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Sammanfattning  
 

Hornborgasjön är en grund och näringsrik slättsjö och är en av Sveriges viktigaste rastlokaler 

för sjöfåglar. Varje vår och höst samlas stora mängder av bl.a. rastande änder och svanar. 

Kransalger (Chara spp) är den dominerande undervattensväxten i sjön men där finns också 

axslinga (Myriophyllum spicatum) och olika typer av nate (Potamogeton spp) som vanligt 

förekommande. Syftet med den här studien var att ta reda på om det finns något samband mellan 

rastande sjöfåglar och den undervattensvegetation som finns i Hornborgasjön. Resultaten är 

framtagna utifrån data från simfågelräkningen och inventeringarna av undervattensvegetation 

som utfördes mellan åren 1993–2015. Även sjöfåglarnas samband med abiotiska faktorer som 

vattenstånd och nederbörd var av intresse att undersöka. Tidigare studier har visat att 

vattenståndet spelar roll för sjöfåglars tillgänglighet på föda i sjöar och våtmarker. Högre 

vattennivåer under långa perioder gör att födan troligtvis inte blir lika lättillgängligt för vissa 

fågelarter men gynnar andra. I längden kanske detta också påverkar mängden och utbredningen 

av undervattensväxter.  Eftersom vattenståndet verkar spela roll för tillgängligheten på föda för 

en del fågelarter så var det intressant att undersöka om även nederbördsmängden under perioder 

har en påverkan på mängden tillgänglig föda. Åtta arter av sjöfåglar som i viss utsträckning 

betar undervattensvegetation samt sex vegetationstyper ingick i studien. Resultaten pekar på att 

det finns ett signifikant samband mellan antalet rastande sjöfåglar och undervattensvegetation 

framförallt med kransalger och nate. Knölsvan (Cygnus olor), vigg (Aythya fuligula), brunand 

(Aythya ferina), snatterand (Anas strepera), och sothöna (Fulica atra) var de arter som påvisade 

starkast samband med den totala andelen undervattensvegetation. Inget signifikant samband 

mellan sjöfåglar och vattenstånd eller nederbörd kunde konstateras. 
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Abstract  
 

Lake Hornborga is a shallow and nutrient-rich floodplain lake and is one of Sweden's most 

important stopover points for waterfowl. Every spring and autumn large quantities of migrating 

ducks and swans gather. Stoneworts (Chara spp) is the dominant underwater plant in the lake, 

but there are also spiked water-milfoil (Myriophyllum spicatum) and various types of pondweed 

(Potamogeton spp) as common. The purpose of this study was to find out whether there is any 

relationship between the migrating waterfowl and the underwater vegetation found in Lake 

Hornborga. The results are derived from data from bird counts and inventories of underwater 

vegetation carried out between the years 1993-2015. Even waterfowl associated with abiotic 

factors such as water levels and precipitation was of interest to investigate. Previous studies 

have shown that water levels play a role in the availability of seabirds on food in lakes and 

wetlands. Higher levels of water for long periods make the feed probably less accessible to 

some bird species but benefit others. In the long run, this may also affect the amount and extent 

of underwater plants. Since water levels seem to play a role in the availability of food for some 

bird species, it was interesting to investigate whether the amount of precipitation during periods 

also has an effect on the amount of available food. Eight species of waterfowl that to some 

extent graze submerged vegetation and six vegetation types were included in the study. The 

results indicate that there is a significant correlation between the number of migrating waterfowl 

and underwater vegetation especially with stoneworts and pondweed. Mute Swan (Cygnus 

olor), tufted duck (Aythya fuligula), pochard (Aythya ferina), Gadwall (Anas strepera), and the 

coot (Fulica atra) were the species that showed the strongest relationship with the total 

percentage of underwater vegetation. No significant correlation between waterfowl and water 

level or precipitation was found. 
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Sambandet mellan rastande sjöfåglar och 
undervattensvegetation i Hornborgasjön 
 
 

1. Introduktion  

 
1.1 Sjöfåglar och undervattensvegetation 
 

Undervattensvegetation utgör en viktig näringskälla för många sjöfåglar och dess art- och 

individtäthet bestäms främst av tillgången på mängden föda. Hur stor påverkan fåglarnas 

betning har på vegetationen kan bero på många faktorer, bl.a. antal individer, tid på året och 

vattenstånd. Även få individer av betande fåglar kan ha stor påverkan på 

undervattensvegetationen (Søndergaard et al, 1996). Studier har visat att sjöfåglar påverkar inte 

bara tillgången på undervattensväxter utan troligtvis också sammansättningen av 

växtsamhällena i grunda eutrofa sjöar (Santamaria, L, 2002). Sim- och dykänder kan med sitt 

intensiva betande påverka tillgängligheten av natearter och kransalger, vilket i sin tur kan 

påverka större vattenfåglar som t.ex. svanar i deras födosöksbeteende (Badzinski et al, 2006).  

Makrofyter (vattenväxter) spelar en viktig roll för biodiversiteten genom att erbjuda skydd, och 

substrat och förse betande sjöfåglar med föda. Vattenväxter påverkar också vattenkvaliteten i 

näringsrika grunda vatten genom att konkurrera med alger och stabilisera bottensediment 

(Klaassen, M, Nolet, Bart A, 2007). En grund sjö i klarvattenfas domineras av 

undervattensvegetation och om sjön av någon anledning hamnar i en grumlig fas minskar 

ljusinstrålningen till botten och undervattensvegetationen försvinner och med det också stora 

födoresurser för många organismer. Ett sådant fasskifte kan ibland gå mycket snabbt och hålla 

i sig under långa perioder. Detta fenomen utspelade sig i Krankesjön och Björkersåkrasjön 

under mitten av 1970-talet. Krankesjön dominerades av kransalger och hade stora populationer 

av bl.a. sothöna och knölsvanar.  1974–1976 sjönk antalet sjöfåglar drastiskt och under samma 

tid konstaterades att sjön gick från att vara i klarvattenfas till en mer grumlig fas. Nästan alla 
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kransalger försvann i sjön och då också fåglarna. Efter ett årtionde i dåligt tillstånd förbättrades 

förhållandena i sjön snabbt och bottnarna återkoloniserades till en början av borstnate men 

därefter kransalger. När siktdjupet förbättrades ökade också antalet vattenfåglar (Källander, L, 

2009).  

