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Inledare
Du håller nu ett nytt exemplar av FSO:s årsbok, ”Fåglar i Sörmland”, Det sörmländska fågelåret 2015, i din hand. Liksom tidigare år innehåller årsboken en lång rad spännande och
intressanta artiklar om saker och ting som hänt i de sörmländska fågelmarkerna under det
aktuella året.
Som tidigare år inleds årsboken med Rrk:s, den regionala rapportkommitténs, årssammanställning över gjorda observationer i Sörmland 2015 med många intressanta uppgifter och
kommentarer. Årsboken ger en alldeles utmärkt bild av vad som hänt i våra fågelmarker det
gångna året men öppnar också möjligheterna att gå tillbaka i årgångarna och jämföra med
vad som tilldragit sig tidigare.
I årsboken kan du till exempel också läsa om vad som hänt på Hartsö-Enskärs fågelstation,
ta del av resultatet av den omfattande kustfågelinventeringen som utfördes av fågelföreningen Tärnan på Länsstyrelsens uppdrag under året, ta del av resultatet från ytterligare ett
stort antal inventeringar som gjorts på uppdrag av Länsstyrelsen, Statens Fastighetsverk och
olika kommuner, läsa om styltlöparen, ny art för rapportområdet, om Hjälmaren och lövskogen och mycket mera intressant som tilldragit sig i Sörmlands fågelmarker.
Utöver alla dessa välskrivna längre och kortare artiklar och notiser så är årsboken som nu
blivit tradition rikligt illustrerad av fantastiska bilder, alla tagna i Sörmland av våra egna
fågelfotografer, titta och njut!
I årsboken finns också korta beskrivningar av vad som hänt i FSO och de lokala fågelföreningarna OKE, SOK, KVO, FOF och Tärnan under det gångna året. Man blir imponerad över
vilken omfattande och bred verksamhet som utförs helt ideellt varje år!
Årsboken har liksom förra årets upplaga producerats av en redaktionsgrupp med Jan Gustafsson som sammanhållande koordinator och faktagranskare, Eva-Karin Brinell, layout,
Yonas Ericsson, slutlig korrläsning, Markus Forsberg, faktagranskning, Bertil Karlsson, faktagranskning och Karin Lindström, faktagranskning.
Vi tackar redaktionsgruppen för ett mycket gott arbete med årsboken och önskar lycka till
med kommande årsbok som redan ligger i pipeline, stort TACK!
Vi tackar också alla er skådare som rapporterat in era observationer i Artportalen, en förutsättning för att årsboken skall kunna produceras med det innehåll som den nu har. Lycka till
även i fortsättningen med skådandet och inrapporteringen!
Läs och njut av de fantastiska bilderna i boken och ha ett riktigt fint fågelskådarår!
Ingvar Jansson, ordförande i FSO
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Rrk Sörmlands årssammanställning
för Sörmlands län 2015
Det är återigen dags att sammanfatta året som gått ur fågelsynpunkt. Under året har det som
vanligt varit både positiva och negativa händelser. Hela tiden sker det förändringar i fågelbestånden vilket är helt naturligt. Det är dock viktigt, att så noga som möjligt försöka följa förändringarna, då en del kan bero på mänskliga aktiviteter.
Det går fortsatt bra för en del arter. För sångsvanen var årets antal häckande par det högsta någonsin. Gransångaren har ökat i flera år. Stäpphökar visade sig i rekordantal under hösten både
hos oss och runt om i landet, så även tajgasångare.
De flesta åren brukar bjuda på någon ny art för året. Så blev det även i år då en styltlöpare
tillfälligt sågs i juni.
Årets kustinventering har gett ökad kunskap om förekomst och antal av arter vid kusten, mer
kan det läsas om i rapporten.
För en del arter är utvecklingen negativ bl.a. så har antalet sillgrisslor minskat kraftigt. Varför
den minskat är oklart då övriga alkor inte minskat. Turkduvans negativa utveckling fortsätter
och nu finns det bara några enstaka häckande par kvar. Är det så nu att ortolansparven försvunnit som häckfågel i vårt rapportområde, då det i år inte finns några rapporter från artens sista
fäste Sofiebergsåsen i Eskilstuna.
Övriga händelser, både positiva och negativa, kan hittas vidare i rapporten. Mycket nöje och
fortsätt att rapportera lika flitigt under 2016. Ju fler rapporter som kommer in desto bättre
möjligheter att bedöma hur fågellivet utvecklas hos oss.
Håkan Lernefalk

Flasknosdelfin i Oxelösunds hamn. Kanske årets tyngsta obs i länet.
Foto: Stefan Pettersson, www.steffelodi.se
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Mindre sångsvan (Cygnus columbianus)

Efter några år med minskat antal under våren
blev det 86 ex i år vilket är det högsta som
någonsin har rapporterats. Under hösten har
antalet fynd ökat de senaste åren även om antalet fynd varierar kraftigt från år till år. Under
hösten 2015 rapporterades dock ingen mindre
sångsvan vilket ändå hör till ovanligheterna.
Fynden fördelar sig över de olika kommunerna enligt följande:
Eskilstuna (4 fynd/6 ex), Flen (1/1), Gnesta
(1/2), Katrineholm (5/33), Nyköping (8/17),
Oxelösund (3/4) och Strängnäs (6/14).
Stora antal: 16 adult sträckande NO Björkvik, Katrineholm 9.3 (Lars Davner).
Sångsvan (Cygnus cygnus)

Förra årets rekord i antal häckningar om 26
passerades med råge i år. Under 2015 rapporterades hela 37 häckningar. Man kan fråga
sig om det skett en kraftig ökning av antalet
häckande par eller om det är ett resultat av
en bra rapportering. Jämfört med den senaste
riksinventeringen 1997, som gav 12 häckningar, är det onekligen en imponerande ökning.
Rimligtvis finns det dessutom ett stort mörkertal och det blir intressant att följa resultatet under de kommande åren. Under 2014 noterades för ovanlighetens skull inga vårflockar
över 200 ex. Så det blev det verkligen inte
detta år. Flera flockar med mer än 300 ex, och
som mest 400 ex, rapporterades under våren.
Samtliga flockar förutom en rapporterades
från Nyköpings kommun. Utöver Nyköping
så var det i Katrineholms kommun.
Stora antal (rastande >300 exemplar):
Max 400 ex rastande Svanviken, Nyköping
1-27.3 (Jan Sjöstedt, Kalle Brinell, Lennart
Wahlén m.fl.). Max 325 ex rastande Kyrkvattnet, Stora Malm, Katrineholm 8-10.3 (Pelle
Moqvist, Krister Andersson, Bengt Larsson
m.fl.). Max 350 ex rastande Skåraområdet,
Nyköping 14-17.3 (Jan Sjöstedt, Jonny Werdin, Tommy Pettersson m.fl.). 300 ex rastande Skavstaavfarten, Nyköping 22.3 (Marcus
Lindblom).
Stora antal (sträckande >300 exemplar):
350 ex sträckande Mälby kvarn, Flen 8.3
(Jukka Väyrynen). 310 ex sträckande SV
Marviken, Brannäs våtmark, Oxelösund 28.12
(Tommy Knutsson).
Sädgås (Anser fabalis)

Inga januarifynd gjordes i år p.g.a. att kyla
och snö anlände kring julen 2014. I decem-

ber fanns det som vanligt stora antal sädgäss
i Skåraområdet. Såväl vår som höst sågs det
större antal endast i området kring Skåra,
Nyköping, vilket också är vår enda lokal med
hyfsade koncentrationer av arten.
Stora antal (>2000 exemplar):
Max 4500 ex. rastande Skåraområdet, Nyköping 25.2 - 19.4 (Tommy Pettersson, Lennart
Wahlén, Jan Sjöstedt m.fl.). Max 4000 ex. rastande Skåraviken, Hallbosjön, Skåraområdet,
Nyköping 25.10-11.12 (Jan Hägg m.fl.).
Sädgås, underarten rossicus
(Anser fabalis rossicus)

Rekordår för fynd av tundrasädgås. Fynd från
såväl Katrineholm, Flen, Trosa, Vingåker och
Nyköping. De flesta har dock noterats i den
sistnämnda kommunen och i området kring
Skåra. Första fyndet i vårt rapportområde
gjordes så sent som 1998 och därefter dröjde
det ända till år 2001 innan nästa rapporterades. Fram till och med 2006 rapporterades rasen mycket sparsamt, om än årligen. Nog kan
man misstänka en långsiktig ökning, men det
finns samtidigt en god anledning till att tro
att rasen är underrapporterad i vårt rapportområde.
Stora antal (>100 exemplar):
300 rastande Skåraområdet, Nyköping 25.2
- 18.5 (Kalle Brinell, Tommy Pettersson, Jan
Sjöstedt m.fl.). 100 rastande Skåra viltvatten,
Skåraområdet, Nyköping 31.10 (Jan Sjöstedt).
Spetsbergsgås (Anser brachyrhynchus)

Fjolåret 2014 var riktigt bra sett till antalet
fynd och individer, men i år blev det ett mer
normalt uppträdande. Det är som regel svårt
att uppskatta antalet individer som ses, men
gissningsvis så sågs det drygt 100 exemplar
under året. Fördelningen mellan vår och höst
var ungefär lika. Inga avvikande fynd, dvs. vinter-/sommarfynd, rapporterades heller. Trots
att arten har en västlig flyttningsbana så är de
förvånansvärt sparsamma hos oss. Statistiken
visar dock på en kraftig ökning under de senaste årtiondena och vi ser ännu inte någon
tendens till att ökningen skulle ha stannat av.
Stora antal: 30 rastande Skåraområdet, Nyköping 25.2 - 19.4 (Tommy Pettersson, Kalle
Brinell m.fl.).
Bläsgås (Anser albifrons)

Precis som under 2014 rapporterades de första bläsgässen under gångna säsongen från
Föreningen Södermanlands Ornitologer | 3

Nyköping den 22 februari. Våren präglades
därefter av stora mängder bläsgäss runt om i
rapportområdet. Totalt sågs kanske så många
som 2000 ex, rastande eller sträckande, under våren. Värt att påtala är också det mycket
höga antal som höll till i Skåraområdet där
toppnoteringen på 1200 ex till och med
bräcker tidigare årsbästa för hela rapportområdet. Det kan också jämföras med att det
under hösten inte sågs fler än ca 60 ex i hela
rapportområdet i år. Antalet rastande/sträckande bläsgäss varierar stort mellan åren även
om Skåraområdet mer och mer tycks etablera
sig som en regelbunden rastplats. Att antalet
blev så pass högt i år kan man förstås bara
spekulera i, men i Skåraområdet så noterades
det att ungfågelsandelen var påfallande hög.
Detta skulle kunna tyda på att det i häckningsområdet inträffade ett s.k. "lämmelår",
vilket även uppträdandet av bredstjärtad labb
påvisade förra hösten. En inte allt för vågad
gissning är alltså att bläsgässen också gynnades av detta och att häckningsutfallet under
2014 blev väldigt bra.
Stora antal (>50 exemplar): 81 rastande Svanviken, Nyköping 22.2-21.3 (Kalle Brinell, Jan
Hägg, Jan Karlsson). 1200 rastande Skåraområdet, Nyköping 22.2-18.5 (Kalle Brinell,
Tommy Pettersson, Andreas Grabs m.fl.).
50 rastande Floden, Katrineholm 28.2-17.4
(Andreas Grabs, Pelle Moqvist, Monica Jansson m.fl.). 200 rastande Vadsjön, Nyköping
1.3-19.4 (Kalle Brinell, Jonny Werdin, Jukka
Väyrynen m.fl.). 52 rastande Västerviken,
Tullgarnområdet, Trosa 12.3 (Claes Leijon).
Vinterfynd (januari, december): 8 rastande
Erkan, Nyköping 20.12 (Jan Hägg) och möjligen samma 8 rastande vid Närkemaderna,
Inre Marsviken, Nyköping 21-24.12 (Björn
Johansson, Olle Pers, Jan Karlsson).
Fjällgås (Anser erythropus)

Den sträckande flocken i Strängnäs är förmodligen det högsta antal som observerats i rapportområdet, i alla fall i modern tid. Artens
uppträdande i rapportområdet har minskat
avsevärt sedan gässen kördes bort ifrån Nyköping. Sedan 2014 råder det därför rapportkrav
på arten.
Samtliga fynd: 18 adulta sträckande NO Söderängsklippan, Herresta tomtområde, Strängnäs
22.4 (Seppo Hiltunen). 1 2K rastande Helgestadammarna, Skåraområdet, Nyköping 10-11.6
(Thomas Larsson, Kalle Brinell, Ronny Nilsson).
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Grågås (Anser anser)

Vinterfynd är numera vanliga. Under sensommaren och hösten är det inte ovanligt med
flockar på flera 1000 ex.
Större flockar >2000: 3200 rastande Näsnaren, Katrineholm 15.6 - 27.10 (Bengt E Larsson, Krister Andersson m.fl.). 2000 förbiflygande Marviken, Brannäs våtmark, Oxelösund
5.9 (Tommy Knutsson). 2750 förbiflygande
Skogsstigen, Trosa, Trosa 11.9 (Göran Andersson). 3900 förbiflygande Marsäng, Nyköping
12.9 (Jan Gustafsson, Jan Karlsson, Per Folkesson). 2000 stationära Måglaviken, Sörfjärden, Mälaren, Eskilstuna 14.9 (Leif Carlsson).
3000 rastande Skåraområdet, Nyköping 23.9 16.10 (Kalle Brinell, Jan Sjöstedt m.fl.). 2500
stationära Sörfjärden, västra delen, Sörfjärden,
Mälaren, Eskilstuna 29.9 (Leif Carlsson).
Stripgås (Anser indicus)
(-2014:31/33) (2015 2/2)

Tre fynd under året. Den fågel som sågs i Nyköpingstrakten under en stor del utav året bedöms vara samma individ som har hållit till i
området med grågäss sedan 2009. Den räknas
därför inte in i statistiken som en ny individ.
Utöver denna fågel så sågs det även en vardera
i Eskilstuna och Vingåker.
Samtliga fynd:1 ex rastande Rossviksfälten, Eskilstuna 6.3 (Kristoffer Alp, Edwin
Sahlin, Bo Gustafsson m.fl.). 1 ex rastande
Strandstuviken - Brannäs - Marsviken - Skåraområdet, Nyköping/Oxelösund 5.4 - 15.10
(Per Astfeldt, Tommy Knutsson, Björn Johansson m.fl.). 1 ex. rastande Sjövikstornet,
Nordvästra Kolsnaren, Vingåker 29.9 - 2.10
(Ronny Nilsson, Lillemor Däckfors, Lennart
Hellquist).
Prutgås (Branta bernicla)

Antalet fynd under våren varierar från år till
år. Oftast är observationerna få och i år sågs
exempelvis inga prutgäss alls under den perioden. Höstfynden varierar också i stor grad.
Årets ca 800 ex är dock över genomsnittet.
Stora antal (>100 exemplar): 100 sträckande
Källskären, Oxelösund 24.9 (Kalle Brinell, Niklas Liljebäck, Tomas Widlund). 130 sträckande
SV Prästhällen, Mälaren, Strängnäs 29.9 (Kent
Söderberg, Yngve Meijer). 121 sträckande
Femörehuvud, Oxelösund 6.10 (Jan Sjöstedt).
Vitkindad gås (Branta leucopsis)

Många häckningar har rapporterats från i stort
sett hela kuststräckan. Inga rapporterade in-

landshäckningar i år. Någon större förändring
av beståndet bedöms inte ha skett.
Vitkindad gås x kanadagås (Branta leucopsis x canadensis)

Tre fynd under året av denna hybrid, samtliga
under våren. Detta är nu fjärde året i rad som
fynd har gjorts.
Samtliga fynd: 1 ex. stationär Segerstad, Nyköping 8.3 (Sofi Nordfeldt, Peter Lantz). 1 ex.
födosökande Rördrommen, Sörfjärden, Mälaren, Eskilstuna 16.3 (Lennart Eriksson). 1 ex.
Lugna viken, Oxelösund 10.6 (Jan Karlsson,
Tommy Knutsson, Susanne Stilling m.fl.).
Gravand (Tadorna tadorna)

Häckning bara rapporterad från Hävringe,
Oxelösund i år. I övrigt dock många fynd under häckningstid längs med kusten i samband
med kustinventeringen. Bara två inlandsfynd
under året, vilket är något färre än normalt.
Inlandsfynd: 2 adulta i par födosökande Östra
Helgestadammen, Skåraområdet 13.5 (Lennart Wahlén). 1 ex rastande Knutstorp viltvatten, Katrineholm 10-14.7 (Bengt E Larsson, Krister Andersson, Ronny Melbéus m.fl.).
Mandarinand (Aix galericulata)
(-2014:26/29) (2015:3/3)

Tre fynd under året varav en långstannare.
Mandarinand är numera årlig i rapportområdet, om än knappt.
Samtliga fynd: 1 hona födosökande Vingåkers Reningsverk, Vingåker stad, Vingåker
16.1 - 14.3 (Ronny Nilsson, Lillemor Däckfors, Bengt Larsson m.fl.). 1 hane stationär
Djupet, Eskilstuna 1.6 (Barbro Hedström). 1
hane rastande Lundbykärret, Visnaren, Åkers
styckebruk, Strängnäs 7-10.11 (Bernt Andersson, Jonas Jörnemark m.fl.).
Snatterand (Anas strepera)

Återigen så sågs det stora antal rastande snatteränder i Lilla Näsnaren, Katrineholm under
hösten. Som mest sågs hela 1000 exemplar.
Högre antal finns bara rapporterade ifrån Tåkern och Hornborgasjön enligt Artportalen.
Lilla Näsnaren är dock en betydligt mindre
sjö. Även i området kring Stadsfjärden - Sjösaviken - Strandstuviken i Nyköping rastar som
regel stora antal under höstarna. Fåglarna är
dock utspridda och därmed också svårräknade.
Antalet i detta område kan dock mycket väl
vara liknande det som ses vid Näsnaren. Totalt
gjordes det 6 vinterfynd (januari/december)

och antalet individer uppgick till 14 ex.
Stora antal (>199 exemplar): 450 ex rastande
Strandstuviken, Nyköping 5.8 - 6.9 (Lennart
Wahlén m.fl.). 305 ex rastande Stadsfjärden,
Nyköping 1-23.9 (Sören Lindén, Karin Burvall, Björn Johansson m.fl.). 200 ex. stationära Sjösaviken (norra), Labro ängar, Nyköping
2.9 (Peter Lantz). 1000 ex rastande Lilla Näsnaren, Näsnaren, Katrineholm 2.10 (Bengt E
Larsson).
Bläsand (Anas penelope)

I år vinterfynd bara från december och från
tre lokaler. I Näsnarområdet kan under hösten
stora ansamlingar av bläsand ses.
Stort antal (>900 exemplar): 900 ex. rastande
Lilla Näsnaren, Näsnaren, Katrineholm 1420.10 (Bengt E Larsson).
Kricka (Anas crecca)

Sex häckningar under året är lite mer än vad
som brukar rapporteras. Vinterfynd gjordes
i år i Eskilstuna och Nyköpings kommuner.
Ekeby våtmark i Eskilstuna är en säker lokal
för vinterobservationer.
Häckningar: 1 hona och 12 pulli Sandsjön,
Hedmossen, Dunker, Flen 15.6 (Leif Carlsson). 1 adult hona och 5 pulli/nyligen flygga
ungar Klockarsjön, Hedmossen, Dunker, Flen
15.6 (Leif Carlsson). 1 adult hona och 6 pulli/
nyligen flygga ungar Sjöholmskärret, Näsnaren, Katrineholm 19.6 (Rüdiger Kasche).
Noterad pulli/nyligen flygga ungar Stora Haverömossens dammar, Nyköping 1.7 (Stephan
Gäfvert). 1 adult hona + 5 pulli Lagunen,
Tynnelsö, Strängnäs 9.7 (Petter Sundin). 1
adult hona + 2 1K bo, ägg/ungar Södra delen,
Frönäs våtmark, Flen 23.7 (Per Flodin).
Stjärtand (Anas acuta)

Under sommaren görs en del fynd av stjärtand. Inga häckningar har dock rapporterats på
många år.
Sommarfynd (20 maj-31 juli): 1 hane födosökande 2:a Mellandammen, Brannäs våtmark,
Oxelösund 20.5 (Tommy Knutsson). 3 ex. förbiflygande Skåraviken, Hallbosjön, Skåraområdet,
Nyköping 6.6 (Lennart Wahlén). 1 hane stationär Djupet, Eskilstuna 8-15.6 (Johan Mellquist,
Sten Ljungars, Monica Ljungars m.fl.). 2 adult
i par i lämplig häckbiotop Örskär, Hartsö skärgård, Nyköping 9.6 (Lennart Wahlén, Björn Johansson, Sven-Erik Söderlund). 1 hane rastande
Edeby våtmark, Edeby, Strängnäs 16.6 (Yngve
Meijer, Leif Ekblom, Olle Svedman).
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Stora antal (>99 exemplar): 117 ex. sträckande NO Oxeludden, Askö, Trosa 25.4 (Göran
Andersson).
Årta (Anas querquedula)

Inga rapporterade häckningar under året.
Fynd under häckningstid från 11 lokaler vilket är något fler än de senaste åren. På några
lokaler har årta setts under en längre tid, vilket skulle kunna tyda på häckning. Beståndet
fortsätter att vara lågt, ca 5 par.
Skedand (Anas clypeata)

En rapporterad häckning under året. Det brukar bara rapporteras enstaka häckningar per
år. I övrigt fynd från 45 lokaler under året.
Nästan dubbelt så mycket som de senaste
åren. Många av rapporterna kommer från den
pågående kustinventeringen.
Häckning: 1 adult hona ruvande Hartsö skärgård, Nyköping 28.6 (Göran Altstedt)
Brunand (Aythya ferina)

Inga rapporterade häckningar under året. I
övrigt noteringar under häckningstid från lite
drygt 10 lokaler. Alltså en fortsatt låg nivå.
Större flockar kan ses i Näsnaren i början på
hösten. Årets största antal var högre än på
flera år.
Stora antal (>19 exemplar): 250 ex. rastande
Näsnaren, Katrineholm 10.8 (Bengt E Larsson).

hybrid. Det första gjordes i Näsnaren, Katrineholm 23.5 1993.
Samtliga fynd: 1 adult hane födosökande
Lastudden, Oxelösund 16-21.2 (Kalle Brinell,
Jan Gustafsson).
Bergand (Aythya marila)

Endast fyra inlandsfynd under året om sex individer. Januarifynd i inlandet är inte vanliga.
Årets högsta antal blev 1200 ex i december
vilket är lite lägre än de senaste åren. Under
våren sågs upp till 1100 ex på ett par lokaler
kring Nyköping-Oxelösund.
Stort antal (>249 exemplar): Max 1100 ex.
rastande Sjösaviken (norra), Labro ängar, Nyköping 4.1 - 31.5 (Raimo Laurila, Jan Sjöstedt
m.fl.). Max 1050 ex. rastande Lastudden, Oxelösund
14.1 - 7.5 (Kalle Brinell, Jan Karlsson, Jan
Sjöstedt m.fl.). Max 1200 ex. rastande rastande Sjösaviken (norra), Labro ängar, Nyköping 4.12 (Lennart Wahlén).
Vinterfynd (inland): 2 hane rastande Reningsverksdammarna, Gorsingeholm, Strängnäs
13.1 (Keith-Ove Nordebrink).
Ejder (Somateria mollissima)

Brunand x vigg (Aythya ferina x fuligula)
(-2014:2/2) (2015:1/1)

Tredje fyndet av denna hybrid i rapportområdet. Det första från 1986 gjordes i Tullgarnsnäs och det andra 2011 i Sjösaviken, Nyköping.
Samtliga fynd: 1 hane rastande Lastudden,
Oxelösund 27.4 (Kalle Brinell, Jan Sjöstedt,
Ingvar Jansson).

Några fynd görs årligen i inlandet och de flesta precis som i år under våren.
Inlandsfynd: 2 ex. Dansbaneudden, Hjälmaresund, Eskilstuna 22.4 (Kristoffer Alp). 2 i
par rastande Hjälmaresund, Eskilstuna 22.4
(Sten Ljungars, Monica Ljungars). 5 hanar +
1 hona rastande Dansbaneudden, Hjälmaresund, Eskilstuna 28.4 (Yonas Ericsson, Johan
Mellquist). 1 adult hane rastande Bresäter,
viltvatten, Vingåker 10.5 (Ronny Nilsson, Lillemor Däckfors). 1 adult hona Frosshällan,
Storhjälmaren, Eskilstuna 9.6 (Bengt Jalsborn, Johan Nilsson). 2 honfärgad sträckande
V Prästhällen, Herresta Norra Tomtområde,
Prästfjärden, Mälaren, Strängnäs 5.8 (Erik
Widuss).

Vigg (Aythya fuligula)

Alfågel (Clangula hyemalis)

I januari och december ses ofta stora viggflockar vid kusten. Årets flockar är i nivå med
vad som setts de senaste åren.
Stora antal (>9999 exemplar): Max 30000 rastande Örsbaken, Brannäs våtmark, Oxelösund
6.1 (Tommy Knutsson). Max 25000 rastande
Inre Marsviken, Nyköping 19.12 (Jan Sjöstedt).
Vigg x bergand (Aythya fuligula x marila)

Andra fyndet för rapportområdet av denna
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Få inlandsfynd under året med endast ett vårfynd och fyra höstfynd. Det är dock som det
varit de senaste åren.
Inlandsfynd: 2 i par rastande Näsnaren, Katrineholm 30.4 - 10.5 (Krister Andersson, Håkan Lernefalk, Pelle Moqvist m.fl.). 1 hane+2
honfärgade sträckande O Torshälla huvud,
Eskilstuna 10.10 (Sten Ljungars, Kent Carlsson). 1 ex. sträckande S Prästhällen, Herresta
Norra Tomtområde, Prästfjärden, Mälaren,
Strängnäs 19.10 (Markku Kemppi, Bernt An-

dersson, Kent Söderberg). 1 hane födosökande Näsnaren, Katrineholm 17-20.11 (Bengt E
Larsson, Krister Andersson).

Stora antal (>999 exemplar): 1150 ex. rastande Läppe östra, Hjälmaren, Vingåker 20.12
(Håkan Svensson, Birgitta Dawidsson).

Sjöorre (Melanitta nigra)

Järpe (Tetrastes bonasia)

Ett av de bättre åren vad gäller observationer
i inlandet. Totalt sågs knappt 400 ex, varav ca
320 under våren och ca 70 under hösten. De
flesta ses sträckande vid Mälaren och Hjälmaren.
Svärta (Melanitta fusca)

Inga rapporterade säkra häckningar under
året. Detta trots många fynd av par längs kusten i samband med kustinventeringen. Fynden i inlandet var av normal omfattning med
24 ex under våren och 18 ex under hösten.
De flesta sågs sträckande vid Hjälmaren och
Mälaren.
Stora antal (>99 exemplar): 306 2k+ i par
permanent revir Hävringe, Oxelösund 17.6
(Lennart Wahlén, Björn Johansson, Jonny
Werdin).
Knipskrake (Bucephala clangula x Mergellus albellus) (-2014:1/1) (2015:1/1)

Andra fyndet av denna hybrid. Det första
gjordes i Katrineholm 2009.
Samtliga fynd: 1 honfärgad rastande Fiskarstuviken, Bara, Oxelösund 17-18.11 (Kalle
Brinell).
Salskrake (Mergellus albellus)

Enstaka individer ses sommartid, men inget
som tyder på häckning. I Lilla Näsnaren sågs
även i år stora mängder salskrake, dock inte
riktigt lika många som förra årets rekordantal
om 725 ex.
Stora antal (>99 exemplar): 590 ex. rastande
Lilla Näsnaren, Näsnaren, Katrineholm 23.10
(Bengt E Larsson). 219 ex. rastande Lagunen,
Tynnelsö, Strängnäs 8.11 (Yngve Meijer, Petter Sundin).
Sommarfynd (20 maj-31 juli): 4 honfärgade
rastande Lagunen, Tynnelsö, Strängnäs 9.7
(Petter Sundin).
Småskrake (Mergus serrator)

Inga rapporterade häckningar i år. Fynd under
häckningstid från Mälaren och Hjälmaren.
Storskrake (Mergus merganser)

I Mälaren, Hjälmaren och Öljaren ses ibland
flockar under hösten på mer än 1000 ex. Det
är dock mer ovanligt nu än förr om åren.

Totalt 14 fynd om sammanlagt 18 järpar finns
rapporterade från 2015. Både antalet fynd och
antalet fåglar faller väl in i de senaste årens
mönster och årets antal fynd är identiskt med
medelvärdet under 10-årsperioden 20052014 på 14 fynd/år. Under samma tidsperiod
har antalet rapporterade fynd/år varierat mellan 12 och 14. Fyndplatser och den geografiska spridningen varierar en del mellan åren,
men antalet fynd och antalet individer håller
sig på en förvånansvärt konstant nivå.
Samtliga fynd: 1 ex. spel/sång Fräkenkärret, Nyköping 14.3 - 2.4 (Mattias Ohlsberg,
Peter Lantz, Sofi Nordfeldt). 1 ex. Sandvik,
Vingåker 21.3 (Ronny Nilsson). 2 ex. Fågelsund, Flen 2.4 (Sven Pettersson). 2 ex. Hedsjön, Flen 3.4 - 3.5 (Johan Forsman, Stefan
Wastegård). 1 ex. Vackersten, NV Sörtorp,
Eskilstuna 5.4 (Stefan Wastegård, Johan Forsman). 1 ex. Hedlandet naturreservat, Eskilstuna 19.4 - 24.11 (Johan Mellquist, Kristoffer Alp, Leif Carlsson m.fl.). 1 ex. spel/sång
Norrsjön, Eskilstuna 27.4 (Lars-Erik Collin).
1 ex. Moviken, Vitan, Vingåker 31.5 (Björn
Jönsson). 1 ex. Enarn, Lundaskog, Nyköping
7.6 (Jan Sjöstedt). 1 ex. spel/sång Nasentornet, Nasen, Eskilstuna 17.6 - 17.7 (Barbro
Hedström, Lars-Owe Hagman, Brita Nilsson
m.fl.). 1 hane Brandområde, Nynäs naturreservat, Trosa 25.7 (Jan Sjöstedt). 1 hona Syltbäcken, Nyköping 28.8 (Lennart Wahlén). 1
hane Björkviks flygplats, Katrineholm 29.9
(Jan Sjöstedt). 1 ex. Ålsjöområdet, Djupvik,
Katrineholm 9.10 (Bengt E Larsson). 1 ex.
Nästorp, Näsnaren, Katrineholm 25.10 (Esbjörn Dahl). 1 ex. Jonsberg, Ludgo, Nyköping
31.12 (Hasse Berglund).
Orre (Lyrurus tetrix)

Rapporter om spelande orrar under våren
finns från sammanlagt 18 lokaler i rapportområdet som helhet. På 13 av dessa lokaler
rör det sig om enstaka spelande tuppar och
på 5 lokaler har 3 eller fler spelande tuppar
rapporterats. Dessutom finns två rapporter
om hönor på lämpliga lokaler under häckningstid. Årets resultat faller väl in i mönstret
från de senaste 10 åren och antyder att orren
har en rätt stabil förekomst i Mälarmårdens
skogsområden och i skogsområdena i sydvästra delen av rapportområdet.
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Tre eller fler spelande tuppar har rapporterats
enligt följande: Hedmossen, Dunker, Flen (9
spelande), Fjällmossen, Nyköping (8 spelande), Stora Bötet, Nyköping (6 spelande),
Trehörningen, brandfältet, Eskilstuna (3 spelande), Holmsjön, Dillnäs allmänning, Gnesta
(3 spelande). Dessutom finns en rapport om
8 tuppar under våren (som inte rapporterats
som spelande) vid Hedmossen, Ärla, Eskilstuna och som indikerar att det rimligen finns ett
större spel även på den lokalen.
Tjäder (Tetrao urogallus)

Totalt har 108 fynd om sammanlagt 125
tjädrar rapporterats från hela rapportområdet
under 2015. Som vanligt är rapporterna tydligt koncentrerade till skogsområdena i sydvästra delen av rapportområdet och till Mälarmårdens sammanhängande skogsområden,
men från året finns även några spridda fynd
i rapportområdets centrala delar där fynd av
tjäder brukar saknas. En bedömning utifrån
kartan ger att tjädrar har setts på omkring 55
lokaler/områden i rapportområdet vilket är
exakt lika många lokaler som förra året. Rapporter om spelande tjädrar är som vanligt få
och det tillgängliga rapportmaterialet ger ingen trovärdig bild av antalet aktiva tjäderspel.
Från 2015 har spel rapporterats från 7 lokaler
och i samtliga fall handlar det om enstaka eller ett par spelande tuppar, inga större spel har
rapporterats under 2015. Även rapporter med
högre häckningskriterier saknas från året.
Vaktel (Coturnix coturnix)

2015 blev ett bra år för vakteln i rapportområdet. Totalt finns rapporter om 72 ex varav
71 ex rapporterats som spelande under perioden 7.5-23.8. Antalet är därmed det näst
högsta som rapporterats under 2000-talet.
Det högsta antalet hittills under 2000-talet är
de 111 ex (110 spelande) som rapporterades
under rekordåret 2011. Årets 72 vaktlar är väl
spridda i rapportområdet med rapporter från
samtliga kommuner och den kommunvisa fördelningen ser ut enligt följande: Eskilstuna 10
ex, Gnesta 3 ex, Katrineholm 9 ex, Kungsör 1
ex, Nyköping 28 ex, Oxelösund 1 ex, Strängnäs 13 ex, Trosa 4 ex och Vingåker 3 ex.
Samtliga fynd om minst två spelande: 2 ex.
spel/sång Gorsingeholm, Strängnäs 15.5 15.8 (Markku Kemppi, Kjell Thorsén, Yngve
Meijer m.fl.). 2 ex. spel/sång Kafjärdsslätten,
Eskilstuna 19.5 - 13.6 (Leif Carlsson, Lennart
Eriksson, Joachim Strengbom m.fl.). 2 ex.
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spel/sång Vingåkersslätten, Vingåker 25.5 16.8 (Ronny Nilsson, Lillemor Däckfors, Lennart Hellquist m.fl.). 3 ex. spel/sång Väsby,
Svärta k:a, Nyköping 30.5 - 5.7 (Peter Lantz,
Sofi Nordfeldt, Jan Hägg m.fl.). 2 ex. spel/sång
Skåraområdet, Nyköping 2.6 - 8.8 (Lennart
Wahlén, Jan Sjöstedt, Clas Tornefjell). 2 ex.
spel/sång Rossviksfälten, Eskilstuna 5.6 (Peter Mathisen). 2 ex. spel/sång Lövsund, Nyköping 12-25.6 (Jan Sjöstedt, Ingvar Jansson,
Claes Leijon). 2 ex. spel/sång Vängsö, Gnesta
13.6 - 9.7 (Lennart Wahlén, Bertil Karlsson,
Kjell Eriksson). 2 ex. spel/sång Manuelstorp,
Nyköping 13.6 (Jan Hägg). 3 ex. spel/sång
Perstorpfälten, NO Stensjön, Stora Malm, Katrineholm 23-27.6 (Lennart Pettersson).
Rapphöna (Perdix perdix)

Rapphöns har under 2015 rapporterats från
totalt 5 lokaler eller områden runt om i rapportområdet och som vanligt kan man utgå
ifrån att samtliga observationer avser utplanterade fåglar. Lokaler eller områden med observationer av rapphöns under 2015 ser ut
enligt följande: Klastorp, Katrineholm (januari). Öllsta, Nyköping (februari, juli och november-december). Stora Malm, Katrineholm
(februari-mars, augusti-oktober, december).
Sibro kvarn, Flen (mars). Solöfälten, Fogdö,
Strängnäs (september-november).
De största rapporterade flockarna under året
var 40 ex Stora Malm, Katrineholm 27.9, 20
ex Öllsta, Nyköping 14.12 och 12 ex Solöfälten, Strängnäs 29.11. Från året finns dessutom ett par rena sommarfynd som är värda
att omnämnas då de kan vara intressanta ur
ett häckningsperspektiv.
Sommarfynd (juni-juli): 1 ex. Knutstorp viltvatten, Katrineholm 20.6 (Bengt E Larsson).
1 adult Öllsta, Nyköping 9.7 (Henrik Andersson).
Smålom (Gavia stellata)

Förhållandevis få smålommar sågs i rapportområdet under 2015. Totalt 46 fynd om sammanlagt 71 smålommar finns rapporterade
vilket är den lägsta årssumman som rapporterats under den senaste 10-årsperioden. Årets
låga antal kan nog till stor del förklaras genom
avsaknaden av högre inräknade sträcksummor
från kusten under våren, den högsta rapporterade sträcksumman under 2015 var 9 ex som
sträckte mot NO vid Oxeludden, Askö, Trosa
22.4 (Göran Andersson). I övrigt är uppträdandet typiskt med merparten av fynden

gjorda längs kusten under april och maj. Av
årets 71 smålommar sågs sammanlagt 12 ex
på inlandslokaler och i de flesta fallen gäller
dessa sträckande fåglar i Mälaren och Hjälmaren. Dessutom finns två fynd från vintermånaderna rapporterade från kusten.
Inlandsfynd: 1 ex. förbiflygande Marieberg, Katrineholm 19.4 (Bengt E Larsson).
1 ex. sträckande N Prästhällen, Strängnäs
21.4 (Markku Kemppi, Kent Söderberg). 1
ex. sträckande NV Djurgårdsudde, Strängnäs 25.4 (Erik Widuss). 2 ex. sträckande O
Dansbaneudden, Hjälmaresund, Eskilstuna
28.4 (Yonas Ericsson). 1 ex. sträckande NV
Djurgårdsudde, Strängnäs 9.5 (Erik Widuss).
1 ex. sträckande V Torshälla huvud, Eskilstuna 20.5 (Sten Ljungars, Kent Carlsson). 1
ex. sträckande V Gagnhäll, Katrineholm 31.7
(Tommy Emanuelsson). 2 ex. sträckande S
Prästhällen, Strängnäs 5.10 (Markku Kemppi,
Kent Söderberg). 1 ex. sträckande O Torshälla
huvud, Eskilstuna 8.10 (Sten Ljungars, Lennart Eriksson). 1 ex. sträckande S Prästhällen,
Strängnäs 18.10 (Erik Widuss).
Vinterfynd (januari och december):
2 ex. förbiflygande Getnäsudden, Oxelösund
17.1 (Lennart Wahlén, Jonny Werdin, Janne
Oldebring). 1 1K förbiflygande Örsbaken,
Oxelösund 22.12 (Lennart Wahlén).
Storlom (Gavia arctica)

Under 2015 har sammanlagt 11 säkra storlomshäckningar rapporterats från hela rapportområdet. Utöver de säkert häckande
fåglarna finns det rapporter om troliga eller
möjliga häckningar på ytterligare 79 lokaler i
rapportområdet som helhet. På dessa 79 lokaler handlar det i huvudsak om par som setts
på lämpliga lokaler under häckningstid och
spelande fåglar. Sammantaget ger detta omkring 80 lokaler med säkra och möjliga storlomshäckningar i rapportområdet. Förra året
gav en liknande summering totalt 113 lokaler.
Från Gölsjön, Flen finns som vanligt rapporter
om större ansamlingar av storlommar under
sensommaren. Under perioden 2.7-4.9 har 30
ex eller mer setts vid sammanlagt 17 tillfällen/dagar och toppnoteringen gjordes 15.8
då 70 ex inräknades (Andreas Grabs). Från
året finns även en rapport om högre antal vid
Prästfjärden, Mälaren, Strängnäs där 57 rastande fåglar noterades 22.9 (Markku Kemppi, Kent Söderberg, Yngve Meijer). Under
vintermånaderna januari och december sågs
sammanlagt 5 fåglar varav ett inlandsfynd un-

der december.
Vinterfynd (januari, december): 2 ex. Örsbaken, Oxelösund/Nyköping 10-17.1 (Tommy
Knutsson, Björn Johansson, Jan Karlsson
m.fl.). 1 ex. Femörehuvud, Oxelösund 17.1
(Yngve Meijer, Markku Kemppi, Petter Sundin). 1 ex. Lidsjön, Nyköping 5-26.12 (Johan
Bergkvist, Lennart Wahlén). 1 ex. Örsbaken,
Oxelösund 28.12 (Tommy Knutsson).
Vitnäbbad islom (Gavia adamsii)
(-2014:11/11) (2015:1/1)

2015 blev tredje året i rad med fynd av vitnäbbad islom i rapportområdet. Ett fynd av
en outfärgad fågel gjordes under året vilket
betyder att det nu finns tolv dokumenterade
fynd i rapportområdet och av dessa har sju
gjorts under 2000-talet.
Samtliga fynd: 1 2K rastande Femöreflagen,
Femöre, Oxelösund 28.4 (Thomas Larsson).
Smådopping (Tachybaptus ruficollis)

Totalt finns rapporter om smådoppingar under
häckningstid på 23 lokaler i rapportområdet
som helhet. På 7 av dessa lokaler genomfördes
lyckade häckningar och en uppskattning ger
totalt 10 lyckade häckningar på de 7 lokalerna.
Både antalet lokaler med fåglar under häckningstid och antalet häckningar är de högsta
som rapporterats sedan åren 2008 och 2009
då antalet par båda åren uppskattades till 27
stycken. Smådoppingen är tillbakadragen och
häckningar är svåra att konstatera varför man
nog kan utgå ifrån att antalet häckningar är
något fler än vad rapporterna visar. Dessutom
gjordes fynd av övervintrande smådoppingar
på två lokaler i norra delen av rapportområdet. 6 ex sågs under januari och 3 ex under
december.
Vinterfynd (januari, december): 2 ex. Reningsverksdammarna, Gorsingeholm, Strängnäs 1-30.1 (Leif Ekblom, Yngve Meijer, Susanne Lindqvist Larsson m.fl.). 4 ex. Ekeby
våtmark, Eskilstuna 2-30.1 (Janne Oldebring,
Anna Struwe, Björn Fors m.fl.). 2 ex. Ekeby
våtmark, Eskilstuna 6-24.12 (Edwin Sahlin,
Björn Fors, Fredrik Engström). 1 ex. Reningsverksdammarna, Gorsingeholm, Strängnäs
31.12 (Yngve Meijer).
Skäggdopping (Podiceps cristatus)

Höga antal rastande skäggdoppingar under
hösten rapporteras i stort sett årligen från
några av de större insjöarna i nordvästra delen av rapportområdet. Från 2015 finns totalt
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5 rapporter med ansamlingar där fler än 200
ex. har inräknats och de flesta rapporterna
kommer från, i detta sammanhang, välkända
lokaler/sjöar i nordvästra delen av rapportområdet. Under 2000-talet har ansamlingar på
över 1000 rastande skäggdoppingar inräknats
vid två tillfällen: 1200 ex i Öljaren (2011)
och 1070 ex vid Hjälmaresund (2013).
Stora antal (>199 exemplar): 333 ex. rastande Sörfjärden, västra delen, Eskilstuna 10.10
(Sten Ljungars, Monica Ljungars). 700 ex.
stationär Östra Hjälmaren, Eskilstuna 16.10
(Leif Carlsson). 280 ex. rastande utanför Eksågstornet, Sörfjärden, Strängnäs 15.10 (Petter Sundin). 800 ex. födosökande Läppe,
Vingåker 5.8 (Peter Gustafson). 700 ex. rastande Öljaren, Vingåker 5.11 (Pelle Moqvist,
Krister Andersson).
Gråhakedopping (Podiceps grisegena)

Totalt 22 fynd om sammanlagt 28 gråhakedoppingar finns rapporterade från 2015 vilket
är helt i linje med de senaste årens uppträdande. Som vanligt har majoriteten av fynden
gjorts längs kusten under vår och höst och endast 2 av året 28 fåglar sågs på inlandslokaler.
Tre fynd gjordes under perioden juni-augusti
vilket är intressant då det visar att enstaka
gråhakedoppingar uppehåller sig i rapportområdet under häckningstid. Inget av årets sommarfynd ger dock några direkta indikationer
på häckningsaktiviteter. Dessutom finns två
rena vinterfynd från januari och december.
Vinterfynd (januari, december): 1 ex. Ängudden, Nyköping 27.1 (Jan Sjöstedt). 1 ex.
Yttre Stjärnholmsviken, Oxelösund 3.12 (Jan
Sjöstedt).
Sommarfynd (juni-augusti): 2 ex. Strandstuviken, Nyköping 9-10.6 (Marianne Mattiasson, Chandrika Pathirana, Jan Sjöstedt m.fl.).
1 ex. sträckande SV Marviken, Oxelösund
24.7 (Tommy Knutsson). 1 ex. Näsnaren,
Katrineholm 9-10.8 (Krister Andersson, Pelle
Moqvist, Bengt E Larsson).
Svarthakedopping (Podiceps auritus)

Totalt finns rapporter om svarthakedoppingar
under häckningstid på sammanlagt 46 lämpliga lokaler runt om i rapportområdet. Ett
försök till uppskattning ger sammanlagt 95
par totalt i rapportområdet fördelat på de 46
lokalerna och totalt kunde 16 genomförda
häckningar konstateras. Antalet par är identiskt med förra årets uppskattning och något
högre än åren 2012 och 2013, men något
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lägre än den uppskattning på 102-108 par på
72 lämpliga lokaler som gjordes riksinventeringsåret 2011. Årets resultat passar väl in i
mönstret från de senare åren och jämfört med
rapporterna från hela 2000-talet tycks antalet svarthakedoppingar i rapportområdet öka.
Utbredningen i rapportområdet är mycket
tydligt koncentrerad till de södra och sydvästra delarna med nästan 70% av årets lokaler
och par koncentrerade till Katrineholms och
Nyköpings kommuner. Fördelningen av antalet lokaler och antalet par kommunvis ser
ut enligt följande: Nyköping (18 lokaler, 37
par), Katrineholm (12 lokaler, 27 par), Flen
(6 lokaler, 8 par), Strängnäs (4 lokaler, 6 par),
Eskilstuna (2 lokaler, 3 par), Vingåker (2 lokaler, 9 par), Gnesta (1 lokal, 4 par) och Trosa
(1 lokal, 1 par). Inga rapporter från vintern
(januari och december) finns från 2015.
Storskarv (Phalacrocorax carbo)

Säkert häckande storskarvar har under 2015
rapporterats från 8 kolonier i rapportområdet och från dessa kolonier har sammantaget
1590 häckande par rapporterats. Fyra av dessa
kolonier ligger i skärgården och de resterande
i insjöar i rapportområdets västra delar. Inga
rapporter om kolonier med säkra häckningar finns från Mälaren detta år. Utöver rapporterna om kolonier med säkra häckningar
finns ytterligare 4 kolonier (3 i Mälaren och
1 i skärgården) där storskarvar rapporterats
under häckningstid men där inga säkra häckningar kunnat konstateras. Från dessa 4 kolonier har sammanlagt 302 par rapporterats.
Sammanlagt ger detta 1892 säkert och troligen/möjligen häckande par fördelat på 12
kolonier i rapportområdet som helhet vilket
är ett betydligt högre antal än vad som rapporterats de senaste 5 åren, men en bit under
den uppskattning på ca. 3000 par som gjordes
2009. Årets förhållandevis höga antal kan nog
till stor del förklaras av god rapportering från
skärgården. De senaste åren har rapporter från
skärgården till stor del saknats helt.
De 8 kolonierna med rapporter om säkert
häckande storskarvar är följande:
Lilla Vedholmen, Hjälmaren, Eskilstuna (160
par). Bosberget, Hjälmaren, Eskilstuna (15
par). Näsnaren, Katrineholm (25 par). Lindholmen, Hallbosjön, Nyköping (20 par).
Skarvholmen, Sjösaviken, Nyköping (45 par).
Korpholmen, Oxelösund (1100 par). Källskären, Oxelösund (125 par). Höga Hästholmen,
Oxelösund (100 par).

