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damage. This study was set out to gain a better understanding how these migrating cranes choose sites to forage, based 
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food in the area close by to not lose too much energy, which probably was the main reason for the birds to stay close 
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the distance to trees and shrub that they want to have a good awareness of their surroundings. Through this 
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1. Sammanfattning  

Varje år migrerar den europeiska tranan från sina övervintringsplatser i 

områdena runt norra Afrika till sina häckningsplatser i norra Europa och Asien. 

På sin resa väljer de att rasta på många platser, ofta vid grunda slättsjöar i 

jordbrukslandskapet. Under den tid tranorna uppehåller sig på dessa platser 

födosöker de på fälten kring sjöarna, vilket ofta orsakar skador på grödorna och 

därmed även ekonomiska förluster. De senaste 30 åren har populationen 

dessutom ökat kraftigt i antal, vilket medfört mer omfattande skador. Denna 

problematik lede fram till syftet och utformningen av denna studie om hur 

tranorna väljer födosökningplatser utifrån fyra omgivningsfaktorer: vägar, 

vatten, byggnader, träd och buskage? Metoden gick ut på att ett område vid 

norra Tåkern inventerades under några vårdagar 2016, där alla tranor räknades 

och markerades in på en karta. Resultatet visade att de olika faktorerna i 

frågeställningen påverkade tranans förekomst på fälten. De föredrog områden 

nära vatten och undvek områden nära byggnader, vägar, träd och buskage. 

Närheten till vatten berodde troligen på att de ofta övernattar i grunda vatten och 

då inte vill förlora för mycket energi genom att söka sig för långt från dessa 

platser för att födosöka. Avstånden från byggnader och vägar tydde på att 

tranorna ville ha ett visst avstånd från störningar orsakade av människan och 

undvikandet av träd och buskage berodde troligen på att de vill ha bra uppsikt 

över sin omgivning. Genom denna förståelse kan områden med större risk att 

dra till sig stora grupper av tranor lättare identifieras.  
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2. Introduktion 

Länge har tranan varit en omtalad fågel runt om i världen inte minst här i 

Europa. Detta till stor del på grund av sitt speciella utseende, läte och beteende, 

som också gjort att de många gånger framställts som symboler, samt 

förekommit i många gamla sägner och myter (Tillhagen 1978, Meine & 

Archibald 1996). Efter att ha övervintrat i Spanien, mellersta östern och de norra 

delarna av Afrika anländer den europeiska tranan under våren till de norra och 

mellersta delarna av Europa (Goodfellow 2012). På sin resa till sina 

häckningsplatser i Skandinavien, Polen och Ryssland samlas de på flera olika 

platser och rastar i stora antal (Goodfellow 2012 & Prange 2005). Platserna 

tranorna samlas på är ofta vid grunda slättsjöar i jordbrukslandskap, där de hittar 

övernattningsplatser i det grunda vattnen och föda på fälten runt omkring 

sjöarna (Meine & Archibald 1996). Födosöken på åkrarna medför ofta skador på 

de grödor som växer där. Exempel på skador kan vara att de äter upp nysådd 

eller färdigväxta grödor, trampar ned nyuppkommen och mogna gröda, samt 

gräver upp åkrarna till följd av födosökandet. Förekomsten av tranor kan även 

medföra en ökande spridningsrisk av sjukdomar genom spillningen dem lämnar 

på fälten (Viltskadecentret, årtal okänt).  

 

De skador fåglarna gör på fälten och dess grödor, samt den indirekta effekten att 

lantbrukaren ibland måste välja att avstå att odla vissa känsliga grödor, påverkar 

även ekonomin för de lantbrukare som drabbas (Axelsson 2004). I många 

länder, inklusive Sverige, är tranan en fredad fågel och skyddad från jakt (Meine 

& Archibald 1996). Detta gör att svenska lantbrukare som har drabbats av 

skador på grund av tranor kan få ersättning av staten. År 2003 beviljade 

Sveriges länsstyrelser 51 000 kr i ersättning för skador gjorda av enbart tranor, 

vilket var detta 19 % av den totala summan för ersättning till skador orsakade av 

vilt och ingen ersättning betalades ut till Östergötland (Viltskadestatistik 2003). 