Sambandet mellan rastande sjöfåglar och undervattensvegetation har även observerats i sjön 

Tåkern. Mellan åren 1995 – 1997 minskade antalet rastande sjöfåglar markant och det var först 

1998 som populationen hade återhämtat sig. Där drog man slutsatsen att återhämtningen 

troligtvis berodde på att undervattensvegetationen, främst axslinga och krusnate (inte 

kransalger som vanligtvis dominerar i sjön), hade återhämtat sig (Tåkerns fältstation, 1998). 

Denna observation har sedan kunnat påvisas statistiskt av (Millberg, P. et al, 2002). De har visat 

att fågelsammansättning och mängden undervattensvegetation i Tåkern har ett signifikant 

samband och att fågelfaunan har varierat med biomassan av undervattensväxter.  

 

Det sambandet har också undersökts i Hornborgasjön. En mindre studie som utfördes på 

Högskolan i Skövde 2003 undersökte sambandet mellan rastande fåglar, sjöns vattenstånd och 

förekomsten av undervattensvegetation. De fokuserade på fyra arter av andfåglar; knölsvan 

(Cygnus olor), vigg (Aythya fuligula), brunand (Aythya ferina) och stjärtand (Anas acuta) 

utifrån fåglarnas födopreferenser och som ansågs vara beroende av kransalger och/eller 

axslinga. Man konstaterade ett positivt samband mellan tidpunkt på året och antal rastande 

fåglar under år med mycket undervattensvegetation i sjön (Karlsson et al, 2003). 

 

Det finns också studier som visar att sjöfåglar inte har så stor påverkan på 

undervattensvegetation i den här typen av sjöar och det har under lång tid ansetts att fåglar 

generellt har en tämligen liten roll för mindre ekosystems funktioner. Även idag går åsikterna 

isär och vissa anser att sjöfåglars betande av makrofyter inte påverkar undervattensvegetationen 

i någon större utsträckning (Klaassen, M, Nolet, Bart A, 2007).  
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1.2 Födoval 
 

Sjöfåglars födoval är väl belagda i framförallt nordamerikanska studier och de svenska 

fåglarnas föda avviker troligtvis inte särskilt mycket från de amerikanska. Man har konstaterat 

att betestrycket från bl.a. sothöns, vigg, brunänder och svanar är hårt på främst natearter 

(Potamogeton spp), kransalger (Chara spp) och andra grönalger (Søndergaard et al, 1996; 

Schmieder K, Werner S, Bauer H-G, 2006; Badzinski, Shannon S. et al 2006).  Här följer en 

redogörelse för de olika sjöfåglarnas födointag som ingår i denna studie. Brunand (Aythya 

ferina) påträffas i områden med klarvattenytor och mycket undervattensvegetation. Den är en 

födoopportunist och födan består av mindre än 90 % vegetabilier (Artdatabanken, 2006). Den 

vegetabiliska delen av födan utgörs till stor del av Chara spp, Myriophyllum (slingeväxter) och 

Ceratophyllum (särvväxter) och i mindre utsträckning av Potamogeton och Polygonum 

(slideväxter). Den lever även till viss del av animalier som t.ex. fjädermyggslarver (Olney, 

P.J.S, 1968). Snatterand (Anas strepera) påträffas i grunda näringsrika sjöar med mycket 

undervattensvegetation där de lever av bl.a. skott av undervattensväxter och charofyter.  

(Artdatabanken, 2001). Knölsvanens (Cygnus olor) föda utgörs till stor del av rotknölar av 

borstnate (Potamogeton pectinatus) men också av kransalger och grönalger. Änder och sothöns 

håller sig i närheten av svanarna i deras födosök och äter de rotknölar som svanarna eventuellt 

missar. (Sandsten, H, 2002). Sothöna (Fulica atra) tillhör tran- och rallfåglarna och är omnivor 

men lever nästan uteslutande av bl.a. kransalger, grönalger och natearter, men också av en del 

animalisk föda som t.ex. insektslarver (Naturhistoriska riksmuseet, 2016). Skedand (Anas 

clypeata) lever till större delen av animalisk föda som t.ex. mollusker, små kräftdjur o.dyl. men 

födan utgörs till viss del även av vegetabilier som t.ex. frön av Potamogeton och Carex spp 

(starrväxter). (Artdatabanken, 2006). Stjärtand (Aythya acuta) lever främst av vegetabilisk 

föda bl.a. starrarter och natearter, men under äggläggningsperioden ökar födointaget av 

vattenlevande evertebrater för att tillgodose sig animaliskt protein (Krapu, Gary L, 1974; 
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Andersson, H.G, 1959). Kricka (Anas crecca) lever av både vattenlevande djur som mollusker 

och insekter men också av alger och vattenväxter (Naturhistoriska riksmuseet, 2016; 

Noordhuis, R, et. al). Vigg (Aythya fuligula) lever till stor del av undervattensvegetation som 

t.ex. kransalger. De föredrar vegetation som växer på 60 – 150 cm djup (Marklund, O, 2000).  