De 4 kolonierna med rapporter om troligen/
möjligen häckande storskarvar är följande:
Tegelskär, Mälaren, Strängnäs (28 par). Dansken, Mälaren, Strängnäs (9 par). Lagårdsback,
Mälaren, Strängnäs (15 par). Snöholmen, Trosa (250 par).
Rördrom (Botaurus stellaris)

Under 2015 har totalt 97 spelande rördrommar rapporterats från rapportområdet som
helhet. Antalet är något färre än förra årets
106 spelande och något högre än medelvärdet på 92 spelande/år under 15-årsperioden
2000-2014. Under 2000-talet har över 100
spelande rördrommar rapporterats tre enskilda år och det högsta antalet kommer från
riksinventeringsåret 2000 då hela 145 spelande fåglar rapporterades. Från Sörfjärden har
18 revirhävdande fåglar rapporterats. Antalet
är något färre än förra årets 20 spelande men
något högre än medeltalet för lokalen under
14-årsperioden 2001-2014 på 16,5 revirhävdande/år och klart högre än bottenåren 2010
och 2011 då 11 respektive 9 revirhävdande
rapporterades. Årets resultat tycks bekräfta
förra årets konstaterande att rördrommen nu
har återhämtat sig efter nedgången på grund
av de stränga och långa vintrarna 2009-2011.
Den geografiska fördelningen i rapportområdet av årets spelade rördrommar ser ut enligt
följande:
Sörfjärden (Eskilstuna och Strängnäs kommuner) 18 spelande, Eskilstuna kommun (utom
Sörfjärden) 16 spelande, Nyköpings kommun 16 spelande, Strängnäs kommun (utom

Sörfjärden) 15 spelande, Flens kommun 11
spelande, Katrineholms kommun 9 spelande,
Gnesta kommun 7 spelande och Vingåkers
kommun 5 spelande.
Dessutom finns två vinterfynd av sammanlagt
3 övervintrande rördrommar från 2015. Båda
fynden gjordes under början av året, fynd från
december saknas helt.
Vinterfynd (januari, december): 1 ex Diket
och dikets utlopp, Brandholmens reningsverk, Nyköping 1.1-15.2 (Per Flodin, Mats
Andersson, Olle Wahlström m.fl.). 2 ex Sjövikstornet, Nordvästra Kolsnaren, Vingåker
29.1-16.2 (Ronny Nilsson, Lillemor Däckfors,
Hans Norelius m.fl.)
Ägretthäger (Ardea alba)
(-2014:28/31) (2015:6/7)

Totalt 6 fynd av sammanlagt 7 ägretthägrar
innebär att det fram till och med 2015 har
setts 38 ägretthägrar i rapportområdet. Årets
antal är, tillsammans med 2010 (7 fynd av 7
fåglar), det högsta hittills och arten har nu varit årlig i rapportområdet sedan 2010. Fem av
årets sju ägretthägrar sågs under den begränsade perioden 2-23 maj och möjligen kan de
redovisade fynden i något eller några fall avse
en och samma fågel som rört sig runt i rapportområdet och setts på olika lokaler.
Samtliga fynd: 1 ex. Södra Lännasjön, Strängnäs 2-3.5 (Bernt Andersson, Yngve Meijer,
Leif Ekblom m.fl.). 1 ex. Husby-Rekarne k:a,
Eskilstuna 5.5 (Edwin Sahlin). 1 ex. Hasselö,
Båven, Flen 9.5 (Johan Skutin). 1 ex. Skåraviken, Hallbosjön, Nyköping 15-17.5 (Jan Gus-

Ägretthäger
Foto: Stephan Gäfvert
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tafsson, Jan Karlsson, Karin Lindström). 1 ex.
Horns båtvarv, Nyköping 22-23.5 (Jan Sjöstedt, Mauri Karlsberg, Ingvar Jansson m.fl.).
2 ex. Strandstuviken, Nyköping 8.9 (Stephan
Gäfvert, Magnus Brandel).
Gråhäger (Ardea cinerea)

Kolonier eller enstaka par under omständigheter som tyder på häckning har rapporterats
från 7 lokaler i rapportområdet som helhet
under 2015. Även om antalet lokaler med kolonier eller enstaka par är något fler än vad
som rapporterats de tre senaste åren kan man
nog utgå ifrån att rapporteringen är bristfällig
och att det sannolikt finns ytterligare ett antal
kolonier och par i rapportområdet. Exempelvis saknas helt rapporter om större kolonier
från Mälaren detta år.
Lokaler med kolonier och enstaka par ser ut
enligt följande:
Forssjösjön, Katrineholm. Tornskogen, Näsnaren, Katrineholm. Hultastrand, Baggetorp,
Katrineholm. Korpholmen, Oxelösund. Höga
Hästholmen, Oxelösund. Sundkarlsbacken,
Sörfjärden, Eskilstuna och Kalvsjön, Eskilstuna. Årets största kolonier har rapporterats
från kusten där 25 respektive 15 par inräknades vid Korpholmen och Höga Hästholmen,
Oxelösund.

Svart stork
Foto: Stephan Gäfvert
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Svart stork (Ciconia nigra)
(-2014: 20/23) (2015: 1/1)

Från 2015 finns ett rapporterat fynd av svart
stork i rapportområdets södra del. Fågeln
upptäcktes då den rastade intill ett dike på en
åker, men tyvärr lyfte den direkt vid upptäckten och försvann söderut. Med årets fynd har
nu totalt 20 fynd om sammanlagt 23 svarta
storkar gjorts i rapportområdet. Under 2000talet har i och med årets fågel totalt 5 svarta
storkar setts i rapportområdet.
Samtliga fynd: 1 ex. Törnebyfälten, Nyköping 9.7 (Stephan Gäfvert).
Bivråk (Pernis apivorus)

Återigen ett år där flertalet bivråkar sågs tidigt
på säsongen. Årets första bivråk rapporterades
ifrån Eskilstuna den 7 maj, vilket är mycket
tidigare än mediandatumet för åren 19872014 (=13 maj, variation 5-20 maj). Redan
dagen därpå rapporterades nästa individ, då
ifrån Flen och i samband med gynnsamma
sträckförhållanden så rapporterades 11 exemplar den 9 maj. Sena höstfynd uteblev dock i
år och årets sista bivråkar noterades på sträck
utmed kusten den 28 september. Under hösten har vi fått in en rapport gällande en hög
sträcksiffra. Den härrör ifrån Nyköping den
20 september. Oftast infaller höga sträcksiff-

ror i början av september i vår del av landet
eftersom både adulta och ungfåglar sträcker
vid den tiden. Vi tycks nämligen sällan beröras av något anmärkningsvärt sträck utav
adulta fåglar. Årets datum då sträcktoppen
inföll är dock ovanligt sent (se nedan), vilket
kan skyllas på bristen av lämpligt sträckväder. Värt att nämna i sammanhanget var att
samtliga fåglar denna dag bestämdes till 1K.
Den häckande populationen är, som vanligt,
svår att uppskatta. Under perioden 1 juni - 31
juli föreligger rapporter ifrån drygt 45 områden och totalt uppgår antalet individdagar
till 122, vilket är nära genomsnittet för åren
2007-2014 (=120 individdagar, variation 98136). Arten är väl spridd över länet och i år
saknas endast rapporter ifrån Trosa kommun
under tidsperioden. Populationen tycks för
närvarande faktiskt ha stabiliserats, även om
det är svårt att sia om häckningsframgången.
Första och sista fynd: 1 ex sträckande NV
Ostra, Eskilstuna 7.5 (Lennart Eriksson). 1 ex
sträckande SV Örsbaken, Brannäs våtmark,
Oxelösund - Marsäng, Nyköping 28.9 (Tommy Knutsson, Kjell Eriksson m.fl.)
Stora antal (>24 exemplar):
61 1K sträckande Horns båtvarv, Nyköping
20.9 (Kalle Brinell).
Brun glada (Milvus migrans)
(-2014:64/68) (2015:4/5)

Det häckande paret i Nyköping gick till häckning även i år. Det är nu det sjätte året i följd
som häckning sker här, även om det ska påpekas att arten är sedd i häckningsområdet under längre perioder ända sedan 2008. Även i
år gick häckningen bra och två ungar lämnade
boet. Paret har under dessa år anlänt till häckningsområdet som tidigast den 27:e mars, även
om mediandatumet har varit den 8:e april. I
år så gjordes den första observationen dock så
sent som den 15:e april. Paret stannar sedan
kvar tills dess att ungarna är flygfärdiga och
så fort ungarna är redo för längre transporter
så lämnar de häckningsområdet för säsongen.
Detta innebär att observationer generellt inte
görs senare än första halvan av augusti. Utöver detta så har det inkommit ytterligare tre
rapporter under året, vilket är tämligen normalt med senare års mått mätt.
Samtliga fynd:1 häckning (2 ungar) bo, ägg/
ungar Skåraområdet, Nyköping 15.4-18.8 (Jan
Sjöstedt, Lennart Wahlén, Per Flodin m.fl.). 1
ex. förbiflygande Labro ängar - Nyköpingsån,
Skavstaavfarten - Ryssbergsbacken, Nyköping

6-15.5 (Toomas Maadre, Johan Gustavsson,
Johan Bergqvist m.fl.). 1 ex. förbiflygande
Mörtsjön, Kvartinge, Strängnäs 18.7 (Erik Widuss). 1 2K+ sträckande V Furholmens skans,
Trosa 30.8 (Örjan Jitelius).
Röd glada (Milvus milvus)

Under årets lopp har vi fått in totalt 20 rapporter under perioden mars - augusti. Alla observationer tycks gälla solitära och rörliga fåglar, varför antalet individdagar uppgår till det
samma. Sett ur ett långtidsperspektiv så har
arten ökat markant i länet. Under åren 19761985 så var arten inte ens en årlig besökare
och genomsnittet under denna 10-års period
låg på 3,5 individdagar/år. Under de senaste
tio åren så har emellertid denna siffra ökat
till 24 individdagar/år. Då bör man dock ha
i åtanke att det har setts några långstannade
individer vilket påverkar antalet individdagar,
men ökningen är ändå tydlig och konstant.
Fynden fördelar sig över de olika kommunerna enligt följande: Eskilstuna (2), Flen (2),
Katrineholm (2), Nyköping (4), Oxelösund
(3), Strängnäs (5) och Vingåker (2).
Brun kärrhök (Circus aeruginosus)

Populationsstorleken är som vanligt svår att
bedöma och det rapporterade antalet häckningar är utan tvekan mycket missvisande.
Totalt rapporterades 17 häckningar, vilket utifrån spontanrapportering är en ganska normal
årstotal. Under året som helhet så finns det
rapporterat 1227 fynd, vilket är nära genomsnittet för åren 2005-2014 (=1165, variation
765-1637). Eventuella populationsförändringar är med säkerhet okänt, men utifrån
det material vi har så tycks beståndet ändå
vara tämligen oförändrat på senare år. Arten
är, liksom många andra arter, förhållandevis
punktlig vad gäller sin ankomst till Sörmland.
Det finns en viss, om än marginell, tendens till
tidigarelagd ankomst på senare år. Årets första rapport inkom redan den 17 mars, vilket
innebär ett nytt fenologirekord. Det tidigare
fenologirekordet (från 2011) är från den 20
mars. Höstens sista observation gjordes vid
Skåraviken, Nyköping den 4:e oktober. Detta
är dock fullt normalt och faktum är att det
vanligtvis rapporteras någon/några fåglar fram
tills mitten av denna månad, även om så inte
skedde i år.
Första och sista fynd:1 subad hane sträckande NO Prästhällen, Mälaren, Strängnäs 17.3
(Markku Kemppi, Kent Söderberg, Yngve
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Meijer). 1 1K rastande Skåraviken, Hallbosjön, Nyköping 4.10 (Jan Gustafsson, Jan
Karlsson).
Blå kärrhök (Circus cyaneus)

Ett fåtal sommarfynd noterades som sig bör.
En svag ökning i rapporterade sommarfynd
har faktiskt skett under den senaste 10-årsperioden. Detta är förvisso något som mycket
väl kan bero på ökad rapportering i allmänhet.
Som vanligt dock inga indikationer som tyder på häckning. Senaste gången en häckning
skedde i länet var år 1962. Eftersom det inte
sågs särskilt många blå kärrhökar innan nyåret
14/15, så var antalet individer i januari också
tämligen lågt. December månad var synnerligen mild och bjöd på ovanligt varma temperaturer på uppemot +10-14°C, men trots detta
så sågs det förvånansvärt få individer även
under denna månad. Antalet vinterfynd varierar kraftigt från år till år, men årets resultat
är med sentida mått att klassa som ytterligare
ett medelmåttigt år. Långsiktigt så ser vi dock
en mycket brant ökning i vinterfynd. Under
hela 80-talet gjordes t ex endast 7 vinterobservationer, vilket under 90-talet ökade till 34
ex. Därefter sköt antalet i höjden rejält under
00-talet då hela 127 ex noterades.
Sommarfynd (20 maj-31 juli): 1 honfärgad
födosökande Tybblefälten, Stora Malm, Katri-

Stäpphök
Foto: Thomas Larsson
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neholm 2.7 (Bengt Larsson). 1 2K+ hona födosökande Pommern, Strängnäs 26.7 (Yngve
Meijer). 1 honfärgad födosökande Storängen,
Nyköping 29.7 (Johan Bergkvist).
Vinterfynd (januari, december): 2 honfärgade
födosökande Edeby våtmark, Strängnäs 1-20.1
(Leif Ekblom, Yngve Meijer, Ulf Gustafsson
m.fl.). 1 honfärgad födosökande Gorsingeholm, Strängnäs 1.1 (Leif Ekblom). 1 adult
hane födosökande Hånö säteri, Nyköping 18.1
(Raimo Laurila). 2 ex (hane + honfärgad) födosökande Skåraområdet, Nyköping 1-28.12
(Tommy Pettersson, Anton Johansson, Olle
Pers m.fl.). 1 adult hane födosökande Ottekil,
Katrineholm 16.12 (Jan Hägg). 1 honfärgad
födosökande Stora Lundby, Malmby, Strängnäs 23-28.12 (Magnus Brandel, Leif Ekblom).
1 adult hona födosökande Hannsjön, Nyköping 26.12 (Tommy Pettersson). 1 2K födosökande Brobyviken, Eskilstuna 30.12 (Pedro
Haglund).
Stäpphök (Circus macrourus)
(-2014:23/23) (2015:8/8)

Under hösten rapporterades ovanligt många
stäpphökar, såväl i Sörmland som på andra
platser runt om i landet. Vi har fått in rapporter om totalt 8 ex under året, vilket är det
bästa årsresultatet någonsin. Det bör även påpekas att det finns fler rapporter om ytterli-

gare exemplar, men där det inte har inkommit
några raritetsbeskrivningar. Alla årets fynd
gjordes i maj, augusti eller september, vilket
alltså även fortsättningsvis innebär att arten
bara är noterad utanför denna tidsperiod vid
två tillfällen genom åren.
Samtliga fynd: 1 2K förbiflygande Viby, Eskilstuna 13.5 (Johan Mellquist). 1 adult hane
sträckande SV Marsäng, Nyköping 29.8 (Jan
Karlsson, Jan Gustafsson, Lennart Wahlén). 1
1K sträckande SV Marsäng, Nyköping 29.8
(Jan Karlsson, Jan Gustafsson). 2 1K sträckande SV Marsäng, Nyköping 3.9 (Thomas
Larsson, Lennart Wahlén, Tommy Ubbesen
m.fl.). 1 1K sträckande SV Hörnfältet, Aspö
k:a, Strängnäs 5.9 (Petter Sundin). 1 2K+
hona födosökande Segelsta, Nyköping 1316.9 (Lasse Löfman, Johan Bergkvist). 1 1K
sträckande SV Prästhällen, Mälaren, Strängnäs 29.9 (Kent Söderberg, Yngve Meijer).

Samtliga fynd: 1 3K+ hona födosökande
Linuddsmaderna, Nyköping 12.5 (Kalle Brinell). 1 hane Nora trädgård, Trosa 23.5 (Stefan Berg). 1 hane förbiflygande Lindbacke,
Svanviken, Nyköping 14.6 (Ingvar Jansson). 1
adult hane förbiflygande Stenkvistafältet, Eskilstuna 3.9 (Yonas Ericsson).

Ob. stäpp-/ängshök (Circus macrourus/pygargus) (-2014:27/27) (2013:4/4)

Sparvhök (Accipiter nisus)

Enstaka obestämda stäpp-/ eller ängshökar
rapporteras mer eller mindre årligen. Det
handlar nästan uteslutande om honfärgade
fåglar, men ibland också mycket hastiga/dåliga observationer av hanar.
Samtliga fynd: 1 honfärgad sträckande N
Örsbaken, Brannäs våtmark, Oxelösund 22.4
(Tommy Knutsson). 1 hane sträckande SV
Örsbaken, Brannäs våtmark, Oxelösund 15.7
(Tommy Knutsson). 1 ad hona sträckande
SO Tybblefälten, SO Stensjön, Stora Malm,
Katrineholm 19.8 (Bengt E Larsson). 1 hona
sträckande SV Örsbaken, Brannäs våtmark,
Oxelösund 27.8 (Tommy Knutsson).
Ängshök (Circus pygargus)

Som vanligt så gjordes det några fynd under
maj och juni, vilket är den period på året som
kraftigt dominerar i fyndbilden för Sörmlands
län. Avvikande för i år var även en rapport
från september, vilket däremot hör till ovanligheterna. Senast arten rapporterades i denna
månad var 1991 och dessförinnan 1982. Nationellt sett så tycks ängshöken minska i antal
medan det i vårt län snarare tycks ske en liten
ökning i antalet fynd. Däremot förkommer
häckningsförsök väldigt sällan och senast något sådant skedde var i Nyköping 2008. Det
bör också påpekas att det har rapporterats ett
par honfärgade fåglar, men där ingen raritetsbeskrivning har inkommit vilket krävs för publicering.

Duvhök (Accipiter gentilis)

Arten är rapporterad med häckningskriterier
från 19 lokaler under året. Bland dessa hittar vi också 4 konstaterade häckningar. Arten
är dock spridd över hela länet och det går
inte att avgöra antalet häckande par utifrån
spontanrapporteringen. Antalet individdagar
under mars-augusti uppgick till 215, vilket är
över genomsnittet för åren 2008-2014 (=172,
variation 156-186). Långsiktigt så har arten
dock minskat tämligen kraftigt, därför så önskas noggrann rapportering av arten.
Under hösten så rapporterades >100 ex under
7 dagar, men endast två av dessa dagssiffror
når upp till rapportmallsgränsen. Som vanligt gäller bägge dessa observationer räkningar
som skett ifrån Oxelösunds vattentorn, vilket
är den lokal som fortsätter att leverera de högsta dagsiffrorna när det gäller just denna art.
Stora antal (>149 exemplar):
400 ex sträckande Vattentornet, Oxelösund
1.10 (Kalle Brinell). 189 ex sträckande Vattentornet, Oxelösund 2.10 (Kalle Brinell).
Ormvråk (Buteo buteo)

Antalet övervintrande ormvråkar var ovanligt många under inledningen av året, vilket
var något som man faktiskt fick indikationer
om redan i slutet av förra året. Att uppskatta antalet individer är förstås mycket svårt.
Speciellt i kommuner så som Nyköping och
Strängnäs, där de största koncentrationerna
förekommer vintertid. Lågt räknat så rapporterades cirka 120 ormvråkar under januari
månad. Även under december månad sågs en
hel del ormvråkar och det rapporterades uppskattningsvis 110 ex runt om i länet. Detta
trots att rapporteringen ändå tycks ha varit
lite bristfällig under den perioden. Få dagar
med höga antal rapporterades under hösten.
Precis som förra året så sågs det under dessa
toppdagar också väldigt få individer. Bristen
på koncentrerande vindar under sträcktoppen
är det största anledningen till det. Stora koncentrationer av ormvråkar utmed kusten sker
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nästan uteslutande under den första halvan av
oktober och i samband med god termik samt
friska NV-vindar.
Stora antal (>199 exemplar): 208 ex sträckande Horns båtvarv, Nyköping 20.9 (Kalle
Brinell). 244 ex. sträckande SV Marviken,
Brannäs våtmark, Oxelösund 28.9 (Tommy
Knutsson).
Fjällvråk (Buteo lagopus)

Trots en förhållandevis mild vinter så rapporterades inte fler än ca 60 ex under januari
månad. Under december rapporterades något fler, nämligen ca 73 exemplar. Totalt rapporterades det alltså ett ungefärligt antal på
130 individer under vintermånaderna. Antalet övervintrande fjällvråkar varierar från år
till år, men ökningen av vinterfynd tycks ha
stagnerat sedan början på 2000-talet. Under
året rapporterades dessutom två sommarfynd.
Fynd under sommarmånaderna förekommer
med jämna mellanrum även om det inte inkommer rapporter om det varje år. Få rapporter om höga antal rapporterades utmed vår
del av Sörmlandskusten under hösten. Dock
så rapporterades det en mycket hög dagssiffra
precis utanför länsgränsen den 1 okt då det
passerade 960 ex förbi Örudden, Nynäshamn.
Vart dessa passerade såväl före som efter denna lokal är okänt. I synnerhet med tanke på
att bevakningen utmed Sörmlandskusten var
god under denna dag med bred täckning, såväl
inomskärs som långt ute i skärgården. Notera f.ö. att siffran från Örudden är högsta
noteringen i Sverige under 2015 och nästan
600 fler än näst högsta notering som är från
samma lokal och dagen efter!
Sommarfynd (20 maj-31 juli): 1 ex födosökande Södertuna, Gnesta 1.6 (Bertil Karlsson). 1
ex. förbiflygande Torshälla huvud, Eskilstuna
29.6 (Sten Ljungars).
Stora antal (>199 exemplar): 243 ex sträckande Vattentornet, Oxelösund 1.10 (Kalle Brinell). 210 ex sträckande Vattentornet, Oxelösund 4.10 (Kalle Brinell).
Fiskgjuse (Pandion haliaetus)

Rapporter om häckningar/häckningsförsök
som summeras i denna sammanställning är
långt ifrån det verkliga antalet. Trots att arten
många ggr är lättlokaliserad, så inkommer det
förvånansvärt få rapporter när det inte sker
riktade inventeringar. Utifrån spontanrapporteringen så får man väl anse att mellan 45-60
par är en normal årssiffra. Därför får man ändå
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säga att årets 31 rapporterade häckningar/
häckningsförsök är en låg siffra. Arten anlände
i år rekordtidigt, nämligen den 22 mars då ett
exemplar sågs utanför Trosa. Det tidigare fenologirekordet (2008 & 2011) är förvisso bara
en dag senare än detta. Arten anländer normalt i de sista dagarna av mars, även om det
vissa år kan dröja några dagar in i april innan
de första fiskgjusarna ses. Mediandatumet för
artens ankomst till Sörmlands län under perioden 1987-2014 är den 30 mars (variation
23 mars - 9 april). Det har även inkommit
rapporter om en sen fiskgjuse ifrån Nyköping
under hösten. Denna fågel sågs sista gången
den 25 oktober och med tanke på att mediandatumet för sista höstobservation (20002014) är den 9 oktober, så får man anse detta
som ett extremt fynd. Det senaste höstfyndet
någonsin gäller dock en rapport från den 29
oktober 2011.
Första och sista fynd: 1 ex födosökande Vappersta, Trosa 22.3 (Barbara Leibiger, Ingo Leibiger). 1 ex rastande Lidsjön, Nyköping 1025.10 (Johan Bergkvist).
Tillägg 2014: Under året finns rapporter om
totalt 41 häckningar. Såväl lyckade, misslyckade och häckningar där häckningsutfallet är
okänt ingår i siffran.
Tornfalk (Falco tinnunculus)

Häckningssäsongen 2015 blir svårtolkad då
vi kan konstatera många spridda ströfynd under häckningstid, men endast en enda konstaterad häckning. Om vi räknar med troliga
häckningar då fåglar uppehållit sig en längre
tid på samma plats under häckningssäsongen
hamnar vi på ytterligare 13 par vilket istället ger en hög nivå inte långt från det goda
året 2012. Vi vill härmed uppmuntra till eftersök av unga tornfalkar och bon samt god
rapportering i Artportalen så vi kan följa denna i Sörmland sparsamma art. Början på året
var rätt bister medan inledningen på vintern
2015/2016 var mild varför vinterfynden kan
tyckas lite märkliga då man kanske kunnat
vänta sig fler i december.
Vinterfynd (januari, december): 1 födosökande Öknamaden, Floda, Katrineholm 25-26.1
(Bengt Larsson, Krister Andersson, Pelle Moqvist). 1 hane Vrestta holme, Vingåkersslätten, Vingåker 28.1 (Ronny Nilsson). 1 födosökande Klenby, Tunaberg, Nyköping 24.12
(Björn Johansson).
Från hösten noterar vi en fin dagssiffra från
sträckbevakningen vid kusten då hela 21 ex

passerade Horns båtvarv, Nyköping 20.9
(Kalle Brinell).
Aftonfalk (Falco vespertinus)
(-2014:69/72) (2015:3/3)

Arten har nu varit årlig inom vårt rapportområde sedan 1992 och antalet har varierat från
en till fem individer per år. Fyndbilden för
året som infaller under perioden 24.8-21.9
får anses normal.
Samtliga fynd: 1 2K+ hane förbiflygande
Stenkvistafältet, Eskilstuna 24.8 (Sten Ljungars, Monica Ljungars). 1 1K rastande Syran,
Marsäng, Nyköping 5.9 (Jan Gustafsson, Bertil Karlsson, Per Folkesson m.fl.). 1 2K+ hane
sträckande SV Marsäng, Nyköping 21.9 (Jan
Gustafsson, Thomas Larsson).
Lärkfalk (Falco subbuteo)

Under vissa år och på vissa platser kan det
uppstå en viss koncentration av lärkfalkar.
En lokal med attraktionskraft på arten tycks
Näsnaren, Katrineholm vara då det tidigare
år noterats större antal här. Under 2015 uppehöll det sig ett flertal lärkfalkar under perioden 9-20.5 med toppnoteringen 12 ex det
sistnämnda datumet (Bengt Larsson, Ronny
Melbéus, Roland Jidling m.fl.) Dessutom noterades 13 ex vid Öknasjön, Strängnäs 16.5
(Yngve Meijer).
Pilgrimsfalk (Falco peregrinus)

Precis som de senaste åren finns risken för att
någon fågel dubbelräknas, men årets summa
ligger endast strax under förra årets rekordnotering med hela 93 individer (95 år 2014).
Fördelning över kommuner och årstider är sig
rätt lik från förra året och fortfarande får vi
vänta på att sommarobservationerna ger en
konstaterad eller misstänkt häckning. Som
kuriosa kan nämnas att det i Artportalen under 2015 finns fler fynd av pilgrimsfalk än
stenfalk från vårt rapportområde.
Kommunvis fördelning: Nyköping (32), Oxelösund (19), Strängnäs (12), Eskilstuna (11),
Trosa (7), Katrineholm (6), Vingåker (4)
Gnesta (1) samt Flen (1).
Säsongsmässig fördelning: Vinter (5), vår
(22), sommar (6) samt höst (60).
Vattenrall (Rallus aquaticus)

Totalt 7 fynd av sammanlagt 15 vattenrallar
har rapporterats från vintermånaderna januari och december. Av dessa 15 fåglar har
11 ex rapporterats från januari och 4 ex från

december. Den högsta årssumman för januari
och december hittills är de 24 ex som rapporterades under 2010. Som vanligt har de
flesta fåglarna på några få pålitliga lokaler där
vattenrallar numera övervintrar varje vinter.
Fyndet vid Sjövikstornet, Kolsnaren är dock
det första januarifyndet i Vingåkers kommun
som finns dokumenterat i artportalen.
Vinterfynd (januari, december): 3 ex. Brandholmens reningsverk, Brandholmen, Nyköping
1-24.1 (Per Flodin, Hans Norelius, Lennart
Wahlén m.fl.). 3 ex. Täppan, Brannäs våtmark,
Oxelösund 1-30.1 (Tommy Knutsson, Kalle
Brinell, Jan Sjöstedt m.fl.). 1 ex. St. Djulö,
Katrineholm 3-23.1 (Anders Carlsson, Bengt
Larsson, Henry Karlsson m.fl.). 3 ex. Ekeby
våtmark, Eskilstuna 9-29.1 (Kent Carlsson,
Edwin Sahlin, Johan Mellquist m.fl.). 1 ex.
Sjövikstornet, Nordvästra Kolsnaren, Vingåker
24.1 (Ronny Nilsson). 1 ex. Brandholmens reningsverk, Brandholmen, Nyköping 3-17.12
(Lennart Wahlén, Mats Andersson, Mattias
Ohlsberg m.fl.). 3 ex. Täppan, Brannäs våtmark, Oxelösund 15-31.12 (Jonny Werdin,
Peter Skoglund, Tommy Knutsson m.fl.).
Småfläckig sumphöna (Porzana porzana)

Totalt 10 spelande småfläckiga sumphöns har
rapporterats från 2015. Antalet är exakt lika
många spelande fåglar som under 2014 och
något färre än genomsnittet på 13 spelande/
år under 15-årsperioden 2000-2014. Hälften
av årets fynd är gjorda i Nyköping medan de
övriga fynden är rätt väl spridda över rapportområdet. Utöver de spelande fåglarna finns
även en rapport från högsommaren om en födosökande fågel som inte spelade. Totalt ger
detta en årssumma på 11 småfläckiga sumphöns under 2015.
Samtliga fynd: 1 ex. spel/sång Nedertäljaren,
Katrineholm 27.4 (Håkan Lernefalk). 2 ex.
spel/sång Svanviken, Nyköping 11.5 - 14.7
(Jan Sjöstedt, Kjell Widén, Lennart Wahlén
m.fl.). 1 ex spel/sång Ytterbo Strandäng, Nyköping 5.6 (Jan Gustafsson). 1 ex. spel/sång
Lövsjön, Nyköping 16.6 (Bo Holst). 1 ex.
spel/sång Strandäng Ö Kinglöt, Sörfjärden,
Eskilstuna 19-25.6 (Kjell-Arne Larsson, Kristoffer Alp, Johan Mellquist m.fl.). 1 ex. spel/
sång Lidasundet, Hallbosjön, Nyköping 20.6
(Mats Andersson). 1 hane spel/sång Hedenlundaån, Vadsbro, Flen 21-23.6 (Per Flodin,
Maria Gustavsson). 1 ex. spel/sång Vagnhärads Våtmark, Trosa 21.6 (Göran Andersson).
1 ex. spel/sång Marsäng, Nyköping 22.6 - 1.7
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(Björn Johansson, Jan Karlsson, Lennart Wahlén). 1 ex. födosökande Knutstorp viltvatten,
Katrineholm 5.7 (Bengt E Larsson).

höns eller fler på lokalen med toppar på 1500
ex 10.8 samt 1400 ex 20.10 (Bengt E Larsson,
Pelle Moqvist, Krister Andersson m.fl.).

Kornknarr (Crex crex)

Trana (Grus grus)

Kornknarrens uppträdande i rapportområdet
under 2015 får betecknas som relativt normalt
jämfört med hur det har sett ut tidigare under
2000-talet. Sammanlagt har 37 korknarrar
rapporterats och av dessa har 36 rapporterats
som spelande under perioden 11.5-12.8. Antalet ligger något högre än medeltalet för 15årsperioden 2000-2014 som är 29 fåglar/år,
men samtidigt en bit under toppnoteringarna
från 2007 och 2013 då 49 ex rapporterades
båda åren. Normalt brukar det finnas ett antal lokaler med flera spelande fåglar, men från
2015 har fler än två fåglar rapporterats från
enbart en lokal.
Den geografiska fördelningen kommunvis av
årets rapporterade kornknarrar ser ut enligt
följande: Nyköping 16 ex, Katrineholm 11
ex, Eskilstuna 4 ex, Strängnäs 4 ex, Trosa 1
ex och Vingåker 1 ex.
Samtliga fynd om minst två spelande:
5 ex spel/sång Svanviken-Ekebydal, Nyköping
11.5-30.6 (Lennart Wahlen, Mats Andersson,
Peter Lantz).
Rörhöna (Gallinula chloropus)

Fem konstaterade häckningar under året är
exakt samma antal som både 2014 och 2013.
Därutöver som vanligt ytterligare observationer på lämpliga lokaler under häckningstid
varför vi kan konstatera att läget är tämligen
stabilt. De senaste tio åren har antalet konstaterade häckningar varierat mellan tre och tio
utan tydlig trend. Vinterfynden får betecknas
som normala för senare år.
Vinterfynd (januari, december): 3 stationära
Ekeby våtmark, Eskilstuna 1-29.1 (Tommy
Emanuelsson, Edwin Sahlin, Viktor Eriksson
m.fl.). 1 födosökande Diket och dikets utlopp,
Brandholmen, Nyköping 1-8.1 (Kalle Brinell,
Lennart Wahlén). 1 ex. Ekeby våtmark, Eskilstuna 3-22.12 (Kent Carlsson, Petter Sundin,
Viktor Eriksson).
Sothöna (Fulica atra)

Som vanligt för sothöna avser kommentaren
de ansamlingar som räknas i sjön Näsnaren
utanför Katrineholm. Vi har lite bekymrat noterat en nedgång de senaste åren efter nivåer
runt 2000 ex så sent som 2012. Under perioden 8.8-5.11 2015 har det räknats 500 sot18 | Det sörmländska fågelåret 2015

Precis som våren 2014 kom de allra första
tranorna sista veckan i februari för att snabbt
fylla på under början av mars. Några egentliga
vinterfynd föreligger därför inte från början
av året. Däremot finns decemberfynd då det
sågs en förbiflygande trana vid Femöre kanal,
Oxelösund 26.12 (Eric Salomonsson) och
möjligen samma fågel nu angiven som 1K rastande vid Rosendal, Nyköping 26.12 (Julius
Grantén, Elin Wengelin). Under de senaste
dryga tio åren har vi blivit bortskämda med
stora antal rastande tranor från Skåraområdet,
Stigtomta. De senaste åren har toppnoteringarna legat på 2000-2500. Av någon okänd anledning uteblev dessa koncentrationer under
2015. Åtminstone finns inga sådana rapporter
i Artportalen där det under året rapporterats
500 rastande som mest i slutet av september
(Jan Sjöstedt). Framtiden får utvisa om detta
var en tillfällig svacka i tranornas antal eller
fågelskådarnas aktivitet på denna plats. Från
sträckperioden under hösten kan vi notera
att den 27.9 blev årets toppdag för trana då
det noterades m.e.m. höga antal från många
platser i landskapet. Allra högst antal blev det
enligt följande: 3500 sträckande SV Marsäng,
Nyköping 27.9 (Jan Gustafsson). 3210 sträckande SV Åsa Gravfält, Strängnäs 27.9 (Bernt
Andersson). 2200 sträckande S Ängudden,
Hummelvik fiskehamn, Nyköping 27.9 (Ingvar Jansson).
Strandskata (Haematopus ostralegus)

Fyndbilden för de först anländande vårfåglarna påminner om 2014 då de första strandskatorna dyker upp under mars även 2015,
men nu med start från 20.3 vilket är högst
normalt och en vecka senare än föregående år.
Som nämnts tidigare år kan det ibland noteras
fina sträcksiffror för strandskata utmed kusten
och vanligen handlar det om första halvan av
april. Därför är årets höga antal under andra
halvan av april lite udda.
Höga antal: 158 sträckande mot NO Oxeludden, Askö, Trosa 10.4 (Göran Andersson, Örjan Jitelius). 623 sträckande mot NO Oxeludden, Askö, Trosa 25.4 (Göran Andersson). 120
sträckande mot NO Barrviksudden, Beten,
Oxelösund 29.4 (Björn Johansson, Kjell Eriksson, Alf Andersson m.fl.).

Under senare år har det varit få rapporterade
inlandshäckningar. Från gångna säsongen finns
i alla fall en notering om ett ruvande par vid
Beckershov, Tisnaren, Katrineholm 11.6 (Ola
Erlandsson).
Styltlöpare (Himantopus himantopus)
(-2014:0/0) (2015:1/1)

Första fyndet för arten i Sörmland. Kanske inte
helt oväntat dock med tanke på att en rörlig
individ även sågs i grannlandskapet Västmanland under maj. Möjligen är det samma fågel
som sedan dyker upp hos oss.
Samtliga fynd: 1 ex Vadsjön, Husby-Oppunda,
Nyköping 7.6 (Kjell Widén, Jan Gustafsson,
Jan Karlsson m.fl.).
Skärfläcka (Recurvirostra avosetta)
(-2014:20/31) (2015:1/1)

Trots att antalet häckande skärfläckor i södra
Sverige anges som ökande med en uppskattad population på 1400 par 2013 (”Fågelåret
2013”) så fortsätter skärfläckan att vara en
första klassens raritet hos oss. Årets fynd är
det första sedan 2008 inom vårt rapportområde. Att den sedan uppträder i kusttrakterna
och i maj får anses högst normalt medan lokalen känns lite udda då det är en stenhäll i
gattet utanför G:a Oxelösund.
Samtliga fynd: 1 2K+ rastande Västra Bjurshalshällen, Oxelösund 7.5 (Susanne Stilling,
Jan Karlsson, Tommy Knutsson).

Mindre strandpipare (Charadrius dubius)

De senaste åren har troliga plus konstaterade
häckningar för mindre strandpiparen legat
runt 20 per år med en variation upp eller ner
på 3-4. Det brukar dock fördela sig någorlunda jämnt mellan just troliga och konstaterade
varför årets rapportering avviker något då vi
endast har tre konstaterade häckningar medan vi noterar hela 23 troliga. Nåväl, vi tycks
kunna sammanfatta det hela som att vår lilla
stam av arten är tämligen stabil. Från våren
noteras ett ganska tidigt fynd då 1 ex. rastade
vid Edeby, Strängnäs 8.4 (Leif Lindholm).
Det är tidigt sett utifrån de senaste åren, men
fortfarande en bra bit från fenologirekordet
som lyder 29.3.
Större strandpipare (Charadrius hiaticula)

Ett prydligt fenologirekord från Strandstuviken, Nyköping där årets första större strandpipare dök upp redan 2.3 (Jan Sjöstedt). Därefter sågs arten på lokalen påföljande dagar
och antalen ökade från runt 10.3. Tidigare
vårrekord var 7.3 så det var en rejäl putsning
av det rekordet. Noterbart är att på Södertörn
sågs första individen 4.3. Från hösten ser vi
att de sista större strandpiparna rapporterades några dagar in i oktober vilket är normalt.
En grov uppskattning från skärgården ger 15
möjliga häckningar som ett resultat av årets
riktade inventering av främst ytterskärgården.
Man får dock ha i minne att arten fortfarande

Styltlöpare
Foto: Kjell Widén
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flyttar under inventeringsperioden så siffran
får tas med en nypa salt. Från inventeringen
endast en konstaterad häckning med noterade
ungar i Oxelösunds skärgård. Tillsammans
med ytterligare tre fastlandshäckningar nära
Nyköping som gav flygga ungar kan vi summera till fyra lyckade häckningar vilket är ungefär på samma nivå som senaste åren. Av
större ansamlingar noterar vi 50 rastande Vadsjön, Nyköping 5.8 (Lennart Wahlén) samt
100 rastande Stora Garkast, Hartsö skärgård,
Nyköping 9.8 (Niklas Liljebäck).
Fjällpipare (Charadrius morinellus)
(-2014:74/444) (2015: 2/3)

Vi får gå tillbaks till 2005 för att komma ner i
lika låga nivåer som gångna säsongen. Arten är
oerhört svår att förutsäga och antalen varierar stort mellan åren. Uppträdande avseende
tidpunkt och plats för 2015 är dock mycket
typiskt. Inlandsfynd i mitten av maj och septemberfynd i kusttrakterna får betecknas som
normalt.
Samtliga fynd: 1 rastande Djurvaktartorp, Eskilstuna 17-18.5 (Joachim Strengbom, Tommy
Emanuelsson, Lennart Eriksson m.fl.). 2 1K
rastande Labromaden, Labro ängar, Nyköping
2.9 (Peter Lantz, Sofi Nordfeldt, Bertil Karlsson m.fl.).
Ljungpipare (Pluvialis apricaria)

Precis som 2014 kunde vi våren 2015 notera
flera tidiga fynd. Med tanke på att fenologirekordet på 10.3 stod sig ända till 2014 är årets
tidiga fynd noterbara.
Första och sista fynd: 1 rastande Vingåkersslätten, Vingåker 2-5.3 (Lillemor Däckfors).
1 lockläte, övriga läten Stenkvistafältet, Eskilstuna 4.3 (Sten Ljungars, Monica Ljungars).
60 rastande Grusvägen till Åby, Vingåkersslätten, Vingåker 17.11 (Ronny Nilsson).
Också i en annan aspekt är 2015 likt föregående år då det återigen noterades större ansamlingar av ljungpipare under slutet av april och
början av maj. Något som inte händer varje år,
men som ändå får betraktas som normalt. De
största ansamlingarna listas nedan.
Stora antal (>199 exemplar): 223 rastande
Solöfälten, Fogdö k:a, Strängnäs 25.4
(B Peter Fridén, Barbro Hellström). 197 rastande Tybblefälten, SO Stensjön, Stora Malm,
Katrineholm 28.4 (Pelle Moqvist, Bengt Larsson, Kerstin Norin m.fl.). 440 rastande Sofiebergsåsen, Eskilstuna 5.5 (Petter Sundin).
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Kustpipare (Pluvialis squatarola)

Under 2014 noterade vi det som anmärkningsvärt att det endast gjordes ett enda vårfynd av arten inom vårt rapportområde, men
under 2015 blev det inget alls. Under juli
och augusti gjordes som vanligt numera noteringar av sträckande kustpipare i de större
sjöarna och uppträdandet får nog betecknas
som normalt. Inga fenologiskt avvikande fynd
från året.
Stora antal, sträckande (>19 exemplar):
44 sträckande mot SV Kolsta hatt, Eskilstuna
24-27.7 (Johan Mellquist, Joachim Strengbom, Tommy Emanuelsson). 71 sträckande
mot SV Prästhällen, Mälaren, Strängnäs
5-11.8 (Erik Widuss, Kent Söderberg). 11
sträckande mot SV Torshälla huvud, Eskilstuna 9.8 (Sten Ljungars). 20 sträckande mot SV
Fatbursvägen 36, Mariefred, Strängnäs 10.8
(Erik Widuss).
Tofsvipa (Vanellus vanellus)

Också detta år kom viporna under februari
och denna gång med start 19.2 för att snabbt
följas av fler spridda över landskapet. Fyndbilden under våren blev m.a.o. lik den under
2014. På samma vis liknar fyndbilden för hösten också föregående år i så motto att fåglar
dröjde sig kvar sent ända in i december. Ansamlingarna på 500 exemplar eller fler liknar
uppträdandet från senare år.
Första och sista fynd samt de största flockarna: 4 ex. Julsätersvägen 15 Katrineholm,
Katrineholm 19.2 (Bengt E Larsson). 500660 rastande Vadsjön, Nyköping 23-26.7 (Jan
Gustafsson, Jan Karlsson, Jan Sjöstedt m.fl.).
500 rastande Skåraområdet, Nyköping 29.7
(Jan Hägg). 500 rastande Apalsjön, Lista, Eskilstuna 2.9 (Bo Gustafsson). 500 stationär
Vingåkersslätten, Vingåker 16.9 (Ronny Nilsson). 1 födosökande Labro ängar, Nyköping
7.12 (Anton Johansson). 1 förbiflygande Visen, Vingåkersslätten, Vingåker 12.12 (Ronny
Nilsson).
Kustsnäppa (Calidris canutus)

Under 2014 noterade vi en ovanligt klen säsong för fynd av kustsnäppa och skyllde det
på den fina och högtrycksbetonade sommaren. Under säsongen 2015 var det tvärtom
ofta ostadigt varför man kunde ha väntat sig
fler fynd av arten, men istället blev det i stort
sett lika mediokert och det är svårt att förklara varför. Från de stora sjöarna har vi blivit bortskämda med hyggligt med sträckande

kustsnäppor under sommaren, men i år stannar resultatet på 25 sträckande fåglar viket
endast är marginellt bättre än föregående år.
Bra utfall blev det endast vid Vadsjön, HusbyOppunda, Nyköping där det rastade kustsnäppor konstant under perioden 21.7-1.9 med en
topp på 23 individer den 23.7 (Jan Sjöstedt
m.fl.). Inga vårfynd denna säsong och inga fenologiskt intressanta fynd i övrigt.
Sandlöpare (Calidris alba)

Beroende på om man räknar fynden 3.8 som
samma eller olika fåglar får vi fyra eller fem
fynd under säsongen med fem eller sex individer. Detta är en tämligen normal fyndbild
avseende tidpunkter och lokaler om än något
lågt i antal. Som synes inga udda fynd fenologiskt under året eller inlandsfynd.
Samtliga fynd: 2 rastande Flata Ålkråkshällarna, Hartsö skärgård, Nyköping 5.6 (Lennart Wahlén). 1 1K+ rastande Vattungarna,
Oxelösund 1.8 (Leif Nyström). 1 rastande
Pålsugnsbådarna och möjligen samma fågel
vid Kistan, Hartsö skärgård, Nyköping 3.8
(Lennart Wahlén, Janne Oldebring, Sven-Erik
Söderlund). 1 rastande Hartsö skärgård, Nyköping 10.8 (Göran Altstedt).
Mosnäppa (Calidris temminckii)

Flockar på mer än 20 mosnäppor är inte så
vanliga i vårt rapportområde och det är långt
ifrån någon årlig företeelse. I övrigt var årets
uppträdande av arten synnerligen normalt
med fynd under perioden 6.5-4.9.
Stora antal (>9 exemplar): 25 rastande Vadsjön, Nyköping 29.7 (Anders Almquist).

uppskattning ger 17 stycken vilket är ganska
lite och i nivå med 2012 efter ett par år med
dubbla antalet. Något fler sträckande fåglar
i inlandet dock då tio individer fördelat på
fyra fynd faktiskt är bästa årsnoteringen sedan
2011.
Skärsnäppa (Calidris maritima)

En något annorlunda skärsnäppesäsong. Trots
bra båtväder under tidig vår och sen höst uteblev de riktigt stora flockarna i Hartsöarkipelagen och kring Vattungarna så som vi vant
oss vid. Istället fler fynd noterade från fastlandet under vintern än brukligt. Notera också
inlandsfyndet från Strängnäs i oktober. Detta
är blott andra inlandsfyndet för vårt rapportområde som finns noterat i Artportalen. Det
föregående var även det i Mälaren, men ett
vårfynd under april.
Samtliga fynd: 7-10 födosökande Ängudden,
Hummelvik fiskehamn, Nyköping 27-28.1
(Björn Johansson, Jan Sjöstedt, Tommy Ubbesen). 5 stationära Hamnskär, Tystberga, Nyköping 28.1 (Ingvar Jansson). 2 födosökande
Femörehuvud, Oxelösund 1.2 (Mats Grahn).
20 rastande Stora Garkast, Hartsö skärgård,
Nyköping 28.3 (Göran Altstedt). 2 2K+ födosökande Lilla Rödbaken, Hävringe, Oxelösund 27.4 (Henrik Andersson). 1 rastande
Prästhällen, Prästfjärden, Mälaren, Strängnäs
5.10 (Markku Kemppi, Kent Söderberg, Yngve Meijer m.fl.).
Kärrsnäppa (Calidris alpina)

Tillägg: 1 rastande Vadsjön, Nyköping 9-12.8
2014 (Thomas Larsson, Per Flodin, Johan
Bergqvist m.fl.).
I och med detta tillägg blir årssumman för
2014 hela fyra individer varför det året blir
än mer anmärkningsvärt avseende tuvsnäppans uppträdande. Under 2015 har vi alltså
inga fynd alls.