Lite mer än ett decennium senare, år 2015, såg ersättningen för skador gjorda av 

stora fåglar annorlunda ut. Det beviljades 2 123 000 kr för skador orsakade av 

enbart tranor, vilket utgjorde 46 % av den totala ersättningen som delades ut i 

hela landet till de som drabbats av skador förorsakade av vilt. Av den totala 

ersättningen gick 4 % till drabbade i Östergötlands län (Viltskadestatistik 2015).  

 

En stor del av de pengar staten delar ut är till för förebyggande åtgärder och ges 

som bidrag till lantbrukare för skrämselanordningar såsom gaskanoner, 

fågelskrämmor och vindsnurror, och därmed motverka risken för stora skador 

(Axelsson 2004). År 2003 beviljades bidrag på 547 000 kr för att förebygga 

skadorna på gröda orsakat av vilt och 20 % gick till Östergötland 

(Viltskadestatistik 2003). År 2015 hade summan ökat till 3 438 000 kr i bidrag 

och de län som hade högst summa var Östergötland men 17 % och Örebro med 

24 % (Viltskadestatistik 2015). Den troliga anledningen till att dessa län fick 

beviljat de högsta summorna av bidrag är att två av de stora slättsjöarna där 

många tranor rastar i Sverige ligger i dessa län, Kvismaren i Örebro och Tåkern 

i Östergötland.  
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I den norra delen av Europa är vårmigrationen av tranor inte lika markant som 

höstmigrationen, då tranorna oftast stannar längre på hösten än på våren (Prange 

2005). Även antalen observerade individer skiljer sig mellan vår och höst, vilket 

med största sannolikhet beror på att på att det inte är lika bråttom på hösten och 

samlas i större grupper, då de flesta har reproducerat sig och tar det lugnt på 

vägen tillbaka till övervintringsområdena (Meine & Archibald 1996). Fåglarnas 

migrationsruter är också något som påverkar antalen individer som observeras 

respektive årstid (Prange 2005). Antalen rastande tranor påverkar den mängd 

skador som blir och då tillbudet på grödor ser också olika ut vår och höst gör 

detta också att skadebilden skiljer sig åt (Axelsson 2004).  

 

Globalt sett uppskattas idag populationen av den europiska tranan till 

någonstans mellan 360 000 till 370 000 individer med förekomster på de 

asiatiska, europeiska och afrikanska kontinenterna (IUNC 2016). Under de 

senaste två decennierna har populationen tranor i Europa ökat kraftigt. Ett 

exempel är höstrastande individer i Tyskland som ökat från 45 000 till 225 000 

mellan 1987 och 2008 (Mewes m.fl. 2010). Det finns även andra exempel på 

den stora ökning som har skett. Fågelsjön Kvismaren i Örebro län har haft ett 

ökande antal höstrastandet tranor från och med slutet av 1980-talet, då det var ett 

hundratal individer rastande tranor jämfört med 2009 och 2010 då det var över 

15 000 respektive 20 000 rastande individer (Kvismaren fågelstation 2016). Ett 

tredje exempel på ökningen och då även på vår- och sommartranor är fågelsjön 

Tåkern i Östergötland. Under våren 2003 räknades tranor mellan mars och april 

med ett vårrekord på 2 370 individer den 5 april (Tåkerns Fältstation 2003). 

Vårrekordet ökade året efter till 3 220 individer, vilket höll sig fram till 2014 då 

det nya rekordet blev 4 000 observationer efter ett par år med tämligen låga antal 

vårrastande tranor. Höstrastande tranor har haft en större ökning än vårrastande 

tranor genom åren. I slutet av 1980-talet kom det precis som vid Kvismaren 

knappt ett hundratal som under de senaste 20 år har ökat till tusentals. År 2014 

beräknades de höstrastande tranorna till 7 100 individer (Tåkerns Fältstation 

2014). 