 

1.3 Hornborgasjön och undervattensvegetation 
 

Hornborgasjön är en grund och näringsrik slättsjö med ett medeldjup på 1 meter och största 

vattendjup 1,6 meter. Vattennivån i sjön varierar med 0,5 – 1,0 meter mellan högsta och lägsta 

nivå under ett år (Naturvårdsverket, 2009). Kransalger brukar vara den dominerande 

undervattensväxten i kalkrika större sjöar och kan bilda täta mattor när de breder ut sig. Algerna 

kan bidra med så stor biomassa att de präglar hela ekosystemet i en sjö, men ett antal 

återkopplingsmekanismer gör att de kan skapa bra ljusförhållanden som gynnar dem själva och 

minskar en eventuell negativ påverkan (Naturvårdsverket, 2009). Kransalger, olika typer av 

nate och axslinga (Myriophyllum spicatum) är vanligt förekommande i Hornborgasjön och i 

vissa områden mycket riklig i förekomst. Undervattensvegetationen täcker mer än 95% av 

botten i de öppna delarna av sjön och det är kransalgerna som dominerar och då främst i den 

norra och mellersta delen. Man har hittat nio arter av kransalger varav fem är rödlistade men 

också tolv arter av nate. Andra arter som är vanliga är hornsärv och vattenpest (Länsstyrelsen 

västra Götaland, 2005). Hornborgasjön är en reglerad våtmark där vattenståndet kan regleras 

vid behov vilket har gynnat fågellivet i och kring sjön (Länsstyrelsen västra Götaland, 2005). 

Antalet vår- och höstrastande fågelarter uppgår till nästan 70 och totalt så häckar det ca 50 arter 

som är beroende av våtmark bl.a. snatterand och brunand (Länsstyrelsen västra Götaland, 

2005).  
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1.4 Vattenstånd 
 

Vattenståndet spelar stor roll för tillgängligheten på föda och var i sjön fåglarna betar. Vid höga 

vattenstånd håller sig fåglarna till litoralzonen i sitt födosök där födan är mer lättillgänglig, och 

vid lägre vattenstånd beger de sig ut på djupare vatten i den sublitorala zonen där det finns 

ytterligare näring (Schmieder et al, 2006). Tidigare studier visar på samband mellan längden på 

simfåglars halsar och betesdjup och likaså finns det ett samband mellan vadarfåglars benlängd 

och vattendjup vid födosöksplatser. Grunda sjöar och våtmarker med varierad topografi och 

stor areal kan hålla fler fågelarter av framförallt vadare och simänder men antalet arter av 

dykänder tenderar dock att vara färre (Colwell, M.A, Taft, O.W, 2000).  

 

1.5 Nederbörd 
 

Mängden nederbörd har tidigare påverkat Hornborgasjöns vattennivåer under lång tid och från 

1990-talet har det regnat betydligt mer i snitt än tidigare (Länsstyrelsen, 2016). Ökade 

nederbördsmängder påverkar inte bara vattennivåerna utan ökar också avrinningen vilket i sin 

tur ger förändringar i näringsbelastningen av kväve och fosfor genom utlakning 

(Naturvårdsverket, 2016). Ökade nederbördsmängder gör våtmarksområden ännu blötare och 

förändrar livsmiljöerna och tillgängligheten på föda för sjöfåglar (Singer, H.V, et. al, 2016).  

 

1.6 Frågeställning 
 

Hornborgasjön är en betydande rast- och häckningslokal för ett stort antal sjöfåglar och med 

dess rikliga förekomst av framförallt kransalger och axslinga borde sjön kunna föda stora 

populationer. Abiotiska faktorer som t.ex. vattenstånd, temperatur och nederbörd samt den 

topografiska utformningen av sjön påverkar förekomsten och utbredningen av 

undervattensvegetation vilket i sin tur påverkar näringstillgången för fåglarna. Även 

fågelarternas inbördes förekomster borde ha betydelse för tillgången på föda då vissa arter 

gynnas och/eller missgynnas av andra arter i konkurrens om födan. Man borde kunna observera 
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och korrelera skillnader i fågeltäthet, både vad gäller antalet arter och individer, utifrån 

variationer i tillgången på fåglarnas föda. Vid perioder av minskad mängd 

undervattensvegetation borde det därför resultera i minskat antal fåglar som då söker föda på 

annan plats. Därför är det intressant att undersöka om det finns ett samband mellan de rastande 

sjöfåglarna och tillgången på föda i Hornborgasjön. Utifrån resultat från tidigare 

undersökningar som gjorts kring födotillgång och vattenfåglar torde ett samband kunna påvisas. 

De frågeställningar den här undersökningen avser att besvara är:  

• Finns det ett samband mellan tillgången på undervattensvegetationen och antalet rastande 

sjöfåglar och vilka slutsatser kan dras av det? Reglerar tillgången på vegetation antalet 

rastande sjöfåglar?  

• Finns det något samband med andra faktorer, som t.ex. nederbördsmängd eller ett 

varierande vattenstånd i sjön under året, utöver tillgången på näring som direkt eller indirekt 

påverkar antalet rastande sjöfåglar?  

2. Metod  
 

2.1 Urval av sjöfåglar 
 

Urvalet av sjöfåglar gjordes utifrån arters förekomst och utbredning i sjön samt utifrån de arter 

som är betare d.v.s. äter utav undervattensväxter. Därför kom vissa av arterna som ingår i den 

årliga simfågelräkningen i Hornborgasjön att ingå i denna undersökning (Hedberg Fält, P, 

personlig kontakt). Urvalet bygger också på arter som har varit föremål för analys i liknande 

studier som gjorts tidigare. Arterna som inkluderades var knölsvan (Cygnus olor), snatterand 

(Anas strepera), stjärtand (Aythya acuta), kricka (Anas crecca), skedand (Anas clypeata), vigg 

(Aythya fuligula), brunand (Aythya ferina) och sothöna (Fulica atra). Dessa sjöfåglar uppträder 

frekvent i sjön och finns ofta i tämligen betydande antal och lever bl.a. av att beta 

undervattensväxter (Hedberg Fält, P personlig kontakt.). Resultat från simfågelräkningarna 

hämtades från Hornborgadokumenten 1993 – 2011 (Länsstyrelsen västra Götaland, 1993–
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2011). Simfågelräkningarna för 2012 – 2015 fanns endast på Hornborgasjöns fältstations 

hemsida (Länsstyrelsen västra Götaland 2016).  