Denna säsong blev ganska bra avseende större
ansamlingar av kärrsnäppa. I vanliga fall kan
det uppstå någon enstaka flock på >100 individer, men under 2015 ser vi fenomenet på
tre olika platser. I övrigt inga udda fynd under
året.
Stora antal (>99 exemplar): 105-130 rastande
Vadsjön, Nyköping 26-29.7 (Mattias Ohlsberg, Kalle Brinell, Anders Almquist m.fl.).
140 rastande Strandstuviken, Nyköping 27.7
(Kalle Brinell). 120 rastande Stora Garkast,
Hartsö skärgård, Nyköping 9.8 (Niklas Liljebäck).

Spovsnäppa (Calidris ferruginea)

Myrsnäppa (Calidris falcinellus)

Tuvsnäppa (Calidris melanotos)
(-2013:13/13) (2014:4/4)

Inga vårfynd från gångna säsongen och inga
fynd i övrigt som kan betraktas som fenologiskt intressanta utan samtliga fynd i rapportområdet faller under tidsperioden 6.7-24.8.
Som vanligt lite vanskligt att uppskatta antalet rastande fåglar i inlandet, men en försiktig

Det är som vanligt svårt att korrekt uppskatta
antalet fåglar som rastar en längre period på
samma plats och som varierar i antal över tiden. Om vi är lite försiktiga i årets uppskattning hamnar vi på 20-25 individer noterade
under perioden 25.5-20.7. Det är visserligen
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långt under förra årets rekordnotering på 72
ex, men ändå en relativt hög siffra i ett längre
perspektiv. Vi kan även notera en större spridning av fynden än vanligt med ovanligt många
fåglar i inre delarna av landskapet.
Samtliga fynd: 2-3 rastande Tornmaden,
Strandstuviken, Nyköping 21-24.5 (Lennart
Wahlén, Johan Bergkvist, Jan Sjöstedt m.fl.).
1 rastande Västerviken Tullgarn, Trosa, Tullgarnområdet, Trosa 23.5 (Ingemar Gard, Anders Sennmalm, Thomas Persson m.fl.).
3 rastande Rävkulle-maden (södra stranden),
Vadsjön, Nyköping 25.5 (Johan Bergkvist).
1-8 rastande Edeby våtmark, Strängnäs 2631.5 (Yngve Meijer Kjell Thorsén Mats Axbrink m.fl.). 2 födosökande Ekeby våtmark,
Eskilstuna 26-27.5 (Yonas Ericsson, Elin
Wengelin, Stefan Karlsson m.fl.). 2 rastande
Labromaden, Labro ängar, Nyköping 26.5
(Jan Hägg) samt 1 rastande på samma lokal
6.6 (Peter Lantz). 1 rastande Knutstorp viltvatten, Katrineholm 31.5 - 1.6 (Bengt E Larsson, Ronny Nilsson). 1-3 rastande Tornmaden, Strandstuviken, Nyköping 2-13.6 (Kalle
Brinell, Jan Sjöstedt, Anton Johansson m.fl.).
1-2 rastande Tornmaden, Strandstuviken, Nyköping 18-20.7 (Jan Karlsson, Kalle Brinell).

Vinterfynd (januari, december):
1 stationär Ekeby våtmark, Eskilstuna 11.1
(Lillebror Hammarström, Gunilla Hammarström). 1 rastande Täppan, Brannäs våtmark,
Oxelösund 12.1 (Lennart Wahlén).

Brushane (Calidris pugnax)

Dubbelbeckasin (Gallinago media)

Visserligen var senvintern mild och våren tidig, men årets första fynd av brushane är ändå
uppseendeväckande. Det innebär en rejäl
putsning av tidigare fenologirekord som löd
på 2.4 från 2010 samtidigt som det är en dryg
månad tidigare än nästa fynd rapporterat i
Artportalen från 2015 som är först 24.4.
Tidigt vårfynd: 1 rastande Helgestadammarna, Skåraområdet, Nyköping 17.3 (Kalle Brinell, Thomas Larsson).
Vissa år kan vi notera större ansamlingar av
brushanar, och flockar på >100 är sparsamma
men regelbundna varför vi ändå kan anse årets
uppträdande normalt.
Stora antal (>99 exemplar): 105-127 rastande Vadsjön, Nyköping 21-25.8 (Jan Hägg).
Dvärgbeckasin (Lymnocryptes minimus)

En ungefärlig årssumma landar på 33 dvärgbeckasiner över hela säsongen vilket får betraktas som normalt. Inga fynd under häckningstid och heller inga fynd om spelande
fåglar från gångna säsongen. Att det görs enstaka vinterfynd hör numera till det normala
då skådarna är aktiva hela vintern och det görs
riktade eftersök utmed öppna diken.
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Enkelbeckasin (Gallinago gallinago)

Vi kan bara bekräfta tankegången från säsongen 2014 om att vi nu tycks vara nere på permanent låga nivåer av enkelbeckasin. Åtminstone om man bedömer mängden beckasiner
utifrån ansamlingar på mer än 50. Numera
noteras detta fenomen bara någon enstaka
gång om året och så även 2015. Detta kan
jämföras med att det så sent som 2007 rapporterades sju sådana större ansamlingar där
den största var på ca 150 ex. Täppan, Brannäs
bekräftar sin ställning som en av de säkraste
platserna för vinterfynd.
Vinterfynd (januari, december): 1 rastande
Täppan, Brannäs våtmark, Oxelösund 12-28.1
(Lennart Wahlén, Tommy Knutsson). 1 1K+
rastande Täppan, Brannäs våtmark, Oxelösund 13-31.12 (Jan Gustafsson, Mauri Karlsberg, Tommy Knutsson m.fl.).
Stora antal (>49 exemplar): 58 rastande Marsäng, Nyköping 7.9 (Lennart Wahlén).
En ovanligt välspridd fyndbild för denna säsong med fynd från fem månader vilket nog
inte hänt förut i vårt rapportområde. Vårsäsongen var något klenare än närmast föregående säsonger med fyra spelande fåglar från
tre platser. Det kan dock anses normalt i ett
lite längre perspektiv. Mest anmärkningsvärt
från 2015 är istället en spelande fågel från 1.7
och den sena noteringen från 25.10. Vi har
här bedömt julifågeln som en tidig flyttare
även om beteendet tycks lite märkligt. Notera
f.ö. att även en fågel från 31.8 spelade kort.
Fyndet i oktober är tangerat fenologirekord
för vårt rapportområde. För landskapet Sörmland finns endast ett senare fynd från 29.10.
Vår - 3 fynd av 4 individer: 1 hane spel/sång
Labromaden, Labro ängar, Nyköping 7-9.5
(Sofi Nordfeldt, Peter Lantz, Lennart Wahlén m.fl.). 2 hane spel/sång Norra ängarna,
Svanviken, Nyköping 11-13.5 (Jan Sjöstedt,
Lennart Wahlén, Marianne Mattiasson). 1 rastande Ärjafälten, Åkers styckebruk, Strängnäs
17.5 (Erik Widuss).
Höst - 6 fynd av 6 individer: 1 hane spel/
sång Närkemaderna, Buskhyttan, Nyköping
1.7 (Lennart Wahlén). 1 rastande Vagnhärads

Småspov
Foto: Thomas Larsson

Våtmark, Trosa 31.8 (Örjan Jitelius).
1 hane spel/sång Skåra viltvatten, Skåraområdet, Nyköping 31.8 (Jan Sjöstedt). 1 rastande
Vingåkersslätten, Vingåker 11.9 (Ronny Nilsson). 1 rastande Tynnelsö södra delen, Tynnelsö, Strängnäs 13.9 (Yngve Meijer, Markku
Kemppi, Petter Sundin). 1 ex. rastande Snäckviksmaden, Strandstuviken, Nyköping 25.10
(Bertil Karlsson).
Morkulla (Scolopax rusticola)

Efter 2014 års fyra vinterfynd noterar vi en
återgång till endast ett fynd för 2015. Återigen är det området kring Brannäs, Oxelösund
som hyser arten.
Vinterfynd (januari, december): 1 rastande
Aspa gård, Oxelösund 16-17.1 (Jan Sjöstedt,
Kalle Brinell, Torbjörn Brissman m.fl.).
Rödspov (Limosa limosa)

Svårt att veta om fynden vid Vadsjön avser
samma eller olika fåglar, men om vi väljer
försiktighetsprincipen kan vi summera tre
fåglar där ras ej angetts med ytterligare en
individ som bestämts till islandica. Då snittet för 2000-talet ligger nära fyra fåglar per
år får årets uppträdande betraktas som normalt. Fyndet av islandica är det sjätte inom
vårt rapportområde och med tanke på att fler
numera är uppmärksamma på denna ras, och
känner till hur man bestämmer den, kan man
nog förvänta sig fler fynd framöver.
Samtliga fynd av till rasen obestämda:
1 rastande Helgestadammarna, Skåraområdet,
Nyköping 6.5 (Lennart Wahlén, Johan Bergkvist, Kalle Brinell m.fl.). 1-2 rastande Vadsjön, Nyköping 28.7-9.8 (Hasse Berglund, Olle
Grönberg, Dagmar Söderlund m.fl.).
Samtliga fynd av rasen islandica:
1 1K födosökande Tornmaden, Strandstuviken, Nyköping 26.9 (Anton Johansson).
Myrspov (Limosa lapponica)

I år var vi tillbaks på blygsamma nivåer avseende vårfynd då vi noterar fem fynd om enstaka fåglar 15.4-21.5. Detta efter att vi blivit bortskämda med vackra vårfåglar i större
flockar både 2013 och 2014. Årets första fynd
är tidigt och endast slaget av två ännu tidigare
fynd från 2014 och 2003. I de stora sjöarna
räknas som vanligt sträckande vadare under
sommaren och för myrspov summerades 46
ex genom Hjälmaren 21-23.7 samt 369 ex genom Mälaren 22.7-20.8 vilket får betecknas
som en god årssumma.

Småspov (Numenius phaeopus)

Det fortsätter att variera stort mellan säsongerna. Efter noteringarna 82 ex 2013 och 221
ex 2014 landar vi nära nog mittemellan dessa
resultat för 2015 med 140 rapporterade individer. Dessa fördelar sig på 47 ex under vårflytten norrut respektive 93 under flytten söderut. Också fördelningen mellan säsongerna
varierar kraftigt från år till år så det är svårt att
tala om normalt utfall. Uppträdandet under
2015 kan trots allt anses falla inom ramarna
för ”normalt”.
Storspov (Numenius arquata)

Från tre lokaler finns intressanta fynd under
häckningstid, men tyvärr inga starkare indicier
på lyckad häckning så storspovens kräftgång
som eventuell häckfågel i vårt rapportområde fortsätter. Årets säsong för storspovsfynd
sträcker sig från 6.4-18.9 vilket får anses
högst normalt. Endast en rapport om högre
antal från säsongen då 282 storspovar sträckte
mot NO förbi Oxeludden, Askö, Trosa 25.4
(Göran Andersson).
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Stora antal (>19 exemplar): 20 rastande Aspamaden, Aspa, Nyköping 25.4 (Jan Hägg). 35
rastande vid Rördromstornet, Sörfjärden, Mälaren, Eskilstuna 6.5 (Edwin Sahlin). 21 rastande Vadsjön, Nyköping 28.7 (Kalle Brinell).
Gluttsnäppa (Tringa nebularia)

Tereksnäppa
Foto: Göran Andersson

Tereksnäppa (Xenus cinereus)
(-2014:5/5) (2015:1/1)

Sjätte fyndet för vårt rapportområde för denna art som ökat i antal i övriga Sverige. Något som i viss mån återspeglas även hos oss
då fem av våra fynd gjorts sedan 2005. Senast
arten sågs i vårt rapportområde var 2012 och
då på samma lokal som i år. Notera att precis som förra gången så rörde sig denna fågel inom Västerviken mellan Sörmlands och
Stockholms län varför den även publiceras för
Stockholms rapportområde och Södertälje
kommun.
Samtliga fynd: 1 rastande Västerviken Tullgarn, Trosa 22-23.5 (Örjan Jitelius, Göran
Andersson, Janne Oldebring m.fl.).
Drillsnäppa (Actitis hypoleucos)

Två tidiga vårfynd är värda att notera. I Artportalen finns 14 fynd före 15.4 inrapporterade sedan tidigare och fynd före 12.4 är
ovanliga. Även årets sista fynd kan vara värt
att uppmärksamma då det finns färre än tio
senare fynd kända från vårt rapportområde.
Första och sista fynd: 1 rastande Isskären,
Askö, Trosa 11.4 (Göran Andersson, Örjan Jitelius). 1 ex. Marsäng, Nyköping 27.9 (Krister
Aronsson, Ulrika Ahlblom).
Skogssnäppa (Tringa ochropus)

Ankomsten av skogssnäppor denna vår får
betecknas som normal med de första fynden
under sista veckan av mars. Som brukligt uppmärksammar vi även ansamlingar på 20 individer eller fler och fyndet om 35 ex är det
näst högsta vi finner för vårt rapportområde
i Artportalen.
Första fynd: 1 rastande Östra Helgestadammen, Skåraområdet, Nyköping 25.3 (Jonny
Werdin, Lennart Wahlén).
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Sedan tidigare finns endast fyra fynd gjorda
13.4 eller tidigare i vårt rapportområde med
10.4 som rekord. Därför kan det vara värt att
notera årets två fynd från 13.4. Även ansamlingen av gluttsnäppor vid Vadsjön i början
av augusti är anmärkningsvärd. I Artportalen
finns ingen större ansamling rapporterad och
faktum är att sedan tidigare finns endast fem
rapporter om >50 gluttsnäppor.
Första fynd: 2 ex. Långbromaden, Nyköping
13.4 (Kjell Eriksson). 1 rastande Svanviken,
Nyköping 13.4 (Ingvar Jansson).
Stora antal (>49 exemplar): 75 rastande Vadsjön, Nyköping 3-5.8 (Stefan Wastegård, Astrid
Wastegård, Lennart Wahlén).
Grönbena (Tringa glareola)

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att
2015 blev ett högst normalt år för grönbenan. Första fyndet för året kom punktligt i
intervallet 15-20.4 så som vi vant oss under
2000-talet. Att det sedan ses ansamlingar på
>100 ex under sträcktopparna i maj och juli/
augusti är även det normalt.
Första fynd: 3 födosökande Labromaden, Labro ängar, Nyköping 16.4 (Lennart Wahlén).
Stora antal (>99 exemplar): 200 rastande
Knutstorp viltvatten, Katrineholm 15-16.5
(Bengt E Larsson, Jan Sjöstedt). 100 rastande
Vadsjön, Nyköping 23-27.7 (Kalle Brinell,
Johan Bergkvist). 150 födosökande Vadsjön,
Nyköping 5-13.8 (Lennart Wahlén, Lennart
Eriksson, Leif Carlsson).
Roskarl (Arenaria interpres)

Under 2015 genomfördes en tämligen ambitiös skärgårdsinventering där de flesta för
roskarl intressanta skär i ytterskärgården besöktes. Detta till trots kunde det inte konstateras säkerställd häckning med flygga ungar
på någon plats. Detta kan förvisso ha med
vald tidpunkt för inventeringen att göra då
besök kanske gjordes för tidigt för att fånga
upp ungar av roskarl. Tack vare inventeringen
finns däremot fler fynd av roskarl från maj och
juni än brukligt och ska man försöka sig på
en uppskattning av faktiska antalet par kan
det bli något i stil med: Oxelösund 4 par, Ny-

köping 3-5 par och Trosa 0 par. Återigen bör
det poängteras att det kan vara svårbedömt
hur många par det rör sig om då fåglar rör
sig snabbt mellan skären (snabbare än inventerarna) och det dessutom förekommer flyttande fåglar som rastar på väg norrut. För delar av Nyköpings skärgård såväl som för Trosa
finns endast fynd av enstaka fåglar under maj
på platser där det vid återbesök i juni inte gått
att återfinna arten varför man får anta att detta handlar om just flyttande individer. Noteras
bör även att det ännu inte publicerats någon
rapport från inventeringen så där kanske vi så
småningom kan tänkas få en noggrannare analys av utfallet från 2015. Vad gäller inlandsfynd så är dessa sparsamma men regelbundna
varför årets fynd kan anses normala avseende
både plats och tidpunkt.
Inlandsfynd: 2 sträckande V Kvicksundsbron,
Eskilstuna 20.7 (Tommy Emanuelsson).
1 1K rastande Vadsjön, Nyköping 1.9 (Lennart
Wahlén, Jan Sjöstedt).
Smalnäbbad simsnäppa
(Phalaropus lobatus)

Svårbedömt denna säsong hur många smalnäbbade simsnäppor som egentligen uppehållit sig vid Strandstuviken, Nyköping då det
setts varierande en eller två fåglar (omväxlande rapporterat som hane, hona respektive

par) till och från under perioden 27.5-15.6.
Om vi är försiktiga och antar att det rör sig
om samma två fåglar landar årets total på
fyra fynd om sex individer med tre av fynden
under norrsträcket samt ett fynd under sydsträcket. Sett över den senaste tioårsperioden
får detta anses högst normalt och man får nu
gå tillbaks till 2006 för att finna högre antal
rastande simsnäppor.
Samtliga fynd: 2 i par rastande Tornmaden,
Strandstuviken, Nyköping 27.5-15.6 (Björn
Johansson, Peter Skoglund, Mattias Ohlsberg
m.fl.). 2 i par rastande östra sidan av Vadsjön,
Nyköping 7.6 (Kjell Widén). 1 hane rastande
Storsandshällen, Askö, Trosa 10.6 (Göran Andersson, Ingvar Jansson, Örjan Jitelius m.fl.).
1 1K rastande Lilla dammen, Brannäs våtmark, Oxelösund 17-19.9 (Tommy Knutsson,
Tommy Ubbesen, Sture Arvidzon m.fl.).
Kustlabb (Stercorarius parasiticus)

Tack vare årets kustfågelinventering så har vi
återigen fått en hyfsat god bild på hur läget
ser ut för kustlabben i Sörmlands län. Även
om denna inventering inte var heltäckande, så
täcker den ändå stora delar utav de lämpliga
häckningsområdena för just denna art. Totalt
har det inom projektet rapporterats 18 revir,
men utanför dessa områden så har ytterligare
mellan 2-4 revir rapporterats. Dessutom är

Smalnäbbad simsnäppa
Foto: Leif Nyström, www.leifnystrom.com
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det möjligt att det kan förekomma ytterligare
något par i de obesökta delarna av skärgården.
Totalt har det under året alltså rapporterats
mellan 20-22 par. Eftersom materialet ifrån
2003 års inventering till stora delar saknas, så
är det svårt att göra direkta jämförelser. Materialet från Oxelösunds skärgård, som är den
kommun med flest revir, visade dock på en
liten ökning från 10 till 12 par.
Årets första kustlabb sträckte förbi Askö, Trosa
den 15 april. Detta är något senare än mediandatumet för åren 2001-2014 (=11 april,
variation 28 mar-20 apr). Kustlabben verkar
dock inte vara särskilt punktlig utan första ankomsten tycks variera en hel del från år till
år. Märkligt nog gjordes inga höstfynd efter
augusti månad i år utan sista observationen
är från Eskilstuna den 22 aug. Under året
så rapporterades dessutom 8 exemplar i inlandet. Detta är ett mycket bra resultat, men
sämre än exempelvis 2007 års 11 exemplar.
Första fynd: 1 ex sträckande NO Oxeludden,
Askö, Trosa 15.4 (Göran Andersson).
Inlandsfynd: 1 ex sträckande O Dansbaneudden, Hjälmaresund, Eskilstuna 22.4 (Sten
Ljungars, Kent Carlsson). 1 adult sträckande
O Dansbaneudden, Hjälmaresund, Eskilstuna
16.5 (Joachim Strengbom, Johan Mellquist).
1 adult sträckande Svalsta, Nyköping 5.6 (Jan
Hägg). 1 ex sträckande SV Fatbursvägen 36,
Mariefred, Strängnäs 15.8 (Erik Widuss).
4 adulta sträckande Hjälmaresund, Eskilstuna
22.8 (Joachim Strengbom, Johan Mellquist).
Dvärgmås (Hydrocoloeus minutus)

Sett utifrån tidigare årssummeringar under
2000-talet så var antalet fynd anmärkningsvärt lågt i stora delar av Sörmland i år. Under
våren rapporterades uppskattningsvis 77 exemplar. Av dessa så var det bara 12 exemplar
som sågs i kustkommunerna Nyköping, Oxelösund och Trosa. Till och med under hösten,
då kustkommunerna vanligtvis dominerar
fyndbilden, så rapporterades bara 9 exemplar härifrån. Även ifrån inlandskommunerna
så sågs det förhållandevis låga antal såväl vår
som höst. Vad som dock styrde upp hela årstotalen till att inte bli det sämsta resultatet
sedan år 2002, var en ovanligt stor flock om
600 exemplar som noterades i Hjälmaren utanför Vingåker i slutet av augusti. Totalt under året rapporterades uppskattningsvis 778
exemplar, vilket faktiskt bara ligger strax under genomsnittet för åren 2000-2014 (=818,
variation 56-4200).
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Årets första dvärgmås rapporterades ifrån
Näsnaren, Katrineholm den 20 april. Detta
är något tidigare än mediandatumet för åren
2000-2014 (=23 april, variation 13 april-1
maj). Fynden fördelar sig över de olika kommunerna enligt följande (antal exemplar):
Eskilstuna (58), Katrineholm (79), Nyköping
(6), Oxelösund (13), Strängnäs (15), Trosa
(2) och Vingåker (605).
Första fynd: 1 ex födosökande Näsnaren, Katrineholm 20.4 (Bengt E Larsson).
Stora antal (>99 exemplar): 600 ex rastande
Läppe östra, Vingåker 26.8 (Lennart Wahlén).
Skrattmås (Chroicocephalus ridibundus)

Rapporteringen av häckningar tycks ha varit
förhållandevis god under året, även om kan
misstänka att det fortfarande finns ett mörkertal. Under åren 2009-2013 så rapporterades i snitt 1200par/år. Därefter gick vi ut med
önskemål om noggrann rapportering för denna art, vilket resulterade i 1700 par år 2014.
Årets resultat om drygt 2000 par är ytterligare en uppgång, även om det troligen inte
har skett någon faktisk ökning. Vi tror istället
att det är årets kustfågelinventering som den
stora anledningen till det högre resultatet. Vi
önskar även fortsättningsvis att alla rapporterar häckningar av skrattmås i och med artens
långsiktiga minskning.
Stora antal (>999 exemplar): 1300 ex sträckande N Örsbaken, Brannäs våtmark, Oxelösund 10.4 (Tommy Knutsson). 1050 ex rastande Björndalsviken, Strängnäs 11.4 (Petter
Sundin). 1000 ex sträckande N Örsbaken,
Brannäs våtmark, Oxelösund 16.4 (Tommy
Knutsson). 1500 ex sträckande NO Femörehuvud, Oxelösund 16.4 (Jan Sjöstedt). 1000
ex födosökande Näsnaren, Katrineholm 28.4 1.5 (Bengt E Larsson, Håkan Lernefalk). 1140
ex sträckande SV Marviken, Brannäs våtmark,
Oxelösund 1.7 (Tommy Knutsson). 1526 ex
sträckande V Kvicksundsbron, Eskilstuna 5.7
(Tommy Emanuelsson, Yonas Ericsson). 1450
ex sträckande SV Marviken, Brannäs våtmark,
Oxelösund 7.7 (Tommy Knutsson). 1100 ex
sträckande Vattentornet, Oxelösund 10.7
(Kalle Brinell). 1133 ex sträckande V Kolsta
hatt, Eskilstuna 11.7 (Johan Mellquist, Tommy Emanuelsson). 1140 ex sträckande SV
Marviken, Brannäs våtmark, Oxelösund 27.7
(Tommy Knutsson).
Fiskmås (Larus canus)

Några rapporter har inkommit under året

som gäller stora flockar eller höga sträcksiffror. I mitten av april noterades ett mycket bra
sträck av fiskmåsar i Oxelösund. Siffran, som
tangerar det förra sträckrekordet, ligger helt i
tiden med när sträcktoppar brukar rapporteras under våren.
Stora antal (>499 exemplar): 500 ex födosökande Skåraområdet, Nyköping 12.4 (Tommy
Pettersson). 4000 ex sträckande NO Örsbaken, Brannäs våtmark, Oxelösund 16.4
(Tommy Knutsson). 600 ex födosökande Tureholmsfälten, Trosa 18.4 (Göran Andersson).
520 ex sträckande N Brannäsa hake, Brannäs
våtmark, Oxelösund 21.4 (Tommy Knutsson). 2000 ex rastande Hävringe, Oxelösund
8.10 (Kalle Brinell).
Silltrut (Larus fuscus)

I nedan angivna fynd för häckningar eller misstänkta häckningar ingår både fåglar bestämda
till rasen fuscus och sådana fynd där rastillhörighet inte angivits. Rapporteringen är så gott
som heltäckande under året och man får nog
anse att det inte kan finnas många ytterligare
par. Det finns egentligen bara en koloni i länet,
medan alla andra häckningar är solitära par i
gråtrutkolonier. Under året har det inkommit
rapporter om totalt 28 par på lämpliga häckningsöar. Av dessa är majoriteten som vanligt
vid ön Dansken utanför Strängnäs. Arten var
även vid den förra kustfågelinventeringen
(2003) en mycket fåtalig häckfågel, varför
materialet är litet. Det året hittades dock 13

Silltrut
Foto: Mauri Karlsberg, www.karlsbergsfoto.com

par i Oxelösunds skärgård, vilket kan jämföras med rapporterna ifrån i år om max 4 par
i samma område. Om detta är ett tecken på
fortsatt minskning eller om det handlar om
årsvariationer låter vi vara osagt. Däremot så
råder det ingen tvekan om att silltruten för
en tynande tillvaro inom Sörmlands län och
att arten faktiskt kan vara borta som häckfågel
inom en snar framtid.
Årets första silltrutar rapporterades ifrån Eskilstuna redan den 19 mars, vilket är tidigare än
mediandatumet för första ankomst (28 mars, variation 15 mars-10 april). Arten anländer dock
oftast i mars månad, även om senare ankomst förekommer beroende på tidig eller sen vår. Årets
sista silltrut, även den ifrån Eskilstuna, rapporterades tidstypiskt på sträck den 1 november. Avslutningsvis så har vi även fått in en rapport om
en "ljusmantlad" silltrut. Rrk väljer i nuläget att
inte publicera dessa trutar till bestämd ras. Däremot så önskar vi mycket noggranna beskrivningar och gärna även med bilder.
Första och sista fynd: 2 4K+ förbiflygande
Vilsta naturreservat, Eskilstuna 19.3 (Julius
Grantén). 1 adult sträckande V Torshälla huvud, Eskilstuna 1.11 (Sten Ljungars).
Häckningar eller häckningsindicier: 34 ex
obs i häcktid, lämplig biotop Dansken, Prästfjärden, Strängnäs 26.4 (Björn Sjögren m.fl.). 1
ex. ruvande Svavelgrund, Sörfjärden, Mälaren,
Strängnäs 12.5 (Markku Kemppi, Kent Söderberg). 4 2K+par i lämplig häckbiotop Östra
Vattungen, Trosa 18.5 (Lennart Wahlén, Björn
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Johansson, Marianne Mattiasson). 2 ex obs i
häcktid, lämplig biotop Källskären, Oxelösund
24.5 (Leif Carlsson). 1 2K+ ruvande Södra
Stångskär, Oxelösund 5.6 (Jan Karlsson, Tommy Knutsson, Markus Forsberg). 1 2K+ obs i
häcktid, lämplig biotop Norr-Skåle, Oxelösund 5.6 (Jan Karlsson, Tommy Knutsson,
Markus Forsberg). 1 2K+ obs i häcktid, lämplig
biotop Stenskären, Nyköping 9.6 (Ingvar Jansson, Johan Bergkvist, Markus Forsberg). 3 2K+
obs i häcktid, lämplig biotop Skåren, Trosa 10.6
(Ingvar Jansson, Göran Andersson, Örjan Jitelius m.fl.). 2 2K+ par i lämplig häckbiotop Rovalds skär, Laxnefjärden, Klämmingen, Gnesta
14.7 (Bertil Karlsson).
Obestämd silltrut
(graellsii/intermedius/heuglini)

Samtliga fynd: 1adult födosökande Ådafälten,
Åda gård, Trosa 13.5 (Göran Andersson).
Kaspisk trut (Larus cachinnans)
(-2014:6/7) (2015:4/4)
Under året gjordes 4 fynd av arten, vilket
är nära en fördubbling av tidigare fynd. Alla
fynd gäller yngre fåglar i Nyköpingsområdet
under perioden juli - november. Det innebär att det även fortsättningsvis saknas fynd
ifrån andra lokaler i länet och ännu har inte
heller någon adult fågel publicerats. Den
2K-fågel som sågs i Nyköpings hamn var
färgmärkt som bounge i Minsk, Vitryssland
den 3.7 2014. Den sågs därefter bland annat på Gotland 13 september innan den
dök upp i Nyköping den 28-29 oktober.
Samtliga fynd: 1 3K rastande Björshults soptipp, Nyköping - Nyköpings hamn 29.7 (Kalle
Brinell, Jan Sjöstedt). 1 1K rastande Björshults
soptipp, Nyköping - Nyköpings hamn 22-25.9
(Kalle Brinell, Johan Bergqvist, Johan Mellquist
m.fl.). 1 1K rastande Björshults soptipp, Nyköping - Nyköpings hamn 22.10-4.11 (Kalle
Brinell, Jan Sjöstedt, Lennart Wahlén m.fl.). 1
2K Björshults soptipp, Nyköping - Nyköpings
hamn 28-29.10 (Kalle Brinell, Jan Sjöstedt).
Vittrut (Larus hyperboreus)
(-2014:46/51) (2015:2/2)

För första gången sedan år 2006 så gjordes det
fynd utav vittrut i rapportområdet. Denna art
har uppvisat en mycket negativ utveckling sedan början av 2000-talet. Under 80-talet och
fram tills år 1995 så rapporterades arten mer
eller mindre årligen och ibland med flera individer varje vinter. Kring millenniumskiftet
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letade man noga bland trutarna vintertid och
under åren 1996-2005 så gjordes exempelvis
22 fynd. I och med att bevakningen fortfarande är bra så har det uppenbarligen hänt någonting sedan dess. Man kan gissa att det kan
vara en kombination av att arten har minskat
i sitt häckningsområde och/eller att vi har
förändrat både fiskeindustrin och sophanteringen här hos oss. I och med detta så har vi
valt att från och med 1 januari 2015 lägga till
blankettkrav på arten.
Samtliga fynd: 1 2K födosökande Nyköpings
hamn - Björshults soptipp, Nyköping 1.1 (Per
Flodin, Göran Andersson, Andreas Grabs
m.fl.). 1 2K rastande Västerviken, Strängnäs
3-4.1 (Yngve Meijer, Erik Widuss, Leif Ekblom m.fl.).
Tretåig mås (Rissa tridactyla)
(-2014:61/75) (2015:1/1)

Endast ett fynd finns rapporterat under året.
Fyndet gällde typiskt nog en ungfågel ute i
den yttre skärgården i oktober. Att fler fynd
inte rapporterades kan nog skyllas på att arten
inte tycktes uppträda särskilt talrikt i Östersjön överhuvudtaget under hösten och detta i
kombination med att ordentliga stormar med
S-SO vindriktning nästan helt uteblev.
Samtliga fynd: 1 1K sträckande Enskär, Hartsö
skärgård, Nyköping 2.10 (Lennart Wahlén).
Småtärna (Sternula albifrons)
(-2014:62/83) (2015:1/1)

Arten är sedd årligen sedan 1988, även fast
det oftast bara handlar om några enstaka fynd
per år. Fynden görs oftast vid kustlokaler under sommarmånaderna juni, juli och augusti.
Årets enda fynd stämmer därför väl in i den
tidigare fyndbilden både vad gäller tidpunkt
och lokal.
Samtliga fynd: 1 ex sträckande SV Marviken,
Brannäs våtmark, Oxelösund 24.7 (Tommy
Knutsson).
Skräntärna (Hydroprogne caspia)

Kolonierna som sedan åtminstone 2011 häckar på öarna Hållen och Risskären i yttre Bråviken besöktes under 10 tillfällen under våren-försommaren. På vår sida av länsgränsen
konstaterades i alla fall totalt 81 häckande par
på de två öarna vilket är en liten ökning sedan
förra året. Det totala antalet ungfåglar uppgick till 117 exemplar. Häckningarna tycktes
gå bra och bedömningen är att den absoluta
majoriteten av ungar blev flygfärdiga.

Årets första skräntärna rapporterades ifrån
Nyköping den 6.4 vilket är väldigt nära mediandatumet för åren 2000-2014 (=4 april, variation 30 mars-14 april). Under hösten sågs
inga sena skräntärnor, utan sista rapporten
gällde en rapport ifrån slutet av augusti.
Första och sista fynd: 1 ex lockläte, övriga
läten Tornet, Strandstuviken, Nyköping 6.4
(Mats Andersson). 1 ex förbiflygande Utterholmshällarna, Brannäs våtmark, Oxelösund
24.8 (Tommy Knutsson).
Häckningar:76 häckningar (110 Pulli) Långa
Hållet, Hållen, Nyköping 9.5 - 1.8 (Jan Gustafsson, Ulrik Lötberg, Markus Forsberg m.fl.).
5 häckningar (7 Pulli) Litet skär NV Risskären, Nyköping 9.5 - 11.7 (Jan Gustafsson, Ulrik Lötberg, Markus Forsberg m.fl.).

han Bergkvist). 1 ex födosökande Skåraviken,
Hallbosjön, Nyköping 12.5 (Kalle Brinell). 3
ex förbiflygande Torshälla huvud, Eskilstuna
17.5 (Sten Ljungars). 3 ex födosökande Torshälla huvud, Eskilstuna 15.6 (Sten Ljungars,
Anna Struwe, Monica Ljungars). Max 14 ex
rastande Torshälla limpor, Eskilstuna 12.7 9.8 (Sten Ljungars, Monica Ljungars, Kent
Carlsson m.fl.). 8 ex sträckande V Torshälla
huvud, Eskilstuna 23.7 (Sten Ljungars). 10
adult stationär Fittjehuvud, Hjälmaren, Eskilstuna 26.7 (Kristoffer Alp). 1 2K+ Sträckande
V Kvicksundsbron, Eskilstuna 29.7 (Petter
Sundin). 1 1K rastande Näsnaren, Katrineholm 11.8 (Lennart Wahlén). 1 adult förbiflygande Hummelgrundet, Nyköping 30.8 (Jan
Gustafsson, Jan Karlsson).

Svarttärna (Chlidonias niger)

Silvertärna (Sterna paradisaea)

Totalt uppskattningsvis 16 fynd om 61 individer. Antalet fynd har ökat ordentligt den senaste 10-årsperioden och i synnerhet handlar
det om fynd i Eskilstuna kommun. Man kan
ju spekulera om det handlar om att fåglar från
Västmanland eller Uppland använder området utanför Torshälla huvud som en rastlokal,
eftersom rapporter inkommer härifrån under
längre perioder på sensomrarna. Detta innebär
också att det är svårt att uppskatta det totala
antalet individer, varför det är fullt möjligt att
vi faktiskt underskattar det totala antalet. I
övriga delar av Sörmland så fortsätter arten
dock att vara något av en raritet. Även om
antalet varierar från år till år så handlar det
oftast bara om en handfull observationer om
året ifrån övriga kommuner. Värt att nämna är
också att det andra aprilfyndet genom tiderna
rapporterades ifrån Katrineholm den 30 april.
Trots att mediandatumet för artens ankomst
bara är några dagar senare (=5 maj, variation
29 april-15 maj), så är det alltså mycket ovanligt med fynd under denna månad.
Samtliga fynd:Max 11 ex rastande Näsnaren,
Katrineholm 30.4 - 25.5 (Krister Andersson,
Bengt E Larsson, Ronny Melbéus m.fl.). 1 ex
sträckande NO Närsjöfjärden, Eskilstuna 3.5
(Edwin Sahlin). 1 ex sträckande O Torshälla
huvud, Eskilstuna 3.5 (Sten Ljungars). 1 ex
födosökande Torshälla huvud, Eskilstuna 6.5
(Sten Ljungars, Monica Ljungars). Max 3
ex födosökande Ekeby våtmark, Eskilstuna
7-19.5 (Lars-Erik Collin, Björn Fors, Kent
Carlsson m.fl.). 1 ex förbiflygande Närsjö sommarstugor, Eskilstuna 7.5 (Kristoffer Alp). 1
ex födosökande Vadsjön, Nyköping 10.5 (Jo-

Årets första silvertärnor noterades på ett par
lokaler i Oxelösund den 24.4, vilket ligger
mycket nära mediandatumet för artens ankomst (=23 april, variation 16-30 april). Sedan den förra kustfågelinventeringen (2003)
så tycks arten ha ökat ordentligt i den Sörmländska skärgården. Trots att årets kustfågelinventering var långt ifrån heltäckande, sett
till silvertärnans utberedningsområde i skärgården, så uppskattas antalet par till 2368.
Bara i inventeringsområdets del av Oxelösunds kommun fann man 1151 par, vilket kan
jämföras med 2003 års inventering då det hittades 266 par. Det har alltså skett en ökning
med över 300% under de senaste 13 åren!
Under året gjordes uppskattningsvis 25 fynd
i inlandet gällande ca 136 exemplar. Bland
dessa finner vi också en stor flock som rastade
i Näsnaren, Katrineholm.
Första och sista fynd:2 ex födosökande Nötudden, Brannäs våtmark, Oxelösund 24.4
(Tommy Knutsson). 1 1K Källskärsrev, Oxelösund 12.9 (Henrik Andersson).
Intressanta fynd (inland): 35 ex rastande
Näsnaren, Katrineholm 6.5 (Pelle Moqvist,
Krister Andersson, Hans Karlsson m.fl.). 43
ex sträckande O Dansbaneudden, Hjälmaresund, Eskilstuna 16.5 (Joachim Strengbom,
Johan Mellquist).
Fisktärna (Sterna hirundo)

Årets första fisktärnor dock upp i Nyköpings
hamn den 8 april. Sett ur ett långtidsperspektiv så ligger det också väldigt nära mediandatumet för åren 1987-2014 (=7 april, variation
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distansflyttare så varierar fenologin ganska
mycket från år till år. Sannolikt beroende på
sträckförutsättningarna samt hur tidig våren
är. Vi ser inte heller någon antydan till tidigarelagd flyttning hos denna art, utan de tycks
anlända vid samma tid nu som de gjorde i slutet av 80-talet. Årets sista observation rapporterades ifrån Oxelösund den 22 september,
vilket är något tidigare än genomsnittet (=1
okt, variation 21 sept - 28 okt).
Sträcket vid Kvicksund bevakades i ringa omfattning i år varför vi inte tar med några totalsummor därifrån. Däremot räknades sträcket
vid Örsbaken, Brannäs våtmark, Oxelösund
vid 50 tillfällen under perioden 13 juli - 10
sept. Sträcket räknades förvisso bara under
förmiddagarna, varför man kan anta att långt
fler tärnor passerade lokalen än vad som framgår. Även om rapporterna gäller ob. fisk-/silvertärnor så finns det anledning att tro att majoriteten av dessa gäller just fisktärnor, även
om man inte ska utgå ifrån att så verkligen
är fallet. Totalt under denna period räknades
det in 2641 sträckande fisk-/silvertärnor vid
denna lokal.
Första och sista fynd:
3 ex rastande Nyköpings hamn, Nyköping 8.4
(Mattias Ohlsberg m.fl.). 1 ex sträckande S
Marviken, Brannäs våtmark, Oxelösund 22.9
(Tommy Knutsson).
Stora antal (>499 exemplar):
720 ex sträckande V Östra Stor-Hjälmaren,
Katrineholm 24.7 (Pelle Moqvist, Krister Andersson).
Kentsk tärna (Sterna sandvicensis)
(-2014:75/105) (2015:1/1)

Arten fortsätter att vara knappt årlig. Sedan
1970 har i genomsnitt 2 exemplar setts per
år (variation 0-10) och antalet fynd varierar
mellan 0-6/år. I år rapporterades dock bara 1
fynd i början av juni. Fynd under våren rapporteras till och från, även om närmare 70
procent av alla Sörmländska fynd är gjorda i
antingen juli eller augusti.
Samtliga fynd:
1 ex sträckande NO Sackholmen, Nyköping
9.6 (Markus Forsberg, Ingvar Jansson, Johan
Bergkvist m.fl.).
Sillgrissla (Uria aalge)

Vi har noterat en kraftig minskning av det
Sörmländska beståndet under den senaste
10-årsperioden. Vid förra kustfågelinventeringen (2003) så noterades det över 1000 par
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på öarna Lövjeskären, Stångskär och Tordmulen i Oxelösunds yttre skärgård. Under årets
inventering rapporterades uppskattningsvis
21 par på dessa öar. Det är tyvärr oklart varför sillgrisslan har minskat så dramatiskt. I
synnerhet då övriga alkor inte har minskat i
någon större omfattning samt att sillgrisslan
i Stockholms skärgård har ökat med 1400%
under samma tidsperiod. Måhända är det så
att våra sillgrisslor helt enkelt bara har bytt
häckningsöar?
Häckningsfynd: 10 2K+ obs i häcktid, lämplig
biotop Södra Stångskär, Oxelösund 6.5 (Jan
Karlsson, Tommy Knutsson, Susanne Stilling).
2 2K+ par i lämplig häckbiotop Tärnsklubben, Oxelösund 5.6 (Jan Karlsson, Tommy
Knutsson, Markus Forsberg). 30 2K+ par i
lämplig häckbiotop Tordmulen, Oxelösund
5.6 (Jan Karlsson, Tommy Knutsson, Markus
Forsberg).
Tordmule (Alca torda)

Tack vare kustfågelinventeringen, och god
täckning på spontanrapporteringen i övrigt,
så har vi fått fram ett bra resultat i år. Totalt
i Sörmlands skärgård så har det rapporterats
1026 par, vilket i jämförelse med sillgrisslans utveckling ändå får anses vara glädjande
många. Den absoluta majoriteten av dessa
häckar i Oxelösunds skärgård. Vid 2003 års
kustfågelinventering så inräknades det dock
1149 par enbart i Oxelösunds skärgård, vilket kan jämföras med årets 898 par i samma
område. Detta pekar ändå mot en minskning
med 22%, även om man bör ha i åtanke att
inventeringsmetoderna var annorlunda under
de två inventeringarna. Under årets inventering noterade man bara fåglar ifrån båt medan
man vid 2003 års inventering gick iland på alla
öar. En viss felmarginal kan därför förekomma
på några enstaka svåröverblickade öar. En korrekt bedömning bör dock ändå vara att arten
verkligen har minskat, men man ska samtidigt
vara försiktigt med att säga hur mycket.
Troliga eller möjliga häckningar fördelade
per kommun: Nyköping (68 par), Oxelösund
(898 par) och Trosa (60 par).
Vinterfynd: 1 ex förbiflygande Femörehuvud,
Oxelösund 18.1 (Bertil Karlsson). 1 ex stationär Örsbaken, Brannäs våtmark, Oxelösund
29-31.12 (Tommy Knutsson, Lars Sundin).
Tobisgrissla (Cepphus grylle)

Om vi som vanligt utgår ifrån att alla fåglar
som är rapporterade intill lämpliga skär utgör

häckande fåglar, så visar årets rapportering på
att det finns ungefär 190 par i rapportområdet. En stor del (närmare 80%) av dessa häckar
på ön Hävringe i Oxelösunds yttre skärgård.
Rapporteringen är, tack vare årets kustfågelinventering, så gott som heltäckande i artens
utberedningsområde. Därför får man nog också anse att årstotalen sannolikt är så nära det
verkliga antalet som det går att komma. Sett
över en längre period så verkar det inte ha
skett någon större populationsförändring och
jämför man med kustfågelinventeringen 2003
(180 par), så tycks också populationen ha varit ungefär densamma. Viktigt att påpeka är
dock att det från år 2003 saknas uppgifter
från Askö, Trosa.
Häckningarna fördelar sig över de olika kommunerna enligt följande (antal par):
Oxelösund (171), Nyköping (4) och Trosa (15).
Vinterfynd (januari, december): 2 ex stationär
Femörehuvud, Oxelösund 4.1 (Jan Sjöstedt).
1 ex Ängudden, Hummelvik fiskehamn, Nyköping 27.1 (Jan Sjöstedt). 1 ex stationär
Femörehuvud, Oxelösund 23.12 (Ingvar Jansson). 1 2K+ rastande Ängudden, Hummelvik
fiskehamn, Nyköping 26.12 (Julius Grantén,
Elin Wengelin).
Skogsduva (Columba oenas)

Totalt har det under året rapporterats skogsduvor från 107 revir. Detta är en minskning
jämfört med förra årets rekordantal på 130
revir. Årets siffra är dock helt normal om man
jämför med de senaste åren då antalet revir
legat mellan 90 och 120. De kommuner som
innehar flest revir är Eskilstuna, Strängnäs och
Nyköping, där det finns rapporter om drygt
20 revir per kommun.
Det finns vinterfynd från både januari och december. Dessa fynd är spridda över flertalet
olika kommuner.
Vinterfynd (januari, december): 1 ex. förbiflygande Varbroån, Lillsjön-Älvestasjön, Katrineholm 1.1 (Håkan Lernefalk). 1 ex. stationär Västerljungskorset, Västerljung, Trosa
10.1 (Göran Andersson). 2 ex. förbiflygande
Runnmarsudden, Brannäs våtmark, Oxelösund 18.1 (Tommy Knutsson). 3 ex. stationär
Grusvägen till Åby, Vingåkersslätten, Vingåker 2-28.12 (Ronny Nilsson). 1 ex. rastande
Ramsta, NO Husby-Oppunda, Nyköping 3.12
(Lennart Wahlén).
Ringduva (Columba palumbus)

Ett antal vinterfynd har gjorts under året. Inne

i städerna har det även noterats några större
flockar vintertid. Arten verkar gilla att övervintra i bebyggd miljö då det i januari bland
annat sågs en flock på 15 ex inne i Strängnäs
och en på 18 ex inne i Nyköping. Även en
flock på 14 ex sågs i Oxelösund i december.
Vinterfynden fördelar sig mellan kommunerna på följande vis (januari/ december):
Eskilstuna (3/0), Katrineholm (1/0), Nyköping (23/0), Oxelösund (6/14) och Strängnäs
(19/6).
I slutet av september och i början av oktober
inföll dessutom några bra sträckdagar då det
sträckte flera tusen ringduvor efter kusten.
Stora antal (>4999 exemplar): 6000 ex. sträckande SV Marviken, Brannäs våtmark, Oxelösund 28.9 (Tommy Knutsson). 11000 ex.
sträckande SV Marviken, Brannäs våtmark,
Oxelösund 5.10 (Tommy Knutsson). 7000
ex. sträckande Vattentornet Oxelösund, Oxelösund 6.10 (Kalle Brinell). 10000 ex. sträckande Horns båtvarv, Nyköping 11.10 (Kalle
Brinell).
Turkduva (Streptopelia decaocto)

Den nedåtgående trend vi sett under de senaste åren gällande turkduvor i rapportområdet fortsatte tyvärr i år. Under häckningstid
finns enbart rapporter från mellan 6-7 revir
vilket är en minskning med två revir från förra
året. Flertalet av dessa revir består dessutom
endast av enstaka rapporter av ensamma fåglar vilket kan betyda att ett häckningsförsök
inte ens genomförts. Bara vid två lokaler, en
i Nyköping och en i Strängnäs, har det setts
turkduvor regelbundet. Dessutom saknas arten helt i Flen, Gnesta och Katrineholm under året. Ett antal ströobservationer har även
gjorts utanför häckningstiden, men även dessa
har minskat de senare åren.
Turturduva (Streptopelia turtur)
(-2014:55/56) (2015:1/1)

De två senaste åren har det inte funnits något
fynd av arten i vårt rapportområde, men i år
gjordes ett fynd. Fyndet gjordes i mitten av
juni vilket är helt normalt då de flesta fynden
har gjorts i maj eller juni månad.
Samtliga fynd: 1 ex. födosökande Strömsborg, Nyköping 15.6 (gnm Christopher Gullander).
Gök (Cuculus canorus)

Ett tidigt vårfynd gjordes i Strängnäs den
29.4. Det är några dagar tidigare än normalt,
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då den första göken brukar dyka upp de första
dagarna i maj. Fyndet gjordes enbart två dagar
senare än fenologirekordet för rapportområdet från förra året. Det finns även några andra
tidiga fynd från de första dagarna i maj. Det
finns inga ovanligt sena fynd från hösten. Sista
fyndet gjordes den 13.9 vilket är helt normalt
eftersom arten normalt försvinner från våra
breddgrader i början av september.
Första och sista fynd: 1 ex. spel/sång Lötbacka, Löt, Gorsingeholm, Strängnäs 29.4
(Yngve Meijer). 1 adult förbiflygande Enskär,
Hartsö skärgård, Nyköping 13.9 (Per Flodin).
Berguv (Bubo bubo)

Totalt har det i år rapporterats revirhävdande
uvar från 12 lokaler. Detta är en liten förbättring jämfört med förra årets rekordlåga siffra
på nio revir. De senaste åren har antal revir
minskat och vad detta beror på är svårt att
säga. Kan det vara så att vissa revir aldrig blir
besökta av skådare och därför uteblir från
statistiken, eller finns det andra orsaker till
denna minskning? I flertalet kommuner i rapportområdet finns det nu inga revirhävdande
uvar. Det var i år även dåligt med höstfynd
av arten.