 

Den kraftiga ökning som har skett av tranans population och val av resväg 

genom Europa till sina häckningsplatser beror troligen på den restaurering av 

lämpliga rastningsområden som skett. Under 1800-talet skedde utdikning av 

våtmarker i stora områden av Sverige (Länsstyrelsen Kalmar län 2016). I många 

fall skedde detta för att få tillgång till mer odlingsbar mark (Naturvårdverket 

2016). På senare år har det skett många restaureringar av slättsjöar i 

jordbrukslandskapet, vilka är lämpliga övernattning för tranorna. Många 

forskare tror att detta tillsammans med antal passande häckningsplatser är det 

som främst begränsar tranornas antal (Viltskadecenter 2004). 

 

Skadorna på grödorna har ökat parallellt med den stora ökning som skett i 

antalet rastande tranor, vilket kan ses i statistiken genom den ersättning och 

bidrag som har beviljats (Viltskadestatistik 2015), samt lantbrukarnas missnöje 
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för fåglarna (Svenska tranarbetesgruppen 2008 & Länsstyrelsen i Östergötland 

2006). Det kostar lantbruket kring dessa rastplatser och samhället stora summor 

pengar, som dessutom riskerar att öka om antal ökar ännu mer framgent. Syftet 

med denna studie var att få en bättre förståelse hur tranorna väljer födosökslokal 

under vårmigrationen. Att försöka se om olika områdesfaktorer påverkar tranans 

val av lokal, samt i bästa fall kunna utforma enklare och mer långsiktiga 

lösningar för lantbrukare och därmed även samhället för att minska skadorna 

orsakade av tranor. Detta genom att undersöka om tranan begränsas av något 

respektive undviker vissa faktorer, vilket ledde fram till frågeställningen 

”Påverkar vägar, vatten, byggnader, träd och buskage tranans förekomst på fält 

kring Tåkern?”. Hypotesen var att vägar och byggnader skulle påverka tranans 

förekomst och att de skulle undvika att vara nära dem på grund att den 

mänskliga aktiviteten skulle skrämma. Även vatten kommer troligtvis påverka 

vilka fält tranorna söker sig till, då de antagligen inte vill dra sig allt för långt 

från sina övernattningsplatser i det grunda vattnet. Träd och buskage kommer 

också troligen påverka förekomsten då predatorer ofta befinner sig i dessa, vilket 

kan skrämma bort fåglarna. 
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3. Material & metoder 
   3.1 Försökslokal 

Ett studieområde vid norra Tåkern valdes (Figur 1) eftersom det rapporterats 

stora mängder av tranor där under våren 2016.  

Figur 1. Karta över sjön Tåkern i Östergötlands län. Det linjerade området i det 
översta vänstra hörnet på kartan är observationsområdet. ©Lantmäteriet  

   3.2 Fältarbete  

Området inventerades på förmiddagen under sex vårdagar 2016, 25/5 – 28/5, 

10/5 och 12/5 av samma två observatörer. Varje dag togs en ny rutt för att kunna 

observera olika delar av området vid olika tidpunkter. Under inventeringen 

eftersöktes tranor och deras antal markerades på en karta. Individerna 

observerades från olika riktningar för att öka precisionen i markeringarna på 

kartan. 

 

Uppskattningen av antalet individer gjordes genom att grupperna av tranor 

sveptes över med någon typ av kikare och räknades oberoende av de båda 

observatörerna. Ett medelvärde av de båda räkningarna noterades.  
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   3.3 Analys 

  3.3.1 GIS – Geografisk informationssystem 

Terrängkarta, översiktskarta, ortofoto och jordbruksblock, från SLU och 

Lantmäteriet, laddades ner från Geo-data-portalen och lades sen in i det grafiska 

informationssystemet, ArcGis 10.3.1. Även observationerna från varje fältdag 

fördes över till programmet efter de markeringar som gjorts i fält. En shapefil 

(punkter) för varje observationsdag skapades och punkter fördes för hand in i 

programmet genom verktyget ”Editor”. Observationsområdet markerades också 

i programmet som en shapefil (polygon) med hjälp av ”Editor”. Ett träd- och 

buskskikt skapades som en shapefil (polygon) med ”Editor” genom att alla träd 

och buskar som sågs på ortofotot markerades.  