 

2.2 Undervattensvegetation 
 

Data över vegetationsförekomster i den här studien bygger på inventeringar av 

undervattensvegetation åren 1993 - 2015 och omfattar kransalger (Chara spp), axslinga 

(Myriophyllum spicatum), vattenbläddra (Utricularia vulgaris), nate (Potamogeton spp), 

vattenpest (Elodea canadensis) samt hornsärv (Ceratophyllum demersum). Data från 

inventeringarna tillhandahölls digitalt av Hornborgasjöns fältstation (tabell 3, bilagan).  

 

2.3 Vattenstånds- och nederbördsdata 

Data över vattenståndet 1993–2015 i Hornborgasjön hämtades från SMHI (SMHI, 2016). 

Vattenståndet mäts i m.ö.h. enligt SMHI:s pegel 108–2455 Fågeludden (mätstationen). Både 

dygnsvärden och månadsvärden för de datum fågelräkningen ägt rum togs med och 

analyserades. Vad gäller nederbördsmängden så är datamaterialet hämtat från stationsnummer 

83270 (Skara). Kanske något osäkra mätvärden som ännu inte granskats och godkänts av 

SMHI. Endast månadsvärden har tagits med och analyserats. 

 

2.4 Linjär regression och korrelation 
 

För att undersöka huruvida det finns något linjärt samband mellan två variabler utförs en linjär 

regressionsanalys. I detta fall var andelen undervattensvegetation (x) och antalet rastande 

simfåglar (y). B0 anger skärningspunkten på y-axeln och B1 anger linjens lutning 

(regressionskoefficienten) enligt ekvationen � = �0 + �1  (Borg, M, Westerlund, J, 2006). 

Värden har tagits fram på Pearsons korrelationskoefficient (r) och korrelationens signifikans 

(p) och i vissa fall angavs även förklaringsgraden R2 (korrelationskoefficienten i kvadrat). P-

värdet baseras på korrelationskoefficienten och antalet gjorda observationer och kan något 

förenklat förklaras som sannolikheten för att ett resultat skulle bero på tillfälligheter.  
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2.5 Analyser av sjöfågel- och vegetationsförekomster 
 

Inventeringssiffror för perioden 1993–2015 matades in och bearbetades i Excel. Linjediagram 

över de utvalda arterna togs fram för att visa arternas populationsutveckling i sjön under hela 

perioden.  Ett linjediagram togs även fram för andelen undervattensvegetation (samtliga 

undersökta arter), andel barbotten och plauer (gungfly) för perioden 1993–2015. Barbotten och 

gungfly redovisades endast för perioden 1993–2000 eftersom ingen ytterligare detaljerad data 

fanns att tillgå. Linjediagram gjordes även för vattenstånd och nederbördsdata. Stapel- och 

linjediagram togs fram för att visa undervattensvegetationens mängd och utbredning i andel 

och hektar för perioden 1993–2000 respektive 1993–1999 (figur 5–9, bilagan).   

2.5.1 Regressionsanalys sjöfåglar och undervattensvegetation 
 

Regressionsanalyser utfördes på det totala antalet rastande sjöfåglar i förhållande till den totala 

andelen undervattensvegetation per år 1993–2015. Separata analyser gjordes för åren 1993–

2000 respektive 2001–2015 på grund av att data över undervattensvegetationen presenterats på 

olika sätt. Under perioden 1993 – 2000 inventerades vegetationen genom att man paddlade i 

olika stråk (inga fasta linjer) genom den öppna sjön. De vassruggar som då fanns kvar i sjön 

gjorde att samhällena av olika arter undervattensväxter var skilda åt och därför var lättare att 

inventera. Man hade då en tydligare bild över de olika arternas förekomst (tabell 3, bilagan). 

I analyser för perioden 2001–2015 kunde endast uträkningar för den totala andelen 

undervattensväxter och barbotten per år utföras. Detta på grund av att 2001 ändrades metodiken 

för inventering av undervattensvegetationen. Förekomsten av samtliga arter 

undervattensvegetation inventerades utmed åtta transekter (fasta linjer), istället för i olika stråk 

som innan, och andelen förekomst av undervattensväxter angavs som procent för samtliga 

transekter i sjön (Hedberg Fält, P, personlig kontakt).  
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Det insamlade materialet på sothöna var inte komplett eftersom arten har utelämnats från 

simfågelräkningen vid flertalet tillfällen under åren. Men eftersom den är starkt knuten till några 

av de valda undervattensväxterna så var det viktigt att arten ingick i studien. Beräkningar 

gjordes därför på färre observationer av sothöna än på övriga arter.  Det gäller även för andra 

arter som vid vissa tillfällen inte har observerats eller av någon anledning inte räknats.  

2.5.2 Regressionsanalys sjöfåglar, vattenstånd och nederbörd 
 

Regressionsanalys gjordes utifrån vattenståndets dygnsvärde (m.ö.h.) och resultatet från 

fågelräkningen de aktuella inventeringsdagarna. Nederbördens månadsvärde (mm) 

korrelerades med resultatet från fågelräkningen de aktuella inventeringsdagarna.  Analyserna 

beräknades på 1780 observationer d.v.s. antalet observationer för respektive art per år för 

perioden 1993–2015 (figur 10,11, bilagan).  