Hökuggla
Foto: Leif Nyström, www.leifnystrom.com
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Höstfynd utanför häckningstiden:
1 1K+ rastande Ängudden, Ramnöflagen, Nyköping 15.11 (Jan Gustafsson, Jan Karlsson).
Hökuggla (Surnia ulula)

I år finns det två höstfynd av arten. Det första
fyndet är en ringmärkt ungfågel från ön Enskär i skärgården. Det andra fyndet är en långstannande fågel som sågs i Sparreholm i Flens
kommun. Den observerades av många skådare
under en och en halv månads tid då den ofta
höll till på samma plats och fångade sork.
Samtliga fynd: 1 1K ringmärktes Hartsö-Enskär fstn, Enskär, Hartsö skärgård, Nyköping
18.10 (Per Flodin, Markus Forsberg, Per Folkesson m.fl.). 1 ex. stationär Fejbol, O Sparreholm, Flen 11.11 - 23.12 (Jan Hägg, Bertil
Karlsson, Lennart Wahlén m.fl.).
Lappuggla (Strix nebulosa)
(-2014:43/51) (2015:2/2)

Under året gjordes två fynd i rapportområdet.
Bägge ifrån Nyköping. Därtill finns ytterligare
ett par observationer rapporterade av ickeskådare som ännu inte belagts.
Samtliga fynd: 1 ex. Ålsjöområdet, Djupvik,
Nyköping 8.10 (Pelle Moqvist). 1 ex Nyköpings kommun 22.12 (Stephan Gäfvert).

Hornuggla (Asio otus)

Under året har det rapporterats 36 olika kullar
och det är enbart en kull mindre än förra årets
antal. Medelvärdet för de senaste tio åren är
drygt 30 kullar så årets siffra får anses som
helt normal. Årets kullar fördelar sig mellan
kommunerna enligt följande: Nyköping (9),
Eskilstuna (7), Strängnäs (6), Katrineholm
(4), Trosa (4), Flen (2), Oxelösund (2), Gnesta (1), Vingåker (1). I december månad gjordes även ett vinterfynd i Flens kommun.
Vinterfynd (januari, december):
1 ex. Hedenlunda fälten, Hedenlunda, Flen
7.12 (Andreas Grabs).
Jorduggla (Asio flammeus)

Under året gjordes totalt 22 fynd i rapportområdet. Denna siffra är något högre än medelvärdet för de senaste åren och en klar ökning från förra årets rekordlåga siffra på totalt
sju observationer. De flesta fynden gjordes på
våren då arten flyttar igenom området på väg
norrut, men även en del fynd gjordes under
flytten söderut på hösten. I januari gjordes ett
vinterfynd och dessutom finns det flera fynd
från juni månad. Det finns dock inga indikationer på att någon häckning skulle ägt rum

även om det fanns flera individer i området
under häckningstid. Totalt sett under året
fördelar sig fynden mellan kommunerna enligt följande: Eskilstuna (4), Katrineholm (1),
Nyköping (4), Oxelösund (3), Strängnäs (6),
Trosa (4).
Vinterfynd (januari, december): 1 ex. födosökande Marsäng, Nyköping 25.1 (Åke Danielsson).
Pärluggla (Aegolius funereus)

Under våren hördes spelande pärlugglor från
fem stycken olika lokaler. Då det under de senaste åren har hörts någonstans mellan noll
och fem spelande fåglar, får årets siffra anses
som helt normal eller något i överkant. Två
av dessa hördes i Nyköpings kommun och de
övriga tre hördes i Strängnäs kommun. Mellan den 19.9 och 11.10 fångades det totalt 67
pärlugglor på ön Enskär i Nyköpings skärgård.
Under hösten då många pärlugglor flyttar söderut stannar de till och rastar på öar innan
de ger sig ut över havet. Det kan vissa nätter
bli riktigt bra förhållanden för att ringmärka
dessa och natten mellan den 21-22 september
fångades det hela 51 stycken. Det finns även
några ströfynd i rapportområdet under året.

Pärluggla
Foto: Stephan Gäfvert
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Samtliga fynd: 1 adult födosökande Skogen
Syd Björshultsbanan, Nyköping 12.3 (Per
Skyllberg). 1 hane spel/sång Fräkenkärret,
Nyköping 13-20.3 (Lennart Wahlén, Claes
Leijon). 1 hane spel/sång Enarn, Lundaskog,
Nyköping 15.3 (Jan Sjöstedt). 1 ex. spel/sång
Myssjaren, Strängnäs 18-21.3 (Bernt Andersson, Jonas Jörnemark, Markku Kemppi m.fl.).
1 ex. spel/sång Parkeringen Valnaren, Valnaren, Strängnäs 28.4 - 3.5 (Yngve Meijer, Leif
Ekblom, Erik Widuss). 1 ex. spel/sång Bredsjönäs, Åkers kronopark, Strängnäs 28.4 (Yngve Meijer, Leif Ekblom). Totalt 67 ex. ringmärktes Hartsö-Enskär fstn, Enskär, Hartsö
skärgård, Nyköping 19.9 - 11.10. 1 ex. spel/
sång Brannäs våtmark, Oxelösund 28.9 (Jan
Sjöstedt). 1 ex. lockläte, övriga läten Dansberget, Hökstugan, Eskilstuna 11.10 (Kent
Carlsson). 1 adult födosökande Gisesjövägen,
nya hygget, Gisesjön, Trosa 26.11 (Stephan
Gäfvert).
Nattskärra (Caprimulgus europaeus)

I år har det varit ett dåligt år för nattskärran.
Det finns endast rapporter om 45 revirspelande fåglar i hela rapportområdet. Detta är
mer än en halvering från förra årets 102 revir
och under åren 2005-2014 är medelvärdet 90
revir per år, så årets antal är enbart hälften
så många som det brukar rapporteras. Nyköpings kommun innehar helt klart flest revir,
20 stycken, och därefter kommer Eskilstuna
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på endast 7 revir. Vad är anledningen till skillnaden mellan kommunerna? Finns det någon
geografisk skillnad när det gäller förhållandena för nattskärror, eller handlar det enbart
om hur frekvent skådare besöker lämpliga
biotoper nattetid är svårt att säga. Kan även
årets låga siffra när det gäller det totala antalet bero på att mängden aktiva nattskådare
varit låg eller har häckningsförhållandena i år
varit sämre än vanligt på grund av någon annan orsak?
Fördelningen mellan kommunerna ser ut så
här: Nyköping (20), Eskilstuna (7), Katrineholm (6), Trosa (5), Strängnäs (4), Flen (1),
Gnesta (1), Vingåker (1).
Första och sista fynd: 1 ex. rastande Ängudden, Ramnöflagen, Nyköping 20.5 (Björn Johansson). 1 ex. Strängnäs, Harpasset, Strängnäs 29.8 (Andreas Grabs).
Tornseglare (Apus apus)

Den första tornseglaren för året sågs i Eskilstuna den 6 maj, vilket är ett helt normalt
ankomstdatum för arten. Den sista observationen gjordes i Nyköping den 16 september
och även detta är helt normalt då de sista fåglarna brukar lämna rapportområdet i mitten
av september. Under sommaren skådades vid
några tillfällen stora antal fåglar vid Brannäs
våtmark i Oxelösund. Bland annat sträckte
nästan 5000 ex förbi i mitten av juli.
Härfågel, Foto: Bertil Holmgren

Första och sista fynd: 1 ex. förbiflygande
Sandbankarna, Eskilstuna 6.5 (Edwin Sahlin).
1 ex. sträckande Svanvikens plattform, Svanviken, Nyköping 16.9 (Jan Sjöstedt, Torbjörn
Brissman).
Stora antal (>999 exemplar):
3000 ex. sträckande SV Marviken, Brannäs
våtmark, Oxelösund 7.6 (Tommy Knutsson).
1000 ex. sträckande SV Nötudden, Brannäs
våtmark, Oxelösund 30.6 (Tommy Knutsson).
1800 ex. sträckande SV Marviken, Brannäs
våtmark, Oxelösund 7.7 (Tommy Knutsson).
1100 ex. sträckande SV Nötudden, Brannäs
våtmark, Oxelösund 10.7 (Tommy Knutsson). 4900 ex. sträckande SV Nötudden,
Brannäs våtmark, Oxelösund 19.7 (Tommy
Knutsson).
Kungsfiskare (Alcedo atthis)

I år har det varit ett bra år för kungsfiskare
i rapportområdet. Det finns vinterfynd från
både januari och december i flertalet kommuner. Från några kommuner finns det även
enstaka rapporter från lämpliga häckningslokaler under häckningstiden. Många av dessa
rapporter är enbart ströfynd där det inte finns
några indikationer på att någon häckning ägt
rum. På en lokal har två vuxna fåglar setts flyga
med mat, vilket tyder på att de matar ungar.
Detta är glädjande då det inte funnits rapporter som tyder på någon häckning på några år i
rapportområdet. På grund av att det rapporterats många ströfynd av arten från många olika
lokaler är det svårt att räkna exakt hur många
individer som setts, men uppskattningsvis rör
det sig mellan 33 till 38 olika fåglar.
Fynden fördelar sig mellan kommunerna på
följande vis: Nyköping (10), Eskilstuna (8),
Oxelösund (5), Strängnäs (4), Vingåker (2),
Katrineholm (2), Gnesta (1), Trosa (1).
Härfågel (Upupa epops)
(-2014:95/96) (2015:1/1)

Under året gjordes ett fynd i rapportområdet
och det är normalt eftersom det varje år brukar hittas i genomsnitt 1-2 fynd. Fyndet är en
fågel som sågs under två dagar i november då
den födosökte på en gräsmatta. De flesta fynden brukar göras på våren, men det finns även
en del fynd under höstarna. På hösten har det
flesta fynden gjorts i oktober månad men det
finns även enstaka som setts i november.
Samtliga fynd: 1 ex. födosökande Horn, Nyköping 7-8.11 (gnm Karin Lindström).

Göktyta (Jynx torquilla)

Totalt har det under året rapporterats göktytor från 212 olika revir. Det är endast spelande fåglar eller individer i lämpliga biotoper som räknas som ett revir. Årets summa är
den näst högsta noteringen i rapportområdet.
Enbart förra årets 222 revir är högre. Reviren fördelar sig mellan kommunerna enligt
följande: Strängnäs (43), Eskilstuna (39),
Nyköping (39), Flen (23), Katrineholm (20),
Oxelösund (16), Trosa (14), Gnesta (8), Vingåker (7), Kungsör (2), Norrköping (1). Årets
första observationer gjordes i Strängnäs och
i Katrineholm den 18 april. Detta är ett helt
normalt ankomstdatum för arten. Två riktigt
sena observationer gjordes i slutet av september i Oxelösunds kommun. Det tidigare fenologirekordet på hösten är från den 24.9 2006,
så årets observation från den 27.9 är ett nytt
fenologirekord för arten.
Första och sista fynd: 1 ex. spel/sång Ulriksberg, Strängnäs 18.4 (Erik Widuss). 1 ex.
spel/sång Värmbol, Katrineholm 18.4 (Krister
Aronsson). 1 ex. lockläte, övriga läten ÖsterAspa gamla tomt, Aspa gård, Oxelösund 27.9
(Peter Skoglund).
Vitryggig hackspett (Dendrocopos leucotos) (-2014:3/3) (2015:1/1)

I år var det ett invasionsår för vitryggig hackspett i Sverige. Under hösten gjordes flertalet
fynd i landet och de flesta av dessa observationer gjordes i norra delarna av Sverige. Ett fynd
gjordes även på Enskär i Nyköpings skärgård i
mitten av oktober. Denna fågel kom insträckande från havet och fortsatte sedan in över ön.
Det har gått flera årtionden sedan den senaste
vitryggiga hackspetten sågs i rapportområdet.
På 1800-talet häckade arten i Södermanland
men i dagsläget finns enbart några få häckande
individer kvar i Sverige, då arten minskat mycket kraftigt under det senaste århundradet.
Samtliga fynd: 1 ex. förbiflygande Hartsö
skärgård, Nyköping 11.10 (Göran Altstedt).
Mindre hackspett (Dendrocopos minor)

I år finns det rapporter om totalt 101 olika
revir. Denna siffra är lite lägre än normalt, då
det brukar finnas någonstans mellan 100 och
175 revir per år i rapportområdet. Årets låga
siffra beror nog främst på att rapporteringen
och skådningen i lämplig biotoper varit för
dålig snarare än att det faktiskt sker en förändring i populationen.
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Reviren fördelar sig mellan kommunerna enligt följande: Eskilstuna (25), Nyköping (23),
Strängnäs (14), Katrineholm (10), Flen (9),
Trosa (8), Oxelösund (6), Gnesta (3), Vingåker (3).

(Johan Mellquist, Elias Ernvik, Lennart Eriksson). 2 i par födosökande Stora holmen,
Naturvårdsbrännan, Fjällmossen, Norrköping,
Norrköping 23.11 - 31.12 (Stephan Gäfvert,
Mats Andersson, Lennart Wahlén m.fl.).

Tretåig hackspett (Picoides tridactylus)

Trädlärka (Lullula arborea)

Under året har det totalt gjorts fyra fynd
av sex individer. I Eskilstuna kommun finns
rapporter från två olika lokaler. Bland annat
sågs en hona och en hane födosöka tillsammans under oktober månad i ett skogsområde
där det tidigare varit en skogsbrand. Ett par
sågs även vid Fjällmossen, på gränsen mellan
Norrköpings och Nyköpings kommun under slutet av året. Även där har det tidigare
brunnit i skogen så de tretåiga hackspettarna
verkar verkligen föredra sådana områden, där
det antagligen finns gott om mat i träden. Vid
Fjällmossen har det även tidigare år gjorts observationer, vilket kan tyda på att det är ett
populärt område för hackspettarna. Det finns
inga rapporter som tyder på att någon häckning skulle ägt rum under året.
Samtliga fynd: 1 ex. lockläte, övriga läten Täppan, Brannäs våtmark, Oxelösund 1.2 (Tommy
Knutsson). 1 hona födosökande Varglyans naturreservat, Trehörningen, brandfältet, Eskilstuna 11.3 (Kristoffer Alp). 2 i par födosökande Hugelstaskogen, Eskilstuna 16-25.10

Tretåig hackspett, Foto: Stephan Gäfvert
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Under året finns det rapporter om 77 fynd
gällande sjungande fåglar och/eller fåglar i
lämpliga biotoper. Även om vi inte varje år
publicerar resultatet för vissa arter, så kan det
ändå vara intressant att långsiktigt se populationsförändringar. Därför uppskattas rapporter om sjungande trädlärkor, även om det
ryms i rapportmallen. Mellan åren 2008-2014
rapporterades i snitt 106 revir om året, med
som mest 139 revir år 2008 och som minst
67 revir år 2013. Vinterfynd tillhör ovanligheterna och faktum är att årets rapport ifrån
Mariefred är blott det 5:e vinterfyndet i länet
genom tiderna. Årets första trädlärkor rapporterades den 8 mars, vilket är något tidigare
än mediandatumet för åren 2000-2014 (=12
mars, variation 1 mars-29 mars). Trädlärkornas ankomstdatum styrs i allra högsta grad av
hur tidig våren är.
Vinterfynd (januari, december): 1 ex födosökande Mariefred, Strängnäs 28-29.12 (Magnus Nilsson, Erik Widuss).

Backsvala (Riparia riparia)

Trädlärka
Foto: Stefan Pettersson, www.steffelodi.se

Ett rejält bottenår för arten som häckfågel i rapportområdet. Även en välvillig tolkning av inrapporterade fynd ger endast 94 par på fem lokaler.
Första gången som det är under 100 par, vilket är
40-50 par sämre än tidigare bottennotering 2013.
Situationen för arten som Sörmländsk häckfågel
är kritisk. De kvarvarande lokalerna är mycket
betydelsefulla. Lokaler där arten funnits tidigare
är intressanta att besöka för att se om det finns
möjligheter att göra åtgärder som kan skapa bättre förutsättningar för backsvalorna att häcka.
Första och sista fynd: 1 ex förbiflygande Bollbacken, Skåraområdet, Nyköping 26.4 (Jan Sjöstedt). 1 ex. Solöfälten, Fogdö, Strängnäs 26.4
(Magnus Brandel). 1 ex. födosökande Ekeby våtmark, Eskilstuna 20.9 (Edwin Sahlin).
Häckningar: 25 par Hässelby grustag, N Jättneavtaget, Överselö, Strängnäs 27.4 - 14.8 (Yngve
Meijer, Björn Sjögren, Markku Kemppi m.fl.). 10
par. Jädersbetongfabrik, Eskilstuna 11.5 (Sten
Ljungars, Monica Ljungars). 5 par Klämsbo grustäkt, Kungsör 14.5 - 19.7 (Gunnar Carlsson, Lars
Sahlin m.fl.). 4 par Lyttersta, Vingåker 18.6 (Rüdiger Kasche). 50 par Husby grustag, Nyköping
23.6 (Johan Bergkvist).

Sånglärka (Alauda arvensis)

Ladusvala (Hirundo rustica)

Första rapporter för året var den 13.2 då 1
ex sågs vid Rosenholms reningsverk, Katrineholm (Bengt E Larsson). Även om ytterligare
några sånglärkor sågs under tredje veckan av
februari, så dröjde det nästan två veckor innan
sträcket kom igång ordentligt i samband med
snösmältningen i slutet av månaden. Trots en
mycket mild decembermånad gjordes bara ett
vinterfynd. Faktum är dock att arten överlag
förekommer förvånansvärt sparsamt vintertid
i rapportområdet.
Stora antal (>99 exemplar): 400 ex rastande
Skåraområdet, Nyköping 4-21.3 (Jan Sjöstedt
m.fl.). 120 ex sträckande Ludgo k:a, Nyköping
8.3 (Hasse Berglund). 100 ex Valsta, Nyköping 8.3 (Janne Oldebring, Stefan Bengtsson).
250 ex Gorsingeholm, Strängnäs 21.3 (B Peter
Fridén, Barbro Hellström). 150 ex sträckande
Vattentornet, Oxelösund 4.10 (Kalle Brinell).
150 1K+ rastande Skåraområdet, Nyköping
4.10 (Jan Gustafsson, Jan Karlsson). 150 ex
rastande Torparängen, Bergshammar, Strängnäs 11.10 (Magnus Brandel).
Vinterfynd (januari, december): 1 ex födosökande Södra fälten, Svanviken, Nyköping 2728.12 (Mats Andersson, Marianne Mattiasson,
Lennart Wahlén m.fl.).

Årets tre första fynd noterades 16 april vilket
är normalt för arten. Den senaste rapporten
för året gjordes 17 oktober, vilket även det är
ett normalt.
Första och sista fynd: 1 ex. födosökande Helgestadammarna, Skåraområdet, Nyköping
16.4 (Kalle Brinell). 1 ex. förbiflygande Mälby,
Torshälla, Eskilstuna 16.4 (Johan Mellquist). 1
ex. förbiflygande Valla gårds viltvatten, Stora
Malm, Katrineholm 16.4 (Bengt E Larsson). 1
ex. födosökande Torshälla huvud, Eskilstuna
17.10 (Sten Ljungars).
Större piplärka (Anthus richardi)
(-2014:13/13) (2015:3/3)

Tre observationer samma dag 21 september
samt ytterligare en bara två dagar senare.
Två av observationerna, den vid Horns båtvarv och den första vid Marsäng bedöms gälla
samma individ och hanteras därför som ett
fynd på olika fyndplatser. Arten ses inte årligen i rapportområdet, men har i varje fall
noterats under 10 av de senaste 15 åren. De
flesta observationer görs utmed Östersjökusten i september.
Samtliga fynd: 1 ex. sträckande Horns båtvarv, Nyköping 21.9, kl 06:31 (Kalle Brinell).
Föreningen Södermanlands Ornitologer | 37

1 sträckande SV vid Marsäng, Nyköping 21.9,
kl. 07:00 (Jan Gustafsson) och 1 sträckande
SV på samma lokal kl. 09:25 (Jan Gustafsson,
Thomas Larsson). 1 ex. sträckande Rogsta,
Tystberga, Nyköping 23.9 (Anders Haglund).
Ängspiplärka (Anthus pratensis)

Tre vinterfynd varav ett i januari och två i december. Observationerna av minst 7 individer
den 20 december i Strandstuviken är lite speciellt eftersom det gäller så många individer.
Vinterfynd (januari, december): 1 ex. stationär Marsäng, Nyköping 16.1 (Thomas Larsson). 7 ex. rastande Strandstuviken, Nyköping
20.12 (Kalle Brinell, Jan Karlsson, Jan Gustafsson). 1 ex. förbiflygande Fatbursvägen 36,
Mariefred, Strängnäs 28.12 (Erik Widuss).
Rödstrupig piplärka (Anthus cervinus)

Tre vårfynd i maj av denna art som observeras
fåtaligt under vårsträcket hos oss. Betydligt
fler observationer görs under höststräcket,
framför allt i september. Dessutom ett sent
fynd tidigt i oktober.
Vårfynd: 1 ex. rastande Ärjafälten, Åkers
styckebruk, Strängnäs 10.5 (Erik Widuss). 2
ex. Västerviken Tullgarn, Trosa, 11.5 (Claes
Leijon). 1 ex. sträckande N Nötudden, Brannäs
våtmark, Oxelösund 21.5 (Tommy Knutsson).
Sena fynd: 1 ex. rastande Marsäng, Nyköping
3.10 (Jan Karlsson).
Skärpiplärka (Anthus petrosus)

Inga säkra häckningar rapporterade, men genom god rapportering, bl.a. inom kustfågelinventeringen så finns gott om rapporter om
spelande fåglar eller observationer i lämplig
häckbiotop. Från totalt 53 olika lokaler ute i
kustbandet finns det sådana rapporter, jämfört med 13 lokaler 2014. Dessutom finns
fyra stycken inlandsfynd, vilket är i nivå med
hur det brukar vara. Tre från Strängnäs och ett
från Eskilstuna.
Inlandsfynd: 1 ex. sträckande N Prästhällen,
Prästfjärden, Mälaren, Strängnäs 7.5 (Markku
Kemppi, Kent Söderberg). 1 ex. födosökande
Nyanlagda dammen, Stenkvistafältet, Eskilstuna 4.9 (Kent Carlsson). 1 ex. rastande
Lundbyfälten, Eskilstuna 23.9 (Sten Ljungars,
Kent Carlsson). 1 ex. sträckande SV Lundbykärret, Visnaren, Åkers styckebruk, Strängnäs
4.10 (Erik Widuss).
Gulärla (Motacilla flava)

Häckningar av gulärla redovisas nedan under
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rasen ”sydlig gulärla”. Tidiga fynd och höga
antal som inte rapporterats på specifik ras
listas här under ”gulärla”. Årets första fynd
gjordes 23.4, vilket är normalt för arten i vårt
rapportområde. Fenologirekordet som finns
noterat i Svalan är 14.4. Sträcktoppen under
hösten med många observationer och en del
höga antal låg mellan 30.8-7.9.
Första vårfynd: 1 hane rastande Strandstuviken, Nyköping 23.4 (Lennart Wahlén).
Stora antal (>100 exemplar): 150 ex. födosökande Apalsjön, Lista, Vingsleör, Eskilstuna
30.8 (Sten Ljungars, Monica Ljungars). 100
ex. rastande Örstigsnäsfälten, Örstigs gård,
Nyköping 30.8 (Jan Sjöstedt). 100 ex. födosökande Gräsmatteodlingarna, Stenkvistafältet,
Eskilstuna 2.9 (Johan Mellquist). 100 ex. rastande Marsäng, Nyköping 7.9 (Jan Sjöstedt).
Sydlig gulärla (Motacilla flava flava)

Få rapporter om häckande sydlig gulärla under 2015. Endast ca 20 par rapporterade med
häckningskriterier på 8 lokaler och endast en
konstaterad häckning. Det är möjligt att den
svala och blöta försommaren har påverkat
häckningsframgången för denna art.
Konstaterad häckning: 1 par föda åt ungar
Lindbacke, Nyköping 15.7 (Ingvar Jansson).
Forsärla (Motacilla cinerea)

Forsärlan fortsätter sin positiva trend i rapportområdet. Under 2015 konstaterades
häckning på sju lokaler i sex kommuner.
Därutöver har fåglar observerats under häckningstid på ytterligare sex lämpliga lokaler. En
övervintrande individ i Strängnäs under januari och i december fanns minst två individer
i Oxelösund.
Häckningar: Eskilstuna: 2 adult i par föda åt
ungar Rosenfors, Skogstorp 3.4 - 9.9 (LarsErik Collin, Sten Ljungars, Bertil Karlsson
m.fl.). 1 ex. upprörd, varnande Strömstudammen, Råby-Rekarne området 21.6 (Lennart
Karlsson). Flen: 1 häckning (1 1K) bo, ägg/
ungar Brofors, Herrgölet 12.4 - 5.7 (Andreas
Grabs). Katrineholm: 2 adult i par föda åt
ungar Boda kvarn 25.3 - 18.8 (Krister Andersson, Pelle Moqvist, Ronny Melbéus m.fl.).
2 adult i par i lämplig häckbiotop Forsa bruk
31.3 - 9.6 (Ronny Nilsson, Marie-Louise Nyman, Bengt E Larsson m.fl.). 2 adult i par. permanent revir Genne Kvarn, Värmbol, 11.8
(Lennart Wahlén). Nyköping: 1 häckning (2
1K) pulli/nyligen flygga ungar Ålbergaån, Kila
k:a 30.3 - 13.6 (Kalle Brinell, Jan Karlsson, Len-

Forsärla + svart rödstjärt
Foto: Thomas Larsson

nart Wahlén m.fl.). Strängnäs: 1 häckning (1
1K) bo, ägg/ungar Kvarnforsen, Länna bruk
24.3 - 14.10 (Jonas Jörnemark, Leif Ekblom,
Bernt Andersson m.fl.). 1 hane spel/sång Berga
säteri 28-30.3 (Erik Widuss, Lennart Wahlén).
Vingåker: 2 adult i par föda åt ungar Spånga,
Vingåkersån 2.4 - 26.5 (Lillemor Däckfors,
Ronny Nilsson, Jan Sjöstedt m.fl.). 3 ex. pulli/nyligen flygga ungar Vingåkersån Lönntorp
Högsjö 31.7 - 2.10 (Ronny Nilsson, Lillemor
Däckfors).
Vinterfynd (januari, december): 1 honfärgad
födosökande Gorsingeholm, reningsverket,
Strängnäs 25.1 - 28.3 (Ulf Gustafsson, Erik
Widuss, Yngve Meijer m.fl.). 1 ex stationär
Oxelösunds hamn, Oxelösund 12-31.12 (Thomas Larsson, Kalle Brinell, Lennart Wahlén). 1
ex stationär Täppan, Brannäs våtmark, Oxelösund 13-31.12 (Jan Gustafsson, Tommy
Knutsson, Björn Johansson m.fl.).

Ericsson m.fl.).
Första och sista fynd: 1 ex. förbiflygande Skomakarvägen, Eskilstuna 8.3 (Edwin Sahlin).
1 ex. Oxelösunds hamn, Oxelösund 15.11
(Thomas Larsson).

Sädesärla (Motacilla alba)

Två konstaterade häckningar under 2015. Vid
den ena lokalen Karlsfors kvarn fanns det indikationer på häckning 2014, vilket i år kunde
konstateras.
Häckningar: 1 häckning (1 pulli) pulli/nyligen
flygga ungar Smedstorp, Flen 2-16.5 (Björn
Johansson). 1 häckning (2 1K) pulli/nyligen
flygga ungar Karlsfors kvarn, Nynäs naturreservat, Trosa 24.5 - 4.6 (Jan Karlsson, Lennart
Wahlén, Göran Andersson).

En övervintrande sädesärla vid Ekeby våtmark som var kvar sedan november 2014. Ett
tidigt vårfynd den 8 mars i Eskilstuna skulle
kunna vara samma individ. Nästa vårfynd är
en vecka senare från Näsnaren, Katrineholm.
Årets sista fynd gjordes 15 november i Oxelösund. Inga vinterfynd i december.
Vinterfynd (januari, december): 2 ex. stationär Ekeby våtmark, Eskilstuna 1.1 - 22.2
(Tommy Emanuelsson, Anna Struwe, Yonas

Sädesärla, rasen yarrellii (Motacilla alba
yarrellii) (-2014:10/10) (2015:1/1)

Ett fynd av denna ras av sädesärla som ibland
populärt kallas "Engelsk sädesärla". Det är det
elfte godkända fyndet i rapportområdet. De
flesta fynd av denna ras (yarrellii) görs hos oss
i samband med vårsträcket av våra vanliga sädesärlor (rasen: alba). Rasen är inte helt lätt
att säkert bestämma och det ses regelbundet
individer som visar karaktärer som talar för
hybridisering mellan raserna.
Samtliga fynd:1 ex. rastande Oxeludden,
Askö, Trosa 15.4 (Göran Andersson).
Strömstare (Cinclus cinclus)
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Gärdsmyg (Troglodytes troglodytes)

Liksom hösten 2014 ett fynd med ovanligt
högt antal då 25 ex noterades på en ö i skärgården. Då från Beten 28/9, men detta år var
ön Hävringe. Samma ö och tid på året som
20/10 2007 då 30 ex rapporterades därifrån.
Högt antal: 25 ex. rastande Hävringe 10.10
(Jan Karlsson, Bertil Karlsson, Jan Gustafsson
m.fl.).
Järnsparv (Prunella modularis)

Ovanligt många rapporter av övervintrande
järnsparvar. Oftast görs något eller några vinterfynd, men under 2015 var det 7 fynd av
8 ex. under januari och 2 fynd av 2 ex. i december. Totalt alltså 9 fynd av 10 ex. vilket
bara överträffas av 2001 då 16 övervintrare
rapporterades.
Vinterfynd januari: 2 ex. Brandholmens reningsverk, Nyköping 1.1 - 5.2 (Kalle Brinell,
Ola Bäckman, Jonny Werdin m.fl.). 1 ex.
Grön återvinningscentral Brandholmen, Nyköping 4-21.1 (Mats Andersson, Yngve Meijer, Lennart Wahlén m.fl.). 1 ex. förbiflygande
Reningsverksdiket, Gorsingeholm, Strängnäs
4.1 (Erik Widuss). 1 födosökande Domarringsvägen, Eskilstuna 7-23.1 (Tommy Emanuelsson). 1 ex. Reningsverket, Gnesta 7.1 - 9.2
(Claes Leijon, Bertil Karlsson, Tomas Widlund). 1 ex. Trangången, Bryngelstorp, Nyköping 11-21.1 (Sofi Nordfeldt, Peter Lantz,
Björn Johansson). 1 ex. Täppan, Brannäs våtmark, Oxelösund 12.1 - 7.2 (Tommy Knutsson, Jan Gustafsson, Karin Lindström).
Vinterfynd december: 1 ex. Grön återvinningscentral Brandholmen, Nyköping 9-12.12 (Lennart Wahlén, Mats Andersson). 1 ex. Täppan,
Brannäs våtmark, Oxelösund 27.12 (Tommy
Knutsson, Stig Larsson, Jan Karlsson).
Rödhake (Erithacus rubecula)

Gott om övervintrande rödhakar under 2015,
framför allt i januari då många av fåglarna som
sågs i december 2014 fanns kvar. En förändring över årsskiftet är att i december 2014 rapporterades fynd från alla kommuner utom en,
i januari är fynden från endast fem kommuner.
Minst 39 individer noterades i januari. I december sågs knappt hälften så många, 14 st.
Vinterfynd per kommun, januari (39 ex):
Trosa 5 ex, Nyköping 18 ex, Oxelösund 9 ex,
Eskilstuna 6 ex, Katrineholm 1 ex.
Vinterfynd per kommun, december (14 ex):
Trosa 5 ex, Nyköping 2 ex, Oxelösund 6 ex,
Eskilstuna 1 ex.
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Näktergal (Luscinia luscinia)

Första rapporten av näktergal under 2015
kom planenligt i början av maj.
Fenologifynd, vår:1 ex. spel/sång Ekebydal,
Nyköping 2.5 (Jonny Werdin).
Blåhake (Luscinia svecica)

Tre vårfynd i maj, vilket är en rapportering
i normal omfattning. Årets sista fynd gjordes
första dagen i oktober vilket är relativt sent.
Endast omkring tio fynd är noterade från 1
oktober eller senare i rapportområdet.
Vårfynd: 2 ex. födosökande Brannäs våtmark,
Oxelösund 10.5 (Tommy Knutsson). 1 ex. rastande Brandholmens reningsverk, Nyköping
11.5 (Peter Lantz). 1 hane rastande Skylsjön
Gåsinge, Gnesta 16.5 (Ola Erlandsson).
Fenoligifynd höst: 1 ex. rastande Gorsingeholmsfälten, Strängnäs 1.10 (Kjell Thorsén).
Svart rödstjärt (Phoenicurus ochruros)

Svart rödstjärt är nu en etablerad och spridd
häckfågel i rapportområdet. Fyndbilden visar att det under 2015 fanns minst 15 revir
(sjungande hanar) som rapporterats från sex
av länets nio kommuner. Från Nyköping stad
med omgivningar handlar det om ca 7 revir.
Vinterfynd gjordes under både januari och
december.
Häckningsfynd: Eskilstuna 1 ex. spel/sång Eskilsparken 14.5 (Joachim Strengbom). 1 hane
spel/sång Gredbyvägen, Väster, Eskilstuna 1824.5 (Edwin Sahlin, Kent Carlsson, Lennart
Eriksson). 1 hane spel/sång Munktellområdet
20.5 - 18.6 (Arvid Pettersson, Yonas Ericsson,
Julius Grantén m.fl.).
Katrineholm 2 i par i lämplig häckbiotop
Gamla kyrkogården 15.4 - 2.7 (Håkan Lernefalk, Lennart Pettersson, Lillemor Däckfors
m.fl.).
Nyköping 2 hane spel/sång Spelhagen 15.4
- 9.7 (Jan Hägg, Johan Bergkvist, Jan Gustafsson m.fl.). 2 hane spel/sång Centrala Nyköping 28.4 - 19.5 (Ingvar Jansson, Andreas
Grabs, Markus Forsberg). 1 hane spel/sång
Sunlight, Högbrunn 14.5 - 14.7 (Ingvar Jansson, Lennart Wahlén). 1 2K+ hane spel/sång
Östra Rundgatan 20.5 (Jan Gustafsson). 1 ex.
spel/sång Kungshagen 21.5 (Peter Lantz).
Oxelösund 2 i par bobygge SSAB 1.5 - 13.8
(Kalle Brinell, Mats Andersson, Tommy Ubbesen m.fl.). 3 hane spel/sång Oxelösunds hamn
14.4 - 21.5 (Kalle Brinell, Mats Andersson).
Strängnäs 1 ex. spel/sång Pfizer, Strängnäs 4.5
(Ulf Gustafsson). Vingåker 1 adult hane spel/

Ringtrast
Foto: Stefan Pettersson, www.steffelodi.se

sång Vannalavägen 14 29.4 - 12.5 (Ronny
Nilsson).
Vinterfynd januari: 1 ex. födosökande Brandholmen, Nyköping 13.1 (Björn Johansson,
Arne Hellström). 1 3K+ hane förbiflygande
SSAB, Oxelösund 30.1 (Mats Andersson).
Vinterfynd december: 2 ex. stationär Oxelösunds hamn, Oxelösund 12-31.12 (Thomas
Larsson, Lennart Wahlén, Kalle Brinell).
Rödstjärt (Phoenicurus phoenicurus)

Första fyndet detta år gjordes 15 april vilket
är tidigt, men inget rekord (11.4 2009). Årets
sista fynd 11 oktober, även det sent utan att
utgöra rekord (17.10 2000).
Första vårfynd: 1 ex. Ekeby 1:10 Tomt, Gnesta
15.4 (Per Skyllberg).
Sista höstfynd: 1 ex. Sörstugan, Flensjön,
Katrineholm 11.10 (Leif Svanblom).
Ringtrast (Turdus torquatus)

Med 14 fynd av minst 22 individer blev det
ett bra år för ringtrast i rapportområdet. Några
fler än 2014, men inte lika många som 2013.
Dock endast ett höstfynd.
Vårfynd: 1 2K+ rastande Palmtorps allé,
Oxelösund 7.4 (Jan Gustafsson). 1 hona rastande Oxelösunds kyrkogård, Oxelösund 1418.4 (Tommy Knutsson, Kalle Brinell, Peter
Skoglund m.fl.). 1 hane födosökande Ekeby
flygfält, Eskilstuna 15-17.4 (Kent Carlsson,
Kristoffer Alp, Kurt Östberg m.fl.). 2 ex. ras-

tande Djurgårdsudde, Strängnäs 19.4 (Erik
Widuss). 2 ex. rastande Stora Väsby, Fogdö,
Strängnäs 25-26.4 (Erik Widuss, Ulf Gustafsson, Markku Kemppi). 1 hane rastande Brannäs gård, Brannäs våtmark, Oxelösund 25.4
(Peter Skoglund). 1 2K+ hona födosökande
Jobstorpsfälten, Jobstorp, Nyköping 25.4 (Jan
Gustafsson). 1 hane rastande Parkeringen Valnaren, Valnaren, Strängnäs 26.4 (Leif Ekblom,
Bernt Andersson, Susanne Lindqvist Larsson m.fl.). 6 ex. rastande Oxelösunds kyrkogård, Oxelösund 27-28.4 (Tommy Knutsson,
Kalle Brinell, Lars Sundin m.fl.). 2 i par födosökande Folkvik, Mättingeviken, Trosa 2729.4 (Sven-Erik Söderlund). 1 ex. sträckande
Djurgårdsudde, Strängnäs 27.4 (Erik Widuss).
1 hane Svanviken, Nyköping 1.5 (Björn Erixon). 1 hona rastande Lacka, Trosa 1.5 (Pierre
Stålnäbb).
Höstfynd: 1 1K+ rastande Thomas enbuskar,
Marsäng, Nyköping 27.9 (Jan Gustafsson).
Rödvingetrast (Turdus iliacus)

Några få vinterfynd av enstaka individer under januari, i första hand från kusten (Nyköping och Trosa), samt från Eskilstuna. Endast
ett fynd av två individer från Oxelösund under december.
Vinterfynd januari: 3 ex. födosökande i området runt Brandholmen - Labro, Nyköping
1-23.1 (Jan Sjöstedt, Mattias Ohlsberg, Karin
Lindström m.fl.). 1 ex. centrala Trosa 1-6.1
(Örjan Jitelius, Göran Andersson). 1 ex. födosökande Nynäs slott, Nyköping 1.1 (Jonas
Nockert, Karin Andersson). 1 ex. stationär
Ekeby våtmark, Eskilstuna 4-11.1 (Janne
Oldebring, Bo Gustafsson, Lennart Karlsson m.fl.). 1 ex. rastande Hummelvik fiskehamn, Nyköping 8.1 (Lennart Wahlén). 1 ex.
Sköthagens mader, Horns båtvarv, Nyköping
18.1 (Karin Lindström).
Vinterfynd, december: 2 ex. födosökande
Skogsvägen, Övre Frösäng, Oxelösund 27.12
(Tommy Knutsson).
Dubbeltrast (Turdus viscivorus)

Drygt 50-talet observationer av övervintrande
dubbeltrast både i januari och december. Det
stora flertalet observationerna från lokaler vid
Mälaren och fr.a. från områden med mistel.
Gräshoppsångare (Locustella naevia)

Från våren och sommaren finns rapporter om
57 sjungande fåglar vilket är fem fler än föregående år, men en bit under genomsnittet på
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2000-talet som ligger på 68. Fynden fördelar
sig kommunvis enligt följande: Eskilstuna 22,
Nyköping 14, Strängnäs 11, Katrineholm och
Trosa 3, Gnesta 2 samt Flen och Vingåker ett
vardera. Förutom sjungande fåglar så finns en
konstaterad häckning och ett höstfynd.
Fynd konstaterad häckning: Bo hörda ungar
Strandäng Charlottenberg, Eskilstuna 12.6
(Joachim Strengbom).
Fynd höst: 1 ex. rastande Källskären, Oxelösund 24.9 (Kalle Brinell, Niklas Liljebäck, Tomas Widlund).
Flodsångare (Locustella fluviatilis)

Under året noterades 19 fåglar vilket är klart
under de senaste tre årens rekordnoteringar
på 34 ex år 2014, 46 ex år 2013 och 25 ex år
2012. Under perioden 2000-2011 varierade
antalet flodsångare mellan fyra och fjorton
med ett genomsnitt på åtta till nio, och i jämförelse med detta är årets siffra hög.
Fynd samtliga: 1 hane spel/sång Ekeby Naturreservat, Gnesta 14-23.5 (Karin Engshagen). 1 hane
spel/sång Fårsjön, Nyköping 23.5 (Lennart Wahlén). 1 ex. spel/sång Sundbyholmsbadet, Tegelviken, Sundbyholm, Eskilstuna 25.5 - 1.6
(Johan Mellquist, Björn Fors, Sten Ljungars
m.fl.). 1 ex. spel/sång Kastalruinen, Svanviken, Nyköping 25.5 - 21.6 (Ingvar Jansson, Johan Bergkvist, Jan Karlsson m.fl.). 1 ex. spel/
sång Lövsund, Nyköping 25.5 - 14.6 (Jan Sjö-

Kungsfågelsångare
Foto: Niklas Liljebäck
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stedt, Peter Ringqvist, Karin Lindström m.fl.).
2 ex. lockläte, övriga läten Tegelhagen, Sundbyholm, Eskilstuna 25.5 (Johan Mellquist).
1 ex. spel/sång Sjövikstornet, Nordvästra
Kolsnaren, Vingåker 26.5 - 14.6 (Ronny Nilsson, Lillemor Däckfors, Esbjörn Dahl m.fl.).
1 hane spel/sång Fårnäskärret, Kårtorpasjön,
Katrineholm 27.5 (Torbjörn Lundahl). 1 ex.
spel/sång Knutstorp viltvatten, Katrineholm
1.6 (Ronny Nilsson). 1 ex. spel/sång Vegersberg, Katrineholm 6-9.6 (Lillemor Däckfors,
Pelle Moqvist, Bengt Larsson m.fl.). 1 ex.
spel/sång Rördrommen, Sörfjärden, Mälaren,
Eskilstuna 7.6 (Janne Wahlström). 1 ex. spel/
sång Östra Tandlaviken, Tandlaviken, Eskilstuna 8-9.6 (Edwin Sahlin). 1 ex. spel/sång
Ålspångaviken, Flen 8.6 (Andreas Grabs). 1
ex. spel/sång Långdunkerkärren, Långdunker,
Flen 9-10.6 (Stefan Wastegård, Sven Pettersson). 1 ex. spel/sång Kovakärret, Malmköping,
Flen 16.6 (Lo Jarl). 1 ex. spel/sång Husby,
Husby-Rekarne k:a, Eskilstuna 17.6 (Peter
Mathisen). 1 ex. spel/sång Sörby, Gimmersta,
Katrineholm 6.7 (Jon Jörpeland). 1 1K+ spel/
sång Torsberga ängar, Lövsund, Nyköping
13.7 (Jan Gustafsson, Karin Lindström).
Vassångare (Locustella luscinioides)
(-2014:39/40)(2015:6/6)

Arten är numera årlig och i år finns rapporter
om fyra sjungande fåglar samt två ringmärkta

fåglar. Fynden från i år är gjorda i vassrika
sjöar som är artens naturliga häckningsmiljö.
Med tanke på att en 1K fågel ringmärktes under första halvan av augusti vid Idö märkplats,
Sörfjärden, Strängnäs är chansen stor att en
häckning kan ha ägt rum där. Sörfjärden och
Haversjön är två lokaler där vassångare ofta
hörs sjunga.
Fynd samtliga: 1 ex. spel/sång Haversjön,
Björnlunda, Gnesta 24.4 - 29.5 (Per Skyllberg,
Lennart Wahlén, Tommy Ubbesen m.fl.). 1 ex.
spel/sång Rördrommen, Sörfjärden, Mälaren,
Eskilstuna 3.5 - 30.6 (Johan Mellquist, Kristoffer Alp, Sten Ljungars m.fl.). 1 ex. spel/
sång Näsbyholmssundet, Sörfjärden, Mälaren, Strängnäs 5-8.5 (Yngve Meijer, Markku
Kemppi, Erik Widuss m.fl.). 1 ex. spel/sång
Bärsta, Skåraområdet, Nyköping 17-21.6 (Jan
Hägg, Lennart Wahlén, Ingvar Jansson m.fl.)
1 1K ringmärktes Idö märkplats, Sörfjärden,
Mälaren, Eskilstuna 12.8 (Lars Broberg). 1 ex.
ringmärktes Idö märkplats, Sörfjärden, Mälaren, Eskilstuna 27.9 (Lars Broberg).
Busksångare (Acrocephalus dumetorum)
(-2014:54/56) (2015:2/2)

Efter de senaste två årens mycket höga siffror
med sju och sex sjungande fåglar blev det i
år en återgång till mer normala två sjungande
fåglar.
Fynd samtliga: 1 ex. spel/sång Stjärnholms-

fälten, Oxelösund 28.5 - 1.7 (Peter Lantz,
Kalle Brinell, Lennart Wahlén). 1 ex. spel/
sång Strandudden, Oxelösund 9-11.6 (Kalle
Brinell, Peter Lantz, Björn Johansson).
Kärrsångare (Acrocephalus palustris)

Kärrsångaren har under de senaste åren haft
en stigande trend och årets 116 sjungande
fåglar är en ny högstanotering. Tidigare högstanotering var från 2012 med 101 sjungande.
Fördelningen per kommun såg ut som följer:
Nyköping 44, Eskilstuna 22, Oxelösund 17,
Trosa 15, Vingåker och Strängnäs 6, Katrineholm 3, Flen 2 och Gnesta 1.
Trastsångare (Acrocephalus arundinaceus)

Från året finns rapporter om 41 sjungande
fåglar vilket är 15 förre än föregående års
toppnotering. Mer än hälften av årets sjungande fåglar noterades i Eskilstuna och flest i
Sörfjärden och Ekeby Våtmark.
Kommunvis fördelade sig antalet sjungande
fåglar enligt följande:
Eskilstuna 23, Nyköping 6, Strängnäs 4, Oxelösund 4, Katrineholm 3 och Vingåker 1.
Ärtsångare (Sylvia curruca)

Årets första fynd var 1 ex. spel/sång Diket och
dikets utlopp, Brandholmen, Nyköping 24.4
(Björn Johansson) vilket är lika med tangerat
fenologirekord.

