
Sånglärkans bo är en grund grop på fältet
Ingen annan fågel har en lika framträdande position i svensk lyrik och vistradition som just 
sånglärkan. Den är en av få fåglar som trivs på stora öppna fält. Beståndet har minskat dramatiskt 
under senare tid och är idag mindre än hälften jämfört med för 30 år sedan.

Sånglärkan bygger bo på öppna fält i de flest sorters grödor. Boet är en grund grop i marken som är 
klädd med strån. Flest häckande par finns på trädor och vallar där det kan vara 0,5-1 par per hektar 
vid bra förhållanden. Fåglarna startar häckningen först när vegetationen blivit en till två decimeter 
hög och ger ett visst skydd mot boplundrare. Sånglärkan gynnas av glesare vegetation då de söker 
föda genom att gå omkring på marken. I riktigt täta grödor får de problem att hitta födan och ofta 
överger de sådana fält tidigt.

Viktigt med god tillgång på insekter för sånglärkan
Sånglärkans ungar föds upp enbart på animalisk föda. Utvecklingen sker snabbt och ungarna 
börjar flyga inom 15-16 dagar. Även för de vuxna fåglarna är tillgången på insekter viktig under 
sommaren. Insektsrika miljöer som trädor, klövervallar och olika kantzoner som körvägar och 
diken är platser där sånglärkan  hittar sin föda.
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DU KAN HJÄLPA SÅNGLÄRKA

Boplatser
• Anlägg så kallade lärkrutor genom att lyfta såbillarna 

vid sådden. En lärkruta är en cirka 20  kvadratmeter stor 
osådd yta. Rutorna  läggs  med cirka 70 meters avstånd 
jämt spridda över fältet med början en bit in. Störst nytta 
gör de på stora fält.

• Placera trädor öppet i landskapet, då lärkor skyr 
skogskanter och bryn. De häckar inte gärna närmare än 50 
meter från skogsbryn eller trädridåer.

• Vänta ända till midsommar med att slå vallen.
• Ha så hög klipphöjd som möjligt (20-25 cm) när du slår 

vallen.
• Undvik om möjligt ogräsharvning. När du harvar förstörs 

sånglärkans bon. Om du måste ogräsharva är det bäst att 

göra det så tidigt som möjligt, eftersom sånglärkan då 
hinner bygga nytt bo och häcka om.

• Ha en eller två sammanhängande perioder på 5-6 veckor 
under häckningssäsongen då fält och vallar ligger orörda.

Föda
• Skapa en mix mellan tät och gles vegetation genom att ha 

olika grödor inom samma område, till exempel vall, vår- 
och höstsäd.

• Spara oslagna remsor vid vallskörd förslagsvis vart tionde 
drag.

• Bryt trädan så sent som möjligt.
• Spar fält med vinterstubb. De är viktiga födoplatser på 

vintern och våren.
• Använd specifika preparat vid bladlusbekämpning.

Beståndstrend i Sverige för sånglärka
X=år och Y=relativt tal där 1998 är 1.

Miljö där sånglärka trivs.
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