 

2.5.3 Korrelationsanalyser  
 

Korrelationsanalys innebär att ta reda på hur väl stickprovet stämmer överens med en rät linje 

och beskriver hur nära ett linjärt samband man har i stickprovet. En korrelationsmatris med p- 

och r-värden över sambandet mellan antalet rastande sjöfåglar och tillgången på 

undervattensvegetation för perioden 1993–2015 togs fram i samband med regressionsanalyser 

för varje enskild fågelart (figur 12–19, bilagan).  Summan av antalet räknade individer av 

respektive fågelart per år korrelerades med andelen undervattensvegetation respektive år.   

3. Resultat  
 
3.1 Samband mellan sjöfåglar och undervattensvegetation 
 

Regressionsanalysen i figur 1 visar ett svagt positivt samband mellan rastande sjöfåglar och 

tillgång på undervattensvegetation utifrån analys av data mellan åren 1993 – 2015. Varje punkt 

i diagrammet är summan av alla räknade individer per fågelart och år (n= 184). 

Korrelationsanalyser visar på ett signifikant samband med p= 0,012, r= 0,186. I figur 2 
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motsvarar varje punkt i diagrammet det totala antalet räknade fåglar per år (n= 22). Då blev 

resultatet p= 0,000, r= 0,717 vilket är ett signifikant positivt samband. Förklaringsgraden R2= 

51 % vilket är en bra anpassning av den linjära modellen.  

 

Korrelationsanalyser visar att 62,5 % av de undersökta arterna uppvisar ett signifikant positivt 

samband mellan förekomst av undervattensvegetation och rastande sjöfåglar d.v.s. knölsvan p= 

0,000, r= 0,708, snatterand p= 0,007, r= 0,541, vigg p= 0,000, r= 0,704, brunand p= 0,016, r= 

0,495, sothöna p= 0,014, r= 0,506. Stjärtand, skedand och kricka uppvisade inget signifikant 

samband med undervattensvegetationen och skedand är den enda art som uppvisar ett svagt 

negativ samband p= 0,088, r = - 0,363 (tabell 1) vilket kan bero på att arten verkar minska i 

antal över perioden.  

 

 
Figur 1. Linjär regressionsanalys över variablerna totala antalet rastande fåglar och totala andelen 
undervattensvegetation 1993 – 2015. Determinationskoefficienten R2=0,0345 visar på en svag positiv 
korrelation.  
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Figur 2. Linjär regressionsanalys över variablerna totala antalet fåglar per år (varje punkt motsvarar det 
totala antalet räknade fåglar och inventeringsår) och den totala andelen undervattensvegetation (%).  
Determinationskoefficienten R2=0,514 visar på en positiv korrelation.  
  
 
Tabell 1. Korrelationmatris över sambandet mellan antalet  
rastande fåglar och tillgången på undervattensvegetation  
åren 1993 - 2015. Signifikansvärde (p) och korrelationskoefficient (r).  
Asterisk indikerar signifikant korrelation (p <0,05).  
 

 

 

3.1.1 Analyser perioden 1993 - 2000 
 

Knölsvan uppvisar inget signifikant samband med någon av vegetationstyperna utom 

möjligtvis nate spp p= 0,06, r= 0,689. Snatterand uppvisar ett signifikant negativt samband 
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med vattenbläddra: p= 0,016, r= -0,806 men ett positivt samband med nate p= 0,034, r= 0,746. 

Stjärtand uppvisar inget signifikant samband med någon av vegetationstyperna utom 

möjligtvis vattenpest p= 0,056. Kricka uppvisar ett signifikant samband med nate: p= 0,046, 

r= 0,716. Skedand uppvisar ett relativt starkt samband med kransalg: p= 0,030, r= 0,758 och 

en icke signifikant korrelation till axslinga p= 0,074, r= 0,663 och vattenpest p= 0,062, r= 

0,684. Vigg uppvisar signifikant negativ korrelation med vattenbläddra: p= 0,016, r= -0,809. 

Brunand uppvisar en signifikant korrelation till tre av vegetationsarterna: kransalg: p= 0,026, 

r= 0,758, axslinga: p= 0,045, r= 0,72 och vattenpest: p= 0,018, r= 0,799. Sothöna uppvisar 

inget signifikant samband med någon av vegetationstyperna (tabell 2).  

En regressionsanalys utfördes på det totala antalet sjöfåglar och andelen undervattensvegetation 

för perioden 1993 – 2000 för att jämföra med det generella resultatet i figur 1. Det resulterade 

i ett ännu svagare samband med p= 0,477, r= 0,090.  

 
Tabell 2. Tabellen redovisar resultat från åren 1993 – 2000. Korrelationen mellan fågelarter och de olika 
vegetationstyperna. Signifikansvärde (p) och korrelationskoefficient (r). Asterisk indikerar signifikant 
korrelation (p <0,05). 
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3.2 Vattenstånd 
 

Ett svagt signifikant negativt samband kan påvisas mellan det totala antalet rastande sjöfåglar 

och vattenståndet för perioden 1993 – 2015, p= 0,000, r= 0,096. Förklaringsgraden R2= 0,9 % 

vilket är en väldigt dålig anpassning av den linjära modellen. Sambandet kan förklaras som 

icke-lineärt eller så har den slumpmässiga variationen en stor inverkan på resultatet. 

Vattennivån har haft ett medelvärde på 119,94 m.ö.h. under perioden (vid mätstationen) och 

verkar inte ha någon större påverkan på antalet rastande sjöfåglar (Figur 3).  

 

 
Figur 3. Linjär regressionsanalys över variablerna totala antalet rastande vattenfåglar och vattenstånd i  
Hornborgasjön 1993 – 2015. Determinationskoefficienten R2= 0,0093 visar på en mycket svag negativ 
korrelation mellan variablerna. Vattenståndet anges som dygnsvärdet per inventeringsdatum och anges 
som m.ö.h.  
 

