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Generellt låga smågnagarbestånd, med 
bottennivå på våren, väntas 2016
Hur var sorkläget i fjol? Generellt minskade flera arter mycket kraftigt vintern 
2014/15, både i skogslandet och fjällen. Dessutom avtog tillväxttakten ytterligare 
jämfört med 2013 och 2014, och i de flesta fallen var beståndstätheterna på hösten 
lägre än året innan.

Det enda tydliga undantaget utgjordes av gråsiding i Västerbottens skogsland och 
fjälltrakter och i Norrbottensfjällen, där beståndstoppen nåddes hösten 2015; en 
liknande situation som på 70-talet i skogslandet, då gråsidingen var den art som 
kulminerade senast i cyklerna.

I Västerbottensfjällen registrerades en del fjällämmel men inga höga tätheter, i 
Norrbottens-fjällen ännu lägre tätheter, och i Jämtlandsfjällen inga fjällämlar alls. 
Skogslämmel saknades i samtliga fjällområden.

Grimsöområdet karaktäriserades av mycket låga sorktätheter.

Hur blir 2016? Det generellt långt framskridna fasläget för sorkcyklerna, där 
bestånds-nedgångar även inletts i en del fall, pekar mot att en generell bottenfas 
sannolikt kommer att kunna registreras våren-försommaren 2016.

Under sommaren bör en ökad tillväxttakt kunna ses i smågnagarbestånden på flera 
håll, åtminstone för skogssork i skogslandet. Överlag väntas emellertid inga stora 
numerära beståndsökningar, då ökningen i de flesta fall antas starta från mycket 
låga nivåer.

Eftersom låga smågnagarbestånd väntas våren 2016, förväntas även 2016 bli ett 
svagt år för rovviltet, särskilt för smågnagarspecialisterna. Risken för både skador 
på skogsplant och spridning av sorkfeber bedöms dessutom vara låg vintern 
2016/17.

I ett längre perspektiv har sorkarna minskat i skogslandet: En stark minskning 
har skett i Västerbotten, särskilt på våren, under 80-, 90- och 00-talet jämfört med 
70-talet. Beståndsvariationerna, sorkcyklerna, med toppar vart tredje eller fjärde år
har avtagit i styrka.

Minskningen i skogslandet är inte begränsad till norra Sverige utan syns mycket 
tydligt även i Grimsöområdet vid gränsen mellan Västmanland och Närke.

Gråsidingens nedgång i Västerbotten står i en klass för sig med en beståndsstorlek 
i slutet på 00-talet, på både våren och hösten, på bara någon procent av vad den 
var som mest i början av 70-talet. Arten verkade då vara näst intill "utdöd" i det 
brukade skogslandskapet.

Även skogssork och åkersork har visat en minskad beståndsstorlek, men deras 
minskning har inte varit lika dramatisk som för gråsidingen och gäller främst 
vårstammens storlek.
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En slående förändring, vid sidan av minskningen i antal, är det ökade 
säsongsmässiga inslaget i beståndsvariationerna. Både gråsiding och åkersork har 
minskat betydligt oftare i antal över vintern fr o m 80-talet jämfört med under 70-
talet.

Kurvorna över 70-talets beståndsutveckling visade ett jämnt mönster, som från 
senare delen av 80-talet ersattes med ett mycket hackigare "sågtandsmönster" pga 
av vinternedgångarna. 

Sorkcykeln 2006-08 innebar ett undantag från den nedåtgående trenden för 
skogssork, som 2007 visade de högsta beståndstätheterna sedan ”all time high” i 
början på 70-talet.

Sorkcykeln 2009-12 innebar liknande undantag för åkersork, som då visade den 
högsta toppen sedan 70-talet. Gråsiding visade under de två senaste cyklerna de 
högsta topparna sedan mitten av 80-talet, även om beståndsnivåerna ännu låg långt 
under 70-talets nivåer.

Arbetshypotesen i samtliga fall är emellertid att det bara handlar om tillfälliga 
återhämtningar. 

Varför har sorkarna minskat? Orsaken till minskningen är okänd, men den 
beror troligen på någon miljöstörning. Gråsidingens minskning antas främst bero 
på en kombination av negativa konsekvenser av, dels varmare vintrar, dels 
landskapsförändringar pga skogsbruket.

Sannolikt har de senare årens mildare vintrar haft en negativ effekt, bl a genom att 
göra det skyddande snötäcket mer instabilt och kortvarigt. Skogsbruket har 
minskat livsmiljöerna av äldre skog och ökat andelen hyggen och ungskog.