 

Alla observationer från fältdagarna slogs ihop till ett lager genom verktyget 

”Merge” för att se det totala antalet observerade tranor i området och för att 

kunna se om de samlades någonstans. Sen utfördes fyra stycken 

avståndsanalyser med hjälp av verktyget ”Near”. Den första analysen var på 

tranors avstånd till närmsta väg (terrängkartans allmänna och enskilda vägar). 

Andra analysen rörde tranors avstånd till närmsta träd eller buske (det skapade 

träd- och buskskiktet). Tredje analysen mätte tranors avstånd till närmsta sjö 

eller sankmark (terrängkartans sankmark och översiktskartans sjöar). Den fjärde 

avståndsanalysen gick ut på att mäta tranors avstånd till närmsta byggnad 

(terrängkartans bebyggelsesymboler och byggnader).  

 

Om tranorna inte skulle ha några preferenser kring uppehållsplats skulle dom 

fördelas slumpmässigt över studieområdet. För att värdera om observationerna 

avvek ett slumpvis uppträdande skapades ett lager med slumpmässigt 

utplacerade punkter inom observationsområdet. Detta gjordes med hjälp av 

verktyget ”Create Random Points”; antalet slumpvisa punkter (2690) var lika 

stort som totala antalet observation. Även till dessa punkter utfördes 

avståndsanalyser för de olika faktorerna. De utfördes på samma sätt som 

analyserna för de observerade punkterna.  

 

  3.3.2 Excel 

Värden som kom fram i avståndsanalyserna exporterades sedan till programmet 

Excel för att göra ytterligare analyser. I Excel gjordes kumulativa frekvenser för 

varje studerad faktor och för både de observerade och de slumpmässiga 

punkterna. De kumulativa frekvenserna för de observerade punkterna och 

slumpmässigt utplacerade punkterna jämfördes sedan i ett punktdiagram för 

vardera omgivningsfaktor, med antalen punkter i procent på y-axel och avstånd i 

meter till närmsta faktor på x-axeln.  
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4. Resultat 

Observationerna var koncentrerade på Hånger-udden och då främst vid 

sydspetsen (Figur 2). Totalt var det 2690 observationer i studieområdet, 4 % 

första dagen 15 % andra dagen, 21 % tredje dagen, 45 % fjärde dagen, 6 % 

femte dagen och 9 % sjätte och sista dagen i fält (Figur 3). 

 

 
Figur 2. Karta över observationsområdet. De blå punkterna är det totala antalet 
observationer tranor och de svarta punkterna och figurerna är byggnader. Den gula 
tjocka heldragna linjen är en asfalterad landsväg, de gråa linjerna är grusvägar och 
de svarta streckade linjerna är mindre grusvägar. De blåa områdena och linjerna, 
samt blåstreckade områdena är vatten. ©Lantmäteriet 
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Figur 3. Karta över observationerna de olika fältdagarna. Den tjocka svarta linjen 
ringar in studieområdet och de smala svarta linjerna är jordbruksblocket 2016 från 
jordbruksverket. Observationer den 25/5: mörkgröna punkter, 26/5: röda punkter, 
27/5: lila punkter, 28/5: gula punkter, 10/5: svarta punkter, 12/5: blå punkter. De 
ljusgröna markeringarna i kartan är träd och buskar. ©Lantmäteriet 

Resultaten visade att byggnader, sjö eller sankmark, väg och träd eller buskage i 

viss mån påverkade tranornas förekomst. Variabeln byggnader hade en större 

andel observerade tranor som hade ett längre avstånd till närmsta byggnad än de 

slumpmässigt utplacerade tranorna. Ungefär 90 % av observationerna hade ett 

avstånd på minst 200 m från någon byggnad. De slumpvisa punkterna hade ett 

kortare avstånd till byggnaderna, cirka 10 % av dessa var inom en 100 m radie 

från en byggnad (Figur 4a). Mängden observationer ökade med avståndet från 

byggnaderna, fram till 760 m då antalet observationer började avta.   