 

3.3 Nederbörd 
 

Ett mycket svagt samband kan påvisas mellan det totala antalet rastande sjöfåglar och 

nederbördsmängden för perioden 1993 – 2015 (p= 0,003, r= 0,075). Förklaringsgraden R2= 0,7 

% (figur 4).  
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Figur 4. Linjär regressionsanalys över variablerna rastande vattenfåglar och nederbörd 1993 – 2015. 
Determinationskoefficienten R2= 0,0065 visar på en mycket svag positiv korrelation mellan 
variablerna.  
 

4. Diskussion 
 

4.1 Samband mellan sjöfåglar och undervattensvegetation  
 

Denna studie visar att det finns ett positivt signifikant samband mellan det totala antalet 

rastande sjöfåglar och andelen undervattensvegetation i Hornborgasjön.  Den högsta 

förekomsten av sjöfåglar korrelerar väl med den högsta andelen undervattensvegetation på 80–

90 %. Vid högre andel undervattensvegetation finns också en högre förekomst av fåglar. 

Resultaten i denna studie bekräftar till viss del tidigare antaganden om förhållanden mellan 

fåglar och deras näringstillgång.  

 

4.1.1 Undervattensvegetationen  
 

Det har inte skett några större förändringar vad gäller vegetationen i sjön från 2002 och framåt 

mer än att utbredningsgraden av den totala andelen undervattensvegetation har minskat något 

(figur 6, bilagan). Enligt data över vegetationen 1993 – 2000 ser man att kransalger dominerar 

i utbredning (figur 7) vilket troligtvis också gäller för övriga år fram till 2015. Den kraftiga 

ökningen av nate spp från 2 % till 30 % kan förklaras med att naten har en förmåga att snabbt 

kolonisera nya områden med barbotten. Då det året innan varit mycket barbotten i sjön kan det 



 

 18 

mycket väl vara så att de har kunnat återkolonisera stora områden relativt snabbt (Hedberg Fält, 

P, personlig kontakt).   Anledningen till den stora mängden barbotten under några år är oklart 

men kan bero att det i början av vegetationsperioder blir brist på ljus ned till botten vilket 

resulterar i en mindre mängd undervattensvegetation. Det finns kanske andra förklaringar också 

som t.ex. tungmetaller i sedimenten m.m. (Hedberg Fält, P, personlig kontakt).   

 

Vid en visuell jämförelse av figur 5 och figur 6 (bilaga) verkar det som att antalet fåglar ökar i 

antal över tid samtidigt som undervattensvegetationen når en topp i utbredning redan i början 

av 2000-talet för att sedan minska under åren. Förändringen i antalet fåglar verkar alltså inte 

enbart kunna förklaras av mängden undervattensvegetation. Vad är det då för andra 

omständigheter som påverkar förändringen i antalet fåglar i sjön och varför? Det är en komplex 

fråga och den här studien har inga ambitioner att besvara den men det är nödvändigt att belysa 

andra faktorer som kan vara av betydelse. Det finns flera viktiga omständigheter som påverkar 

vilka fåglar som trivs i våtmarker. Utöver undervattensvegetationens betydelse så har även bl.a. 

storlek och ålder på våtmarken, variation i vattennivåer, vattendjup, öppna ytor, öar, 

strandzonernas utformning, predation och födokonkurrens betydelse (Strand, John A, 2008). 

Hornborgasjön är en stor och relativt gammal våtmark och man kan förvänta sig ett art/area-

samband när det gäller antal fågelarter, antalet häckande par och sjöns storlek. Ju större sjön är 

desto större ytor finns som kan ge plats åt många olika typer av biotoper och då också fler arter 

och individer (Hansson L-A, et.al, 2005).  

 

4.1.2 Analyser perioden 1993–2000 
 

Vid analyser som är gjorda på perioden 1993–2000 så syns tydligt vissa skillnader. En del av 

de undersökta fågelarterna uppvisar signifikanta samband med vegetationstyperna och andra 

inget samband alls. Någon art har t.o.m. negativt samband. Det som är mest överraskande är att 

inte fler fågelarter visar på starka positiva samband med kransalger som dominerar i sjön under 
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den här perioden. Brunanden är den art som uppvisar starkast korrelation av alla andra 

undersökta fågelarter och uppvisar ett positivt signifikant samband med kransalger, axslinga 

och vattenpest. Det beror sannolikt på brunandens starka koppling till den typen av föda och 

dess förmåga att komma åt den. Brunanden är en dykand och har därför lättare att komma åt 

undervattensvegetation på större djup och kan därför tillgodose sig näringen från vegetation 

som växer på ca 0,5 – 1,5 meters djup som t.ex. vattenpest (Blindow, I, 1986).  

 

Borstnate har sannolikt högst näringsvärde av alla undervattensväxter för vattenfåglar och växer 

som djupast runt 1,0 meter. Olika arter av nate är vanligt förekommande i Hornborgasjön och 

har under tidigare år ökat kraftigt i mängd. Eftersom brunanden är födoopportunist och naten 

finns i så stor utsträckning i sjön gjordes ett antagande att också brunand borde ha en positiv 

korrelation med vegetationstypen. Brunand uppvisar dock en svag negativ korrelation med nate 

och det är istället snatterand och kricka som visar på samband. Det befäster till viss del artens 

födopreferenser och troligtvis så väljer den att beta av kransalger framför annan vegetation.  

