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Åkerrikse-vennlig slått
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I likhet med vipe og enkelte andre fugler legger gjerne 
åkerriksa reiret sitt i grasenger som slås en eller fl ere 
ganger for året. Det beste for fuglene er om slåtten kan 
utsettes til etter at ungene er blitt noen dager gamle, 
men det er også viktig at man tar hensyn under selve 
slåtten.

Ikke slik...

Ungene søker gjerne skjul i vegetasjonen. Dersom man slår 
utenfra og innover, er det stor sjanse for at ungene presses 
inn mot sentrum og at man dermed gjør ende på de fl este 
av årets unger.

...men slik!

Begynner man slåtten i midten av marka og arbeider seg 
utover, trekker ungene seg lenger og lenger ut. Poenget 
er at man gir ungene et «friområde» når slåtten nærmer 
seg enden. På tegningen er det satt igjen en uslått teig i 
hjørnet, der ungene kan søke skjul.

Norsk Ornitologisk Forening
Sandgata 30 B, 7012 Trondheim.

E-post: nof@birdlife.no
Tlf.: 73 84 16 40.  Nett: www.birdlife.no
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Tidligere var lyden av syngende åkerrikser et 
vanlig innslag i det norske kulturlandskapet. 

I takt med de endringer og omlegginger som har 
foregått i landbruket over hele Europa har arten 
blitt svært sjelden her hjemme. Siden 1995 har 
Norsk Ornitologisk Forening (NOF) arbeidet 
med kartlegging av forekomst og bestands-   
situasjon samt forsøkt å gjennomføre tiltak som 
gjør at arten fortsatt kan være en del av vår 
fauna. I dette arbeidet er vi helt avhengig av å få 
hjelp fra grunneiere og gårdbrukere som er så 
heldige å få besøk av arten på sin eiendom.
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