Skador på odlad gröda orsakade av
tranor – när, hur och varför?
Mikael Hake

U

nder de senaste 15 åren har
antalet anmälda skador som
tranor och gäss förorsakat på
odlad gröda i jordbruksområden ökat
kraftigt. Sedan Viltskadecenter instiftades 1995 har vi arbetat med att testa
metoder för att förebygga de skador
som görs. Problematiken är likartad
för tranor och gäss, men vi har hittills
arbetat mest med problem orsakade av
tranor, eftersom tranan är fredad och
skyddsjakt på den inte är tillåten.

kan hämtas från Kvismareområdet som
ligger på Närkeslätten, strax sydost om
Örebro. Där vistades mycket få tranor
fram till början av 1990-talet, men därefter ökade antalet snabbt. Framför allt
under hösten har utvecklingen varit exceptionell, då det maximala antalet fåglar
som vistas där ökat från i princip noll till
nästan 9 000 (figur 1). Utvecklingen har
varit likartad på andra stora rastplatser för
tranan i landet, t.ex. vid Hornborgasjön,
Tåkern och i Kristianstads Vattenrike.

Antalet tranor i Sverige har ökat på senare
år, och man tror att antalet häckande par
fördubblats under de senaste två decennierna. Ökningen har varit kraftigast inom
vissa områden i södra Sverige, där det nu
häckar 3 – 4 gånger fler par än för 20 år
sedan. Under de senaste 10 åren har även
antalet tranor som vistas i jordbruksområden ökat kraftigt. Ett bra exempel på detta

Tranan och människan
Varför har då antalet tranor som håller till
i jordbruksområden ökat så enormt? Som
framgår ovan står ju ökningen inte alls i
proportion till den ökning som skett i antalet häckande par. En förklaring kan vara
att man under senare år restaurerat en del
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Figur 1. Maximalt antal
tranor som vistats vid
Kvismaren under höstarna 1984 – 2003.
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Antalet tranor som häckar i Sverige
har åtminstone fördubblats under
de senaste 20 åren. Tranan får som
mest två ungar per år. Det här paret
har alltså haft maximal utdelning.
Foto: Mikael Hake
grunda slättsjöar som erbjuder lämpliga
övernattningsplatser i anslutning till jordbruksområden. Tranor tillbringar nämligen alltid natten stående i grunt vatten.
Den viktigaste förklaringen är dock troligen att tranorna ”lärt” sig att de inte
längre behöver vara rädda för människan.
Säkerligen har det alltid varit mycket god
tillgång på mat för tranorna i våra jordbruksområden. Skillnaden mellan förr och
nu är alltså att de ”insett” att de kan utnyttja denna resurs utan att utsätta sig för
nämnvärda risker. Detta beror antagligen
på att jakten på dem upphört i såväl häckningsområdena, under flyttningen som på
övervintringsplatserna.
Effekten har alltså blivit att tranorna
ändrat beteende och börjat vistas i områden där de tidigare inte vågade sig fram.
Förr var tranan en vildmarksfågel som
häckade på mossar ute i skogen, och fram
till för 20 år sedan var det inte vanligt att
den gav sig ut på fält i närheten av
mänsklig bebyggelse. Nuförtiden ser man
ofta tranor gående mellan hus för att undersöka potatis- och grönsaksland, och i
jordbruksområden händer det till och med
att fåglar promenerar efter såmaskinen
under våren och äter upp utsädet.

218

Hur ser skadorna ut?
Sverige är ett avlångt land som sträcker
sig drygt 150 mil i nord-sydlig riktning,
vilket medför stora variationer i klimatförhållanden. Klimatet avgör naturligtvis
vilka grödor som kan odlas, och detta
medför i sin tur att skadorna ser olika ut i
olika delar av landet. Generellt kan man
säga att skadorna är mer eller mindre säsongsberoende och varierar dels i takt
med grödornas utveckling, dels med hur
tranorna uppträder inom ett område.
Under tidig vår gör tranorna mest
skada på nysådda fält genom att äta upp
utsädet. Skador kan även uppstå genom
nedtrampning av nyuppkomna plantor när
fåglarna söker efter annan föda än den
sådda grödan. Under sommaren och hösten händer det ibland att tranorna trampar
ner och äter såväl omogen som mogen
säd. Detta är dock än så länge ett mindre
problem i de flesta områden.
Något som är unikt för tranan är att den
gör skada på potatisfält. Från det att potatisen sätts tills de gröna plantorna kommit
upp ca 20 cm, går tranorna ofta på fälten
och gräver eller rycker upp sättpotatisen.
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Ibland äts emellertid inte sättpotatisen upp
av tranorna även om den plockas fram.
Vid sådana tillfällen letar fåglarna antagligen efter annan föda som de kommer åt
genom att gräva i jorden, till exempel
daggmask eller insekter. Även små, nybildade potatisar plockas ibland upp och
äts. Under hösten intresserar sig tranorna
åter för potatisen, som då ofta bökas upp
strax före skörden. Liksom tidigare under
säsongen äter de inte alltid potatisarna,
men dessa blir exponerade för ljus, vilket
gör dem gröna och oanvändbara.
På vallodlingar kan tranorna göra skada i princip under hela säsongen. Här är
det främst tranornas spillning som kan
orsaka problem. Vid ensileringen följer
spillningen i vallen med in i maskinen
som pressar gräset. Det finns oro bland
brukare att större mängder spillning i ensileringsprocessen ökar risken för spridning av salmonella och andra sjukdomsalstrande mikroorganismer. Även om man
inte hittat någon tydlig koppling mellan
fåglarnas spillning och salmonella, finns
det ändå en allmän risk för försämrad foderhygien och kvalitet.

