
Återvänder från 
vinterkvarteren i Afrika Häckningsperiod

Törnskatan behöver:

Flytten söderut påbörjas

 Maj Juni Juli Augusti September

Den färggranna hanen är lättast att identifiera, då han ofta sitter uppflugen i toppen av ett slånbuskage eller en enbuske och vakar över reviret. 
© Ulrik Bruun

Törnskatan är en av skogsbrynets 
och hagmarkens mer okända arter. 
Den behöver täta buskage, både 
för häckning och som utsikts
platser under sin jakt efter mat. 
Om inte bytet äts upp direkt, 
spetsas det på en slåntagg eller ett 
taggtrådsstängsel som matförråd 
inför regniga dagar. I Sverige har 
arten minskat med 50% de senaste 
20 åren. En anledning är att dess 
favoritmiljö, hävdade buskrika 
betesmarker, har minskat kraftigt.

Täta buskage
i öppna lägen
Boet byggs helst i täta slånbuskage 
eller enbuskar, men rosor och små 
granar utnyttjas i brist på annat. 
Hagmarker, skogsbryn och hyggen 
är törnskatans favoritmiljö. I stora 
hagmarkskomplex kan de bilda lösa 
kolonier. 

Marker utan 
skator och kråkor
Törnskatan väljer boplats beroende 
på var kråkor och skator har sina bon, 
och försöker aktivt undvika dessa 
marker. Det visar sig i studier att 
törnskator som häckar i marker utan 
dessa predatorer har markant högre 
häckningsframgång.

Tillgång på 
storväxta insekter
Största delen av födan, både för de 
vuxna fåglarna och för ungarna, 
utgörs av stora insekter som 
skalbaggar, getingar, humlor och 
gräshoppor. Även näbbmöss och 
småfåglar finns på törnskatans
matsedel.
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Fågelskådare och lantbrukare i samarbete © – kommunikation och naturvård i jordbrukslandskapet. 
Detta faktablad är framtaget av Sveriges Ornitologiska Förening och Hushållningssällskapet.

Törnskatans favoritmiljö är stora, varierade hagmarker med både öppna ytor 
och rikligt med buskage. Uppland juni. © Sören Eriksson

En fin häckningsmiljö längs ett skogsbryn, med täta slånbuskage. Uppland maj.
© Sören Eriksson

HOT:

De största hoten i odlingslandskapet är:

•	 Upphörd	betesdrift	i	träd-	och	buskbärande	betesmarker.

•	 Färre	insekter	i	landskapet	på	grund	av	färre	kantzoner	och	restbiotoper	
som t.ex. åkerholmar och gamla körvägar.

ÅTGÄRDER:

Törnskatan gynnas av åtgärder som skapar solbelysta, örtrika miljöer med ett 
varierat fältskikt, vilket ökar födotillgången. 

•	 Fortsätt	med	betesdrift	i	träd-	och	buskbärande	betesmarker,	framför	allt	en	bit	
ifrån gårdscentra där predationen från skata och kråka är lägre.

•	 Spara	täta	slånbuskage	och	höga	enbuskar	i	hagmarker,	skogsbryn,	hyggen,	
längs grusvägar och på åkerholmar för att ge skydd för boet. I en betesmark bör 
10–15 procent av ytan täckas av spridda enbuskar och lövbärande taggbuskar 
som slån, ros och hagtorn för att törnskatan ska trivas.

•	 Så	in	pollen/nektarrika	örtblandningar	längs	bryn	där	det	finns	lämpliga	
buskage. Gurkört, phacelia, rödklöver finns till exempel som färdig mix och är 
örter som drar till sig mycket insekter.  

•	 Skapa	sprutfria	kantzoner	in	mot	åkerkanter	med	mycket	slån.	

•	 Skapa	mjukare	skogsbryn	genom	att	gallra	bort	gran	de	sista	5–10	meterna	mot	
åkern, så att en mosaik av olika buskar och lövträd etableras i stället.


