med beaktande av 
hur tidig våren är. Då blir resultaten som mest 
jämförbara

• Tidpunkten för starten får avvika högst ± 30 min

• Tilläggsinformation: 
www.luomus.fi/seurannat/pistelaskenta/index.htm

Linnustonseuranta@Luomus.fi
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10. Upprepning av inventeringen



l Finland räknades 66 punktinventeringsrutter år 2016. Målsättningen är 100! 19

Nu återstår endast att starta en egen punktinventeringsrutt!