Tajgasångare
Foto: Leif Nyström, www.leifnystrom.com
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Svarthätta (Sylvia atricapilla)

Gransångare (Phylloscopus collybita)

Kungsfågelsångare (Phylloscopus proregulus) (-2014:20/23)(2015:2/2)

Ob. gransångare, underarterna tristis/abietis (Phylloscopus collybita tristis/abietinus)
(-2014:12/15) (2015:1/1)

Det finns fem fynd av sex fåglar under vintern
2015.
Vinterfynd: 1 adult hane Strängnäs, Strängnäs
4.1-5.2 (Kent Söderberg). 1 adult hane födosökande Abborrberget, Tosterön, Strängnäs
16.1 (Markku Kemppi). 1 ex. Östermalmsvägen, Trosa, Trosa 31.1 (Göran Andersson). 1-2
honor födosökande Blommenhovsvägen 18,
Lasarettsområdet, Nyköping, 7.2-30.3 (Lennart Wahlén). 1 hane födosökande Allégatan
9B, Trosa 16.12-22.12 (Claes Leijon).

Under året gjordes två fynd av denna sångare
som är långt ifrån årlig. Detta är sjunde året
under 2000-talet som arten noterats. Samtliga
fynd inom rapportområdet utom ett är precis
som årets fynd gjorda på öar i skärgården.
Fynd samtliga: 1 ex. rastande Källskären,
Oxelösund 9.10 (Niklas Liljebäck, Johan
Hammar, Kalle Brinell). 1 ex. Skjutfältet,
Askö, Trosa 9.10 (Göran Andersson).
Tajgasångare (Phylloscopus inornatus)
(-2014:42:45) (2015:10/20)

Efter förra årets rekordår med 11 individer
trodde man att det skulle dröja ett tag innan
den siffran skulle slås. Men så blev det inte
eftersom det under 2015 under en vecka i slutet av september gjordes 10 fynd av totalt 20
individer. Alltså nästan dubbelt så många som
föregående år. Även våra grannlän lite längre
norrut efter kusten, i Stockholms och Uppsala län, hade många fynd av tajgasångare denna
höst om man tittar i artportalen.
Fynd samtliga: 1 ex. rastande Svärdbro, Nyköping 21.9 (Jan Hägg). 1 ex. rastande Gamla
Oxelösund, Oxelösund 23.9 (Kalle Brinell). 5
ex. rastande Hävringe, Oxelösund 24.9 (Kalle
Brinell, Niklas Liljebäck, Tomas Widlund).
1 ex. rastande Källskären, Oxelösund 24.9
(Kalle Brinell, Niklas Liljebäck, Tomas Widlund). 4 ex. rastande Storrö, Hartsö skärgård,
Nyköping 24.9 (Kalle Brinell, Niklas Liljebäck, Tomas Widlund). 1 ex. lockläte, övriga
läten Strandudden, Oxelösund 25.9 (Kalle
Brinell). 4 ex. rastande Gamla Oxelösund,
Oxelösund 25-26.9 (Kalle Brinell, Lennart
Wahlén, Jan Sjöstedt). 1 1K+ rastande Högsten, Oxelösund 26.9 (Jan Gustafsson).
1 1K+ rastande Högskär, Oxelösund 26.9 (Jan
Gustafsson, Jan Karlsson, Markus Forsberg).
1 1K+ rastande Granö (berget), Marsäng, Nyköping 27.9 (Jan Gustafsson).
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Under den gångna säsongen slogs rekord i
antal sjungande hanar under häckningstid då
25 ex noterades vilket är tre fler än det tidigare rekordet från 2012. Trenden är tydlig att
antalet sjungande gransångare ökar i rapportområdet. I början av 2000-talet låg antalet
sjungande fåglar under häckningstid på omkring fem för att under åren 2006-2009 ligga
omkring 10 fynd per år, därefter har ökningen
accelererat.

Under den här rubriken publiceras fynd av
gransångare som har tydliga karaktärer av
östliga gransångare, men som inte helt kan
säkerställas tillhöra rasen tristis. Det avser
alltså gråtonade gransångare med avvikande
lockläte.
Fynd samtliga: 1 ex. rastande Källskären,
Oxelösund 24.9 (Kalle Brinell, Niklas Liljebäck, Tomas Widlund).
Gransångare, underarten tristis (Phylloscopus collybita tristis) (-2014:8/8) (2015:1/1)

Årets fynd av denna ras av gransångare är det
nionde inom rapportområdet och det första
sedan 2008. Det är även det första godkända fyndet som inte avser en ringmärkt fågel.
Samtliga nio fynd av denna ras har gjorts i
kustområdena.
Fynd samtliga: 1 ex. rastande Gamla Oxelösund, Oxelösund 25.9 (Kalle Brinell, Lennart
Wahlén).
Grå flugsnappare (Muscicapa striata)

Från året finns två fynd från senare delen av
september vilket inte är så vanligt.
Sena höstfynd: 1 ex. födosökande Getnäsudden, Oxelösund 20.9 (Peter Skoglund). 1 ex.
rastande Storrö, Hartsö skärgård, Nyköping
24.9 (Kalle Brinell, Niklas Liljebäck, Tomas
Widlund).
Mindre flugsnappare (Ficedula parva)

Ännu ett bra år för arten. Från våren finns 6
fynd av 8 ex och från hösten 8 fynd av 11 ex
så totalt 19 ex. Endast två år tidigare har fler
fynd gjorts, dels rekordåret 2014 då 28 ex sågs
samt 1984 då 22 ex sågs. Samtliga höstfynd är
från kustområdena vilket är normalt medan
av vårfynden fördelas på två från norra delen
av rapportområdet och fyra från kusten.

Fynd vår: 1 hane spel/sång Nötudden, Brannäs våtmark, Oxelösund 16.5 (Tommy Knutsson). 1 hane födosökande Jogersö, Oxelösund
17.5 (Andreas Drott). 1 honfärgad rastande
Cykel och gångväg, Arnö, Nyköping 19.5 (Jan
Sjöstedt). 3 ex. rastande Hävringe, Oxelösund
21.5 (Lennart Wahlén, Björn Johansson). 1
hane spel/sång Nasen, Eskilstuna 28.5 - 16.6
(Johan Mellquist, Sten Ljungars, Monica
Ljungars m.fl.). 1 hane spel/sång Igenväxande
ängsmark, Viptorp, Eskilstuna 28.5 (Yonas Ericsson, Elin Wengelin, Julius Grantén m.fl.).
Fynd höst:1 1K+ rastande Nyköpingsån, Repslagarebron, Nyköping 6.9 (Tommy Knutsson). 2 ex. rastande Hävringe, Oxelösund
12.9 (Bertil Karlsson, Niklas Liljebäck).
1 1K honfärgad Hartsö-Enskär fstn, Enskär,
Hartsö skärgård, Nyköping 13.9 (Per Flodin,
Per Folkesson). 2 ex. rastande Enskär, Hartsö
skärgård, Nyköping 13.9 (Per Flodin). 1 1K
rastande Hävringe, Oxelösund 24.9 (Kalle
Brinell, Niklas Liljebäck, Tomas Widlund).
2 ex. rastande Storrö, Hartsö skärgård, Nyköping 24.9 (Kalle Brinell, Niklas Liljebäck,
Tomas Widlund). 1 honfärgad rastande Gröna
pumpen, Femöre, Oxelösund 24.9 (Lennart
Wahlén, Johan Bergkvist, Jan Sjöstedt). 1 ex.
Gamla Oxelösund, Oxelösund 25.9 (Mattias
Ohlsberg, Andreas Grabs).

sågs vid Gamla tornet, Näsnaren, Katrineholm
10.11 (Raimo Laurila, Krister Andersson).
Sedan tidigare finns endast ett novemberfynd
från 2002 då ett ex observerades den 3.11.

Skäggmes (Panurus biarmicus)

Stare (Sturnus vulgaris)

Under häckningstid finns observationer från
nio olika lokaler av ett till sju ex. Under perioden 11.7-26.10 ringmärktes 75 ex vid Idö
märkplats Sörfjärden, Eskilstuna. Dessutom
noterades en större flock då 30 ex. rastade vid
Vassområde Ost Arnöbron, Nyköping 29.10
(Per Skyllberg).
Sommargylling (Oriolus oriolus)

Två fynd noterades under året vilket är lika
många som föregående år men lägre än de 3-7
ex som visat sig under de 6 åren dessförinnan.
De flesta fynden av denna skönsjungande fågel görs precis som 2015 under senare delen
av maj och första halvan av juni.
Fynd samtliga: 1 ex. spel/sång Ekhagen, Horn,
Nyköping 25.5 (Karin Lindström). 1 2K+ hane
lockläte, övriga läten Lärkträdsallén Beckershov, Katrineholm 9.6 (Bengt E Larsson).
Törnskata (Lanius collurio)

Novemberfynd av denna art är inte speciellt
vanliga vare sig i vårt rapportområde eller landet i övrigt. I år gjordes dock ett fynd då 1 ex.

Nötkråka (Nucifraga caryocatactes)

Denna under häckningstid svårsedda art finns
rapporterad från 18 lokaler under häckningstid vilket är i nivå med de senaste två åren.
Som vanligt saknas dock rapporter om misstänkt eller konstaterad häckning.
Råka (Corvus frugilegus)

Ett vinterfynd om 1 ex. Kvittens avfallsstation, Strängnäs 3.1-9.1 (Erik Widuss, Marku
Kemppi).
Svartkråka x grå kråka (Corvus corone corone x cornix) (-2014:5/5) (2015:1/1)

Ett fynd av denna ovanliga hybrid som det tidigare finns fem fynd av, senast 2011.
Fynd samtliga: 1 ex. rastande Oxelösunds
hamn, Oxelösund 17.10 (Jan Sjöstedt).
Korp (Corvus corax)

Under året finns en rapport om en större ansamling då 125 ex. noterades födosökande
Perstorpfälten, NO Stensjön, Stora Malm,
Katrineholm 15.2 (Bengt Larsson).
Under januari finns fynd av cirka 50 ex från
19 olika platser och under december månad
observerades 34 ex från sju olika platser. Antalet vinterfynd varierar mellan åren beroende
på hur hårda vintrarna är.
Ob. bo-/bergfink (Fringilla)

Från hösten finns ett antal bra sträcksiffror
överstigande 10000 ex. Notera hur väl samlade i tiden dessa fynd är.
Fynd över 10000 ex: 30000 ex sträckande SV
Marsäng, Nyköping 21.9 (Jan Gustafsson,
Thomas Larsson). 30000 ex. sträckande Horns
båtvarv, Nyköping 21.9 (Kalle Brinell). 20000
ex. sträckande Horns båtvarv, Nyköping 22.9
(Kalle Brinell). 66000 ex sträckande SV Marsäng, Nyköping 27.9 (Jan Gustafsson).
Steglits (Carduelis carduelis)

Från året finns två flockar på 75 ex eller fler.
Fynd 75 ex eller fler: 75 ex. födosökande Vingåkersslätten mellersta delen, Vingåker 12.9 (Ronny Nilsson). 125 ex. födosökande Edeby våtmark,
Edeby, Strängnäs 28.11 (Magnus Brandel).
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Hämpling (Carduelis cannabina)

Ett vinterfynd av fem ex gjordes och dessutom noterades en större flock.
Vinterfynd januari: 5 ex. födosökande Ostra
knall, Eskilstuna 21.1 (Lars Erik Collin).
Större flockar: 250 ex. rastande Hillesta, Västerljung, Trosa 1.10 (Claes Leijon).
Vinterhämpling (Carduelis flavirostris)

Antalet observerade vinterhämplingar under
vintern varierar kraftig mellan åren, men cirka
300 ex som observerades i år är den i särklass
högsta siffran under vintertid. Föregående år
sågs 135 ex under vintertid vilket var klart
mer än ett normalår.
Under vårstäcket 4.3-25.4 noterades cirka
350 fåglar vilket även det är en hög siffra endast överträffad år 2010 då 380 ex noterades.
Under höststräcket sågs cirka 400 fåglar under perioden 27.9-19.11 vilket är ganska normalt numera.
Fynd 40 ex eller fler: 60 ex. rastande Goglundastugan, Skåraområdet, Nyköping 15.3 (Jan
Sjöstedt). 40 ex. födosökande Stenkvistafältet, Eskilstuna 16.3 (Kent Carlsson). 40 ex.
sträckande SV Marviken, Brannäs våtmark,
Oxelösund 31.10 (Tommy Knutsson).
Gråsiska (Carduelis flammea)

Det finns en rapport från juni månad som
skulle kunna tyda på att en häckning förekommit.
Fynd under häckningstid: 2 ex. permanent revir Hävringe, Oxelösund 17.6 (Lennart Wahlén, Björn Johansson, Jonny Werdin).
Gråsiska, underarten cabaret (Carduelis
flammea cabaret)

Under året sågs totalt 64 ex av denna ras av
gråsiska varav en observation av en flock på 50
ex. födosökande Mariefred, Strängnäs 27.12
(Janne Oldebring).
Snösiska (Carduelis hornemanni)

Från året finns endast fem rapporter avseende
sex ex under perioden 28.10-29.12. Fynd från
våren saknas alltså helt. Det är endast två år
tidigare under 2000-talet som det noterats
färre än 20 ex och det var 2000 med endast
två ex och 2008 med sju ex.
Fynd samtliga: 1 ex. rastande Horns båtvarv,
Nyköping 28.10 (Kalle Brinell). 1 ex. födosökande Brannäs våtmark, Oxelösund 3.11
(Tommy Knutsson). 2 ex. födosökande Mariefred, Strängnäs 25.12-29.12 (Erik Widuss,
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Elsie-Britt Bäckstrand, Janne Oldebring m.fl.).
1 ex. födosökande Åkers kyrka, Åkers styckebruk, Strängnäs 25.12 (Erik Widuss). 1 1K
födosökande Silodammarna, Gorsingeholm,
Strängnäs 25.12 (Magnus Brandel).
Bändelkorsnäbb (Loxia leucoptera)

Under året observerades 15 fåglar av denna art
som vissa år uppträder invasionsartat.
Fynd samtliga: 1 ex. förbiflygande Hemgårdens industriområde, Nyköping 12.1 (Lennart
Wahlén). 2-5 ex födosökande Alvesta gård,
Eskilstuna 20.1 - 22.2 (Lars Erik Collin, Johan Mellquist, Kent Carlsson m.fl.). 2 i par
förbiflygande Salstenskroken, Örstigsnäs gård,
Nyköping 22.1 (Jan Sjöstedt). 1 ex. Talltullen,
Katrineholm 9.2 (Bengt E Larsson). 1 ex. förbiflygande Borg, Nyköping 12.3 (Tommy Ubbesen). 2 ex. sträckande NO Sandbankarna,
Eskilstuna 31.7 (Edwin Sahlin). 1 ex. sträckande SV Fatburen, Mariefred, Strängnäs 13.9
(Erik Widuss). 2 ex. förbiflygande Krymla badplats, Gråudden, Trosa 15.11 (Örjan Jitelius).
Rosenfink (Carpodacus erythrinus)

Årets första sjungande fågel hördes den 12
maj vilket är tangerat fenologirekord och totalt noterades 81 sjungande hanar vilket innebär att det de senaste tre åren noterats mer
än 80 sjungande fåglar inom rapportområdet.
Detta tyder antingen på ökande rapportering
av arten eller på en ökning av antalet rosenfinkar. Av årets fynd gjordes 2/10 i inlandet och
8/10 i kustkommunerna.
Kommunvis fördelade sig fynden enligt följande med 2014 års siffror inom parantes:
Nyköping 48 (45), Oxelösund 14 (20), Eskilstuna 9 (6), Trosa 3 (9), Gnesta 2 (0), Kungsör 2(0), Katrineholm 2 (2), Flen 1 (0) samt
Strängnäs 0 (2).
Tallbit (Pinicola enucleator)

Under året finns endast två fynd av sex fåglar
av denna art som vissa år uppträder invasionsartat. Senaste invasionen inom vårt rapportområde var 2012.
Fynd samtliga: 4 ex. sträckande SV Marviken,
Brannäs våtmark, Oxelösund 11.11 (Tommy
Knutsson). 2 ex. förbiflygande Julsätersvägen
15, Katrineholm 30.11 (Bengt E Larsson).
Lappsparv (Calcarius lapponicus)

Under vårsträcket 4.3-22.4 noterades nio ex på
sex platser medan det från höststräcket 29.8-2.11
finns rapporter om 21 ex från nio olika lokaler.

Snösparv (Plectrophenax nivalis)

Under årets två första månader gjordes en hel
del fynd då totalt 41 ex noterades från ett
flertal olika lokaler. Sedan kom vårsträcket
1.3-16.4 då det observerades 107 ex, varefter
vi fick vänta till den 18 oktober innan första
fågeln på höststräcket sågs. Totalt sågs endast
13 ex under hösten. Året avslutades sedan
med tre observationer av sju ex i slutet av december.
Ortolansparv (Emberiza hortulana)

Så verkar det då som om ortolansparven försvunnit som häckfågel från vårt rapportområde. I år finns inga rapporter alls från artens
sista fäste Sofiebergsåsen utanför Eskilstuna.
Med sex fynd om sju individer får arten numera tragiskt nog betecknas som sparsam och
tillfällig i vårt rapportområde.
Fynd samtliga: 1 2K+ hane födosökande
Skogshall, Bränn-Ekeby, Nyköping 30.4 (gnm

Per Flodin). 1 hane spel/sång Nynäs slott, Nyköping 25.5 (Lennart Wahlén). 2 ex. sträckande S Marsäng, Nyköping 29.8 (Jan Karlsson,
Jan Gustafsson). 1 ex. lockläte, övriga läten
Marsäng, Nyköping 30.8 (Lennart Wahlén).
1 ex. lockläte, övriga läten Marsäng, Nyköping 30.8 (Jan Sjöstedt). 1 ex. förbiflygande
Marsäng, Nyköping 31.8 (Lennart Wahlén).
Videsparv (Emberiza rustica)

Från 2007 och framåt saknas fynd 2007, 2009
och 2011. Under övriga år har ett eller två
fynd gjorts och under 2015 gjordes ett fynd
under hösten vilket är den årstid då de flesta
fynden gjorts i rapportområdet.
Fynd samtliga:1 ex. rastande Fatburen, Mariefred, Strängnäs 13.9 (Erik Widuss).
Sävsparv (Emberiza schoeniclus)

I januari månad sågs tre ex på tre olika platser
och i december sågs 17 ex på sju olika platser.

Sävsparv
Foto: Pekka Pulsa, www.pekkasbilder.se
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Allmänt om rapportering
Artsammanställningen i den här årsboken
bygger på fågelobservationer som gjorts under 2015 och som rapporterats, företrädesvis
via rapporteringssystemet Artportalen (www.
artportalen.se).
Det är den regionala rapportkommittén för
Södermanland, ofta förkortat till Rrk, som har
gjort artsammanställningen. Rrk har också till
uppgift att granska de rapporter som kommer
in via Artportalen eller som skickas in direkt
till Rrk:s rapportmottagare. Det är Rrk som
avgör om en ovanlig observation har tillräcklig
kvalitet för att godkännas och publiceras. Det
kan gälla en observation av en ovanlig fågelart, men även en observation som gjorts vid
en ovanlig tid på året, en s.k. fenologirapport.
Rapportering av fågelobservationer. Rapporter som gäller mycket exklusiva fynd skickar
Rrk vidare för bedömning till rapportkommittén på riksnivå, ofta förkortad Rk.
För den som inte använder rapporteringssystemet Artportalen utan vill skicka in skriftliga
rapporter gäller fortfarande att alla rapporter, även de som ska behandlas av Rk (Riks),
skickas till Rrk:s rapportmottagare. Skriftliga
rapporter gällande 2015 skickas in senast den
5 januari 2016 för att komma med i rätt årsrapport.
Vi ser annars helst att du använder rapportsystemet Artportalen och att du rapporterar
successivt. Detta underlättar oändligt för Rrk
och innebär att vi alla får mycket på köpet

avseende exempelvis bevakning av särskilt
intressanta fynd (rariteter, udda antal, udda
tidpunkt o.s.v.) med hjälp av de filter vi definierat.
Notera att rapporter inskrivna i rapportsystemet Artportalen efter den 31 januari påföljande år riskerar att inte komma med i rätt
årssammanställning.
Glöm sedan inte att göra beskrivningar av sällsyntare arter eller udda fynd i övrigt där skriftlig beskrivning krävs. Vilka dessa är framgår av
filtreringen uppsatt i Artportalen av Rrk, men
som gemene rapportör egentligen inte behöver hålla reda på. Om man rapporterar något
som kräver beskrivning kommer automatiskt
en länk att skapas till ett rapportformulär i
Artportalen som man ser när man är inloggad.
För att se denna länk behöver man klicka på
art/arterna under rubriken ”Fynd för validering” till vänster på din egen sida när du är
inloggad i Artportalen. Om du använder en
pappersblankett bör du skicka din beskrivning
snarast till Rrk:s rapportmottagare. Då får Rrk
en möjlighet att bedöma densamma i tid.
Notera att det går bra att rapportera även
känslig information i Artportalen som häckningar av rovfåglar och liknande. Dessa publiceras naturligtvis inte i detalj och kommer
inte att synas för andra än rapportören och
Rrk, men kännedomen om dem kan vara avgörande i fågelskyddsarbetet.
Rrk Srm

Rrk:s ledamöter 2015
Håkan Lernefalk, Katrineholm
Sammankallande, rapportmottagare
och sammanställningsansvarig
Göran Andersson, Trosa
Sammanställningsansvarig
Kalle Brinell, Tierp
Sammanställningsansvarig och
listansvarig
Per Flodin, Flen
Ansvarig Svalan och sammanställningsansvarig
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Jan Hägg, Nyköping
Sammanställningsansvarig
Örjan Jitelius, Trosa
Sekreterare och sammanställningsansvarig
Petter Sundin, Strängnäs
Sammanställningsansvarig
Skriftliga rapporter (på papper) skickas till
rapportmottagaren och för den som vill
komma i kontakt med Rrk Sörmland via
e-post gäller adressen:
rrk@sormlandsornitologerna.se

2015

Tretåig hackspett
Foto: Mauri Karlsberg, www.karlsbergsfoto.com
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Jorduggla
Foto: Ingrid Altstedt
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Hartsö-Enskär fågelstation
Meddelande nr 83
2015 är ännu en milstolpe för fågelstationens historia då det är 50 år sedan
verksamheten startade. Årets verksamhet bestod förutom den ordinarie ringmärkningen och inventeringar under häckningstid, även av ett samarbete med
FSOs lomgrupp och fångst av storlom. Under året ringmärktes 2472 fåglar
av 40 arter där storlom blev ny art. Precis som 2014 utgjordes en stor del av
fångsten, hela 72%, av kungsfågel. Hösten bjöd även på en del ugglor med 78
fångade av 5 arter, bland annat fågelstationens 16:e hökuggla som avslutning
på säsongen. /Göran Altstedt.
Lomfångst

Efter en förfrågan av FSOs lomgrupp deltog
fågelstationen genom undertecknad vid provfångst av storlom 15-16/8 i Gölsjön, för att
hjälpa till med bland annat ringmärkningen.
Detta resulterade i att fågelstationens första
storlom blev ringmärkt, och gav även samtliga
inblandade en värdefull erfarenhet av fångst
nattetid med båt, lampa och håv. Mer om detta finns att läsa på i denna årsbok.
Uppstart

Den traditionsenliga uppstarten av höstens
verksamhet genomfördes under helgen 5-6:e
september. Dessvärre var det denna gång brist
på båttransporter för denna aktivitet, och därmed kunde inte lika många delta. Den planerade ”50-års-jubileums-aktiviteten” denna
helg fick därmed ställas in, och förhoppningsvis genomförs den vid senare tillfälle. Drygt
10 personer kunde dock delta under lördagen
med den sedvanliga uppstarten. Städning,
röjning, målning och annat pyssel som stundtals fick avbrytas på grund av regn. Även om
vi var lite färre deltagare än vad det brukar
vara denna helg, så hann vi i alla fall med att
göra det mest väsentliga för att kunna starta
verksamheten utan några problem. Lördagen
avrundades med hembakt fika som vi gemensamt avnjöt efter en lyckad insats och innan
returresan till fastlandet. Arbetet med stängslet som skiljer ringmärkningen från boskapen
på ön fortsatte sedan under söndagen av undertecknad och Per-Åke Hägerroth.

Personal

Fågelstationens kassör Urban Rundström
sköter vår ekonomi. Christer Larsson ansvarar för tillverkning fågelholkar. Per-Åke Hägerroth hjälper till med transporter och en
massa praktiska bestyr. Följande personer har
under hösten bidragit till verksamheten som
ringmärkare eller assistent: Christer Larsson,
Marianne Mattiasson, Monika Augustsson,
Torbjörn Lundahl, Anita Eriksson, Bernth Andersson, Urban Rundström, Lillemor Däckfors, Per-Åke Hägerroth, Peter Altstedt, Ingrid
Altstedt, Lennart Wahlén, Nicke Helldorff,
Dan Johansson, Janne Oldebring, Per Flodin,
Per Folkesson och Markus Forsberg. Hjärtligt
tack till er alla!
Inventeringar

Flera besök gjordes på Enskär under häckningstid för att inventera eventuell förekomst
av höksångare, men de uteblev helt 2015.
Även området runt Garkast inventerades under häckningstid. Resultaten från de första
besöken, som är att betrakta som katastrofala,
medförde att betydligt färre besök gjordes
senare under häckningstiden. Det fanns helt
enkelt väldigt få häckningar att följa upp, och
de få som lyckas blir färre för varje år. 2015 är
fjärde året i rad utan några ringmärkta boungar av de tidigare häckande arterna härute,
bland annat tordmule.
Observationer under vår och sommar

Gravand noterades göra häckningsförsök på
två ställen i området med okänd häcknings-
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framgång. Även två par skedand noterades,
varav ett par Enskär. Kricka häckade på norra
Enskär med ett par, och ytterligare ett par
häckade i området. Två par vigg konstaterades
häcka på Garkast, där bon med 10 respektive
11 ägg i noterades vid ett besök.
Några få kullar med ejder, med ytterst få ungar, sågs tidigt under sommaren. De försvann
dock ju längre sommaren gick. Två par knölsvan fick ut ungar (5+4). Strandskata noterades med tre par, ett på Garkast, ett på Enskär
och ett på Skeppsklubben. Morkulla fanns på
Enskär och där även tre par drillsnäppa. Under
tidig vår sågs som vanligt skärsnäppor vid de
yttre skären, i år dock endast cirka 20 fåglar.
Gråtrut häckade som vanligt på Garkast, men
av de 13 par (!) som häckade fick inte något
par ungar att bli flygga. Några få par häckade
möjligen även på Tärnskär, men några flygga
ungar kunde inte konstateras där heller. Den
mest udda observationen under häckningstid
var ett par skräntärnor som gjorde häckningsförsök i området. De fick dessvärre inte några
ungar flygga. Göktyta sågs vid inventering på
Enskär, och där även en sjungande trädlärka
och 2 par törnskata.
Observationer under höst och ordinarie
verksamhet

Storlom sågs 4 dagar under de 5 veckor ringmärkning pågick. De flesta sågs sträckande i
början av september. Gråhakedopping noterades endast vid ett tillfälle med 1 rastande

Gärdsmyg.

Foto:
Ingrid
Altstedt
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fågel 30/9. Sädgås tillhör inte vanligheterna
härute, men 27/9 sågs 8 ex sträcka förbi mot
SV. Enstaka dagar noterades även vitkindad
gås och prutgås sträckande, dock inte i några
större mängder. Av noterade rovfåglar kan
nämnas sträckande brun kärrhök 25/9, sträckande blå kärrhök vid 2-3 tillfällen, observerad
duvhök vid 4 tillfällen varav en kalasade på
nyslagen bläsand 2 meter från ett nät (!), fjällvråk under 6 obsdagar, 2 ex kungsörn 16/10,
stenfalk under 6 obsdagar och 3-4 obsar av
pilgrimsfalk. Kustpipare sågs under 2 dagar.
Sandlöpare noterades 30/9. Endast 2 obsdagar av kärrsnäppa under hösten. Sträckande
myrspov konstaterades med 18 ex den 23/9.
En av höstens höjdpunkter var givetvis förekomsten av pärluggla. Fångstdagar och antal
framgår av diagram nedan (fig 1). Ytterligare
4 arter ugglor noterades under hösten, nämligen 4 fångade sparvugglor (3 fångstdagar),
3 jordugglor (varav 2 fångade), 1 hornuggla
fångad och slutligen fågelstationens 16:e hökuggla den 18/10, vilket var säsongens sista
verksamhetsdag. Två dagar med observerad
mindre hackspett, men ingen fångad. Höstens
enda riktiga raritet var en vitryggig hackspett
den 11/10, som sågs hastigt när den kom flygande över fågelstationen och fortsatte norrut.
Höstens enda rödstrupiga piplärka noterades
20/9. En sträckande forsärla noterades 2/10.
Enda observationen av sidensvans var 5/10 då
en mindre flock på 10-12 fåglar sågs. Mindre
flugsnappare noterades under tre dagar, varav

2 fåglar ringmärktes (13/9 och 16/9) och ytterligare två noterades i fält den 17/9. Vinterhämpling noterades vid två tillfällen, en
sträckande 27/9 och 16 rastande 17/10. Fyra
obsdagar av lappsparv under hösten, samtliga
sträckande förbi. Snösparv konstaterades endast 18/10, med en sträckande individ.
Kontroller och återfynd

Tre främmande kontroller gjordes under 2015.
Två av dem var norska fåglar, en pärluggla
ringmärkt 2011 och en kungsfågel ringmärkt
en vecka tidigare som årsunge. Den tredje
kontrollen var inte så långväga, den ringmärktes vid Landsort fyra dagar tidigare. Trots att
Landsort ligger förhållandevis nära Enskär,
görs inte speciellt många kontroller därifrån.
Av de fem återfynd som inrapporterades 2015
var tre årsungar som återfanns inom 5, 8 respektive 36 dagar. Av dessa tre kan nämnas en
kungsfågel som flyttade åt ”fel håll”, den kontrollerades nämligen 8 dagar efter ringmärkning i Finland. Ett annat återfynd som gjordes
utanför Sverige var en gråsiska som ringmärktes 2014 och kontrollerades i Norge efter 297
dagar. Den äldsta fågeln bland återfynden var
en nötskrika som ringmärktes på Enskär 2007
som årsunge. Drygt 8 år senare blev den tyvärr
skjuten vid Hölö, 41 kilometer från Enskär.

2015-09-24 Enskär (URM)
2015-09-29 Häradsskär
Kontrollerad och släppt
5 dagar, 68 km SSV
6184024 – Nötskrika, årsunge
2007-09-25 Enskär
2015-10-12 Hölö
Skjuten vid jakt
8 år, 17 dagar, 41 km N
TC 6889 – Kungsfågel, årsunge
2015-10-08 Enskär (GAT)
2015-10-16 Jurmo, Finland
Kontrollerad och släppt
8 dagar, 267 km ONO
TC 6353 – Kungsfågel, årsunge
2015-10-04 Enskär (GAT)
2015-11-09 Ullared
Nyligen död, tagen av katt.
36 dagar, 331 km VSV
Fågelstationen på nätet
Besök gärna vår hemsida
www.sormlandsornitologerna.se
Under pågående ringmärkningssäsong går det
även att följa verksamheten dagligen på vår
blogg harsoenskar.blogspot.se

Främmande kontroller 2015

JD 07065 – Pärluggla, årsunge
2011-09-07 Hedmark, El Verum, Norge
2015-09-21 Enskär (URM)
Kontrollerad och släppt
4 år 14 dagar, 397 km SO
LL 6349 – Kungsfågel, årsunge
2015-09-27 Jomfruland, Norge
2015-10-04 Enskär (GAT)
Kontrollerad och släppt
7 dagar, 454 km O
TH 8012 – Kungsfågel, årsunge eller äldre
2015-10-08 Landsort
2015-10-12 Enskär (GAT)
Kontrollerad och släppt
4 dagar, 23 km VSV
Återfynd inrapporterade 2015

CU 69705 – Gråsiska, årsunge
2014-10-14 Enskär (PFL)
2015-08-07 Buskerud, Norge
Kontrollerad och släppt
297 dagar, 560 km VNV
5076765 – Sparvhök, årsunge

Christer målar fönsterkarmar.
Foto Ingrid Altstedt
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Ringmärkta fåglar i tabell:
Storlom

Gavia arctica

1

Svarthätta

Sylvia atricapilla

46

Sparvhök

Accipiter nisus

9

Gransångare

Phylloscopus collybita

24

Hökuggla

Surnia ulula

1

Lövsångare

Phylloscopus trochilus

23

Regulus regulus

1778

Sparvuggla

Glaucidium passerinum

3

Kungsfågel

Hornuggla

Asio otus

1

Grå flugsnappare

Muscicapa striata

23

Jorduggla

Asio flammeus

2

Mindre flugsnappare

Ficedula parva

2

Parus palustris

1

Pärluggla

Aegolius funereus

71

Entita

Spillkråka

Dryocopus martius

3

Blåmes

Parus caeruleus

7

Större hackspett

Dendrocopos major

4

Talgoxe

Parus major

10

Trädpiplärka

Anthus trivialis

2

Nötväcka

Sitta europaea

1

Ängspiplärka

Anthus pratensis

2

Trädkrypare

Certhia familiaris

20

Sädesärla

Motacilla alba

1

Nötskrika

Garrulus glandarius

4

Gärdsmyg

Troglodytes troglodytes

86

Bofink

Fringilla coelebs

7

Rödhake

Erithacus rubecula

245

Grönfink

Carduelis chloris

2

Carduelis spinus

3

Rödstjärt

Phoenicurus phoenicurus

5

Grönsiska

Koltrast

Turdus merula

14

Gråsiska

Carduelis flammea

15

Björktrast

Turdus pilaris

2

Domherre

Pyrrhula pyrrhula

3

Emberiza citrinella

1

Taltrast

Turdus philomelos

29

Gulsparv

Dubbeltrast

Turdus viscivorus

2

Ärtsångare

Sylvia curruca

9

Ärtsångare

Sylvia curruca

9

Sävsparv

Emberiza schoeniclus

7

Trädgårdssångare

Sylvia borin

3

SUMMA

Höksångare
Foto: Göran Altstedt, www.exulans.se
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Försäljning

Stöd fågelstationens verksamhet genom att köpa fågelholkar i olika storlekar,
t-shirt, dekaler, ”enskärsugglan” och den nya snygga kepsen med broderad logga.
Kontakta gärna undertecknad för köp och leveransfrågor.
Göran Altstedt
0705-226081
hartso.enskar@sormlandsornitologerna.se

Dekal 20:-

Keps 150:Enskärsugglan 50:-

Fågelholkar i
olika storlekar

T-shirt 150:-
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50 år av ringmärkning
Under ledning av Ingemar Nord, startade ett gäng sörmlänningar
1965 ringmärkning på Enskär. Det som till att börja med var tänkt
som en försöksperiod, ledde till att Hartsö-Enskär fågelstation bildades. Dubbelnamnet togs för att undvika förväxling med den numera
nedlagda Ledskär fågelstation.
Till en början fick ringmärkarna bo i tält och
bedriva ringmärkningen utomhus. Med tiden
uppfördes en liten ringmärkarkur för att slipp
sitta under bar himmel. Så pågick det fram
till 1989 då dagens fågelstation byggdes. Den
byggdes i sektioner på land och transporterades sedan ut med hjälp av en mindre färja.
Utfärden från Nyköpings hamn blev dock
dramatisk. Utanför Griskär, strax söder om
Stendörren, fick färjan motorstopp. Turligt
nog befann sig en annan båt i närheten som
kunde hjälpa till att bogsera in färjan i lä.
Stationen på norra Enskär. Foto Ulf Widemo
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Efter lite hjälp av Ragnar Edberg, bogserades sedan färjan in till Stendörren. Påföljande
morgon startade motorn utan problem och
transporten kunde fortsätta den sista biten ut
till Enskär, för att sedan montera ihop fågelstationen där den står idag.
Ringmärkningen har inte bara bedrivits stationärt på sydligaste Enskär där fågelstationen
nu är belägen. Det har även ringmärkts på
norra Enskär och under en period även på ön
Storrö, öster om Enskär. Under häckningstid

har det dessutom under många år inventerats
och ringmärkts boungar av bland annat tordmule. Tordmulen är dessvärre på väg att försvinna som häckfågel i Hartsö skärgård. Efter
att sakta men säkert minskat i antal, har det
de senaste fyra åren inte genomförts en enda
lyckad häckning av tordmule. Detsamma gäller många andra av områdets häckfåglar. Ejdrar
har inte lyckats få en enda unge flygg under
samma period. Även gråtrut har minskat kraftigt som häckfågel. Från att ha funnits i flera
kolonier med totalt 100-tals par, återstår idag
endast en mindre koloni på Garkast. Den bestod 2015 av 13 par som påbörjade häckning,
men inte en enda unge blev flygg. Förklaring
till denna minskning finns det många teorier
om. Vad som dock är konstaterat är att fåglar
lider av tiaminbrist. Även predation av mink
har förekommit. Dock har det de senaste 4-5
åren vid flera tillfällen påträffats döda vuxna
tordmular i eller vid bo som inte uppvisat
spår av mink eller annan predator.
En för Sörmland ovanlig art har haft ett litet
bestånd på just Enskär, nämligen höksångare.
Det har som mest funnits drygt 10 par på ön,
och även några få par på närliggande öar. Fort-

farande inventeras Enskär för att följa utvecklingen av höksångare, men det har inte konstaterats någon häckning sedan 2010 även om
enstaka fåglar setts eller hörts därefter. Under
åren har det ringmärkts 151 höksångare på
Enskär, varav de flesta ungfåglar i augusti när
de börjar flytta.
Totalt har det från starten 1965 till och med
säsongen 2015 ringmärkts 174 545 fåglar av
165 arter på Hartsö-Enskär fågelstation. Återfynd har sedan gjorts av 630 fåglar av 65 arter,
vilket motsvarar 3,6 ‰. För vissa arter finns
det givetvis en betydligt högre andel återfynd.
Till exempel har det gjorts återfynd på 2 av de
8 ringmärkta gräsänderna, det vill säga 25%.
Exakt detsamma gäller de 8 ringmärkta duvhökarna. Ännu högre andel återfynd finns för
de 2 ringmärkta småspovarna och de 2 rödbenorna. Där har det gjort ett återfynd av vardera, med andra ord 50% återfynd (!). Bland
tättingarna är andelen återfynd för de flesta
arter mindre än 0,5% med några få undantag.
Ett av dessa undantag gäller de sju skäggmesar
som ringmärkts och det gjorts återfynd av en,
det vill säga 14%.
Göran Altstedt

Ingemar Nord vid baslägret på södra Enskär. Foto Ulf Widemo
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Höksångare
Foto: Leif Nyström, www.leifnystrom.com

Under alla dessa år har det givetvis fångats en hel del rariteter, ett axplock finns i tabellen nedan.
Vattenrall

1

Svart rödstjärt

2

Brandkronad kungsfågel

1

Kornknarr

1

Svarthakad buskskvätta

1

Halsbandsflugsnappare

2

Dvärgbeckasin

8

Ringtrast

4

Trädgårdsträdkrypare

1

Hökuggla

16

Rödstrupig sångare

1

Sommargyllning

1

Kattuggla

1

Ökensångare

1

Ökenvarfågel

1

Kungsfiskare

2

Nordsångare

1

Skata

7

Gråspett

1

Kungsfågelsångare

14

Pilfink

1

Vitryggig hackspett

1

Tajgasångare

20

Snösiska

6

Berglärka

1

Videsångare

3

Bändelkorsnäbb

22

Blåstjärt

2

Brunsångare

1

Tallbit

14
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Blåhake
Foto: Mauri Karlsberg, www.karlsbergsfoto.com

Föreningen Södermanlands Ornitologer | 59

Delar av arbetslaget för Rågö- och Askö skärgård. Fr.v. Anna Ingvarson, Ingvar
Jansson, Markus Forsberg och Johan Bergkvist, och i styrhytten Hans Hultberg.
Foto Sven-Erik Söderlund.

Några av arbetslaget för Hartsö skärgård. Karin
Lindström och Lennart Wahlén främst och i styrhytten
Sven-Erik Söderlund.
Foto Karl Ingvarson.
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Delar av arbetslag Oxelösund, fr.v. Fredrik Blomqvist, Susanne Stilling, Jan Karlsson och Tommy
Knutsson.
Foto: okänd båtägare.

Kustfågelinventering
2015

Under 2015 har Fågelföreningen Tärnan Nyköping/Oxelösund utfört en inventering av
skärgårdens sjöfåglar i fyra delområden. Områdena har varit Oxelösunds skärgård i Oxelösund (figur 1), Rågö skärgård och Hartsö
skärgård i Nyköping (figur 2) och Askö skärgård i Trosa (figur 3).

Figur 3. Inventeringsområden i Askö skärgård med
gråblå rutor.
Figur 1. Inventeringsområden i Oxelösunds skärgård
med gråblå rutor.

Planering

Tärnan fick förfrågan av Länsstyrelsen i Södermanlands län 2014 om man kunde vara
med och lägga upp inventeringsplaner för en
kustfågelinventering 2015.
När väl detta var gjort så lades uppdraget ut
för en enkel upphandling och där då Tärnan
fick vara med och lämna en offert. Föreningen
fick sedermera uppdraget att utföra denna inventering.

Figur 2. Inventeringsområden i Rågö- och Hartsö
skärgård med gråblå rutor.

Tärnan fick nu ordna allt med projektledning,
ta fram kartor och inventeringsprotokoll, anställning av inventeringspersonal, hyra av båtar/båtförare, informationsunderlag till inventerare, redovisning i Artportalen. Kostnaden
för hela projektet landade på ca 276000 kr.
Därutöver har många av föreningens medlemFöreningen Södermanlands Ornitologer | 61

mar som varit inblandade i projektet arbetat
många ideela timmar med uppdraget.
Utförande

Tärnan hyrde in fyra båtar med båtförare, en
för Oxelösund skärgård, två för Hartsö skärgård och en för Rågö och Askö skärgård. Tärnan projektanställde på timmar 15 Tärnanmedlemmar som inventerare därutöver två som
projektledare och ekonomiansvarig, inalles 21
personer.
Under slutet av februari och början av mars
månad så hölls de första informationsmötena
för inventerare. Varje arbetslag hade sin egen
träff, därefter träffades de tre olika arbetslagen
inom sin egen grupp och la upp strategier.
Varje område hade sin egen arbetsledare, Jan
Karlsson ansvarade för Oxelösunds skärgård
och han hade Tommy Knutsson, Susanne Stilling, Markus Forsberg och Mauri Karlsberg i
sitt arbetslag och som båtförare var det Fredrik Blomqvist.
För Hartsö skärgård ansvarade Lennart Wahlén med personalen Karin Lindström, Björn
Johansson, Mats Andersson och Marianne
Mattiasson med båtförarna Göran Andersson

Lennart Wahlén räknar fåglar i luften.
Foto: Sven-Erik Söderlund.
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från Stendörren och Sven-Erik Söderlund.
Rågö- och Askö skärgård ansvarade Ingvar
Jansson för med personalen Göran Andersson
(Trosa), Örjan Jitelius, Markus Forsberg och
Johan Bergkvist och båtföraren Hans Hultberg.
För projektledning ansvarade Jan Gustafsson
och ekonomin sköttes av Stig Larsson.
Vid några tillfällen under inventeringsarbetet
följde också Karl Ingvarson och Anna Ingvarson från Länsstyrelsen med samt även Per
Thyrén från Radio Sörmland.
I uppdraget ingick även inventering av sju nationella rutor (2 x 2 km) som var slumpmässigt utlagda i den Sörmländska skärgården, sex
av dessa låg inom de områden som vi besökte
inom kustfågelinventeringen och den sjunde
befanns i Örsbakens inre del, Nyköping. Dessa sju rutor planeras att inventeras varje år
framöver på uppdrag av Naturvårdsverket.
Inventeringsarbetet planerades att utföras
inom två tidsperioder, första perioden ca 5
maj till ca 12 maj och andra perioden ca 5
juni till ca 12 juni. All inventering utförs från

båt (ingen landstigning vid inventering). I båten finns en helt ansvarig för framförandet av
båt, därutöver två - tre som utför inventering
inkl. protokoll. Vid vissa tillfällen fanns även
fotograf med för att dokumentera skär och fågellivet samt arbetet av personalen.
Vi skulle kontrollera ett antal förutbestämda
arter enligt ett förutbestämt förfarande, främst
genom individräkning, men även genom parräkning m.m. På protokollet (figur 9) fanns
informationen obsruta, lokalnamn, lokalid
och SWEREF99 TM koordinater, protokollförare skulle sedan fylla i inventeringsdatum
på varje objekt (inventerat område), klockslag
när inventering utfördes samt vilka som utfört inventering utöver ifyllandet av arter som
noterats.
Figur 9. Protokollets utseende.