 

Vatten var viktigt för förekomsten av tranor. Detta sågs genom att inga 

observationer gjordes längre bort än cirka 1200 m jämfört med de slumpvist 

uppträdande där det avstånden var inom 2400 m från vattnet. Cirka 50 % av de 

observerade individerna var inom 450 m från vattnet och de slumpmässiga 

punkterna hade 40 % inom detta avstånd (Figur 4b). De strandnära områdena, 

upptill 100 m undveks av de observerade individerna jämfört med de slumpvisa.  
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Avståndsanalysen för observationerna till närmsta väg visade tendenser till att 

ha ett större avstånd i förhållande de slumpmässiga punkterna (Figur 4c).  

 

Variabeln träd eller buskage visade ett större avstånd till träd och buskage hos 

observationerna fram till cirka 50 m då de hade ett kortare avstånd till variabeln 

än de slumpvisa punkterna. Runt 5 % av observationerna var inom en 25 m radie 

från ett träd eller buskage och för det slumpade punkterna var cirka 15 % inom 

samma radie (Figur 4d).  
 

Tabell 1. Medelavstånden (m) till de undersökta områdesfaktorerna för de 
observerade värdena och de slumpvist utplacerade, samt deras standardavvikelse. 

 

 
Figur 4.  Punktdiagram med jämförelse av den kumulativa frekvensen för antalet 
observerade individer (ljusgråa punkter) och slumpmässigt utplacerade individer 
(mörkgråa punkter) i procent, båda i förhållande till avståndet till närmsta a) byggnad, 
b) sjö eller sankmark, c) väg, d) träd eller buskage. 

 Observerade Slumpvisa 

Områdesfaktor Medelavstånd Standardavvikelse Medelavstånd Standardavvikelse 

Byggnader 483 269 317 206 
Vatten 478 373 756 659 
Vägar 339 217 254 227 
Träd och 
buskage 

140 106 174 139 
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Figur 5. Karta över observationsområdet med de slumpvist utmarkerade punkterna. 
Den breda svarta linjen avgränsar området, de bruna punkterna är de slumpmässigt 
utplacerade punkterna och de blå området är sjö och det streckade blå området på 
kartan är sankmark.  
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5. Diskussion 

Förekomsten av tranor påverkas av de variabler som undersökts i studien. 

Närhet till vatten och avstånd från byggnader var troligen de faktorer som var 

viktigast för tranan i valet av födosökningsplats. 

 

Även vad gällde vägar avvek de observerade avstånden från de slumpvisa, då de 

observerade individerna hade ett längre avstånd från vägar än de slumpvis 

utplacerade. Punkterna låg på väldigt liknande avstånd de första 50 m, men 

sedan hade observationerna för det mesta ett större avstånd till vägar. Troligen 

skulle punkterna i Figur 4c skilja sig mer om avståndsanalyserna var uppdelad i 

mindre och större vägar, då antalet observationer var som högst vid de mindre 

grusvägarna i nära anknytning till fälten (Figur 2). Runt omkring den större 

asfalterade landsvägen, som avgränsade området i norr fanns knappt någon 

observation (Figur 2). Skillnaden i observationer mellan de olika vägtyperna 

berodde troligen på den olika grad av aktivitet som skedde på dem. Avståndet 

till vägar och speciellt de med högre aktivitet kan tolkas som att de vill undvika 

områden med hög mänsklig aktivitet och väljer områden efter detta, vilket även 

andra studier visar (Franco m.fl. 2000). 

 

Ett annat resultat som tyder på detta var analyserna gällande byggnader. 