 

Snatterand har ett signifikant positivt samband med nate men ett negativt samband med 

vattenbläddra. Även stjärtand, kricka, vigg, brunand och sothöna har ett negativt samband med 

vattenbläddra vilket kan tolkas som att den vegetationstypen inte föredras som föda av 

sjöfåglar. Det är dock oklart i vilken utsträckning vattenbläddra har i Hornborgasjön numera 

men under den här perioden så har inte arten noterats vid inventering sedan 1995. Det innebär 

inte att vattenbläddra inte finns kvar men eventuella förekomster är troligtvis små.  

Skedandens starka samband med kransalger överraskar något då de enligt litteraturen lever till 

större delen av animalisk föda som t.ex. mollusker. De lever till viss del även av vegetabilier 

och i detta fallet verkar det vara kransalger vilket inte är helt otroligt eftersom kransalger 

dominerar i sjön under denna period. Skedandens val av föda väcker frågan huruvida det finns 

något samband mellan kransalger och vattenlevande evertebrater som är till nytta för fågeln. 
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Kanske är det så att stora mängder kransalger fungerar som effektivt substrat och skydd för 

vattenlevande mollusker och insekter till gagn för skedanden (Karlsson, L, 2001).  

 

Både knölsvan och sothöna lever nästan uteslutande av undervattensväxter. Anmärkningsvärt 

är att ingen av de båda arterna uppvisade något signifikant samband med någon av 

vegetationstyperna för under åren 1993 – 2000 (möjligtvis svagt samband mellan knölsvan och 

nate).  Ett tydligt positivt samband mellan nate och kransalger förväntades eftersom det är två 

fågelarter som lever nästan uteslutande av undervattensvegetation av den typen och att fåglarna 

är många till antal under våren likväl under hösten. Det har dessutom konstaterats i tidigare 

studier att betestrycket på nate och kransalger är hårt från bland andra sothöna och knölsvan 

(Søndergaard et al, 1996; Schmieder K, Werner S, Bauer H-G, 2006; Badzinski, Shannon S. et 

al 2006). Varför det nu inte finns något signifikant samband vad gäller sothöna kan bero på att 

arten inte har räknats vid flertal tillfällen under åren vilket gör det svårt att utföra kvantitativa 

beräkningar på relativt osäkra data. Då är det också svårt att dra några troliga slutsatser om hur 

det faktiskt ligger till. Att det inte skulle finnas något samband mellan sothöna och 

undervattensvegetationen känns dock inte troligt eftersom den är starkt knuten till den typen av 

föda och fåglarna förekommer i väldigt stora antal. Man kan anta, resultaten till trots, att det 

stora antalet individer av sothöns i sjön torde stå för en stor del av minskningen av 

undervattensvegetation under perioder, främst höst och vår. (Hedberg Fält, P, personlig 

kontakt). Knölsvan har ett svagt samband med nate (p= 0,06, r=0,689) men inget med övriga 

vegetationstyper under perioden 1993–2000. Kanske har det att göra med natens kraftiga 

ökning i slutet av perioden. Antalet knölsvanar ökar också då och sammanfaller med natens 

expansion under 2000. Åren därefter räknas endast den totala andelen undervattensvegetation 

(summan av alla vegetationstyper) och det är sannolikt naten som står för den stora 

utvecklingen och troligtvis för en stor del av mängden undervattensvegetation.  
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4.1.3 Analyser perioden 1993–2015 
 

När summan av alla vegetationstyper och antalet sjöfåglar analyserades resulterade det i ett 

signifikant positivt samband. Kransalger, nate och axslinga är med stor sannolikhet de 

vegetationstyper som påverkar sjöfågelpopulationerna i Hornborgasjön p.g.a. dess kvantitet.  

Analysen visar att förekomsten av sjöfåglar beror på mängden undervattensvegetation. Det 

borde också innebära att mängden vegetation är en faktor som reglerar antalet fåglar över tid, 

vilket stämmer med antagandet om att stora variationer i födotillgång kan ha relativt stort 

inflytande på variationer i populationstillväxten (Stiling, P, 2002). Den generella minskningen 

av undervattensvegetationen i sjön, som blir synlig i figur 6 i bilagan, verkar dock inte ha 

påverkat antalet rastande sjöfåglar eftersom nästan samtliga arter ökar i antal vilket framgår av 

siffrorna från fågelräkningen.  Kanske är det så att mindre variationer i födotillgången inte är 

så betydande för fågelpopulationerna generellt.  Beroende på hur kraftig dessa variationer är 

borde generalister och specialister bland fåglarna påverkas olika om endast vissa växtgrupper 

ökar eller minskar. Skedanden är den enda av fåglarna som uppvisar ett negativt samband vilket 

kan vara en effekt av dess korrelation med övriga vegetationstyper som inte finns i lika stor 

utsträckning som kransalger. Stjärtand och kricka uppvisar inte heller något samband med 

undervattensvegetationen vilket tyder på att de kanske inte är beroende av den typen av föda i 

lika stor utsträckning som övriga arter. Dock lever ju stjärtanden främst av vegetabilisk föda 

bl.a. natearter (Krapu et al, 1974) vilket motsäger hypotesen.  

 

4.2 Vattenstånd och nederbörd 
 

Vattenståndet i sjön verkar inte ha någon större betydelse för antalet rastande sjöfåglar vilket 

analysen också pekar på. Vad det beror på är svårt att svara på och men en förklaring till den 

negativa trenden som redovisas i denna studie kan vara att under hösten är vattenståndet 

generellt lägre och det totala antalet rastande fåglar är då som högst. Det negativa sambandet 

är dock mycket svagt och variationer i vattenstånd har kan möjligtvis ha en påverkan på 
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sjöfåglar som lever av ”upending” eftersom födan inte blir lika lättillgängligt för fåglarna vid 

högre vattennivåer (Källander, L, 2009). Med ”upending” menas att simänder betar 

undervattensvegetation genom att tippa kroppen så att stjärten pekar uppåt och huvudet och 

halsen hålls under vattenytan (Fågelguiden, 2009). Troligtvis är det så att svanar, sothöns och 

dykänder såsom brunand och vigg klarar vattenståndsfluktuationer bättre än andra sjöfåglar 

eftersom de har lättare att komma åt vegetationen på större djup (Badzinski et al, 2006). De 

torde därför inte vara lika känsliga för variationer i vattenståndet.  