Till varje protokoll fanns en karta (figur
10) med varje 1 x 1 km ruta markerad med
alla inventeringsobjekt utmärkta med siffra
(kopplat till rutans namn och lokalid) samt
vad varje objekt hade för lokalnamn.

Jan Karlsson vid protokoll och kartor.
Foto: Mauri Karlsberg, www.karlsbergsfoto.com
1. Torskbådan
2. Vattenytorna
3. Skär N Taghällarna
4. Taghällarna
5. Torskbådshällen

Figur 10. Kartbladet med 1 x 1 km’s rutan med
objektnummer, och med objektnummer med lokalnamn.

Resultatredovisning

Nedan kommer redovisning av några arter
från inventeringen att presenteras. Totalt
fanns det 43 förutbestämda fågelarter på protokollet som man skulle notera, totalt hittade
vi 41 arter av dessa 43 förutbestämda arterna.
De två arter som ej noterades var bergand och
mindre strandpipare.
Kustlabb

Kustlabb, den yttre skärgården är dess hemvist och här fick vi revir i tre av de fyra inventerade områdena. Saknades enbart i Askö
skärgård. Arten visade en glad och positiv
överraskning i antalet revir. Inför inventerandet inom inventerarna spekulerades det i att
vi har nog 10 – 12 revir totalt i vår skärgård.
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Vi kunde efter att analysen av inventeringsresultatet notera hela 18 revir av kustlabb.
Från Oxelösunds skärgård hittade vi hela tolv
revir inom det inventerade området, se figur
12. Från Rågö skärgårds sex inventeringsrutor
noterades två revir och från Hartsö skärgårds
inventeringsområde fyra revir, se figur 13.

Kustlabb
Foto: Mauri Karlsberg, www.karlsbergsfoto.com

Figur 12. Kustlabbsrevir med röd prick inom de
inventerade områdena i Oxelösunds skärgård.

Kustlabben kräver andra arter för att slå sig
ner i ett revir, främst gäller det då silvertärnor
och även måsar och trutar. Vi ser att storleken
på kolonierna av dessa arter som den gärna
predaterar av är av en ganska stor betydelse.
I Oxelösunds yttre skärgård där vi har ganska många och stora silvertärnekolonier och
hyfsade storlekar på trutkolonierna så finns
många revir av kustlabb. Samma resultat ser
vi i området av yttre Bråviken där andra häckningsstudier pågår, främst utav skräntärna. Givetvis måste det finnas lämpliga häckningsöar
också, dessa öar måste vara utformade på ett
visst sätt för att den skall passa arten.
Via andra inventeringar/projektarbeten i
andra delar av Södermanland skärgård har vi
fått veta om ytterligare fyra revir av kustlabb.
Tre från den yttre delen av Bråviken, Nyköping samt en öster om Askö i Trosa. Totalt har
vi då kännedom om 22 revir. Hypotesen är då
att vi inom icke undersökta områden har ytterligare några revir, totalt kan det då röra sig
i intervallet 25 – 28.
Silvertärna

Figur 13. Kustlabbsrevir med röd prick inom de
inventerade områdena i Rågö- och Hartsö skärgård.

Slutledning

Via andra inventeringar/projektarbeten i
andra delar av Sörmlands skärgård har vi fått
veta om ytterligare fyra revir av kustlabb. Tre
från den yttre delen av Bråviken, Nyköping
samt en öster om Askö i Trosa. Totalt har vi
då kännedom om 22 revir. Hypotesen är då
att vi inom icke undersökta områden har ytterligare några revir, totalt kan det då röra sig
i intervallet 25 – 28.
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Silvertärna noteras numera i alla delar av skärgården, många solitära par finns inom den inre
skärgården, men givetvis är dess huvudfäste
den yttre skärgården. I de fyra inventeringsområdena noterades totalt 2281 par.
Oxelösunds skärgård

I Oxelösunds yttre skärgård finns de största
kolonierna inom länet. Totalt fanns silvertärna
på 32 lokaler med totalt 1064 par. Här finns
även den största andelen med kolonier, endast
på åtta lokaler fanns det solitära par, vilket då
är 25 % av lokalerna. I figur 15, visar öar/skär
med mer än 20 par i hela inventeringsområdet
av Oxelösunds skärgård, vilka visas i kartform

på figur 16. (Från Hävringe (Östra Skärudden)
där en specialinventering gjorts kunde man
vid denna inventering räkna 200 par).

Figur 17. Lokaler med mer än 20 par av silvertärna i
Rågö skärgårds inventeringsområde 2015.

Figur 15. Lokaler med mer än 20 par av silvertärna i
Oxelösunds skärgårds inventeringsområde 2015.

Figur 18. Visar öar/skär med mer än 20 par av
silvertärna inom inventeringsområdet i Rågö- och
Hartsö skärgård, inkl en ö/skär som ligger inom
Trosa kommun.

Hartsö skärgård

Figur 16. Visar öar/skär med mer än 20 par av
silvertärna inom inventeringsområdet i Oxelösunds
skärgård.

Inventeringsområdet i Hartsö skärgård innehöll 82 lokaler med silvertärna, i 39 av dessa
var det solitära par, alltså nära 50 % av lokalerna. Totalt fanns det 841 par. I figur 19, visar
öar/skär med mer än 20 par i hela inventeringsområdet av Hartsö skärgård, vilka visas i
kartform på figur 18.

Rågö skärgård

I den enbart sex rutor (6 x 1 km x 1 km)
minsta inventeringsområdet fanns det 58 par,
en större koloni på 45 par, annars solitära par
i stort sett. I figur 17 visar kolonier med mer
än 20 par i hela inventeringsområdet av Rågö
skärgård, vilka visas i kartform på figur 18.
Figur 19. Öar/skär med mer än 20 par av silvertärna
i hela inventeringsområdet av Hartsö skärgård.

Askö skärgård

Silvertärna
Foto: Mauri Karlsberg, www.karlsbergsfoto.com

Skärgården vid Askö innehöll 29 lokaler med
silvertärna totalt 318 par. På tolv lokaler var
det solitära par. Alltså dryga 41 % av lokalerna
innehöll solitära par. I figur 20, visar öar/skär
med mer än 20 par i hela inventeringsområdet av Askö skärgård, vilka visas i kartform på
figur 21, samt en ö/skär inom Hartsö skärgård
som visas på figur 18.
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I figur 23 visas lokalerna som innehöll revir
av arten, samt i figur 24 revir i Oxelösunds
skärgård och i figur 25 revir Hartsö skärgård
i kartform.
Resultatet visar då minst 14 revir inom de inventerade områdena under 2015.

Figur 20. Lokaler med mer än 20 par av silvertärna i
Askö skärgårds inventeringsområde 2015.

Figur 23. Lokaler med roskarlsrevir i Nyköping och
Oxelösunds skärgård under kustinventeringen.

Figur 21. Visar öar/skär med mer än 20 par av silvertärna inom inventeringsområdet i Askö skärgård.

Roskarl

Roskarlen är liksom kustlabben en ytterskärgårdsfågel som vi inte vet så mycket om hur
dess status i skärgården är, då dess revir främst
finns i områden med fågel- och sälskyddsområden. I samband med årets inventering kunde
vi nu få en bättre vetskap om detta. Vi kunde
konstatera att observationerna som gjordes
under den första inventeringsperioden i maj
visade främst rastande fåglar som inte hävdade revir. Från maj finns det rapporter från tio
lokaler där det senare i juniinventeringen inte
noterades några roskarlar.
Roskarlen fanns noterad i Oxelösund skärgård med åtta revir och i Hartsö skärgård med
sex revir (ev. ett sjunde också, men detta kan
vara fågel från ett närbeläget revir). Från Askö
skärgård finns inga observationer från juni inventeringen.
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Figur 24. Roskarlsrevir med röd prick inom de inventerade områdena i Oxelösunds skärgård.

Figur 25. Roskarlsrevir med röd prick inom de inventerade områdena i Hartsö skärgård.

Silltrut

Silltrut i den sörmländska skärgården hör numera till den sällsynta skaran av fåglar, vi var
osäkra på om den överhuvudtaget fanns några
revir kvar i skärgården. Nu visade det sig att
den fanns kvar med enstaka solitära par, från
Oxelösunds skärgård fanns tre revir, i Hartsö
skärgård (vilket även omfattar en del skär i
Trosa kommun) fanns tre revir och i Askö
skärgård, Trosa två revir på en och samma ö.
Figur 27 visar från Oxelösunds skärgård med
silltrutsöar. Figur 28 från Rågö- och Hartsö
skärgård med silltrutsöar, samt en ö som ligger
i Trosa kommun men tillhör Hartsö skärgård.
Figur 29 visar Askö skärgård med silltrutsöar.
I figur 30 visas lokalerna med silltrutsrevir
Silltrut, noterades under kustfågelinventeringen.
Denna individ rastade på ett skär i Marsviken, Nyköping utanför vårt inventeringsområde. Preliminära
uppgifter säger att den är märkt på norska kusten.
Foto: Mauri Karlsberg, www.karlsbergsfoto.com

Figur 27. Silltrutslokaler med röd prick inom de
inventerade områdena i Oxelösunds skärgård.

Figur 29. Silltrutslokaler med röd prick inom de
inventerade områdena i Askö skärgård.

Figur 28. Silltrutslokaler med röd prick inom de
inventerade områdena i Rågö- och Hartsö skärgård,
inkl en ö som ligger i Trosa kommun.

Figur 30. Lokaler med silltrut i de inventerade
områdena i de tre kommunernas skärgård under
kustinventeringen.
Jan Gustafsson
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Skräntärnor
Foto: Mauri Karlsberg, www.karlsbergsfoto.com
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Skräntärnan i yttre
Bråviken 2015
Ett lyckat år

Årets skräntärnor i yttre Bråviken har haft ett
lyckat häckningsår, inga allvariga predationsbesök har ägt rum. Vi har i år haft tre öar
med skräntärnehäckningar på. Det lilla skäret NV Risskären fick i år något oväntat bara
fem häckande par, då det förra året var 32 par
här och med lyckat resultat. Här ringmärkte
vi sju ungar. På Långa Hållet blev det i år 76
par, fördelade på två områden, 21 par på toppen av ön och 55 par på stenstranden. Här
ringmärkte vi 110 ungar. Sedan en ny koloniö,
Yttre Benskären (som ligger i Östergötland),

här fanns det 9 par och här ringmärkte vi 10
ungar.
Totalt har vi i år alltså tre kolonier med totalt
90 par i yttre Bråviken (Södermanland och
Östergötland). Summan av alla ringmärkta
årsungar blir 127 ex.
Vi bedömer att en stor andel av de ringmärkta
ungfåglarna blivit flygga.
Jan Gustafsson
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Minkjakt
			

i yttre Bråviken 2015

Totalt besöktes området vid fem tillfällen
denna säsong, fördelat på ett besök innan
skräntärnorna hunnit anlända och fyra besök
under häckningstid. Genom att jaktbesöken
synkades med fågelskådarnas besök så blev
skräntärnekolonierna besökta en gång i veckan under den mest kritiska perioden (mitten
av juni till mitten av juli). Denna säsong var
annorlunda jämfört med de tidigare, då två
minkar sköts i området under häckningstid
samt ytterligare en mink hittades död innan
häckningssäsongen. Båda de skjutna minkarna var hanar och de sköts vid Mellre Benskären med endast en veckas mellanrum. Den
döda minken hittades på Risskären och även
denna var en hane. Ingen särskild predation
kunde noteras på skräntärneungarna, vare sig
av mink eller av någon annan predator och
ett stort antal ungar blev flygga. Sammanfattningsvis en väldigt lyckad säsong.

minken eller att de har hunnit blivit flygga
(ca början av juli). Det fungerar nog troligen
bra just inom detta område eftersom kolonierna har rätt så isolerade lägen samt att
skräntärnorna är omgivna av många fågelrika
skär som en mink måste ”äta sig igenom”
innan den kommer fram till någon av skräntärnekolonierna. Detta gör att man har en
god chans att hinna upptäcka ett pågående
minkangrepp i tid. Även att de flesta öarna är
hyfsat små gör att man har en bra möjlighet
att överblicka dem från båt.
Efter årets erfarenheter verkar det som att
mink utan större svårigheter tar sig in i området från SV via Mellre Benskären, minkfällor bör placeras ut där inför nästa säsong.
Daniel Karlsson (minkjägare)
Markus Forsberg (fågelskådare och minkjägare)

Metoden att regelbundet kolla till området
under häckningstiden känns effektiv och gör
bevisligen nytta. Genom att regelbundet vara
ute i området under säsongen så får man en
bra bild av vilka fåglar som finns på vilka öar
och ungefär i vilka mängder. Så länge de är
på plats är sannolikheten för minknärvaro låg
och då behöver man inte störa i onödan. Det
räcker då med att bara åka förbi och spana
från båten och endast gå iland och kolla av
de potentiella minktillhållen samt de öar där
något känns misstänksamt. Tack vare kunskapen om att det tidigare på säsongen hade
varit en stor koloni med ca 50 par silvertärnor på ett skär väster om Mellre Benskären
och att den kolonin helt plötsligt var borta,
gjorde att ett pågående minkangreppet hann
avvärjas innan minken hann fram till någon
av skräntärnekolonierna.
Upplägget funkar så länge som inte fågelungarna blivit för stora så de hinner undan för
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Roskarl
Foto: Göran Andersson

Fågelinventering i
vassområden
		
			

i Oxelösunds kommun 2015

Under 2015 gjorde Fågelföreningen Tärnan på uppdrag av Oxelösunds kommun en fågelinventering i 14 vassområden inom Oxelösunds kommuns gränser. Uppdraget fick ekonomiskt bidrag från LONA - Lokala Naturvårdssatsningen, och utfördes av Björn Johansson
och sammanställdes av Jan Gustafsson.
Områden
De
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

vassområden som inventerades var:
Stjärnholmsviken
Lastudden – Vivesta glö
Badudden och vassen österut
Knapskär – Duvholmen – Brannäsaviken
Ängsviken
Simpan
Södersviken

Skäggdopping
Foto: Mauri Karlsberg, www.karlsbergsfoto.com

8. Västersviken
9. Oxelösunds kanotklubb (vassarna intill
klubbhuset)
10. Stenviksbadet, vassarna väster ut
11. Ramdalens småbåtshamn, vassarna sydost
12. Jogersösundet, väster om Jogersöbron
13. Djursgraven
14. Danviken
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Siffror på kartan visar var de olika inventeringsområdena är belägna.

Här följer resultatet för ett urval av de mest
intressanta områdena som inventerades. Den
fullständiga inventeringsrapporten finns att
läsa på www.tarnan.eu, under Arkivet - Rapporter.
Resultat

Oxelösunds vassområden hyser flera olika arter av vassberoende fåglar. Den art som fanns
i nästan alla inventeringsområden var rörsångare. Även flera ovanligare arter hävdade revir i
området, till exempel busksångare, trastsångare och flera kärrsångare.
De vassområden som bedöms som viktigast för fågellivet är Lastudden-Vivesta glö,
Knapskär–Duvholmen-Brannäsaviken, Jogersösundet och Djursgraven.
Flera av områdena har potential att bli ännu
bättre med vissa åtgärder och några områden
kan också med fördel skyltas upp med informationstavlor om områdets höga naturvärden, t.ex. Stjärnholmsviken med omgivande
lövskogsområden.
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Lastudden – Vivesta glö (område 2)

De båda vassområdena innanför Lastudden
och Vivesta glö, med omgivande gräs- och
buskmarker, har genom åren visat sig vara lite
av en magnet för ovanligare fågelarter, och är
Oxelösunds i särklass bästa lokal för nattsjungande fåglar. Här finns också en av Oxelösunds
bästa lokaler för häckande skäggdopping.
Vid inventeringen fanns det en koloni med
fyra par skäggdopping i vassområdet innanför Lastudden och ett par vid Vivesta glö.
Området innehöll även tre par av sothöna.
Av sjungande tättingar fanns enbart tre arter
vid inventeringstillfällena, men i gengäld var
det i stället en riktigt ovanlig art som höll revir, nämligen en busksångare vid Vivesta glö.
Endast enstaka exemplar av arten upptäcks i
Sörmlands län varje år. I området fanns även
kärrsångare (1 revir) och rörsångare (2 revir).
Inga åtgärder bör göras i vassarna, enbart hänsynsfull slyröjning bör ske då och då i zonen
mot gräsmarkerna för att dessa inte får växa
igen helt.

Knapskär – Duvholmen – Brannäsaviken
(område 4)

Vassområdet norr och nordost om gården
Aspa är ett av Oxelösunds större och därför
också viktigaste vassområden.
Här hittades sju revirhävdande arter; rörsångare (6 revir) sävsparv (3 revir), kärrsångare (2
revir), näktergal (1 revir), rosenfink (1 revir),
trastsångare (1 revir) och skäggdopping (2 revir). Detta var det enda område där vi hittade
trastsångare och rosenfink.
Åtgärder i detta område är att man i kantzonen mot torrare mark ser till att inte sly och
buskage tar överhand. I vassen bör inga bryggor eller andra röjningar utföras mer än underhåll på redan befintlig byggnation.
Jogersösundet, väster om Jogersöbron
(område 12)

Jogersösundet är ett smalt sund, med ett bredare vassbälte i söder och smalt vassbälte i
norr. Det är ett av de fågeltätaste vassområdena i kommunen, och här fanns under inventeringen fem arter. Knölsvan (1 revir),
skäggdopping (3 revir), sothöna (4 revir), rör-

sångare (5 revir) och sävsparv (3 revir).
Inga åtgärder bör göras här men man bör
se till att hastighetsbegränsningen för båtar
är låg, den bör inte överstiga 5 knop för att
minska vågor till de häckande simmande fåglarnas bon som finns i vassarna.
Djursgraven (område 13)

Djursgraven är en vassvik med en småbåtshamn i västra delen, och det är den i särklass
bästa vassviken i Oxelösund.
Här fanns sju arter. En riktigt stor koloni av
skäggdopping (14 revir) dominerar, tillsammans med sothöna (5 revir) och knölsvan (1
revir) samt kanadagås (1 revir). Av tättingarna
fanns rörsångare (7 revir), sävsparv (4 revir)
och kärrsångare (1 revir).
Inga vassåtgärder bör göras här, enbart röjning vid behov vid bryggorna. Inga ytterligare
anläggningar bör göras, endast underhåll av
befintlig byggnation. Hastighetsbegränsning
för båtar bör finnas här, för att minska vågor
till de häckande simmande fåglarnas bon som
finns i vassarna.
Karin Lindström
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Kungsörn
Foto: Leif Nyström, www.leifnystrom.com
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Kungsörnsinventering
2015
					
					

i Nyköping och Gnesta

På uppdrag av Länsstyrelsen i Södermanlands län har Fågelföreningen Tärnan under
våren inventerat kungsörn. Man har framförallt tittat efter spelflygande fåglar i utsedda
delområden inom Nyköpings och Gnesta kommuner. I varje delområde har specifika
observationsplatser utsetts för att få bästa möjliga täckning över områdena och där
siktförhållandena varit bra.
Inventeringen har utförts två dagar då väderomständigheterna varit gynnsamma, 22
februari samt 8 mars. Inventerare har varit
på plats från kl. 10.00 till 14.00. Totalt har
47 personer varit delaktiga i inventeringarna.
Därutöver har flera medlemmar ur inventeringsgruppen varit ute och studerat örnarna
vid andra tillfällen.
Resultat

Sammanfattning: Minst två säkra revir har
noterats för kungsörn, därutöver finns indikationer på ytterligare 1+1 misstänkta revir. Vid
det ena kan det röra sig om ett förberedande
revir.

Övrigt att notera: Från alla inventeringsområden finns åtskilliga rapporter om äldre och
yngre havsörnar, på många platser har också
spelflykt noterats. Vi har även fått spelflykt
från duvhök och ormvråk noterade vid inventeringarna.
Vi tackar alla som ställt sig i snålblåsten och
spanat efter kungsörn och hoppas att ni har
haft trevligt, samt att ni kan tänka er att ställa
upp vid eventuellt kommande inventeringar.
Jan Gustafsson/Jan Karlsson
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Ingemar Nord med en rödhake
Foto: Ulf Widemo

Hartsö-Enskär
						

från start

I början av 1960-talet började den ökande mängden av fågelrapporter bli betungande för Vår Fågelvärlds redaktion. En omläggning var behövlig. SOF:s styrelse fattade därför beslut om "att lokala rapportkommitéer, med lokalombuden som kontaktmän, från den 1 januari 1964 skall knytas till VF-redaktionen".

Ulf Widemo
Foto: Stig Sandell

För Sörmlands del saknades ännu en lokal
rapportkommitté. Nu blev det Ingemar Nord
som tog initiativet och sammankallade till
möte den 16 juni 1964 med intresserade representanter från de större orterna. Den nya
kommittén för Sörmlands län kom att bestå
av Ingemar Nord, Flen, sammankallande och
rapportmottagare; Folke "FågelAnders" Andersson, Hälleforsnäs; Lars Broberg, Strängnäs; Lars Eric Eldenäs, Nyköping; Karl-Erik
Fahlén, Trosa; Tony Haglund, Eskilstuna och
Bengt E Larsson, Katrineholm.
Då det inte fanns någon dominerande centralort i Sörmland, utan SOF-medlemmarna var
vida spridda över länet, började vi snart dis-

Lars Broberg
Foto: Ulf2015
Widemo
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kutera om vi kunde hitta en häckfågel- eller
sträcklokal lämplig för ringmärkning och som
kunde vara intressant för många medlemmar.
Valet föll snart på Hartsö-Enskär. Om jag inte
minns fel var det FågelAnders som tipsade om
Enskär, den yttersta skogklädda ön i Hartsöarkipelagen. Lokalen verkade intressant genom sitt sydliga läge långt ute i skärgården
men vi hade ingen detaljkunskap förutom att
Karl-Erik Fahlén brukade fiska i området på
sin fritid. Ingemar åtog sig att ta sig ut till ön
och reka. När så Ingemar senare under hösten
fick tillfälle att göra sitt studiebesök på Enskär
kunde han berätta att det råkade bli busväder
därute just då och att han fick lov att övernatta på militärens utedass. På morgonen hade
vädret lugnat ner sig och ön visade sig nu vara
full med fågel, kanske fullare än någon gång
senare. Vilken passande tillfällighet! Efter den
upplevelsen insåg alla att Hartsö-Enskär hade
förutsättningar att kunna bli vår nya fågelstation.
Efter kontakter med Ringmärkningscentralen, markägare och Länsstyrelse (Enskär var
fågelskyddsområde) beslöts att prova ringmärkningsverksamhet under förhoppningsvis
en femårsperiod. Som alla vet blev det längre
än så!
Den ende som var lite tveksam var förste intendenten Carl Edelstam på Naturhistoriska
Riksmuseet, som antydde att han inte kommer

Skepparen Bengt Blom
Foto: Ulf Widemo

att sätta sin fot därute, Sörmlands skärgård är
högriskområde för fästingburen smitta. Att
det visade sig vara mycket gott om fästingar
kan intygas men annars har vi undgått personliga katastrofer av den anledningen.
Uppstarten begynte 17-18 juli 1965 då sju
deltagare skjutsades ut till Enskär från Källviks brygga med Bengt Blom som skeppare.
Vinden var ostlig så vi gick i land och upprättade tältläger på västsidan, norr om Nödfall.
Deltagarna var: Ingemar Nord, Folke Andersson, Bengt E Larsson, Svante Strand, Hans
Pettersson, Lars och Agneta Broberg (med
taxen Rufus).
Avsikten med detta tidiga besök, redan under
sommaren, var mest att förbereda inför höststräcket genom att försöka hitta en bra tältplats och lämpliga nätplatser inom den södra
halvan av ön. Vi provfångade också med några
nät vid landstigningsplatsen och fångade första dagen en gulsparv och en höksångare (!),
båda häckfåglar på ön. Ytterligare 10 fåglar
ringmärktes andra dagen men ingen mer av de
höksångare, troligen en familj, som uppehöll
sig nära lägret.
Under de närmaste veckorna hade vi hittat
vårt blivande basläger nere på södra udden
strax nordost fyrberget. Nu var vi på gång.
Men den ekonomiska frågan var inte löst. Nät
och annan utrustning samt kostnader för resor ut till Enskär, från Källvik eller Studsviks

Bengt E Larsson
Foto: Ulf Widemo

brygga, var en dryg utgift. Det behövdes en
förening eller liknande som kunde stötta verksamheten på Enskär. Detta löste sig genom
att Föreningen Södermanlands Ornitologer
(FSO) bildades 1967 och blev huvudman för
fågelstationen. Initiativet togs som vanligt av
Ingemar Nord, som också valdes till föreningens förste ordförande. Sedan dess är HartsöEnskär FSO:s egen fågelstation. Tågordningen
blev lite ovanlig. Först en rapportkommitté,
sedan en fågelstation och först därefter en
länsförening i stället för tvärtom.
Jag tycker det var ett stort steg för sörmländsk
ornitologi att denna fågelstation kom till stånd
och fortsatt är en av de ca 20 etablerade fågelstationerna i Sverige.
För egen del har det glatt mig att få vara med
från start och under en tioårsperiod, under
en till två veckor per år, kunna byta Mälarens
vassvikar mot ett fältmässigt tältläger i Sörmlands ytterskärgård med en annorlunda natur
och en delvis annan fauna. Det blev flera år
därute som ringmärkningschef med ansvar för
ringmärkningen som kom att bedrivas huvudsakligen på Enskärs södra udde men även på
den norra udden med Grönskär och Tvärholmen.
Lars Broberg
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Naturvårdsbränning
Foto: Per Folkesson

LIFE Taiga
		

bränner liv i skogen

Naturvårdsbränningar är på god väg att bli
en vanlig metod att gynna den biologiska
mångfalden i våra barrskogar, däribland en
rad fågelarter som nyttjar olika faser av de
skogar som formas efter en brand. I Södermanland genomförde Länsstyrelsen två naturvårdsbränningar under 2015, en på Fjällmossen och en på Nynäs, och vi räknar med
att fortsätta i ungefär samma takt framöver.
Idag är skogsbränder både ovanligt och
oönskat, samhället och det moderna skogsbruket bekämpar effektivt de bränder som
uppstår för både ekonomin och säkerhetens skull. Vi lär oss på våra första skogsutflykter som barn hur viktigt det är att vara
varsam med brasan när vi grillar, och släcka
ordentligt så att inte elden sprider sig. Det
är naturligt att de allra flesta är främmande
både inför tanken på att bränna skog, och
inför de skogar som formas av naturliga
bränder som genom tiderna varit betydligt
vanligare och påverkat större ytor än idag.

I mitten av 1800-talet brann i genomsnitt 1
% av skogsarealen i Sverige varje år. Idag är
motsvarande siffra ca 0,016 %. Att bränderna
varit vanligare och format skogarna genom tiderna märks på den långa rad av arter som
är anpassade för att nyttja de miljöer som
branden skapar, en del så långt att de är helt
beroende av dem för sin överlevnad. Den sotsvarta praktbaggen har särskilda organ som är
känsliga för infravärme och kan upptäcka en
brand på många kilometers håll. Den flyger
in för att para sig och lägga ägg i den brända
veden, redan innan elden pyrt ut på brännan
och konkurrensen med andra arter är minimal. Andra arter är mer indirekt anpassade till
brand, och lever i de lövrika skogar och öppna,
ljusa tallskogar som formas när den brandtåliga tallen gynnas på bekostnad av den annars
konkurrensstarka granen. Just igenväxningen
av gran, och de allt mörkare och fuktigare
skogar med tjocka mosslager och humuslager
som då bildas är en följd av att bränder och
andra storskaliga störningar blir ovanligare i
skogslandskapet.
I projektet LIFE+ Taiga samarbetar 14 Länsstyrelser kring naturvårdsbränningar under
åren 2015-2019. Med en total budget på 100
miljoner kronor, varav hälften kommer från
EU, ska 2200 hektar barrskog brännas i 90
skyddade naturområden från Pajala i norr till
Växjö i söder. I Södermanlands län ska 8 ytor
på totalt 55 hektar brännas inom projektet,
i 6 olika Natura2000-områden som också är
naturreservat. Därutöver genomför Länsstyrelsen också bränningar utanför projektet,

Brandnäva
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med målsättningen att bränna ca 10 hektar
per år.
Först ut av projektets 120 planerade bränningar i Sverige blev den i norra delen av
Fjällmossens naturreservat i Nyköpings kommun den 12 juni 2015. Bränningen var på 7
hektar, och genomfördes en torr och varm dag
med gott resultat. Redan efter några veckor
grodde både brand- och svedjenäva i området,
och i slutet av sommaren kunde Lotta Risberg
räkna in 54 plantor av brandnäva och 1370 av
svedjenäva i området. Det är fascinerande att
se hur arter som aldrig tidigare rapporterats
från området kan gro från en uppenbarligen vital fröbank nere i marken när branden värmt
liv i fröna. Hur länge till hade fröna överlevt
utan en brand? Nu återstår att se hur blomningen blir till sommaren, och hur många
plantor som kan sprida nya frön.
Den 22 november arrangerade Tärnan tillsammans med Naturskyddsföreningen Nyköping & Oxelösund en exkursion till brandområdet. Per Folkesson och Markus Forsberg
från Länsstyrelsen guidade och berättade om
bränningen. Efter att en hel del färska spår av
hackspettar noterats i området, och enstaka
observationer av tretåig hackspett gjorts kring
Fjällmossens i två tidigare naturvårdsbränningar fanns hopp om att den skulle dyka upp
även här. Sällskapet gick bet den 22 november, men dagen efter fick Stephan Gäfvert
första observationen av den hona som sedan
dess varit en flitig gäst på de brandskadade
granarna på brännan, och även setts i sällskap
av en hane.

Svedjenäva
Foto: Göran Andersson

Tretåig hackspett

Foto:
Leif Nyström, www.leifnystrom.com
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Brunna träd, Foto: Olle Pers

Den tretåiga hackspetten lever i Södermanland på sydgränsen av sitt skandinaviska utbredningsområde. Den är rödlistad i kategorin
”Nära hotad”, och går tillbaka på grund av att
de skogar med mycket död ved som den behöver i sin jakt på barkborrelarver, spindlar
och puppor blir allt ovanligare. Naturvårdsbränningar i barrskogar, som resulterar i att
brandskadade träd försvagas och dör av under
lång tid är en åtgärd som skapar en mycket
värdefull biotop för såväl den tretåiga som
andra hackspettsarter.
Det finns flera fågelarter som gynnas direkt
av naturvårdsbränning. Nattskärra och tjäder
trivs i öppna, varma tallskogar – en typ av skogar som ofta växer igen med gran och sluter
sig allt mer om inte en naturlig störning såsom brand tillåts hålla successionen tillbaka
med jämna mellanrum. I det längre perspektivet så ger den lövdominerade fasen som ofta
uppstår efter en brand – den så kallade lövbrännan – en värdefull fläck för alla de fåglar
som behöver lövet, och har svårt att hitta det
i monotona produktionsskogar.
Branden innebär också att växter och djur
missgynnas på olika sätt, lokalt och temporärt på och kring den yta som brinner. När
en naturvårdsbränning planeras utgår man
från ett område och en trakt där man bedömer att naturvärdena kommer att stärkas av84 | Det sörmländska fågelåret 2015

sevärt, och inventerar området efter arter som
hotas av en bränning. Ofta kan man anpassa
bränningen för att ta hänsyn till sådant som
man vill skydda i området. Under bränningsdagen kommer större däggdjur och flygga fåglar att lämna området. De som jobbar med
bränningen trampar runt mycket både innan
och under bränningen, och själva branden
är i regel ett band som sakta och stilla flyttas över ytan och framförallt påverkar ris och
Per Folkesson, Foto: Olle Pers

mossor på marken. Om man bränner på vår eller försommar är det
ofrånkomligt att ägg och ungar kan
duka under, det kan tyckas både
onödigt och motsägelsefullt. Av
flera anledningar kan bränningar
vid den tidpunkten ändå bli aktuella. Det är oftast få dagar på en säsong som har de väderförhållanden
som krävs för en effektiv och säker
bränning, så man kan behöva ta de
tillfällen som ges. Det är också ofta
lämpligt att bränna på försommaren av andra anledningar, t.ex. att
torkan inte hunnit gå allt för djupt
i marken ännu, vilket kan vara ett
problem om man vill undvika betydande rotskador på träd. Men
man får komma ihåg att branden
är en naturlig process i skogslandskapet som alltid har påverkat djur
och växter, i synnerhet under den
torra perioden på försommaren då
de naturliga bränderna är vanligast.
De är också så att de arter vi gynnar och de miljöer som skapas av
en bränning är betydligt ovanligare
och mer hotade än de som missgynnas av bränningen.
Länsstyrelsen planerar att naturvårdsbränna ca 10 hektar skog per
år inom de naturreservat man förvaltar. Det är en liten areal, men
med skogsbolag, kyrkan och privata skogsägare kan vi få till återkommande bränningar i delar av länet
med rika förekomster av de brandgynnade arterna, och tillsammans
förbättra deras möjligheter att
överleva i länet. Naturvårdsbränning är en viktig åtgärd för att Sverige ska uppfylla de miljömål som
riksdagen har beslutat om, och de
åtaganden vi har enligt bland annat
EU:s Art- och habitatdirektiv. Idag
har vi tillräcklig kunskap för att genomföra säkra naturvårdsbränningar, med bra målstyrning. Det är en
kostnadseffektiv skötselmetod för
att ta hand om våra barrskogar, och
de djur och växter som är beroende av att de får utvecklas mot sina
naturliga tillstånd.
Per Folkesson

Naturvårdsbränning Fjällmossen
Foto: Stellan Gustavsson
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Blåmeskull vid matning
Foto: Magnus Ulvnäs
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Fågelmatning
på våren
År 2015 fortsatte vi vår fågelmatning i trädgården ända till sommaren vilket var mycket
intressant. Vid och under fågelbordet har
vi regelbundet sett talgoxe, blåmes, entita,
nötväcka, koltrast, större hackspett, pilfink,
bofink, grönfink, domherre, stenknäck, rödhake, grönsiska, skata, ringduva, gräsand och
sparvhök. Under 2015 har vi även haft besök
av steglits, sävsparv, stjärtmes, svartvit flugsnappare, varfågel (som fångade en talgoxe),
turkduva, ekorre, skogsmus och en brun råtta
(som vi fångade).
Under försommaren såg vi att pilfinkar och
blåmesar hämtade mat från talgbollar och flög
direkt till boet och matade ungarna. När ungarna flugit ut fortsatte matningen direkt vid
talgbollarna utanför fönstret. Den kalla våren
gjorde annars att många småfåglar misslyckades med häckningen och blåmesar lär i södra
Sverige ha minskat i antal. Hos oss har de faktiskt ökat så att vi i februari 2016 hade upp
till 12 samtidigt vid fågelbordet.
Talgbollar från olika tillverkare var olika
uppskattade och vissa ratades helt. Bäst var
min frus blandning av ister, havregryn, russin och solrosfrön vilket också var det enda
som stjärtmesarna kom för att äta av. För att
skydda talgbollar från att hackas sönder och
knyckas av skator, hackspettar och ekorrar
har vi tvingats skydda dem bakom metallnät.
Jordnötter uppskattas främst av mesarna.

marken kanske är lättare att knäcka men samtidigt är ju risken för smittspridning bland
fukt och avföring kanske något att tänka på.
Bland frön och rester på marken samlades på
försommaren många ungfåglar och för första
gången fick vi se hur en ung stenknäck ser ut.
På vår stora gräsmatta ut mot sjön Båven ordnade jag under våren en alldeles särskild foderplats genom att sprida ut korn, vete och
potatis. Ett tranpar har sedan flera år etablerat
sig på fältet intill trädgården där vi även sett
dem dansa och para sig. De har även börjat
komma in och spatsera runt i trädgården och
nu vande de sig vid att dela denna nya matplats med kråkor, kajor och ringduvor. En liten förtretlighet har detta dock medfört. De
klangfulla ropen från tranorna är normalt härliga lyssna till men dock inte kl 4 på morgonen när de är precis utanför sovrumsfönstret.
Men det får vi väl stå ut med.
Magnus Uvnäs
Björktrast vid äpple, Foto: Thomas Larsson

Solrosfrön av rätt kvalitet är det som verkar
vara mest omtyckt av de flesta småfåglar.
Hampfrön åts det litet av medan havre, vete
och korn valdes bort helt. Frön som ligger på
marken föredras av de flesta arter. Inte alla
fåglar hämtar frön direkt ur fågelbordet men
där hjälper nötväcka och större hackspett till
genom att sprätta ut mycket mer frön än de
själva tar. Solrosfrön som blivit fuktiga på
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Tranor som parar sig
Foto: Magnus Ulvnäs

Ung stenknäck
Foto: Magnus Ulvnäs
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Årets fågelart
Svanviken,
2015
					
Som en uppföljare till fjolårets tävling,
”Årets art vid Vadsjön”, utlyste Tärnan 2015
tävlingen ”Årets fågelart vid Svanviken”.
Syftet med tävlingen var naturligtvis att
locka fler skådare till den tätortsnära lokalen
Svanviken och reglerna löd: ”Skåda fågel vid
Svanviken under 2015, och rapportera dina
observationer i Artportalen. I januari 2016
kommer styrelsen, som enväldig domare, att
utse den mest intressanta fågelarten som hittats vid Svanviken under 2015”.
När vinnaren skulle utses blev det lustigt
nog aktuellt att gå tillbaka till protokollet
och kontrollera den exakta formuleringen av
reglerna. Stod det fågelart eller bara art? En
kandidat till priset var nämligen den utter
som Mattias Ohlsberg såg i Svanviken den
13 maj. Men en kontroll av reglerna gav att
tävlingen gällde fågelarter, så uttern fick inte
ställa upp.
Årets fågelart vid Svanviken blev istället den
ängshök som Ingvar Jansson upptäckte den
14 juni. Ingvar berättar: "Fågeln överraskade mig totalt då en kom sakta flygande lågt
över marken, rakt emot mig, och först då den
passerade mig lågt över huvudet kunde jag
se att det var en adult ängshökshanne. Den
drog vidare lågt över fälten i riktning mot
nordväst för att försvinna ur sikte när den
nådde fram till allén borta vid Gumsbacken.
Jag hann aldrig få upp kameran”.
Vi gratulerar Ingvar till upptäckten, och
hoppas att priset, ett presentkort på Naturbokhandeln, kommer till nytta.
Under 2016 utlyser Tärnan tävlingen ”Årets
art på Labro, Nyköping 2016”. Så gör ett besök på Labro, du kanske hittar årets art!
Karin Lindström

Ingvar Jansson
Foto: Göran Andersson
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Kungsfågel
Foto: Mauri Karlsberg, www.karlsbergsfoto.com

Gråtrut
Foto: Thomas Larsson
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Ny upplaga av den
svenska rödlistan
Under våren 2015 släpptes den fjärde upplagan av Artdatabankens Rödlista. I rödlistan
presenteras en bedömning av de arter som av
olika anledningar riskerar att försvinna från
Sverige. Detta innebär att vanliga arter med
en minskande population, liksom ovanliga
arter med stabil population kan hamna inom
kriterierna för att rödlistas.
Arbetet med att avgöra vilka arter som skall
innefattas i rödlistan utförs av Artdatabankens
medarbetare i samverkan med externa experter inom respektive organismgrupp. Till grund
för bedömningen ligger Internationella naturvårdsunionens (IUCN) rödlistningskriterier.
I rödlistan placeras arter i kategorier baserat
på risken för att arten skall försvinna. Följande kategorier tillämpas för att påvisa vilken
hotnivå en art befinner sig:
Nationellt utdöd (RE), Akut hotad (CR),
Starkt hotad (EN), Sårbar (VU), Nära hotad
(NT), och Livskraftig (LC). Bortsett från kategorin Livskraftig (LC) faller övriga inom
ramen för att klassas som rödlistade. Utöver
dessa finns kategorin Kunskapsbrist (DD) vilket innebär att underlag saknas för att möjliggöra en korrekt bedömning. Förkortningarna
för varje kategori är baserade på IUCN:s engelska termer och används även för den svenska rödlistan.
För de rödlistade kategorierna CR, EN, VU
och NT används fem kriterier, kallade A-E,
vid bedömning av en arts status. Kriterierna
är framtagna för att synliggöra olika typer av
varningssignaler för att en population riskerar
att försvinna.
A - Populationen minskar kraftigt
B - Populationen har en begränsad utbredning
och minskar, är fragmenterad och/eller fluktuerar extremt
C - Populationen är liten och minskar

D - Populationen är mycket liten
E - Populationens utdöenderisk beräknas genom kvantitativ analys
Nytillkomna arter i 2015 års rödlista

Antalet rödlistade arter har sedan 2010 års
rödlista ökat med 3,6%. En stor orsak till ökningen är att fler arter än tidigare har varit
föremål för bedömning. För fåglarnas del ser
man dock påtagliga försämringar då antalet
hotade fågelarter ökade från 38 till 52. Flera
fältsparvar såsom gulsparv (VU), sävsparv
(VU) och lappsparv (VU) är nytillkomna arter
på 2015 års rödlista. Bland övriga nytillkomna
arter med anknytning till Södermanland kan
nämnas hussvala (VU), skäggmes (NT) och
brun glada (EN).
Odlingslandskapet

Det svenska jordbruket har sedan länge moderniserats vilket givit oss ett odlingslandskap
som blir alltmer storskaligt, allt för att möta
människans ökade behov.
Moderniseringen av jordbruket har även medfört en effektivisering vilket utdikning av naturliga våtmarker, användandet av biocider
och obetade hagmarker visar. Det är idag mer
kostnadseffektivt att hålla djuren inomhus än
att ha dem betande utomhus, användandet
av biocider för att döda insekter har förvisso
förbättrats men fortskrider likväl. Dessa förändringar har slagit hårt mot fåglar knutna
till odlingslandskapet vilket tillkomsten av
gulsparv (VU), buskskvätta (NT), stare (VU)
och ängspiplärka (NT) i 2015 års rödlista visar. Gulsparven är ett bra exempel på hur det
moderna jordbruket har försämrat levnadsvillkoren för en art. Tidigare kunde det småskaliga jordbruket förse gulsparven med föda
året om men idag finns inte många öppna
djurstallar och magasin kvar där tillgången av
spannmål möjliggjorde gulsparvens överlevnad under vinterns kallaste månader.
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Skogen

Även skogsbruket genomgår en modernisering
vilket medför konsekvenser för arter knutna
till våra svenska skogar. Det moderna skogsbruket har effektiviserats i alla avseenden. I
exempelvis Södermanland består nyplanteringar företrädesvis av gran. Granen växer
snabbt och utstår inte samma betestryck från
klövvilt som andra trädslag varför den blivit
ett attraktivt alternativ för skogsägare som
nyplanterar. I förlängningen medför dock
denna utveckling ett mer homogent, tätvuxet
och artfattigt skogslandskap.
I dagens skogsbruk tillåts dessvärre inte träden att växa sig stora och bli tillräckligt gamla
innan de avverkas, samtidigt har förekomsten
av död ved och öppna skogsgläntor minskat i
en drastisk takt. Flera fågelarter är beroende
av större träd och död ved, de stora träden
utgör boplatser och den döda veden en födokälla med sina vedlevande insekter. Denna
negativa utveckling blir tydlig när arter som
spillkråka (NT), gröngöling (NT), duvhök
(NT) och kungsfågel (VU) nu läggs till på listan över rödlistade arter.