Tranorna som observerades hade ett medelavstånd på cirka 483 m till närmsta 

byggnad jämfört med de slumpvisa punkterna som hade ett medelavstånd på 317 

m (Tabell 1). Enligt resultatet ökar sannolikheten att göra observationer med 

avståndet från byggnader, vilket kan tolkas som att individerna vill undvika 

dem. Även detta beror troligen på den mänskliga aktivitet som vanligtvis sker 

runt och i husen. Det finns flera studier som undersökt fåglars rädsla för 

människor. I princip alla arter flyr när en människa kommer tillräckligt nära, 

vilka faktorer som styr detta är idag relativt okänt. Det tros bero på att de ser 

människan som ett hot (Blumstein 2006). Större fåglar har större ”flight 

initiation distance”, vilket innebär det avståndet ett djur reagerar på ett hotande 

stimulus, än mindre fåglar (Blumstein 2006). I fältarbetet märktes detta tydligt, 

då de observerade individerna ville hålla ett visst avstånd till observatörerna och 

flydde när de kom för nära, till skillnad från mindre fåglar.  

 

Större fåglar, som tranor, har ofta en sämre rörlighet (Marden 1987 & Witter 

m.fl. 1994) och blir lättare upptäckta av predatorer (Blumstein 2006), vilket kan 

vara orsaken till att de har större ”flight initiation distance”. Rädslan för 

människan kan bero på att tranorna ser människan som en predator, då 

människor har jagat trana i många hundra år. Idag är den dock skyddad från jakt 

i många länder (Meine & Archibald 1996), men ser troligen ännu människan 

som ett hot då den fortfarande jagas illegalt på vissa ställen i världen (Meine & 

Archibald 1996). 
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Träd och buskar verkade också påverka tranors förekomst på fälten. Tranorna 

verkade undvika direkt närhet till träd och buskar. Något som troligtvis beror på 

att tranorna vill ha uppsikt över sin omgivning och vill därför inte vara i 

närheten av träd och buskar som kan skymma sikten. Träd och buskage är ofta 

platser som dra till sig predatorer av olika slag, vilket också kan vara en 

anledning till att tranorna vill hålla ett visst avstånd till dem (Mangas m.fl. 

2008).  

 

Efter ungefär 50 m verkar det som att tranorna vill hålla ett mindre avstånd till 

träd och buskar jämfört med de slumpvis utplacerade punkterna, vilket kan bero 

på att en stor del av de träd och buskar som fanns i området var belägna nära 

vattnet och tranorna höll sig nära vatten. Detta kan ha påverkat kurvan för den 

kumulativa frekvensen för observerade individer i förhållande till träd eller 

buskage (Figur 4d) ser ut som den gör. Om denna kurva jämförs med kurvan för 

den kumulativa frekvensen för observerade individer i förhållande till sjö eller 

sankmark (Figur 4b) kan tydliga likheter ses i hur de uppför sig. Troligen för att 

de beror lite av varandra i och med hur det ser ut i området och vad som 

prioriteras av tranorna.  

 

Närhet till vatten var som nämnt också något som påverkade valen av fält hos 

tranor, samt kanske var den viktigaste faktorn som styr dem i deras förekomst. 

Ungefär 40 % av de totala observationerna gjordes inom 150 från någon sjö eller 

sankmark, medan de slumpvisa punkterna hade 25 % av det totala antalet inom 

samma avstånd. Närheten till vatten kan bero på att de ofta övernattar i det 

grunda vattnet (Prange 2005) i grunda fågelsjöar och våtmarker.  

 

De första 75 metrarna vid sjö och sankmark vad det en större andel slumpvisa 

punkter än de observerade punkterna. Ungefär 20 % av de slumpmässiga 

punkterna är 0 m från vattnet (Figur 4b), vilket beror på att en stor del av 

punkterna placerades i sankmarken (Figur 5) som var en av de faktorer som 

användes i mättningarna av avstånd till vatten. Detta gör att kurvan för de 

observerade individerna visar en trend att tranorna vill vara längre från vattnet 

men den är minimal. Trendenkan  ha förstärkts genom att det var svårt att 

komma åt att observera områdena närmast vattnet, då det var mycket åkermark 

och på många platser även ett fågelskyddsområde som inte fick beträdas av 

obehöriga. Många platser nära vattnet hade även kanter med skog, vilket gjorde 

det svårt att se om de befann sig på andra sida bältet av träd. Kurvan för de 

observerade punkterna (Figur 4b) kan därför troligen ha sett annorlunda ut om 

dessa platser kunde ha observerats bättre, troligtvis hade den första delen av 

kurvan i legat närmre frekvenserna för de slumpvisa punkterna.  