 

Sambandet mellan sjöfåglar och nederbörd verkar inte ha studerats i någon större utsträckning 

tidigare, och det tycks inte finnas så mycket relevant forskning tillgängligt, vilket försvårar en 

tolkning av resultatet i den här undersökningen. Analysen visar endast på en mycket svag 

korrelation mellan antalet fåglar och nederbördsmängd och det går inte att dra några generella 

slutsatser utifrån det. En orsak till resultatet kan bero på metodiken för beräkningar av data. 

Endast månadsvärden för nederbörden har tagits med och jämförts med resultatet av 

fågelräkningen de aktuella inventeringsdagarna. Problemet som då kan uppstå är att eftersom 

olika månader har olika nederbördsmängder under året så kan det får konsekvenser om man har 

räknat fåglarna en månad tidigare eller senare något år.  

 

Man kan anta att klimatförändringarna kommer att ge ändrade nederbördsmängder framförallt 

i norra och västra Sverige med intensiva regnfall och risk för översvämningar till följd 

(Naturvårdsverket, 2016). Det kommer med stor sannolikhet att påverka 

undervattensvegetationen främst genom att vattnet blir grumligare och att fosfortillförseln blir 

större. Diken och vattendrag i anslutning till sjön riskerar att eroderas och skadas vilket för med 

sig näringsämnen och jord (Jordbruksverket, 2016). Det finns då en risk att sjön går från en 

klarvattenfas till en mer grumlig fas vilket i sin tur kan påverka t.ex. kransalger. I vilken 

omfattning det kommer att påverka fågellivet är svårt att förutsäga men om den dominerande 
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födan i en sjö försvinner så kommer det högst sannolikt att påverka sjöfåglarna. Kraftiga skyfall 

under lång tid kan eventuellt ha en viss effekt på tiden fåglarna lägger på att finna föda och 

kanske möjligen vart i sjöar de söker sin föda (Källander, L, 2009).  

Det finns stora sammanhängande strandängar utmed sjöns norra, östra och södra delar som 

periodvis översvämmas och fungerar som lämpliga rast- och häckningsplatser för många vadare 

och änder. Mildare vintrar och mer nederbörd riskerar också att få negativa konsekvenser för 

skötseln av strandängarna och vissa fågelarter riskerar att få sina bon förstörda (Länsstyrelsen, 

2005).  
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Bilagor  
 

 
Figur 5. Totalt antal räknade fåglar per år och art 1993 – 2015. 
 

 

 
Figur 6. Andel undervattensvegetation (samtliga undersökta arter), barbotten  
och plauer (gungfly) 1993 – 2015 (%). Linjediagrammet för andel plauer  
baseras på data från 1993 – 2000. Efter år 2000 har inga inventeringar av gungfly gjorts  
p.g.a. att andelen ansetts försumbar. Numera återstår endast några små gungflyöar på ett antal 
kvadratmeter. Mängden undervattensvegetation ökade kraftigt från år 2000 tack vare tillväxten av Nate 
(Potamogeton spp) som har förmågan att snabbt kolonisera nya områden av barbotten under gynnsamma 
förhållanden. Det förklarar den förhållandevis låga mängden undervattensvegetation mellan -93 och 
2000.  
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Figur 7. Undervattensvegetation i Hornborgasjön 1993 – 2000. 
 

 
Figur 8. Undervattensvegetation i Hornborgasjön 1993 – 2000.  
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Figur 9. Undervattensvegetation i Hornborgasjön (hektar) 1993 – 1999 
 

  
Figur 10. Vattenstånd (m.ö.h) i Hornborgasjön. Månadsvärden 1993 – 2015.  
Rak linje är medelvattenstånd.  
 

 
Figur 11. Nederbördsmängden (mm) månadsvis 1993 – 2015. Data hämtad  
från klimatnummer: 83270 (Skara) 
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Figur 12 – 19. Linjära regressionsanalyser som visar sambandet mellan respektive fågelart och den totala 
andelen undervattensvegetation 1993 – 2015. 
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Tabell 3. Data över andelen undervattensvegetation i Hornborgasjön 1993 - 2015 

 

 

Andelen Undervattensvegetation i Hornborgasjön 1993-

År År-93 År-94 År-95 År-96 År-97 År-98 År-99 År-00 År-01 År-02 År-03 År-04 År-05 År-06 År-07 År-08 År-09 År-10 År-11 År-12 År-13 År-14 år-15
Andel Kransalger (%) 39 44 44 44 43 40 39 41 i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u.

Andel Axslinga (%) 7 10 12 15 12 5 1 0,5 i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u.

Andel Vattenbläddra (%) 4 5 2 0 0 0 0 0 i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u.

Andel Nate spp (%) 0 5 8 5 8 6 2 30 i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u.

Andel Vattenpest (%) 0 0 3 3 2 2 0 0 i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u.

Andel Hornsärv (%) 0 0 0 0 0 0 1 0,5 i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u.

Totala andelen u-växter (%) 50 64 69 67 65 53 43 72 85 90 89 90 91 87 90 91 85 88 83 81 79 86 84

Andel Barbotten 34 26 27 30 34 46 56 28 15 10 11 10 9 13 10 9 15 12 17 19 21 14 16

Andel Gungflyn (plauer) (%) 16 11 3 2 2 1 1 0

Totalt 100 101 99 99 101 100 100 100