Det händer att tranorna gör skada även på
andra grödor, främst under hösten. Man
har till exempel sett att fåglarna gett sig
på morötter, ärtor och vitkål. Eftersom
arealen av dessa grödor generellt är relativt liten i Sverige, är emellertid problemet totalt sett inte lika omfattande som
för spannmål och potatis.

Varierar under säsongen
I de flesta av landets jordbruksområden
varierar risken för att skador skall uppstå
under vegetationssäsongen. Detta beror
dels på att grödan befinner sig i olika tillväxtfaser, dels på att antalet tranor inom
ett område varierar.
Vi hämtar ytterligare ett bra exempel
från Kvismaren. Varje år räknas här tranorna en gång i veckan när de flyger in till
sina övernattningsplatser i de grunda sjöarna Västra och Östra Kvismaren. Resultatet från räkningarna 2003 ger en typisk
bild av hur antalet tranor kan variera i ett
jordbruksområde i södra Sverige (figur 2).

Transkador på kornfält. Vänstra bilden visar ett orört fält, högra bilden ett fält som
besökts av några hundra tranor under flera dagar i samband med sådden.
Foton: Hans Cronert
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Under våren rastar som mest ca 2 300 tranor, och ”vårtoppen” på kurvan är begränsad till en treveckorsperiod från slutet av
mars till mitten av april. Under denna tid
är risken stor för att skador skall uppkomma på nysådda sädesfält. I slutet av
april har de flesta tranorna flyttat vidare
norrut, och under maj – juli finns i genomsnitt ca 300 fåglar kvar i området.
Detta är ungtranor som kan ställa till med
stora problem, framför allt i potatisodlingarna. I augusti ökar sedan antalet successivt, för att så småningom nå upp till ca
9 000 från mitten av september till början
av oktober. Därefter försvinner tranorna
snabbt söderut. Under hösten är det alltså
väldigt många fåglar i området, men skadorna är trots allt begränsade, eftersom
tranorna då nästan uteslutande lever på
spillsäd som finns på de skördade fälten.
Inom jordbruksområden i norra delen
av landet är situationen likartad, men där
förekommer inte några större mängder
rastande fåglar under våren. Höstsituationen överensstämmer däremot bättre med
hur tranan uppträder i södra Sverige.

Figur 2. Antalet tranor som flög in till
övernattningsplatserna vid Kvismaren varje vecka 28 mars – 20 oktober 2003.

En dyr historia

Förebyggande verksamhet

Hur mycket kostar då skadorna? Under
åren 1997 – 2002 ersattes skador på gröda
med i genomsnitt en miljon kronor årligen. Mörkertalet kring skadorna är antagligen stort, och troligen är de egentliga
kostnaderna för lantbrukarna betydligt
högre. För att få perspektiv på omfattningen kan nämnas att skadorna som orsakats av tranor och gäss varje år faktiskt
kostat staten något mer än de skador som
orsakats av de stora rovdjuren. Den sistnämnda problematiken har dock fått betydligt mer uppmärksamhet i samhället.

1995 upprättades nya regler när det gäller
ersättning för viltskador som orsakas av
fredade djur. Grundprincipen är att viltskador skall förebyggas och att detta i första hand skall ske genom jakt. Eftersom
tranan är fredad och dessutom med i EUs
fågeldirektiv över hotade arter, medges
inte skyddsjakt på arten. Här måste alltså
det förebyggande arbetet bedrivas med
hjälp av andra metoder.
Det man hittills prioriterat i detta arbete är att försöka skrämma bort fåglarna
från skadekänsliga fält genom att använda
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När det gäller tranorna är det skadorna på
potatisfält som är de mest kostsamma. En
normalskörd potatis på en god jord, t.ex.
vid Kvismaren, betingar ett värde av
ca 50 000 kronor per hektar. Därför kan
det lokalt bli stora ersättningskostnader.
Som exempel kan nämnas ett fall där ersättning utgick med över en halv miljon
kronor efter att en flock tranor gjort omfattande skada på ett enda potatisfält.
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olika typer av skrämselanordningar. Även
om detta har fungerat relativt bra på en
del platser, har effekten inte alltid varit
den önskade. Inom vissa områden har till
exempel tranorna mest skrämts runt från
fält till fält, vilket bara medfört att skadorna spridits ut över en större yta eller att
problemet flyttats till något närliggande
område. Dessutom har skador i viss omfattning uppkommit trots att skrämselanordningar använts, eftersom fåglarna
vant sig vid dessa. Skall vi nå en långsiktig lösning på konflikten mellan brukare
och tranor, måste alltså de befintliga skadeförebyggande metoderna förfinas och
nya metoder utvecklas.