Åkersorkens och skogssorkens minskning antas bero på varmare vintrar. Tillfälligt 
kallare vintrar med ett stabilt och långvarigt snötäcke, som är bra ur 
skyddssynpunkt, kan emellertid förväntas gynna smågnagarnas övervintring och 
tillfälligt bidra till högre tätheter.

Påverkas rovdjuren? Ja. Minskningen i sorkbestånden är ett stort hot mot de 
rovdjur som lever på sorkar. Pärlugglan har minskat kraftigt sedan början av 80-
talet i Västerbottens skogsland. För de flesta rovdjur saknas emellertid bra 
uppgifter på beståndsstorleken.

Långtidstrender i fjällen? Mätserierna från fjällen är för korta för en säker 
bedömning av hur utvecklingen av sork- och lämmelbestånden sett ut innan 00-
talet, men det är troligt att de minskat även där under en period fram till slutet av 
90-talet.

Den påfallande säsongsmässigheten med återkommande vinternedgångar och 
"sågtandsmönstrade" kurvor över beståndsutvecklingen var kännetecknande för 
både sorkar och lämlar även i Ammarnäs under 90-talet. 
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Det tyder på en liknande störning i fjällen, som i Västerbottens skogsland, som 
troligen kan förklara de låga sork- och lämmelbestånden då. 

Däremot saknades "sågtandsmönstret" för såväl gråsiding, åkersork, fjällämmel 
som skogslämmel under cyklerna på 00-talet, som generellt visade mycket höga 
beståndstätheter, i nivå med cyklerna i skogslandet på 70-talet.

Bilden av mycket starkare gnagarstammar i fjällen än i skogslandet på 2000-talet 
förstärktes under 2007 och 2011, då tätheterna på hösten i Ammarnäs var ca 80 
resp. 175% högre än vid topparna i skogslandet och mer än 25 resp. 50% högre än 
där vid ”all time high” 1973.

Det är emellertid ännu för tidigt att tolka den rikliga sorkförekomsten i fjällen på 
2000-talet som annat än ett tillfälligt trendbrott. En tillbakagång till minskande/
låga sorkbestånd kan ske snabbt om vi får tillbaka 80- och 90-talens mildare 
vintrar med sämre snöförhållanden.

Miljöövervakning, varför? Miljöövervakning av smågnagare ingår som ett av 
många delprogram i den Nationella miljöövervakningen i Naturvårdsverkets regi.

Det beror på att framför allt sorkar och lämlar är mycket viktiga i näringskedjorna 
både i skogen och fjällen. Smågnagarna är basföda för många rovdjur och har stor 
betydelse för den biologiska mångfalden av ugglor, rovfåglar och rovdäggdjur.

Antalet sorkar varierar kraftigt från år till år, i norra Sverige i sk sorkcykler med 
beståndstoppar vart tredje eller fjärde år, även om cyklerna generellt dämpats på 
senare år.

Variationerna i sorktillgången styr hur fortplantning och beståndsstorlek normalt 
varierar hos många rovdjur. Sorkar är även viktiga för vegetationsdynamiken och 
sprider bl a sorkfeber. 

Syfte? Miljöövervakningen av smågnagare ska ge bakgrundsdata, bl a för tolkning 
av eventuella fortplantnings- och beståndsförändringar bland rovdjur, rovfåglar 
och ugglor.

Man ska även kunna upptäcka avvikelser från sorkarnas och lämlarnas normala 
täthets-variationer som kan indikera störningar av deras fortplantning och/eller 
beståndsvariationer, beroende på t ex kemisk påverkan, landskapsförändringar 
eller hittills okända faktorer.

Smådäggdjur sparas även för Miljöprovbanken som underlag för tillbakablickande 
studier, t ex av förekomsten av kemiska ämnen och humanpatogener och av 
djurens fortplantning.
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Var? Övervakning sker i skogslandet i Västerbotten sedan 1971 och 
Grimsöområdet (Västmanland/Närke) sedan 1973, och i fjällen i Ammarnäs (AC-
län) sedan 1995 och i Stora Sjöfallet (BD-län) och Vålådalsfjällen (Z-län) sedan 
2001. 

Hur? Övervakningen görs vår och höst på fasta provytor. Genom slagfällefångst 
fås index på bl a sork- och lämmelförekomsten.

Mer info 

www.slu.se/viltfiskmiljo/miljoovervakning-av-smagnagare

Där hittar du bland annat figurer över hur olika arter varierat i antal. 

www.slu.se/viltfiskmiljo/miljoovervakning-av-smagnagare