Samtliga av dessa nykomlingar baseras på Akriteriet vilket innebär att populationen minskar kraftigt. Sedan tidigare är flera arter som
på ett eller annat sätt är knutna till lövskog
upptagna på den svenska rödlistan.
Havet

Havsmiljön har sedan länge påverkats negativt av bland annat övergödning, ett alltför
hårt fisketryck och förekomsten av miljögifter. Än idag har vi ett fiskbestånd i obalans
där de stora rovfiskarna lyser med sin frånvaro. Bristen på stora rovfiskar har renderat i
ett överskott av mindre rovfiskar som i sin tur
äter mindre fiskar, djurplankton och kräftdjur.
Dessa kräftdjur vars huvudsakliga föda består
av växtplankton och alger vilket leder till ett
överskott av de sistnämnda. Äldre miljögifter som DDT och PCB har under en längre
tid minskat vilket är glädjande. Dessvärre har
istället andra kemikalier ökat såsom restprodukter av läkemedel, bromerade flamskyddsmedel och olika typer av perflourerade alkylsubstanser (PFAS). Flera av dessa kemikalier
är cancerogena och reproduktionsstörande.
Nytillkomna fåglar knutna till havsmiljön
på 2015 års rödlista är kustlabb (NT) och
den på västkusten sparsamt förekommande
toppskarven (EN). Båda arterna hamnar under D-kriteriet i bedömningen vilket innebär
att populationen är mycket liten. Sedan tidigare är exempelvis ejder (VU) svärta (NT)
gråtrut (VU) och silltrut (NT) upptagna på
rödlistan.
Glädjande nyheter

Flera arter som återfinns eller häckar i landets
nordligaste delar har sedan 2010 års rödlista
flyttats till kategorin Livskraftig (LC). Salskrake, jorduggla, lavskrika och tallbit är arter
som alla visar positiva populationstrender.
För Södermanlands del ses positiva trender
för flera arter som i varierad omfattning förekommer i landskapet. Till de relativt vanliga
fåglarna med ökande populationer återfinns
bland annat drillsnäppa, hämpling, svarthakedopping och göktyta. Till de lite mer ovanliga
arterna kan nämnas gräshoppsångare, nattskärra och turkduva.
Skådare
Foto: Mauri Karlsberg, www.karlsbergsfoto.com
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Johan Bergkvist

Svarthakedopping
Foto: Stefan Pettersson, www.steffelodi.se

Gulsparv
Foto: Mauri Karlsberg, www.karlsbergsfoto.com

Skäggmes

Thomas| Larsson
Föreningen SödermanlandsFoto:
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Kundsörn
Foto: Pekka Pulsa, www.pekkasbilder.se
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Kundsörn
Foto: Pekka Pulsa, www.pekkasbilder.se
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Järpsätter-Ytterbo
våtmark
				
				

färdigställd hösten 2015

Våtmarken har anlagts i sjösystemet mellan
Överbosjön och Skarasjön i flackt och mosaikartat jordbrukslandskap, 1 km söder om
Buskhyttan, Tunaberg i Nyköpings kommun.
Den nyskapade våtmarkens område är historiskt en våtmark/sjö som dikades ut i början av 1900-talet. Fram till senare delen av
1900-talet uppmuntrade myndigheterna till
utdikning för att vinna åkermark. Sedan några
årtionden har vinden vänt och myndigheter
uppmuntrar i stället till att återställa våtmarker, så allt var inte bättre förr.
Våtmarkens vattenspegel är vid högvatten
c:a 20 hektar stor. Tillrinning sker från Överbosjön och dalgången vid Koppartorp. Vattenståndet regleras med två munkar som är
förlagda i den 300 m långa dammvallen som
anlagts på våtmarkens sydsida. I dammvallen
är också två bräddavlopp grävda för att säkerställa att planerat högsta vattenstånd inte
Järpsätter-Ytterbo våtmark
Foto: Mikael Gemsiö
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överskrids ens vid mycket höga tillflöden. Det
västra bräddavloppet ska modifieras till omlöp för att möjliggöra för fisk och övrig akvatisk fauna att vandra i sjösystemet vid högt
vattenflöde vår och höst.
Våtmarken stod klar hösten 2014 och vattenfylldes ett år senare när upplagda jordmassor i dammvall och öar satt sig och växtlighet bundit jorden. Från första planering till
färdig våtmark tog det fem år, via Mark- och
miljödomstolens beslut, tills våtmarken stod
klar. Processen komplicerades bland annat
av utredning om hur det uppströms belägna
villasamhällets avloppssystem skulle påverkas samt hur mycket vägen vid våtmarken
skulle behöva höjas. Myndigheter och andra
remissinstanser samt boende i området visade sig samtliga vara positiva till skapande av
våtmarken. Att den kommit till stånd ska vi
tacka Sven-Inge Thörnvall, Järpsätter för. Idén

var hans och innan jag kom till Ytterbo hade
Sven-Inge fått med sig ägarna till de tre andra
berörda fastigheterna på tåget.
Våtmarken gör miljönytta när dess växter tar
upp näringsämnen från vatten som kommer
från gödslad åkermark, vatten som annars
orenat skulle rusa ut och gödsla vår skärgård.
Anläggningsarbetet är till största del finansierat med EU-stöd och Länsstyrelsens Jan Hägg
har under hela projektet varit till mycket god
hjälp med dåd och råd i positiv anda.
Betesdjur och då främst nöt ska beta runt våtmarken och området är därför stängslat. Siktet är inställt på att hålla ganska lågt vattenstånd i våtmarken under vår och sensommar.
Under perioden däremellan bör vattenståndet
vara högt för att hämma igenväxning av bland
annat kaveldun.
Längs grusvägen mot Västra Kovik har man
god utsikt över våtmarken. Vid våtmarkens
NV hörn, intill grusvägen, har en parkeringsplats skapats för besökare till våtmarken och
Sörmlandsleden. Vid våtmarkens norra sida
leder avstickare från Sörmlandsleden till bra
utsiktsplatser. Intill vägen vid våtmarkens
SV hörn och Ytterbos stora ladugårdsbyggnad finns en mindre parkeringsplats norr om
mjölkpallen. I anslutning till parkeringen kan
man följa en stig mellan stängsel och Ytterbos
byggnader. Längre fram längs stigen skymmer

Mikael Gemsiö
Foto: Jan Karlsson

åkerholmen och dammvallen tyvärr effektivt
insyn i våtmarken. Under häckningstid bör
varken betesmarken eller åkerholmen beträdas, särskilt inte området vid åkerholmen,
eftersom flera par sånglärkor årligen häckar
där.
Innan våtmarken anlades var sånglärka, buskskvätta, stenskvätta, tornseglare och ladusvala
karaktärsarterna och uppemot 180 fågelarter
har noterats i området. Gräsänder i stora skaror visade sin uppskattning över våtmarken
hösten 2015. Vi hoppas att även mindre vanliga arter finner sig tillrätta framöver. Våren
2016 ser våtmarken se ut som en öppen sjö.
Vegetationen förväntas sedan tillta och för
varje år förändra livsmiljön och skapa förutsättningar för nya arter som invånare.
Mikael Gemsiö, Ytterbo

Buskskvätta
Foto: Mauri Karlsberg, www.karlsbergsfoto.com
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Koordinatsättning
Foto: Mauri Karlsberg, www.karlsbergsfoto.com
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Tärnans samarbete
med
			 SSAB
			

Brannäs våtmark, Oxelösund

I mitten av 2015 fick Tärnan en förfrågan när
det gäller den kompensationsplan som SSAB
skulle utföra inom naturområdet Brannäs våtmark. Kompensationsplanen kom till p.g.a.
den åtgärd företaget utför med den nya deponin i området innanför Ängsviken. SSAB ville
få föreningens syn på åtgärder som föreningen ansåg lämpliga för fågelfaunan. SSAB har
även diskuterat olika kompensationsåtgärder
med Länsstyrelsen.
Vårt samarbete med SSAB:s personal och extern konsult var mycket givande och de förslag som lämnades var uppsättning av knipoch skrakholkar, starholkar, småfågelholkar
samt grå flugsnapparholkar. Totalt rörde det
sig om 55 holkar.
Utöver detta föreslog vi att sätta upp en vinterfågelmatning i Brannäs, samt även uppsättning av en enkel plattform vid Kylvattendammen i centrala Oxelösund. Sistnämnda förslag
lämnades med anledning av att det är viss svårighet att komma upp så att man kan blicka
över vassen.
Föreningen erhöll så småningom en beställning från SSAB men då enbart på materialkostnad för holkarna samt vår arbetskostnad.
De övriga förslagen kan eventuellt vara åtgärder som görs på sikt. Samtliga holkar sattes upp under vintern 2015-2016 och de är
också koordinatsatta för att de skall kunna
hittas av andra än den personal som har satt
upp dem. Holkarna har ett serienummer som
börjar med 21 - 78. Uppsättning av holkarna
har utförts av Tommy Knutsson med assistans
av Björn Johansson när det gällt de stora och
tunga knip- skrakholkarna.
Holkarna kommer att kontrolleras med avseende på om de blir bebodda, och i de fall
det går också av vilken art. Projektet med

Holkuppsättning
Foto: Mauri Karlsberg, www.karlsbergsfoto.com

dessa holkar kommer fortlöpa under flera år. I
samband med andra åtgärder runt våtmarken
då skogen kommer att glesas ut genom bl.a.
frihuggning av stora ekar, vilka det finns gott
om, kommer de holkar som hamnar i skogsavverkningen att ersättas av nya holkar, alternativt tas ned och sättas upp på nya platser.
Stig Larsson
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Spaning efter artrally X.
Foto: Jan Karlsson
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Artrally 2015
Lördagen den 17 januari 2015 gick Tärnans artrally av stapeln för 19:e gången. Det
blåste kraftigt från sydväst på morgonen, men vinden avtog framåt dagen. Solen tittade
fram periodvis och temperaturen höll sig strax ovanför nollan hela dagen.
Även i år blev det rekord i antalet deltagare, 16 olika lag med totalt 53 deltagare åkte
runt i Nyköpings- och Oxelösunds kommuner för att samla arter till sitt lag. Nytt för i år
var ett lag som enbart cyklade och gick hela dagen.
Denna skådardag med social aktivitet blir mer och mer uppskattad av de närvarande.
För att vara med krävs inget annat än att anmäla ett lag och sedan ha roligt och göra
dagen i sitt eget tempo. Det viktigaste är inte att segra, det viktigaste är att komma ut
och träffa skådarkamrater från alla hörn av Sörmlands län. Det kommer även skådare
utanför länet och deltar.
Artrallyt går ut på att från kl. 08.00 till kl 15.00 se så många fågelarter det bara går.
Gråsparv och pilgrimsfalk - båda ger ett poäng, vilket många skulle bli varse.
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Efter tävlingstidens slut samlades vi för gemensam genomgång av dagen på restaurang
Källan Restaurang & Café i Oxelösund.
Inne på restaurangen började Ingvar Jansson
(Tärnans ordförande) med att hälsa alla välkomna och berätta vem som blev utsedd till
vinnare av tävlingen ”Upptäck årets art vid
Vadsjön 2014”. Vinnare blev Thomas Larsson
med ett fynd av tuvsnäppa. Därefter berättade Bernth Andersson om hörapparater. Efter
detta blev det utlottning av böcker (flertalet
skänkta av Jonny Werdin), kalendrar och en
träskulptur.
När detta var klart började vi gå igenom dagens
observerade arter, för att sedan följa upp med
att se hur många arter respektive lag samlat
ihop samt dela ut vandringspriset. Årets segrarlag blev samma som ifjol, nämligen Jonny Werdin, Lennart Wahlén och Janne Oldebring. De
lyckades med att få ihop hela 67 arter denna
dag. Med en art mindre, alltså 66 arter, kom
laget Jan Sjöstedt, Torbjörn Brissman och Kalle
Brinell på andra plats. På tredje plats kom ett
rent Strängnäslag, Petter Sundin, Yngve Meijer
och Markku Kemppi med 64 arter.
Under dagen sågs 85 olika arter av lagen tillsammans. Ny art för artrallyts historia blev
tjäder. Under rallyt sågs även hybriden grågås
x kanadagås, vilken inte setts tidigare.
Det har nu setts 131 arter totalt under de 19
år som artrallyt bedrivits. Mandarinand och
hybriden grågås x kanadagås har även setts,
men är ej medräknade.
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Det som var roligt i år var att antalet observerade arter totalt för alla lag var det bästa sedan
år 2003, även då sågs det 85 arter. Ett bättre
totalresultat har det bara varit en gång, 2001
då det sågs 88 arter under rallyt. Jämfört med
förra året, 2014, sågs i år hela sju arter mer.
Detta visar hur mycket vädret påverkar resultatet. Årets vinnarsiffra var också det bästa sedan 2007 då det vinnande laget hade 72 arter.
De mest ovanliga arterna denna artrallydag
blev:
- tjäder i Ryssbergskogen, Nyköping,
första fyndet för rallyt
- grågås x kanadagås i Nyköpings hamn,
första fyndet för rallyt
- smålom vid Örsbaken, Oxelösund,
andra fyndet för rallyt
- pilgrimsfalk vid Horns båtvarv, Nyköping,
andra fyndet för rallyt
- morkulla vid Aspa gård, Oxelösund,
andra fyndet för rallyt
- större korsnäbb vid Örstigsnäs, Nyköping,
andra fyndet för rallyt
- järnsparv på Brandholmen, Nyköping,
tredje fyndet för rallyt
Efter allt prat blev vi serverade en mustig gryta efter en hård dags slit.
Vi som arrangerade det hela vill TACKA alla
deltagare för en väl genomförd dag i fält, utan
ert deltagande vore det en omöjlighet att genomföra artrallyt.
Jan Gustafsson och Tommy Pettersson

Vinnarna, Jonny W, Lennart W
och Janne O.
Foto: Jan Karlsson

Gäss på Labro ängar
					

Nyköping 2015

Under 2015 har Fågelföreningen Tärnan, på
uppdrag av Nyköpings kommun, räknat rastande gäss vid Labro ängar, på och vid den
vassröjda ytan Labromaden. Inventeringen
har gjorts vid totalt sex tillfällen, tre under
våren och tre under sensommaren. Alla observationer har rapporterats i Artportalen och
kan hittas på ett specifikt projektnamn: Gäss
Labro/Sjösaviken 2015. Inventeringen har
utförts av Björn Johansson och sammanställningen av Jan Gustafsson.
Labro ängar och Sjösaviken

Labro ängar är en av de lokaler som ligger
inom gångavstånd från bostadsområden i Nyköping. Lokalen är ett naturreservat som domineras av betade ängar och lövskogsdungar
med en hel del ekinslag. Området är även botaniskt intressant och vissa delar vårdas just
för detta ändamål. Inom området finns även
Sjösaviken, som man har bra utsikt över från
det fågeltorn som finns vid en av skogsdungarna.

Grågås

Under vårens tre besök noterades grågäss på
Labro ängar med dessa siffror:
25 mars: 160 adulta
16 april: 16 adulta
30 april: 24 adulta + 8 årsungar
Under sensommaren noterades följande siffror:
21 juli: 70 ex på Labro + 72 ex på vattnet i
norra delen av Sjösaviken
12 augusti: 92 ex på Labro + 100 ex på vattnet i norra delen av Sjösaviken
27 augusti: Inga grågäss på Labro men ca 1000
ex på vattnet i södra delen av Sjösaviken
Kanadagås

Den 25 mars observerades 16 ex, men inga
kanadagäss sågs vid de två andra besöken på
våren. På sensommaren sågs 8 ex den 12 augusti, alla dessa låg på vattnet.
Vitkindad gås

Vitkindad gås observerades enbart på våren,
den 16 april sågs 14 ex och den 30 april sågs
9 ex.

Karin Lindström

Grågäss
Foto: Leif Nyström, www.leifnystrom.com
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Mindre hackspett, en art som trivs i Hjälmarens
lövskogar och som man även i framtiden vill ska
ha möjlighet att trivas runt sjön.
Foto: Leif Nyström, www.leifnystrom.com
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Hjälmarelandskapets
lövskogar
Runt Hjälmaren pågår ett samarbete över
läns- och kommungränser för att tillsammans
arbeta med att bevara och utveckla naturvärden, sociala värden och produktionsvärden
inom Hjälmarelandskapets lövskogar.
Hjälmaren har en stor inverkan på sin närmaste omgivning genom att den erbjuder ett
gynnsamt lokalklimat samt att dess närliggande marker har en god bördighet. Detta skapar
naturliga förutsättningar för lövträd att trivas
runt sjön. När man rör sig i dess närhet så slås
man av mängden lövträd och lövskogar av varierande slag. De vanligaste trädslagen är glasbjörk och klibbal men även de ädlare sorterna
som ek, ask och lind finns som ett märkbart
inslag.
På 1880-talet sänktes Hjälmaren med 1,5m
och vattennivån reglerades så den håller en
mer konstant nivå. Innan dess så var sjöns inverkan på sin omgivning ännu större. Vattenståndet varierade kraftigt både under året och
mellan åren. Stora ytor översvämmades med
jämna mellanrum och utsattes för påverkan
från isens krafter m.m. Dessa naturliga processer formade ett
lövlandskap som
var variationsrikt
med olika sorters
lövträd av varierande ålder. Karaktäristiskt var
även att det inom
detta
landskap

hela tiden och på olika ställen fanns en riklig tillgång på död lövved i olika form och i
olika stadier av nedbrytning. Dessa lövskogar
hade även ett lågt innehåll av gran, vilken har
svårt att klara sig på marker som översvämmas ofta.
Många arter av lavar, mossor, insekter och fåglar- typiskt är olika sorter av hackspettar, är
anpassade till dessa processer och är beroende
av att de fortgår.
I Hjälmarens fall så har processerna varit frånvarande, eller av betydligt mindre omfattning,
i över 100 år. Områdets stora värden ligger i
att det finns en stor areal sammanhängande
lövskogsområden, främst för arter men även
för människan genom att erbjuda goda möjligheter till rekreation och upplevelser. För att
dessa värden ska bevaras och utvecklas har de
3 Länsstyrelserna, 2 Skogsstyrelsedistrikten
och 4 av 5 kommuner runt Hjälmaren jobbat
fram en gemensam strategi (länk finns nedan)
för hur man vill samarbeta kring Hjälmarelandskapets lövskogar.

Lövskogarna kring
Hjälmaren, ett sammanhängande lövlandskap som delas
av 3 länsstyrelser, 2
skogsstyrelsedistrikt
och 5 kommuner.
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Vitryggig hackspett är välkommen

Etablering av gran är ett av de större hoten mot
att ha ett sammanhängande lövlandskap med hög
andel lövskog även i framtiden. Antingen genom
att granen vandrar in och konkurrerar ut lövet på
de marker som tidigare översvämmades, där den
naturligt hölls efter. Eller genom att gran ersätter
löv då man planterar efter en avverkning. Andra
hot är avsaknad av kontinuerlig tillförsel av död
ved, upphört bete samt större exploateringar. Ett
kvitto på att man har ett fungerande lövlandskap,
som påminner om hur det fungerade naturligt,
vore om man lyckades att få den kräsnaste av
hackspettar-vitryggig hackspett- att slå sig ner i
Hjälmarens lövlandskap. Hur kan man nå dit?
Bruka-Värna-Vårda

I ett sådant stort lanskapsavsnitt som lövskogen
runt Hjälmaren, med sina dryga 10 000ha, kommer inte traditionellt skydd att vara viktigast utan det avgörande är istället hur den brukade
skogen kommer att skötas. Det måste kunna ske
på ett samhällsekonomiskt hållbart sätt utan att
naturvärdena för den skull slås ut. Lika självklart
som det ska vara att markägarna ska kunna leva
av sin mark, ska det vara att även kräsna lövskogsfåglar som entitan, stjärtmesen och den mindre
hackspetten ska kunna leva kvar i landskapet.
Dessa tämligen stationära fågelarter har höga krav
på sina livsmiljöer och förutsättningarna måste
finnas så att de kan finna mat och skydd under
årets alla månader för att kunna genomföra sina
livscykler. Därför är nyckeln i den gemensamma
strategin att man ska verka för ett skogsbruk som
i första hand är inriktat på produktion av lövved
i stället för traditionell produktion av barrved.
Samt att naturvårdshänsynen vid skogsbruksåtgärder utformas till att gynna och stärka lövnaturvärden. Därutöver kommer skydd och skötsel
av värdefulla lövmiljöer vara ett viktigt komplement och stärka upp där hänsynen i den brukade
skogen inte räcker till.
Bruka

Vitryggig hackspett
Foto: Leif Nyström, www.leifnystrom.com
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Det finns goda förutsättningar att bedriva lövskogsbruk runt Hjälmaren. Här finns naturliga förutsättningar för en högre och mer målmedveten
lövträdsproduktion, både av vanliga lövträd och
ädellövträd. Rena lövbestånd eller blandbestånd
med lövträd och barrträd är genom rätt skötsel
ett starkt ekonomiskt alternativ i framtiden. En
positiv faktor är den rika självföryngringen som
kommer efter avverkning. Den korta omloppstiden för de vanligaste lövträden bidrar också till
att lövskogsbruk är ett mycket intressant ekonomiskt alternativ till dagens barrskogsproduktion.
Efterfrågan ökar på energiråvara och lövved av
god kvalitet och här kan lövträden från Hjälma-

ren ha en viktig funktion att fylla. Skogsstyrelsen har en viktig roll i sin rådgivning till
markägare runt Hjälmaren, dels att lövskogsproduktion är ett alternativ till barrskogsproduktion både vid skogsbruksåtgärder och vid
framtagande av skogsbruksplaner. Dels om
hur hänsynen kan utformas så den bidrar till
att gynna och förstärka lövnaturvärden genom
att t.ex. lämna gamla lövträd, hugga bort gran
och skapa solbelysta högstubbar av löv.
Värna

Den mångfald av växter och djur som finns
i Hjälmarlandskapet är till stor del betingad
av sjön och dess strandnära skogar och variationsrika omgivande marker. Löv- och blandskogar utgör de största arealerna men även de
strandnära skogarna med al, glasbjörk, asp och
ask samt gamla hävdade ekhagmarker utgör
ett betydande inslag.
Det finns idag redan ett antal skyddade områden runt Hjälmaren i form av naturreservat,
biotopskydd eller naturvårdsavtal som värnar
om höga lövnaturvärden. Fler områden kommer behöva skyddas i någon form. Markägare
kan själva lämna in intresseanmälan om de
vill få sin skog skyddad och få ersättning, mer
information på länens och Skogsstyrelsedistriktens hemsidor (länk finns nedan).
Viktigt för helheten kommer ändå vara de
skogsbestånd som markägare värnar om själva
för naturvårdsändamål (sk. frivilliga avsättningar). Det kan exempelvis handla om nyckelbiotoper, naturvärdesobjekt, svårbrukade
strandnära skogar, gamla ekmiljöer etc.

stora delar bevarade. Att skapa ekmiljöer med
månghundraåriga ekar är svårt med dagens
krav på snabba leveranser. Därför är de befintliga gamla ekmiljöerna ett viktigt natur- och
kulturarv att vårda och bevara.
Inom både skyddade områden samt inom de
skogsbestånd som markägare frivilligt värnar
om kommer aktiva skötselåtgärder vara en viktig del. Dessa åtgärder ska efterlikna de processer som naturligt höll efter inväxande gran
och skapade död lövved både på hektarstora
ytor till enskilda träd i skogsbestånd. Vi människor använde dåtidens tekniska hjälpmedel
när man sänkte och reglerade sjön och genom
det så slog man ut de naturliga störningsprocesser som arter och ekosystem har anpassat
sig till genom årtusenden. Nu har man goda
möjligheter att istället ta hjälp av dagens tekniska hjälpmedel, i form av skogsmaskiner, för
att försöka efterlikna de processerna så gott
det går och på så sätt få tillbaka en del av den
effekten till detta landskap igen.
För intresserade markägare finns det bidrag
att söka från Skogsstyrelsen för naturvårdande
skötselåtgärder inom frivilligt avsatta skogsbestånd (sk Nokås-bidrag) samt miljöstöd
från Länsstyrelsen för skötsel och restaurering
av ekhagmarker.
Länkar för mer information:

Samverkan kring Hjälmarens lövskogar (inkl broschyr om Hjälmarlandskapets lövmiljöer och strategidokumentet för nedladdning):
http://www.lansstyrelsen.se/orebro/Sv/djur-ochnatur/skyddad-natur/naturvard/hjalmarens-lovskogsmiljoer/Pages/default.aspx
Skydda din egen skog, Nya Komet:
http://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/Sv/djuroch-natur/skyddad-natur/Pages/skydda-din-egenskog.aspx
Nokås-bidrag från Skogsstyrelsen:
http://www.skogsstyrelsen.se/nokas

Ingående parter

Hjälmarstrandskog. Foto Örebro kommun.

Vårda

De vackra och samtidigt biologiskt värdefulla ekhagmarkerna som ofta återkommer
runt sjön har skapats av tidigare generationer
och är tack vare intresserade markägare till

Länsstyrelsen i Södermanlands län, Västmanlands
län och i Örebro län, Skogsstyrelsen Sörmland-Örebro distrikt och Uppsala-Västmanlands distrikt,
Eskilstuna, Katrineholms, Vingåkers samt Örebro
kommun. Ideell naturvård är representerad genom
Naturskyddsföreningen Sörmland.

Leif Carlsson, Naturskyddsföreningen Sörmland
Markus Forsberg, Länsstyrelsen i Södermanlands län
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Är det möjligt?

att behålla svarthakedoppingen som
häckfågel på Nyköpings Golfbana.

Svarthakedoppingen finns sparsamt som häckfågel i hela östra Sverige, i södra delen finns
den ganska långt västerut, norrut även lokalt
i inlandet. Den föredrar småsjöar, viltvatten,
gölar, dammar och tjärnar men även i begränsad omfattning också i skyddade skärgårdsvikar med rik vassvegetation. Uppskattningsvis
finns det ca 1 200 par i landet, men bara ca 50
par i Sörmland. I Nyköpings kommun häckar
enligt uppgift ca 15 par. Svarthakedoppingen
är upptagen på Artdatabankens rödlista som
nära hotad.
Liksom alla doppingar bygger den sitt bo i vatten. Själva boet utgörs av en ”flotte” som fästs
i buskar, vass, kaveldun eller annan växtlighet
ett stycke ut från land, oftast minst en meter,
för att få skydd mot räv och andra rovdjur.
På Nyköpings Golfklubb, Ärila golfbana, har
svarthakedoppingen häckat till och från i några av dammarna under många år. De senaste

åren har de funnits flera par på både östra och
västra banorna. Under flera år noterades också
lyckade häckningar i de större dammarna vid
hål 11 och 16 på östra banan och vid hål 5, 6
och 7 på västra banan. De senaste två åren har
dock häckningarna misslyckats. Orsakerna till
detta är inte klarlagda men en av orsakerna är
sannolikt att dammarna sköts på ett intensivare sätt än tidigare. Gräs och annan vegetation
slås ända fram till vattenlinjen. Vegetationen i
dammarna slås också. Dessa åtgärder har gjort
att förutsättningarna för lyckade häckningar
av svarthakedoppingen har försämrats.
För att råda bot på detta har Tärnan haft ett
konstruktivt samarbete med Nyköping Golfklubb de senaste åren för att så långt som
möjligt kunna behålla svarthakedoppingen
som en häckfågel i dammarna.
Tillsammans med golfklubben har en åtgärdsplan lagts fast som reglerar när, var och hur
slåtter och röjningsinsatser skall göras vid de
aktuella dammarna. Principen har varit att
lämna vissa partier av strandvegetationen
orörd under hela häckningssäsongen, ända
tills eventuella ungar blivit flygfärdiga. I vissa
partier i dammarna har också vegetationen
dessutom lämnats helt orörd. Alla åtgärder
har syftat till att skapa så goda häckningsförutsättningar för svarthaken som möjligt.
Tyvärr har häckningarna misslyckats under
2015 även om förutsättningarna såg bra ut
från början, redan tidigt fanns minst fyra,
kanske fem svarthakar i dammarna. Tillsammans med golfklubben funderar vi nu vidare
på vilka åtgärder som behöver göras framöver för att om möjligt åter få tillstånd lyckade
häckningar.
Ingvar Jansson

Svarthaketdopping
Foto: Stefan Pettersson, www.steffelodi.se
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Gässen, bönderna
och skådarna
					

i Skåraområdet

I början på februari i nådens år 2015 fick jag
ett SMS med frågan om jag kunde skriva ett
kåseri om gässen i Skåra. Jag blev lite orolig
och frågade när det skulle vara klart. I mars
2016 blev svaret, det gjorde mig inte direkt
lugnare.
Vem vet vad man kommer ihåg om ett år och
vem vet om man ens lever då. Sådan långtidsplanering känns ovant för en vars planering
brukar sträcka sig till vad man ska dricka på
fredagskvällen men för säkerhets skull har en
påse blandat smågodis för några tusenlappar i
skåpet för att klara det man inte kan bestämma i förväg.
Nåväl, den 20 februari 2015 dök det upp tre
grågäss i Skåra och på radion nämner de att
det är meteorologisk vår. Dygnstemperaturen
har legat över noll grader sju dagar i rad och
då är det vår enligt SMHI.

Jag är dock lite skeptisk över hur det kan vara
vår när det inte ens har varit någon riktig vinter.
Men det visade sig stämma, tre stycken gäss
var först på den plan som kallas Skåraområdet
och sträcker sig från Kjulsta åkrarna till Harestas fält med gården Skåra och Goglundasvackan någonstans ungefär i mitten.
Redan en vecka senare spatserade 2 000 sädgäss, 500 grågäss, kanadagäss, bläsgäss, tundrasädgäss, spetsbergsgäss, vitkindade gäss och
sångsvanar omkring med leriga fötter bland
tofsviporna på fälten.
Sedan fyllde det på med fler gäss och andra
fågelarter.
Man ska inte vara för nostalgisk men i mitten
på 1960-talet när jag första gångerna besökte

Sädgås
Foto: Pekka Pulsa, www.pekkasbilder.se
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Skåraområdet var det betydligt sämre, i varje
fall såg jag betydligt färre fåglar, både i antal
och arter.

till ett läge då han blir trött och svettig bara
av att se ett fordon som drivs med muskelkraft.

I torpet på Bollbacken höll en i mina ögon
äldre herre till. På dörren satt en emaljskylt
där det stod ”Fågel-Anders, träffas bäst mitt
i pannan”

Vi har på tre-fyra årtionden gått från en situation då de flesta gåsarter var tillbakaträngda
till väldigt låga nivåer, till att vissa arter blivit så talrika att det skapar konflikter med
människor, i varje fall med en del människor.
Några blir glada över att se gäss, andra blir lite
irriterade över dem medan en tredje sort blir
förbannade på dem som tittar på gässen.

Det Fågel-Anders inte sett i fågelväg enligt
honom själv runt Skåra finns inte. Där brukade det svärma av biätare och en gång såg
han en sandtärna i en dammig backspegel på
sin SAAB ”djungeltrumma” som modellen
kallades.
Jag såg dock aldrig vare sig det ena eller det
andra men blev överlycklig över en brun kärrhök som flaxade fram över vassen, som för övrigt var betydligt tätare då än nu.
Då fanns det inga gäss i Skåra, det var noll,
nada, zero, inga gäss. Gåsstammarna var helt
enkelt obefintliga. De enda man kunde vara
något så när säker på att få se var några kanadagäss i Svandammen vid Nyköpings hus.
Sedan Fågel-Anders tid har en halv mansålder
försvunnit och vi har gått från ett tillstånd då
ynglingen Pettersson utan vidare cyklade tio
mil, ibland betydligt längre för att se en fågel

Kor
Foto:110
Stefan
www.steffelodi.se
| DetPettersson,
sörmländska
fågelåret 2015

Att se 1200 bläsgäss rasta på åkrarna, 20
spetsbergsgäss, eller en enstaka fjällgås i Helgestadammen är häftigt.
Imponerande är också mängden gäss. I Skåraområdet kan befinna sig 8000 gäss av arterna
grå, säd, kanada, vitkindad, bläsgås samtidigt
samt då och då enstaka prutgäss, stripgås och
snögås, någon rödhalsad har inte landat ännu
men jag är övertygad om att det kommer.
Några som inte är så imponerade av gässen
är Anders och Maria på Kjulsta gård. De driver gården med 270 mjölkkor och 270 kvigor,
samt odlar vall och höstsäd.
Att 6000 gäss landar i liggsäden och trampar
ned är ingen höjdare. Att de sedan äter runt

Grågås
Foto: Göran Andersson

två hekto per individ och dygn gör inte saken bättre. Det är 1200 kilo gröda om dagen.
Dessutom misstänker jag att 6000 gäss som
ligger och skiter i Skåraviken påverkar vattenkvalitén en hel del.
Allt är dock inte elände med gäss, de betar
och bidrar till att hålla strandängarna öppna
och förser rävar och örnar med mat.
Nåväl, Anders och Marie kämpar på med sitt
på Kjulsta gård och är varken förbannade på
gässen eller fågelskådarna men anser att gränsen börjar närma sig och att det inte får bli
fler nu och jag tror de menar av gässen. För
gäss utgår eller ingen skördeskadeersättning
medan man kan få några kronor för tranorna.
Tranorna ställer till med mest skador på grödorna och det är inte bara där de ställer till.
Har man sett ett par tranor med unge ödelägga en hel skrattmåskoloni på ett par veckor
så inser man att det var bättre när de höll till
på myrarna i skogen i begränsat antal.
I Skåraområdet har vi två mjölkgårdar. Haresta och Kjulsta, båda levererar till Arla, den
internationella livsmedelsjätten som inte har
det bästa ryktet.
Kom dock ihåg, vill du gynna din lokala bonde
och så korta transporter som möjligt så är det
den röda kon på Arlas mjölkpaket som gäller
och tänk också på att det inte är bönderna
som drivit på utvecklingen vi ser idag med
färre och större gårdar.
År 2006 fanns det 231 mjölkbönder i Södermanland, hösten 2015 var de 118. Så vill

vi ha betande kor kvar i hagarna runt Skåra
så…ja, ni är inte dumma…
För övrigt kan man undra hur det går att
sälja ost för 49 kronor kilot när det går åt tio
liter mjölk för att göra ett kilo ost men det är
en helt annan historia…
Tommy Pettersson

Lite fakta:
I december 2015 fanns det 4039 företag med
mjölkkor i Sverige. För tio år sedan fanns det
8 500 och för 30 år sedan fanns det 40 000
mjölkföretag i landet
Det fanns 399 000 mjölkkor år 2005. År 2015
var antalet 338 000. Det innebär att litet drygt
en av tio mjölkkor har försvunnit på 10 år.
Andra kor har dock ökat något så den totala
minskningen är inte så stor. Går vi däremot
tillbaka 30 år så har antalet kor halverats.
År 2005 vägdes det in 3,16 miljoner ton mjölk.
År 2014 hade mängden invägd mjölk sjunkit
med 7 % till 2,93 miljoner ton mjölk. Detta
innebär att mjölkproduktionen per ko ökat med
någon procent under perioden.
Antalet kor per företag har alltså ökat rejält
och därmed arealen. Kjulsta gård arrenderar
mark från Valinge till Halla och när man förr
kunde köra gödsel på åkrarna måste man
nu ut på vägarna som blir förstörda av stora,
tunga fordon som behövs i den storskaliga
driften.
Det är dock inte böndernas fel utan en jordbrukspolitik som gynnar stordriften på det
småskaligas bekostnad.
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Pärluggleprojektet: Karin Allebeck tillsammans med Johan
Bergkvist och Mattias Ohlsberg.
Foto: Ingvar Jansson
Karin Allebeck och Samuel Wivstad
Foto: Ingvar Jansson

Anton Johansson
Foto: Peter Larsson
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Karin Allebeck och Adam Stålnäbb
Foto: Ingvar Jansson

Jörgen Israelssons

					
				
					

minnesfond

Flera fick stipendium

Fonden bildades formellt under år 2004. Under de första åren inkom inga seriösa ansökningar, vid styrelsens möte under 2007 beslutades att vi inom styrelsen också kan utse
stipendiat.

Pärluggleprojektet är en nystartad projektgrupp under ledning av Johan Bergkvist och
Mattias Ohlsberg. Projektet har som syfte att
sätta ut pärluggleholkar främst i den södra
länsdelen. Man tänker sig att kunna engagera
flera personer i projektet och att man kan ha
sin egen pärluggleholk att studera bl.a. Projektet erhåller 10 pärluggleholkar från minnesfonden, totalt 1750 kr.

Stipendiater genom åren

I stadgarna för Jörgen Israelssons minnesfond
anges syftet att stödja och utveckla fågelskådningen i Sverige. Styrelsen för fonden finner i
år flera som uppfyller detta kriterium.

Anton Johansson, Adam Stålnäbb och Samuel
Wivstad är tre unga fågelskådande grabbar
som är nya påläggskalvar för Tärnan. De uppmuntras härmed för sitt intresse och alla tre
tilldelas vardera 1500 kr.
Minnesfonden

Jörgen Israelsson avled alldeles för tidigt 2003.
I samband med hans bortgång stiftades en
minnesfond i samarbete med Jörgens hustru
Karin Allebeck och Fågelföreningen Tärnan i
Nyköping/Oxelösund.

• 2007-2008 Kalle Brinell och Sven Jonsson
• 2008-2009 Henrik Andersson (orrkojan på
Stora Bötet) och Hartsö-Enskär fågelstation
• 2009-2010 Sjösa skola
• 2010-2011 Petter Sundin
• 2011-2012 Nyköpingskretsen av
Rapphönan
• 2012-2013 Mina Teräs och Anders Andersson
• 2013-2014 Emil Björkqvist
• 2014-2015 Måndagslediga i Tärnan
• 2015-2016 Pärluggleprojektet, Anton
Johansson, Adam Stålnäbb och Samuel 		
Wivstad
Minnesfonden avslutas härmed då de ekonomiska medlen nu är utdelade.
Karin Allebeck

Fondens syfte är att i Jörgens anda stödja och
utveckla fågelskådningen i Sverige med särskilt fokus på ungdomar. Stöd kan utgå till
enskilda personer eller till projekt som uppfyller fondens syfte. Stödet utgår i form av ett
stipendium.
Fonden tar emot ansökningar eller utser inom
fondens styrelse en/flera stipendiater för varje
år.
Styrelsen består av Karin Allebeck som ordförande och fem ledamöter. Karin utser tre
ledamöter och Fågelföreningen Tärnan utser
två ledamöter.

Fondens logotype har tecknats av Jörgen Israelsson
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Häckningsområdet i Arjeplogsfjällen 3 juni 2015.
Fjällgässen anländer normalt till sina häckningsplatser under senare hälften av maj.
Att hitta en lämplig skyddad boplats, öppet vatten och bra gräsbete under försäsongen
2015 var en stor utmaning för fjällgässen.
Foto: Projekt Fjällgås
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Projekt Fjällgås
2015
Fjällgåsen är förmodligen den fågelart i Sverige som har den starkaste hotbilden, globalt
sett, och som har en häckande population i landet. Projekt Fjällgås påbörjade sin verksamhet redan i mitten av 1970-talet och sedan starten har basen varit Öster Malma. Sedan
2011 när det svenska ”Åtgärdsprogrammet för fjällgås” antogs har projektet i stor del
styrts av detta dokument. Projekt Fjällgås är idag ett samarbetsprojekt mellan flera organisationer. Verksamheten vid Nordens Ark, som är en stiftelse för uppfödning av hotade
arter, är tillsammans med huvudmannen Svenska Jägareförbundet basen för projektet.
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Fjällgässen som häckar i Sverige övervintrar
främst i Holland och under 2015 var projektet aktivt utmed populationens hela flyttväg vilken inkluderar, vad som är känt idag,
tre länder, nämligen Sverige, Holland och
Tyskland. Projektet arbetar med ett brett
spektrum av åtgärder för att kunna möta de
utmaningar som skapas när man försöker
rädda en population av en flyttande fågelart
som besöker många olika platser under ett år
Populationen 2015

Fjällgåspopulationen upplevde under 2012
och 2013 mycket svåra förhållanden med hög
dödlighet av vuxna fåglar och låg reproduktion. Detta gjorde att populationen halverades
på 2 år. Just dödligheten hos vuxna fåglar slår
extra hårt på en art som fjällgås som är långlivad och har ojämn reproduktion. Dessutom
betyder en hög dödlighet hos vuxna fåglar att
många etablerade par slås sönder och det är
därmed inte säkert att den resterande parten
i paret kan finna en ny partner i denna lilla
population. Dessa svåra år präglar fortfarande populationen i mycket hög utsträckning
och återhämtningen verkar dra ut på tiden.
De räkningar som ligger till grund för våra
populationsskattningar utförs av ett nätverk
av mycket engagerade ornitologer. Fåglarna
räknas in på de flesta rastlokaler och på vinterkvarteren i Holland och Tyskland. Likväl
kan det inte uteslutas att det finns flockar,
som inte följer den huvudsakliga flyttvägen,
som missas i våra sammanställningar. De bästa
skattningarna görs under vår- och höststräcket
och ofta kommer de högre antalen i tydliga
toppar men med fåglar spridda på flera lokaler.
Under vårsträcket räknar vi med att ca 55
fåglar sträckte mot norr och häckningsområdet i Norrbotten. Förhoppningarna på 2015
års häckningssäsong var höga då det fanns
tydliga indikationer på ett bra gnagarår vilket brukar betyda hög häckningsframgång
Sändarfågel
På fotot ses en av de vilda fjällgässen som fick
sändare under våren 2015. Denna fågel med ringen
röd J heter på hemsidan ”John” och hans sändare
har fungerat felfritt hittills. Fotot är taget dagen efter
han märktes på rastplatsen i Hudiksvall och var
tydligt utparad med en hona. Tyvärr avbröt detta par
sin häckning tidigt och ruggade senare i Hudiksvall.
Foto: Projekt Fjällgås
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för markhäckande fåglar och fjällgäss är inget
undantag. Tyvärr dröjde våren i fjällgåsens del
av fjällvärlden och inventeringarna i häckningsområdet kring midsommar tid skedde
i närmast vinterförhållanden. Inventering av
fjällgäss i häckningsområdet är förvånansvärt svårt då fåglarna är mycket diskreta och
skygga. Trots besvärliga förhållanden kunde
några häckningsindicier hittas men vädret
fortsatte vara bistert och förmodligen avbröts
flera häckningsförsök i ett tidigt stadium.
Efter hössträcket var över blev det uppenbart att fjällgässen missade chansen till ett
bra år med hög reproduktion. Våra sammanställningar visar att det sågs två kullar med 2 respektive 1 unge. Tyvärr kunde
också konstateras att vuxendödligheten varit påtaglig under sommaren och den totala
fjällgåspopulationen skattades till knappa 50
fåglar. Det som räddade upp det hela var att
flera utsättningsfåglar från tidigare år verkar ha anslutit under sommaren (se nedan)
Kartläggning av vildpopulationens flyttning

Under våren kunde tre vilda fjällgäss fångas
in och förses med satellitsändare. Detta delprojekt är ett samarbete med tyska och holländska gåsforskare och finansieras till stor
del av BirdLife Tyskland (NABU). Våra försök att fånga de vilda fjällgässen påbörjades
egentligen 2013 och nu efter många långa
dagars väntan vid olika fångstanordningar, främst i Holland, så gick planerna i lås.
Att kunna följa till fjällgässens flyttning i detalj
har gett mycket ny kunskap redan men den stora vinsten kommer under vårflyttningen 2016

Familj i avelshägn
I projektets avelsstationer finns idag endast vildfångade fjällgäss från Ryssland och dessa fåglars
avkommor. Gässen sköter häckning och uppfostran
av ungar helst själva. På fotot syns en familj som
häckade på Nordens Ark.
Foto: Projekt Fjällgås

då vi vet att det finns hittills okända rastplatser
där fjällgässen ”försvinner” i upp till en månad.
Utsättningar under 2015

Vår avelspopulation börjar närma sig full mognad och optimal sammansättning. De flesta
etablerade par har nu flera års erfarenhet av
häckning vilket gör att de lyckas bättre och
bättre och får fler flygga ungar. Våra avelsstationer på Öster Malma och Nordens Ark har
också anpassats efter gässen under flera års tid.
Under 2015 sattes 65 fjällgäss ut i häcknings-

området i Arjeplogsfjällen. Vi valde att göra
utsättningarna tidigare på säsongen än tidigare år. Detta för att testa om en tidig tidpunkt
kan öka chanserna för att de utsatta fåglarna finner vilda artfränder att slå följe med.
Utsättningar tidigare år

Under vår och försommar 2015 gjordes observationer i häckningsområdet som visar att
tidigare års utsättningsfåglar nu utgör 30-40%
av den vilda populationen. Flera utsättningsfåglar som lästes av har tidigare inte setts följa
de vilda flockarna vilket visar att även de individer som varit lite ”vilse” kan senare år komma att rekrytera till den vilda populationen.
Denna erfarenhet var dock väntad då det hos
t.ex. bläsgäss visat sig att vissa ungfåglar (försedda med satelitsändare) under sina första år
kan ge sig ut på oväntade flygningar och besöka rastplatser som deras föräldrar inte visat

Utsättningshägn
När utsättningsfåglarna anländer till fjällen står utsättningshägn färdigbyggda. I hägnen tillbringar gässen sina första timmar i sin nya hemmamiljö för att
återhämta sig efter resan från avelsanläggningarna.
På bilden ett av hägnen som användes 2015.
Foto: Projekt Fjällgås

Föreningen Södermanlands Ornitologer | 117

Hasselkäppar, En av de viktigaste delarna när utsättningshägnen byggs är hasselkäppar vilka visat sig ypperliga för
stödja nätväggar. Dessa anskaffas runt Öster Malma, åker bil till fjällen och sista biten spänns de fast på helikoptern
(på bilden). Genom åren har det blivit många hundra hasselkäppar från Södermanland som blir barkflängda av lämlar och renar på fjällheden. Foto: Projekt Fjällgås

för dem. Därför kan vi anta att det beteende,
med ganska vidlyftiga utflykter, som utsättningsfåglar som inte följt de vilda fjällgässen
under sin första flyttning uppvisar, starkt påminner om vad som sker i en naturlig situation för vilken större gåspopulation som helst.
Särskilt ungfåglar som tappar kontakten med
sina föräldrar kan förväntas ta ut svängarna
och detta beteende är nog det vi ser hos våra
utsättningsfåglar när de inte följer med de vilda fjällgässen på deras första flyttning. Detta
ger hopp om att tidigare års utsättningsfåglar, som hittills inte ingått i den vilda populationen, kan komma att rekryteras i framtiden. Detta gör det också väldigt vanskligt att
snabbt försöka utvärdera en utsättningssäsong.
Båtsjaur

Under 2015 fördjupades vårt samarbete
med Norrbottens Ornitologiska Förening
och tillsammans med Arjeplogs kommun
och andra intressenter påbörjades ett projekt för att restaurera en fjällnära rastplats.
Fjällgässens häckning är hårt pressad, tidsmässigt, av klimatfaktorer. De behöver påbörja häckningen så tidigt på säsongen som
möjligt för att deras ungar ska hinna bygga
upp tillräcklig flygförmåga när hösten kommer i fjällen. För att kunna optimera tidpunkten behöver ofta gässen göra flera besök i häckningsområdet för att skapa sig en
bild av snösmältning och isläget på sjöar.
Mellan dessa besök behöver de en rastplats,
nära häckningsområdet, på lägre höjd där
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snösmältningen kommer tidigare där de kan
avvakta nästa rekognoseringstur. Viktigt för
dessa platser är att det ska finnas rikligt med
föda d.v.s. gräsmarker. Den mest kända sådan
plats är Ammarnäs, och det delta som finns
där. Deltat i Ammarnäs har sedan flera år tillbaka restaureras och gräsmarkerna hävdas på
ett sätt som gör markerna mycket attraktiva
för fjällgäss. De kända fjällnära rastlokalerna
är få kring det nuvarande häckningsområdet
och dessutom håller flera sådana, till skillnad från Ammarnäs, marker på att växa igen.
Den första lokalen att restaureras, där projektet är engagerade, är Båtsjuar som egentligen
är flera hemman med marker som antingen
betats eller hävdats för höproduktion. Under
2015 påbörjades ett pilotprojekt där inventeringar genomfördes och planer på restaurering
lades. På hösten slogs också de första vallarna
för att bibehålla visst fjällgåsbete inför 2016
då det visade sig att de fjällgäss som besökte platsen under våren verkade ha svårt att
hitta bra bete. Därmed undviks att fjällgässen
beslutar att sluta besöka området innan våra
restaureringsåtgärder börjar på större skala.
Det är inte bara fjällgäss som besöker fjällnära
gräsmarker när häckningsområdet fortfarande
ligger under snö och is. Våren 2015 var en
mycket sen vår och behovet av områden där
simänder och vadare kan vänta ut snösmältningen blev påtagligt. Att fler och fler områden med fjällnära gräsmarker och översväm-

r

På bilden ses representanter för bl.a. Norrbottens Ornitologiska Förening, Länsstyrelsen Norrbotten och bybor
i Båtsjaur som inspekterar en vall som slås under hösten 2015.
Foto:Projekt Fjällgås

ningsområden växer igen är en stor utmaning
för fågelskyddet i framtiden. Åtgärder för att
bromsa denna utveckling ligger högt på projektets priolista för framtiden. Särskilt om fjällgåspopulationen börjar tillväxa och sprida sig
så behövs verkliga krafttag inom detta område.
Skjutning i Norge

Sedan länge har projektets verksamhet kritiserats hårt av framförallt BirdLife i Norge
som driver ett eget fjällgåsprojekt och som
jobbar med fjällgässen som häckar i Norge.
Under senare år har ett antal oberoende utvärderingar gjorts kring tvistefrågorna vilka
stärker den svenska ståndpunkten i debatten. Men tyvärr har detta lett till att våra
kritiker höjt tonläget och kritiken mer och
mer kommit att likna ren smutskastning.
Detta eskalerade under våren 2015 när en av
våra utsättningsfåglar (blå P, från 2013) upptäcktes i norra Norge och denna avlivades.
Skälen för denna avlivning är fortfarande lite
svåra att förstå. Det som fördes fram, av norska
myndigheter, var att denna fjällgås skulle kunna förleda norska fjällgäss att börja flytta till
västra Europa vilket skulle äventyra de norska
fåglarnas ”unika ställning”. Beslutet fattades
utan att man visste hur denna utsättningsfågel
flyttat och sannolikheten för att en ensam fågel skulle förändra en populations flyttningsvanor saknar helt förankring i vetenskapen.
Man sköt också denna fågel utan att veta om
den över huvudtaget skulle träffa några norska artfränder. Det hela var mycket märkligt

men fick sig kanske en förklaring när BirdLife
Norge la ut en text som stöd för de norska
myndigheternas beslut. Denna text hade som
enda syfte att ytterligare svartmåla vår verksamhet och innehöll så mycket märkligheter
där historia och nutid blandades ihop, samt
innehöll så många direkta faktafel att den var
svårbegriplig bitvis. Det är dock troligt att det
var dessa argument som ledde till Blå P:s död.
De norska kollegornas inställning och aggressivitet gör det tyvärr helt omöjligt att se att
vi skulle kunna samarbete inom den närmaste
framtiden. Det är en djupt olycklig situation att
det idag finns två fjällgåsprojekt i Norden där
det ena gör allt för att motarbeta det andra. Vi
hoppas att de lyckas med sina åtgärder i Norge och att fjällgässen i Norge kan räddas. Men
vi hoppas också att man från myndighetshåll
i Norge börjar kritiskt granska det som förs
fram från det norska projektet i framtiden.
Internationellt samarbete

Till skillnad från den allt mer aggressiva hållningen i Norge börjar vårt samarbete med
andra länder utmed flyttvägen bli allt mer
fruktsamt. Vi finner stöd för vår verksamhet både bland andra naturvårdsorganisationer och på myndighetsnivå i Tyskland och
Holland. Samarbete börjar också formaliseras och under 2016 siktar vi på en gemensam ansökan om skapa ett EU-Life projekt.
Niklas Liljebäck
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Tärnans Sjö- och
Våtmarksinventering
							
Under vårvintern 2015 kom Sveriges Ornitologiska Förenings upprop för start av årlig
nationell inventering av sjö- och våtmarksfåglar. Inventeringen omfattar häckfåglar, dock ej
tättingar, knutna till blöta miljöer och utförs
under maj månad. Syftet är att skapa kunskap
om fåglarnas populationstrender samt att öka
intresset för fåglar och inventering.