Mot en långsiktig lösning
Hur skall man då gå vidare i det förebyggande arbetet? Sannolikt är den bästa
långsiktiga lösningen en kombination av
olika åtgärder som anpassas till lokala
förhållanden beroende på var i landet man
befinner sig. Förutom de olika skrämselmetoderna kan det ibland finnas möjligheter att anpassa odlingsstrategin i områden med stora skadeproblem. Detta är
dock inte alltid lätt, eftersom olika regler
och andra praktiska hinder sätter gränser
för flexibiliteten.
En anpassning som kan övervägas är
att satsa mer på att odla grödor som tranorna inte är så förtjusta i. Vill man trots
allt ha grödor som tranorna tycker om,
kanske man kan odla dem på ställen som
tranorna inte besöker så ofta, till exempel
på fält i nära anslutning till mänsklig aktivitet. Viltskadecenters undersökningar visar att även om tranorna vant sig vid
människan i stor utsträckning, undviker
de trots allt att vistas i närheten av hus,

I det skadeförebyggande arbetet har man
hittills satsat mest på att skrämma bort
tranorna från känsliga fält, t.ex med hjälp
av ”Hulken” – en plastfigur som blåses
upp med oregelbundna mellanrum.
Foto: Mikael Hake
vägar och andra områden där det är
mycket folk i rörelse.
En annan intressant detalj som framkommit ur våra undersökningar är att tranorna tycker väldigt mycket om att gå på
skördade sädesfält. Under hösten drar
dessa stubbåkrar till sig nästan alla tranor
som vistas i jordbruksområden, vilket gör
att fåglarna håller sig borta från fält med
känslig gröda. En mycket viktig förebyggande åtgärd är således att lämna de skördade sädesfälten oplöjda under så lång tid
som möjligt. Om stubbåkrarna lämnas
oplöjda över vintern, utnyttjas de även när
tranorna kommer tillbaka tidigt nästa vår.
Effekten blir då att skadorna på nysådda
fält minskar under denna tid på året.
På senare år har man gjort försök med
att avsätta områden för tranorna där de
kan vara ostörda. Med hjälp av skrämselanordningar har man sedan försökt styra
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På många platser i Sverige där
det samlas mycket tranor, räknas
fåglarna varje vecka då de flyger
in till sina övernattningsplatser.
Foto: Mikael Hake
fåglarna från känsliga fält till dessa så
kallade ”tranåkrar”. Metoden har testats i
liten skala på en del platser, men någon
ordentlig utvärdering har ännu inte gjorts.
Denna metod har dock stora förutsättningar för att kunna minska skadorna på
sikt och är därför värd att testa i större
skala. För att metoden skall vara effektiv
är det nödvändigt att tillräckligt stora områden avsätts, samt att långsiktiga och
fördelaktiga ekonomiska avtal upprättas
med de lantbrukare som är villiga att
släppa till mark. Dessutom är det viktigt
att man avsätter tranåkrarna på rätt ställen. Viltskadecenters studier visar nämligen att vissa områden föredras av tranorna, oavsett vad som odlas på fälten
som finns där. Detta är något man måste
ta hänsyn till när man bestämmer var
tranåkrarna skall upprättas.
Det finns naturligtvis även andra metoder vi skulle kunna prova på sikt. I Nordamerika har man t.ex. tagit fram ett
kemiskt ämne som utsädet behandlas
med. Ämnet är ofarligt för tranorna, men
gör att sädeskornen smakar illa och att fåglarna inte äter dem. Kanske är detta något
som lämpar sig även för svenska förhållanden? I framtiden kommer Viltskadecenter
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att försöka ta fram nya metoder som kan
användas i det skadeförebyggande arbetet.
För att på sikt vara lyckosamma i detta
arbete krävs dock att vi lär oss mer om
tranans beteende och skadornas omfattning och utseende under olika delar av
vegetationssäsongen. Detta kommer vi att
jobba vidare med framöver, och vi kommer dessutom att påbörja studier av de
olika gåsarternas beteende.
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