 

De flesta observationerna gjordes på Hånger-udden (Figur 2) och speciellt dess 

sydspets (Figur 3). Även detta beror troligen på närheten till vattnet och dess 

möjliga sovplatser. Enligt en lokal ornitolog (Adam Bergner, muntligen), 

övernattar en stor del av tranorna i området vid Tovören, östra sidan av Tåkern, 

och födosöker sedan i området över dagen. Tranorna vill troligen hålla sig 
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relativt nära sina övernattningsplatser, eftersom det kräver mer energi att flyga 

längre bort för att födosöka och då krävs det även att de behöver äta mer för att 

balansera ut energiförlusten.  

 

Tranors förekomst påverkas även av vilken typ av gröda som odlas, vilket stadie 

den är i och tid sedan den skördats (Nilsson m.fl. 2016). Axelsson (2005) visar 

till exempel att stubbåker verkar vara det habitat tranan helst födosöker på och 

aktivt söker upp när det blir tillgängligt under sensommaren och höst. Under 

våren söker sig tranorna istället till nysådd av spannmål och under sommaren 

drar sig tranorna till trädor. Av totalt 21 735 observationer gjordes 43 % på 

stubbåker, 33 % på spannmål och 14,5 % på träda (Axelsson 2005). 

Sannolikheten att hitta tranor på stubbåkrar och spannmålsåkrar minskar med 

tiden efter den har skördats respektive såtts, vilket troligtvis beror på att 

mängden föda minskar och att de överblivna fröna börjar gro (Nilsson m. fl. 

2016).  

   5.1 Samhälleliga & etiska aspekter 

Med ökande populationer av tranor ökar också risken att de orsakar skador på 

grödor runt deras färdväg genom Europa och Asien. Detta är ett problem för 

lantbrukarna då skadorna kan drabba dem ekonomisk genom minskad skörd 

eller att de måste undvika att odla vissa grödor och utföra olika tidskrävande 

skyddsåtgärder. Därför vore alternativa, förebyggande åtgärder välkomna. Detta 

för att både jordbruket med alla dess fördelar och trana som art ska kunna finnas 

kvar, utan att de olika intressena kolliderar allt för mycket och att kompromisser 

ska kunna göras.  

   5.2 Konklusion 

Tranors förekomst på åkermark påverkades av de undersökta faktorerna. Närhet 

till vatten, bra uppsikt och inte för mycket störningar i form av mänsklig 

aktivitet, samt även tillgängligheten av mat är faktorer som till stor del styr deras 

val av lokal att födosöka på. Detta kan skapa problem för många lantbrukare i 

områden som uppfyller dessa krav. Genom att få en större förståelse för vad som 

påverkar valet av födosökningslokal hos tranorna kan riskområden, områden där 

det finns större sannolikhet att stora flockar samlas, lättare identifieras. 

Identifieringen av områden som löper större risk att besökas av stora antal tranor 

är viktig för att kunna förebygga skadorna på bästa sätt. Exempelvis genom 

skrämsel och möjlighet att odla grödor med mindre känslighet, samt kunna 

avleda dem till mindre känsliga områden. Det är även viktigt med fortsatta 

studier inom detta område för att få en bättre och mer detaljerad förståelse för 

inom vilka avstånd från olika omgivningsfaktorer som tranan rör sig, samt en 

fortsatt uppföljning på populationsutvecklingen inom arten. Detta för att med en 

ännu större sannolikhet och precision kunna peka ut riskområdena, men även för 

att kunna hitta fler möjligheter och kanske till och med enklare lösningar genom 

användning av omgivningsfaktorerna för att förebygga skadorna. 
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