2015

För många av oss är det en poäng med att
välja en metod som är lätt att utföra för att vi
ska ha tid och lust att inventera under många
år. Samtidigt är det inget som hindrar att en
lokal byter inventerare. Det väsentliga är att
inventeringen utförs så likartat som möjligt
över åren.

Med tillgång till standardiserade och jämförbara data från olika våtmarker kan långtidstrender följas för häckande våtmarksfåglar på
olika lokaler och regioner i Sverige. Det ger
även ett grepp om vad som händer när våtmarker restaureras samt en unik möjlighet att
på nationell basis bygga ett framtida naturvårdsprogram för våtmarksfåglar som tar hänsyn till omgivande landskap och förekomst av
närliggande våtmarker för att gynna arter med
olika krav.

Tärnan hörsammade SOF:s upprop och med
Jan Gustafsson som uppmuntrare inventerades 27 objekt i Nyköpings- och Oxelösunds
kommuner. 9 personer utförde inventeringarna och jag åtog mig att sköta administrationen.
17 av de 27 objekten finns i lilla Oxelösunds
kommun och 10 i stora Nyköpings kommun.
I Nyköpings kommun finns det alltså gott om
utrymme för nya inventeringsobjekt och nya
inventerare till 2017! Kanske finns det även
någon pärla ledig för inventering i Oxelösunds kommun.

Inventeraren kan välja mellan metoderna
Punktrutt (med 1-20 inventeringspunkter),
Fågeltornsräkning och Inventeringsslinga. Inventeringen sker vid ett enda tillfälle och kan
göras enkel genom att inventeraren väljer att
utföra den från enda punkt eller ett fågeltorn.

Som administratör kan jag, liksom Jan Gustafsson, berätta för den intresserade vilka lokaler som är lediga och vilka som är upptagna.
Vi hoppas på tillskott av nya lokaler och nya
inventerare 2017. Boka dig för din favoritlokal innan någon annan gör det!

Kricka
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Mikael Gemsiö

Arbetskraft inom
Tärnan
– ett samarbete med Arbetsförmedlingen
Tommy Knutsson är en
välkänd skådare inom
Tärnan, men också en
yrkesarbetare med lång
erfarenhet från byggbranschen. Som många
yrkesarbetare har han
slitit i sin yrkesutövning
vilket lett till arbetsskador. Men trots detta så
finns det en vilja till att
försöka arbeta så mycket som möjligt trots att
kroppen ibland säger
ifrån.
Vi fick en förfrågan från
Arbetsförmedlingen om
föreningen ville ta på
sig ett arbetsgivaransvar
för viss sysselsättning
till dess att Tommy med
ålderns rätt inte behöver gå ut i arbetslivet
igen. De villkor som Arbetsförmedlingen
lämnade till föreningen gjorde att vi gick
in med ett förslag på sysselsättning som vi
bedömde att Tommy kunde utföra, samt
även att detta gynnade det som föreningen
arbetar för.
Arbetet bestod av vissa praktiska åtgärder inom
våtmarksområdet på Brannäs i Oxelösund,
bland annat iordningställande av befintliga
holkar, rensning, nyuppsättning, inventeringsåtgärder samt inrapportering till Artportalen. Arbetsuppgifterna har anpassats
till häckningstid och bästa förhållanden
inom området.
Föreningen har med de ekonomiska medel
som vi ersatts med från Arbetsförmedlingen köpt in 20 fågelholkar under våren

Tommy Knutsson med en del av holkarna.
Foto: Jan Gustafsson

2015 vilka har satts upp av Tommy. Dessa
holkar bestod av 15 för småfågel och 5 för
stare. Av dessa holkar blev alla småfågelholkar bebodda, samt en av starholkarna. Fördelningen av arter blev följande, blåmes 4,
talgoxe 8, svartvit flugsnappare 3 samt stare
1. Föreningen har tillsammans med Tommy
utöver detta även startat upp en vinterfågelmatning i anslutning till parkeringsplatsen vid
Brannäs våtmark.
Vårt engagemang i detta ärende har blivit ett
bra samarbete med en av arbetsmarknadens
parter samt självklart ett bra samarbete med
Tommy.
Stig Larsson
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Hävringe
Foto: Jan Karlsson
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Hävringe
		
		

fågelinventering 2015

På uppdrag av Fastighetsverket utförde Fågelföreningen Tärnan en inventering på
Hävringe under april - juni 2015, med ett besök i varje månad. Inventeringen gjordes av
Lennart Wahlén med medhjälparna Björn Johansson och Jonny Werdin. Sammanställning av inventeringsresultatet samt inmatning i Artportalen har utförts av Jan Gustafsson.

Här följer resultatet för ett urval av de arter
som inventerades. Den fullständiga inventeringsrapporten finns att läsa på www.tarnan.
eu, under Arkivet - Rapporter. Ejder
Ejder hittades vid inventeringen med 41 bon,
med en stor koncentration vid och omkring
bebyggelsen på den västra delen av ön. Ejdern
har svårt att lyckas med häckningarna, många
av de häckande ådorna blir predaterade,
främst av havsörn. Det visade sig att de bon
som ligger i anslutning till bebyggelsen klarar
sig bättre från predation av havsörn. Tolkningen av detta är att här finns det bättre gömställen och att det rör sig folk vid stugorna så att
havsörnen inte kan leta upp bona på samma
sätt som den annars gör.
Häckningsutfallet för de ejdrar som kläcker
är trots detta enormt klent, endast tre kullar
med sammanlagt nio (3+3+3) ungar kunde
hittas vid junibesöket.
Ejdern gick under 2015 till häckning lite senare än normalt, i april fanns inga ådor i bon.
Häckningen startade under första majveckan
här ute i ytterskärgården, till skillnad mot de

häckande ejdrarna i innerskärgården som redan i början av maj hade ungar kläckta.
Tobisgrissla och tordmule

Tobisgrissla är starkt koncentrerad till området kring hamnen på öns västra del och en liten grupp på norra delen. Totalt kunde ca 112
par inräknas. Arten är väldigt beroende av de
sprängstensområden som finns på Hävringe, i
och med att de har sina bon i håligheter bland
stenarna. Predationen sker enbart om någon
mink skulle finnas på ön.
I anslutning till kolonin av tobisgrisslor häckade även ett par av tordmule.
Fiskmås

Sju revir/häckningar av fiskmås hittades, alla i
utkanten av ön, en mindre grupp i sydost och
en liten grupp i norr. Även denna art blir lätt
predaterad om den inte lägger sitt bo i silvertärnekolonin.
Silvertärna

Silvertärna är ett av de stora glädjeämnena
på Hävringe, hela 200 par häckar i en stor
koloni på den östra delen av ön. Andra arter
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som häckar i kolonin, till exempel fiskmås, får
ett bra skydd av de aggressiva tärnorna. Arten
häckar ganska sent, med äggläggning i slutet
av maj, så skyddet för de arter som häckar tidigt, ex. knölsvan, grågås och ejder blir inte
lika effektivt.
Roskarl

Glädjande nog hittades tre revir/par av roskarl på ön, alla på områden som ligger långt i
från bebyggelsen. Häckningsutfallet är okänt.
Rödbena

Rödbena är inte bara en strandängsart, utan
även en ytterskärgårdsfågel. Fyra revir/par av
arten hittades, och även här finns reviren i den
östra delen av ön. Tre av reviren fanns i anslutning till den stora silvertärnekolonin.
Småskrake

Småskrake är en art som generellt ökat i hela
den Sörmländska skärgården, så också vid
Hävringe. Vid inventeringen hittades 7 revir.
Häckningsutfallet är okänt.
Svärta

Svärtorna gick till häckning sent detta år, vid
besöket i mitten av vecka 25 så fanns inga fåglar i reden på ön. Arten hade bara börjat att
“ringa” in ön och upp mot ett 20-tal par utförde denna ritual. Totalt fanns det 153 par runt
Hävringe, en del häckar på de skär som omger
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ön, vilket gör att man skall vara aktsam vid
landstigning under högsommaren även här.
Enligt äldre iakttagelser från tidigare år, använder svärtan i stor utsträckning de redan
använda ejderbona. Risken är därför stor att
många av dessa häckande par blir predaterade, i varje fall de som häckar utanför bebyggelseområdet där fåglarna får “beskydd” av de
sommarboende stugägarna.
Sammanfattning

Hävringe är en ö med många intressanta fågelarter, här finns nästan alla av skärgårdens
arter, endera på huvudön eller på de mindre
öar som kringgärdar Hävringe.
Koncentrationen av fåglar som häckar finns
dels i väster, kring hamnen och bebyggelsen,
dels på öns sydöstra del. På västra delen finns
merparten av öns häckande ejdrar, svärtor och
tobisgrisslor, på den sydöstra delen av ön är
det främst silvertärnorna. På den östra delen
finns även många av de andra häckande arterna, fiskmås, roskarl, småskrake, rödbena m.fl.
Flera andra arter finns på öar och skär runt
Hävringe, till exempel kustlabb och vitkindad
gås.
Oavsett vilka åtgärder som kommer att utföras på Hävringe så måste det ske i nära samarbete med naturorganisationer.
Karin Lindström

Tobisgrissla
Foto: Leif Nyström, www.leifnystrom.com

Svärtpar
Foto: Mauri Karlsberg, www.karlsbergsfoto.com

Ejder
Foto: Thomas Larsson
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Hässelbyholm oktober 2015. Misteldödad lind
i allé förnyas. Ny huvudstam har valts. Den
mycket utdragna processen har under lång tid
skapat substrat.
Foto Leif Carlsson.
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Dubbeltrast–mistel
					

och andra samband

Den 6 februari 1965 stiger jag för första gången i land på Ekholmen, en ö i Mälaren strax
väster om Sundbyholmsön, en del av RidöSundbyholmsöarkipelagen mellan Eskilstuna
och Västerås. Ön är nästan vintergrön av all
mistel! Varenda lind verkar vara smittad.
Efter någon timmes strövande över ön stöts
tre trastar. Trastar som flyger bort mot närliggande Grässkär. Dubbeltrast? Kan det verkligen vara så? Inte en utan tre! Vad gör dom i så
fall här och nu? Visserligen heter dom något
med mistel i det latinska namnet, men?? Jag
väntar ute på isen och fåglarna flyger snart
tillbaks till Ekholmen. Det är verkligen dubbeltrastar! En vecka senare den 13 februari
är jag åter på Ekholmen. Nu ser jag hela fem
dubbeltrastar. Fantastiskt tyckte jag.
Observationer från fler än 70 lokaler åren
1965 till 2016

Under åren från 1965 fram till nu har jag mer
eller mindre extensivt då och då besökt mistelförekomster främst i västra Mälaren, fler än
70 lokaler. Till det kommer besök på lokaler i
Uppland samt i Högsby i Småland, den lokal
som är den enda återstående mistelförekomsten av betydelse utanför Mälardalen. Förhållandet mistel – dubbeltrast såg likartat ut
också där. På Mälarens öar och näraliggande
stränder, från Segersön i Strängnäsfjärden till
Jordmarken väster om Kungsör, har dubbeltrast konstaterats på cirka 70 lokaler.
Hässelbyholm på Fogdön och de rika mistelförekomsterna i Västerås kommun har jag
besökt mer regelbundet. Där har dubbeltrast
setts från tidigast 16 september (2009) till senast 25 mars (2006). Trastarna ses som regel
på exakt samma plats, ibland samma i träd,
från höst till vår. Överallt vid mistelförekomster, ibland på isolerade mindre öar som på
Hargen i Blacken men oftast i herrgårdsmil-

jöer, har dubbeltrast setts från senare delen
av september till början eller mitten av mars.
År efter år. För att ett vinter/näringsrevir ska
kunna bildas verkar grundkravet vara att antalet mistelbuskar är minst 70 till 100 stycken.
Vintern 2002/2003 sågs 175 dubbeltrastar
på de 32 då besökta lokalerna. Dubbeltrasten finns överallt utom i nära anslutning till
bebyggelse där människor regelbundet finns.
Den verkar vara skygg för människa. Detta
gör att den naturligtvis också ofta är svår att
upptäcka. Det krävs ofta tålamod för att vänta
ut den.
Sidensvans – en konkurrent om mistelbären

Sidensvans och dubbeltrast är de två fågelarter
som hos oss regelbundet under vinterhalvåret
utnyttjar och lever av mistelns bär och samtidigt sprider mistel. Där ingen dubbeltrast
etablerat vinter/näringsrevir har strövande
flockar av sidensvans vanligtvis redan under
december, ofta tidigare, ätit rent på mistelbär.
Det händer regelbundet med mistel i bebyggelse där dubbeltrasten på grund av sin skygghet som regel förhindras etablera vinterrevir. I
skrivande stund, mitten av februari 2016, har
en flock på omkring 250 till 300 sidensvansar nyligen konkurrerat ut de inne i Kungsörs
tätort revirhävdande dubbeltrastarna. I landskapet utanför tätorten hävdar sig som vanligt
dock dubbeltrasten samtidigt mycket bra.
Klimat och väder

Stränga till mycket stränga vintrar verkar tära
på antalet överlevde dubbeltrastar, i synnerhet längre perioder med temperaturer under -10 grader under årets mörkaste tid. Vid
vintersolståndet på Eskilstunas breddgrad är
solen under horisonten 17 timmar och 50 minuter. Då tillkommer gryning och skymning
för näringssök.
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Jordmarkshagen väster Kungsör februari 2016. Kanske så nära det betespräglade ursprungslandskapet det går att
komma? Ursprung för mistel med följdarter samt parallellt för läderbagge i lind och ek? Foto: Leif Carlsson
Dubbeltrast. Foto: Leif Nyström, www.leifnystrom.com
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Linden

Kanske är lindens fantastiska förmåga till att
vegetativt förnya sig själv resultatet av samevolution med mistel? Även om mistel kan
leva på ett stort antal trädarter så är det svårt
att hitta någon annan trädart än lind som så
uthålligt fungerar som värd. Linden förser
misteln med vatten och växtnäring, medan
den gröna misteln själv fångar den solenergi
den behöver. Delar av värdträdet dör kontinuerligt bort på grund av brist på vatten och
växtnäring, samtidigt som den angripna linden hela tiden förnyar sig själv.
Detta cykliska förlopp har i Sverige fram till i
dag kontinuerligt kunnat pågå sedan värmetiden i begränsade och krympande delar av landet. Kontinuerligt har nybildning av substrat i
form av döende och död lindved i alla stadier
av nedbrytning och grovlekar från kvistar till
hela trädstammar pågått. Lindar exponerade
för sol, solenergi, verkar ha lättare att vegetativt förnya sig. En kontinuitet som äventyras
av hamling och försvåras av att mistelsmittade
lindar lämnas i områden för fri utveckling. I
denna oavbrutet pågående process har och
spelar dubbeltrast och sidensvans en viktig
och helt avgörande roll som spridare av mistel.
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Leif Carlsson
Spillningen, en ”limslamsa” med inbäddade mistelfrön, fastnar ofta i grenverket. Trasten är sårbar
under tiden den gör sig av med spillningen, det tar
från några sekunder till närmare minuten. En stött
trast flyger undan med högt lyft stjärt och fladdrande
hög vingföring.
Foto: Leif Carlsson
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Sädgås
Foto: Leif Nyström, www.leifnystrom.com

Christian Cederroth
Foto: Jan Karlsson
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Tärnans
utbildningshelg

19-20 september

Vilken helg vi fick!

Vid 13:30 på lördagen den 19
september samlades ett stort
gäng glada fågelskådare vid
Ryssbergsstugan, och när vi
minglat en stund började eftermiddagens program. Tanken var att vi skulle ägna oss
åt kunskapsspridning inom
föreningen och ämnet var
sträckande sjöfågel.
Under eftermiddagen och
kvällen fick vi höra inte mindre än sju halvtimmeslånga
föredrag om olika artgrupper. Det var Ingvar Jansson,
Jan Sjöstedt, Jan Gustafsson,
Jukka Väyrynen, Göran Andersson, Lennart Wahlén och
Kalle Brinell som tog sig an
var sin artgrupp som beskrevs
i ord och bild. Vi fick bland annat lära oss hur
man skiljer en grågås från en sädgås, hur smålommar vickar huvudet när de sträcker, att
skarvar men inte gäss då och då glidflyger, hur
man kan skilja olika labbar genom att titta på
vingarnas bredd och position, hur olika alkor
håller kroppen i flykten, att bläsänder känns
igen på en stor vit fläck på vingen och att en
skräntärna kan liknas vid en jumbojet!
Allt detta varvades med pauser för fika och
mat. Ann Löwbeer höll ordning i köket och
såg till att vi alla fick en mycket god middag
med bärpaj till efterrätt.
Kvällen avslutades med att Christian Cederroth visade bilder och gav oss en nyttig repetition av det vi fått höra under dagen.
Undertecknad tog hand om våra nattgäster
som bodde ute på Femörehuvuds fyrvaktarbostäder.

Jukka Väyrynen, Foto: Jan Karlsson

På söndag samlades vi kl. 6:00 på Femörehuvud för att praktisera våra kunskaper från
igår. Christian Cederroth fanns på plats för
att coacha oss och kom med tips på hur vi
bäst skulle få syn på fåglarna och dessutom
bestämma vad vi såg. Ett underbart sensommarväder gjorde förmiddagen väldigt behaglig, men fågelsträcket var ganska glest. Men
visst såg vi en del fågel, och vi fick en trevlig förmiddag ute på Femöre. Vi kunde bl.a.
studera storskarv, stjärtand, skedand, knipa,
storskrake, småskrake och ejder för att se om
något hade fastnat från lördagens olika föredrag.
Totalt deltog 55 medlemmar i helgens aktiviteter, 51 på lördag och 47 på söndag. Det
finns redan nu planer på ett liknande koncept
till hösten, men då med ett annat ämne. Vi
kanske ses då?
Karin Lindström
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Sörmlands
Ejderhusprojekt
2016-2018
Under de senaste tjugo åren har den häckande ejderpopulationen i bl.a. Sörmland haft
en mycket kraftig nedgång. Orsakerna verkar vara flera, den främsta kan vara negativa
förändringar i Östersjöns vattenmiljö vilket leder till försämrad eller rentav ödesdiger näringstillgång för ejdern.
Dessa storskaliga förändringar, som inte ens forskningen har full kunskap om, kan vi inte
rå på i ett kortare perspektiv.

Ejder
Foto: Pekka Pulsa, www.pekkasbilder.se
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Havsörnar
Foto: Leif Nyström, www.leifnystrom.com

Två andra faktorer som helt säkert negativt
påverkat de allt färre häckande par som finns
kvar i ytterskärgårdarna är en ökad förekomst
av mink och framförallt havsörn.

samt plundrat bon på ägg. Endast ett fåtal
ungar har under 2015 setts på vattnet efter
örnarnas angrepp, trots att ca 100 par ejdrar
försökt att häcka.

En ökad jakt på mink i ytterskärgårdar är
önskvärd och viktig, men skall inte behandlas
här.

På initiativ av Nils Kjellberg, boende i skärgården på Ringsö och ordförande i Sörmlands
Skärgårds Intresseförening (SSIF), har fågelföreningen Tärnan i Nyköping/Oxelösund
och Föreningen Södermanlands Ornitologer
(FSO) startat ett projekt som syftar till att
skydda ejdrarna och deras häckningar på Hävringe.

På ön Hävringe, långt ute till havs utanför
Oxelösund, saknas en fast population av mink
p.g.a. det långa avståndet till innanför liggande öar och fastlandet.
Men där har i stället havsörnarna blivit ejderns, och även andra fågelarters, fiende nr 1.
I samband med två olika inventeringar på
Hävringe under häckningstid 2015 (se resultat i denna årsbok), har effekterna av örnpredation på ejder kunnat studeras.
Upp till 17 havsörnar (yngre ej könsmogna
örnar) har under ejderns ruvningstid samtidigt och stadigvarande uppehållit sig på ön
och systematiskt tagit ådor på åtkomliga bon
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Projektet är planerat att på under 3 år, 20162018.
Ejderhus har använts sedan mycket lång tid
tillbaka i bl.a. Norge och Island, med det
främsta syftet att till husbehov samla dun och
ägg. Under senare tid har i Norge även husen
(som delvis bevakats) använts som skydd mot
havsörnar, och under 2015 gjordes ett test i
Upplands skärgård med samma syfte och med
viss framgång.

Att nå framgång med ejderhus på Hävringe
har sannolikt stora chanser att lyckas, då förekomsten av mink saknas. Skulle mink upptäckas på ön efter t.ex. en isvinter till havs, så
är det relativt enkelt att eliminera arten innan
ejdern skrider till häckning.
Inom Tärnan, med FSO som huvudman, har
under hösten 2015 bildats en arbetsgrupp
bestående av fem personer. Denna grupp har
tagit kontakt med berörda parter och andra
intressenter. Således är markägaren Statens
Fastighetsverk, Sörmlands Sparbank, El- och
Stugföreningen på Hävringe, Hävringelotsarnas jaktvårdsförening, Naturskyddsföreningen
Nyköping & Oxelösund, Världsnaturfonden
(WWF), Länsstyrelsen i Sörmland, SSIF, Tärnan/FSO, SSAB samt Landstinget i Sörmland
genom Naturbruksgymnasiet vid Ökna alla
positiva och medverkande i detta projekt.
Vissa av dessa bidrager även med ekonomiska
medel för genomförandet och lärare/elever
vid Ökna-skolan tillverkar ejderhusen samt
deltager i uppföljningen som ett elevprojekt.
Även en båttransportör ut till Hävringe är bokad.
Totalt beräknas projektet kosta drygt 50000
kr under 2016, men kostnaden under 201718 kommer att bli betydligt lägre per år.
Under 2016 kommer 30 hus att placeras ut
på Hävringe under mars månad och samtidigt
byggs ca 30 enklare skydd på platser där så är
lämpligt.
Under april-juli kommer ön att besökas vid
flera tillfällen för inventeringar och studier av
ejderhusens användning.
Årets resultat skall presenteras senast den
31/8 2016.		
Lennart Wahlén

Ejderhusbygge,
Edvin Malmqvist
Foto: Stephan Gäfvert

WWF HAR DELFINANSIERAT
DETTA
PROJEKT
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Plötsligt händer det
eller "En hornugglas revansch"
Plötsligt händer det

Jag vaknade kvart i sex för att min fru Eva
skulle i väg till jobbet, jag vände på mig och
försökte somna om vilket jag normalt sett har
väldigt lätt för men just den här morgonen
fick jag för mig att jag skulle gå ut en sväng.
Vanligtvis har jag alltid vår borderterrier Signe
med men eftersom vår yngsta dotter var hemma så sov Signe sött hos henne och hade inte
alls lust att hänga med på en promenad. Så
jag tog tuben på axeln och kameran med mig
till plattformen på östra sidan av Vadsjön. När
Signe är med så brukar jag inte gå dit utan då
blir det längre promenader, nu var det tyvärr
inget vidare skådarväder. Det var blåsigt och
grått och inte var det så muntert på fågelfronten heller, men precis när jag skulle gå hem så
såg jag något i ögonvrån, men vad i hela....är
det inte två simsnäppor där nere???
Jag går ner mot Rävkullen för att komma närmare de misstänkta fåglarna och visst var det
två smalnäbbade simsnäppor men tyvärr kom
jag aldrig så nära att det kunde bli annat än
dokumentationsbilder.
Mycket besviken över de uteblivna kanonbilderna började jag gå hemåt och när jag var
nästan framme vid plattformen så flög det
upp något, MEN vad är det???? Fick bara en
snabb skymt sedan dök den ner och gömde sig
i det höga gräset och jag vågade knappt andas,
för jag måste ha en bild med mig hem för att
ta reda på vad det var jag sett. Plötsligt stod
Styltlöpare
Foto: Kjell Widén

den där helt öppet mellan två tuvor och jag
lyckades med konststycket att ta 15-20 taskiga suddiga bilder på en stillastående fågel
som bara stod 10 m från mig. Jag blev alldeles
för ivrig när jag såg vad som var i sökaren EN
STYLTLÖPARE. Att det då var första obsen i
Södermanland visste jag inte då.
När sedan fågeln flög upp och flög mot Rävkullen "sköt" jag några bilder från höften utan
några större förhoppningar men de bilderna
blev de bästa. Ibland har man tur och som i
trissreklamen säger, "plötsligt händer det" så
jag skulle nog köpt en lott den 7 juni!
Hornugglans revansch

"Hornugglans revansch" hur var det med den
då? Jo det syftar på för mig en mycket traumatisk upplevelse förra året när jag ungefär 100
meter från stället som jag upptäckte styltlöparen hittade en vad jag felaktigt trodde var
en påkörd och allvarligt skadad hornuggla.
Ugglan var mycket skadad, ena vingen pekade
framåt så jag avlivade och grävde ner den och
där kunde ju denna tråkiga historia ha slutat
om jag inte tagit några bilder och lagt ut dem
på Dagens Fågel som avlivad hornuggla. Jag
tror inte det tog mer än två minuter innan
en kille i Umeå kommenterade vänligt men
bestämt att det är ju en berguv!!
Himmel och pannkaka jag som redan hunnit
maila Naturhistoriska Museet om att jag hade
grävt ner en avlivad ringmärkt hornuggla och
från dem fick jag efter tre månader ett vänligt
mail att min hornuggla var en tre år gammal
berguv, ringmärkt i Stockholmstrakten.
För mig var det ju bara att gå ut och gräva
upp uven och ringa polisen, eftersom berguv
räknas som kronans vilt och ska lämnas till
polisen. Jag kan ju säga att polisen var lagom
roade över att få in en mycket trasig berguv

136 | Det sörmländska fågelåret 2015

Styltlöpare
Foto: Kjell Widén

och inte blev det bättre av att jag två veckor
senare när jag satt i möte på jobbet blev uppringd: ”Hej, det är Maud din gamla klasskamrat jag skulle bara tala om att berguven som
du lämnade in har vi nu transporterat till Naturhistoriska museet.”
Eländet slutar inte här för när min yngsta
dotter gifte sig någon månad efter denna tragiska händelse så hade dom en drink i baren
som hette "Hornugglans död" som smakade
hemskt och den var en blandning av alla slattar av diverse var för sig odrickbara spritsorter
och när man sedan blandade dem så ja inte
vart det bättre. Behöver jag säga att det var
den drink som först tog slut, för alla skulle ju
prova och alla ville ju höra historien om hur
drinken fått sitt lite ovanliga namn.....Jo det
var så att brudens far bla bla bla........
Jag hade stora förhoppningar om att nu när jag
upptäckt den första styltlöparen i Södermanland så skulle den här tråkiga historien med
berguven kunna vara förlåten men ack vad jag
bedrog mig. Min fru Eva sa ”Har du sett någon
svart stork i Vadsjön? Inte det, kom då igen
när du sett det!” Hon såg den när den var här

Kjell Widén
Foto: Jan Gustafsson

2002, jag jobbade då i Stockholm och missade
den vilket jag fått höra många gånger.
Så trots att jag blivit intervjuad av Sörmlandsradion och till och med hade omtalats i Radio
Dalarna, vilket vi fick höra när vi var där senare under sommaren, så räknas i min familj
svart stork högre än styltlöpare.
Kjell Widén
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Holk som hackats upp av större hackspett
Foto: Magnus Uvnäs
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Är större hackspetten
en doldis som boplundrare?
Många som sätter upp holkar känner till att
många småfågelholkar av trä hackas upp så
att ingångshålen blir större. Ofta är det större
hackspetten som är boven men även ekorrar
vill anpassa hålstorleken så att de kommer in.
Det kan nästan verka som en planerad strategi
för att kunna plundra holkarna på kommande
ägg och ungar eftersom hålförstoringar verkar
utföras hela året även om det mest sker när
det hörs tiggande ungar inifrån holken. Metallplåt runt öppningen är att rekommendera
men hackspetten hackar ibland upp hål på
andra ställen på holken. Lättbetongholkar är
mest hållbara och de kan hålla upp emot 50 år.
Med de nya alltmer populära insektsholkarna
så har nya möjligheter öppnats för de läraktiga spettarna. De många små hålen i dessa
holkar används och täpps igen av flera slags
äggläggande insekter som t ex solitära bin.
Hackspettarna lär sig snabbt var det finns
godis och kan lätt hacka upp de igentäppta
hålen. Därefter kan de med den långa tungan
dra ut ägg, larver och puppor. Dessvärre gör
de upphackade hålöppningarna att hålen ofta
inte längre lämpar sig för insekternas äggläggning. Ett finmaskigt metallnät en bit framför
hålöppningarna verkar kunna skydda mot
hackspettar.
Efter att jag nyligen läst att knipholkar också plundras av större hackspett så föll ännu
en pusselbit på plats. Under flera år
har det förbryllat mig att i de allt fler
knipholkar med okläckta äggkullar
som jag hittar så har jag ibland funnit hela och ibland sönderhackade
ägg. Korpar har setts ta knipor när
de skall ta sig ut ur holken men om
de alls tar sig in i holken är tveksamt.
Kråkor och skator lär inte heller våga
sig in i holkar och framförallt skulle
de då knappast lämna ägg kvar. Större
hackspetten däremot går ju gärna in i

holkar men har då kanske svårt att få med sig
så stora ägg vilket kunde förklara saken.
När jag för länge sedan försökte föda upp
tjädrar i en voljär ute i skogen kunde jag konstatera att en större hackspett plundrade de
reden med ägg som tjäderhönorna lade inne
i voljären – just genom att hacka sönder och
äta ur äggen på plats. Voljären var kråk- och
skatsäker men nätmaskorna var inte små nog
för att hindra hackspettar att komma in.
Ett annat exempel på större hackspettens kanske okända vanor är några bilder som jag tog
nu i juni. En hackspett landade i en stor al och
den verkade mystisk på något sätt varför jag
riktade mitt teleobjektiv ditåt. I nästa ögonblick flög den igen och på bilderna jag hann ta
kan man se en fågelunge dingla i hackspettens
näbb. Ungen hålls fast med näbben i näbben.
Av storleken att döma skulle jag gissa att det
kan vara en bortrövad unge av trast eller stare
men utseendet gör att det också kan vara en
hackspettunge. Om det är en hackspett undrar jag om det var en egen unge som skulle
flyttas eller om det är grannens bortrövade
unge. Vi har två par större hackspettar i området så vem vet?
Ju mer jag lär mig om naturen omkring mig
desto mer vill jag få reda på.
Magnus Uvnäs

Insektsholk
Foto: Magnus Uvnäs
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Lövurskog.
Foto Leif Ekblom
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En urskog av lövträd
– ett blivande naturreservat?
Längst norrut på f.d. P10:s Norra övningsområde ligger gårdssamlingen Husby, som består
av tre gårdar – Husby Östra, Husby Mellangård och Husby Västra. Mellan gårdarna och
Mälaren sträcker sig en skogsremsa på 100200 meter bred. Skogen är till sin absoluta
övervikt beklädd av lövträd. Mest ädellövträd
– lind, ask, ek. En hel del hassel finns också.
Mellan Mellangården och Östra går en väg ner
genom skogen till en allmän badplats. Det här
skogspartiet blev under drygt 60 år förskonat
från övningsverksamhet och fick leva sitt eget
liv. Inga fordon har varit i området, ingen avverkning och inget ingrepp över huvud taget
har skett. En successiv urskog har växt fram.
Efter regementets nedläggning 2006 har området blivit tillgängligt för allmänheten. Två
av gårdarnas bostadshus är också numera
uthyrda av Statens Fastighetsverk som sommarbostäder. Vi har nu även upptäckt att
”fastighetsrör” har tillkommit, vilket tyder på

avstyckning och försäljning. Vad kommer då
att hända med strandskogen? Nya ägare vill
säkert ha sjöutsikt. Även om nu strandskogen
inte ingår i de friköpta tomterna, vad är det
som säger att inte en ”försköning” av skogen
kommer att göras. SOK och Naturskyddsföreningen har nu uppvaktat länsstyrelsen
och kommunen i frågan och hoppas på att
en ”skyddande hand” kan läggas över området genom bildandet av ett naturreservat. En
slagning i Artportalen visar att 111 arter har
rapporterats från Husby (inkl. sjöområdet utanför Husby). I lövskogen häckar bl.a. grönsångare, gransångare, härmsångare, svarthätta,
ärtsångare, törnsångare, svartvit flugsnappare,
grå flugsnappare, hackspettar, trastar, näktergal, kattuggla, göktyta, gärdsmyg och stenknäck. Sjungande mindre flugsnappare och
rosenfink har också noterats. Artlistan gör att
området är synnerligen värdefull att bevara
för framtiden.
Leif Ekblom

Rosenfink
Foto: Leif Nyström, www.leifnystrom.com
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Lars Broberg
Foto: Sven Blomqvist
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Sveriges ”Mr Rördrom”
har flera fågelsträngar på sin lyra

Den 8 maj 1944 är ett viktigt datum i Lars
Brobergs liv. Då hörde han för första gången
en tutande rördrom. Rördrommen hördes i
Södra Kärrlången, en fågelsjö mellan Mariefred och Strängnäs, dit Lars ofta cyklade från
hemstaden Strängnäs. Vid denna tid var rördrommen mycket ovanlig i Sverige och kunskaperna om arten rudimentära. Lars tror att
rördrommarna i Tyskland kanske fann miljön
där otrevlig med allt skjutande och bombardemang under kriget och drog sig norrut. Strax
efteråt fann han rördrom i Sörfjärden, en stor
och grund mälarvik med många öar och stora
vassar mellan Strängnäs och Eskilstuna. Alltsedan dess har Lars kontinuerligt observerat
och studerat rördrommar i Sörfjärden - en
observationstid på mer än 70 år! Numera är
Sörfjärden en av de viktigaste häckningslokalerna i Sverige för rördrom.
En annan viktig hädelse i Lars fågelliv var när
han 1941 besökte Naturhistoriska Riksmuseet
med sin mor. En observant vaktmästare upptäckte Lars´ fågelintresse och uppmanade honom att ta kontakt med Ringmärkningscentralen på museet. Det gjorde han och har sedan
dess haft personlig ringmärkarslicens för alla
arter. Den senaste gäller till 2017. Lars, som
är mycket för att anteckna och dokumentera,
räknar med att han under åren ringmärkt cirka 90 000 fåglar, varav 220 rördrommar och
1250 bruna kärrhökar.
Hur började Lars´ fågelintresse?

Lars växte upp i Äsköping, Julita, där fadern
var provinsialläkare. Pappan samlade skalbaggar, så naturintresset fanns där men inriktningen på fåglar stod Lars själv för. Han hade kläm
på alla kråk- och skatbon i ekbackarna runt
hemmet. När Lars var 11 år flyttade familjen
till Strängnäs och han har alltsedan dess varit
stiftsstaden trogen. Han gick i Strängnäs högre allmänna läroverk och i en parallellklass

gick Gunnar Brusewitz som var lika fågeltokig
som Lars. Gunnar var dock ingen bra skådarkompis eftersom han redan då var konstnär
och oupphörligt hittade motiv som han skulle
stanna och teckna av. Lars har alltid föredragit att skåda på egen hand, gärna i form av
projekt, och han har varit mest intresserad av
fåglarnas förekomst och häckning.
1943 tog Lars studentexamen och läste sedan zoologi och botanik i Uppsala. Ingen på
institutionen var specialintresserad av fåglar
och ornitologi ansågs inte ”fint”. Lars insåg att
om han skulle fortsätta som biolog fick han
antingen bli lärare eller ”professor på daggmask”. Han gjorde istället militärtjänst, som
stridsvagnsförare på P10 i Strängnäs. Efter
ett halvår tröttnade han, sökte tandläkarutbildning och kom in i Malmö. Under tiden i
Skåne åkte Lars motorcykel mellan de olika
fågelsjöarna. Fågelstationen i Falsterbo fanns
ännu inte men sträckräkningen på höstarna
var igång. Lars deltog och observerade bl.a. en
skruv med 300 ormvråkar och en skrikörn.
I Ottenby och på Capri

Fågelstationen i Ottenby startades 1946 av
SOF under ledning av Gunnar Svärdson. Lars
ringmärkte där 1947-48. Då fanns inga slöjnät utan man byggde Helgolandsfällor och
schasade in fåglarna från fyrträdgården. Efter
tandläkarexamen var Lars assistenttandläkare
i bl.a. Skara, där han träffade Per-Olov Swanberg. PO var tandläkare och studerade nötkråkor på Billingen samt var engagerad i restaureringen av Hornborgasjön. Lars´ förmåga att
hitta fågelbon kom väl till pass.
Fågelstationen på Capri startades 1956 på initiativ av Josef Oliw som förvaltade San Michele efter Axel Munthes död. Carl Edelstam
var pionjär, men Lars kom strax efter. Då hade
slöjnäten kommit och man hade från början
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6 nät. Man märkte från april-juni och Lars
deltog vid 7 månadslånga tillfällen. Man var
mest intresserad av fåglar som var på väg till
Norden men Lars har hållit många sommargyllingar i sin hand. Nu har italienarna tagit
över verksamheten.
Etiopien

I närheten av Sörfjärden bodde en mycket
skicklig konservator, Svante Pohlstrand, som
Lars lärde känna. 1956 flyttade Svante till
Etiopien och blev bl.a. konservator åt kejsare
Haile Selassie. Lars hälsade på flera gånger och
passade då på att ringmärka, mest vadare som
kunde tänkas vara övervintrare från Sverige:
småsnäppa, brushane och grönbena. Dessutom fångades bl.a. en långtåsnäppa, vilket var
första fyndet i Afrika och publicerades i den
ansedda tidskiften The Ibis. Under en av dessa
resor träffade Lars sin fru Agneta som hälsade
på en släkting som tjänstgjorde i det etiopiska
flygvapnet. Många svenskar gjorde det på den
tiden, bl.a. Carl-Gustaf von Rosen.
Hartsö-Enskär

Raritetskommittéer bildades i Sverige 1964
på SOFs initiativ i varje län. Lars kom att ingå
i den sörmländska. Medlemmarna i kommittén tyckte att det borde finnas en fågelstation
i Sörmland. Valet föll på Hartsö-Enskär som
är den sydligaste utposten i Trosa skärgård
och borde passeras av många flyttfåglar på väg
söderut. Där fanns en militärbarack, som dock
inte var tillgänglig, varför man de första 10
åren var hänvisad till tält och trangiakök. Lars
ringmärkte där en vecka per säsong under
ett decennium. Han uppskattade att se litet
andra arter än i Mälardalen. Hustru Agneta
var med och hade bl.a. till uppgift att avlägsna
fästingar på personalen. Ingen fick, såvitt känt,
Borrelia eller TBE (Tick-borne encephalitis).
Studier av rördrom

Det var i Sörfjärden som Lars hade sin huvudsakliga ornitologiska verksamhet. Sedan 1945
har han följt rördrommens utveckling. Det
är en svårstuderad art eftersom den rör sig i
vassen och sällan flyger. Då hannarna tutar är
de dock relativt lätta att räkna. Beståndet har
ökat fram till toppåret 1978 då 28 tutande
hannar identifierades samtidigt.
Då hannarna fullgjort sin uppgift i reviret
drar de vidare till nya jaktmarker och honorna sköter helt omvårdnaden av ägg och ungar.
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När boet byggs i april är vattenståndet ofta
högt. Om det sedan sjunkit när äggen kläckts
och ungarna skall ha mat kan honan behöva
flyga till och från boet. Hon kan då observeras
från strandängen och boet lokaliseras genom
noggrann kompassgång genom vassen. På så
sätt har Lars lyckats ringmärka 160 ungar.
Ett problem är att ungarna vid cirka två veckors ålder lämnar boet och finns i närheten när
honan kommer med mat. De är då omöjliga
att få tag i. Lars löste detta genom att sätta
en ring av lågt hönsnät runt boet. Nätet lutades inåt och de ungar som var utanför kunde
klättra in medan de innanför blev kvar. På så
sätt kunde hela kullar ringmärkas. I början
blev det en hel del återfynd från Västeuropa,
men de upphörde i stort sett då rördrommen
fridlystes 1975.
Samarbete med Ingemar Lind

År 1991 kontaktades Lars av naturfilmaren
Ingemar Lind som ville försöka filma rördrom.
Hur skulle det gå till inne i vassen? Man kom
då fram till att skaffa den bästa bashögtalare
som stod till buds och spela upp en tutande
drom under häckningsperioden. Det fungerade! Drommen kom klivande, lämnade till och
med vassen och gick ända fram till högtalaren
på strandängen. Ingmar fick sina filmbilder.
Rördrommar med radiosändare

Högtalaren som användes vid filmarbetet
kompletterades med ett nät i vinkel och ett
gömsle för Lars. Rördromshannen kunde då
fångas med håv eftersom den ofta fastnade
med den hullingförsedda näbben i nätet. Fåglarna väger 2 kg och är ganska aggressiva varför blodvite inte sällan uppstod.
På detta sätt har 60 rördrommar ringmärkts
och ibland återfångats. En del har också försetts med radiosändare. Till en början limmades små sändare om 6 gram på stjärtfjädrarna.
Dessa tappas dock när fågeln ruggar på högsommaren. De gav upplysning om hannarnas
rörelser dessförinnan och när ruggningen inträffade. Femton stycken har satts på och två
sändare har återfunnits, varav en låg på ett
nyligen använt grågåsbo!
På senare år har större satellitsändare satts på
som en ryggsäck. De kostar 25 000 kr/styck
och spårningen via ett företag lika mycket.

Lars Broberg med brun kärrhöksunge
Foto: Peter Hennix

Fiskgjuse
Foto: Mauri Karlsberg, www.karlsbergsfoto.com
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Rördrom
Foto: Pekka Pulsa, www.pekkasbilder.se
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Fem sändare har satts på rördromshannar, varav två med solpanel. Annars håller batteriet
ett år. Sändarna visade sig dock endast fungera på sommarhalvåret. De sändare som hittills
fungerat visar att drommarna rör sig mycket
mellan olika sjöar och kusten samt att de flyttar ner längs ostkusten.
Brun kärrhök är lättare. De flyger över vassen
och slår ned direkt på boet. Det är då lättare
att hitta med hjälp av kompass. På detta sätt
har Lars ringmärkt över tusen boungar.
Idö märkplats

I början av 80-talet undrade man vilken väg
blåhakarna tar då de flyttar söderut. Lars inrättade då Idö märkplats mitt i vasshavet i
sydvästra hörnet av Sörfjärden. Han satte upp
20 nät som satt uppe 50 dagar per säsong.
Han skötte allt själv. Första åren utgjorde
blåhakarna 10 % av fångsten under augustiseptember. Ett bra utbyte således. Numera är
blåhakarna färre men skäggmesarna fler. Ringmärkningen har bedrivits varje år sedan mer
än 30 år och sammanlagt har det blivit cirka
62 000 individer. Resultaten har publicerats
varje år i fältstationen Rördrommens årsskrift. Fältstationen ligger strax intill och är
ett samarbetsprojekt mellan fågelklubbarna
och Naturskyddsföreningarna i Eskilstuna och
Strängnäs. Lars är mycket engagerad i fältstationens verksamhet och hyrde under många
år soldattorpet strax intill som sommarstuga.
Han var ju ändå vid fjärden mest varje dag
under säsongen.

bestämt om det blir ytterligare en ringmärkningssäsong ute i vassen, men det lutar åt det.
Han kommer säkert att vara ute runt fjärden i
stort sett varje dag under säsongen. Både Lars
och hans bil är terränggående.
Den dag som Lars intervjuades för denna artikel (2 mars 2016) hade det äntligen blivit
gångbar is på Sörfjärden. Lars och gode vännen
Ture Persson var ute på förmiddagen och röjde
vass framför fågeltornen och lagade måslådor.
Då upptäckte de att i en hög al som precis 5
år tidigare gjorts i ordning för att fiskgjusen
skulle kunna bygga bo hade höga skott vuxit
upp runt den tidigare toppen, så kallade lyror.
Detta omöjliggjorde bobygge. Sagt och gjort!
Lars klättrade upp och fixade till toppen,
trots sin ålder och utbytta höftleder. Otroligt
och litet dumdristigt! Lars försvarade sig med
att han gått ”apkursen”. När detta skedde är
dock oklart.
Strängnäs 6 mars 2016
Sven Blomqvist

Blåhake
Foto: Mauri Karlsberg, www.karlsbergsfoto.com

Sedan 2001 har verksamheten vid Idö märkplats dragits ner så att 4 nät sitter uppe under
25 dagar under perioden juli-oktober. I stället lockas fåglar med en högtalare som spelar
blåhake- och skäggmessång. Förhoppningsvis
skall hela materialet publiceras.
Aktuella projekt

Under vintersäsongen håller Lars numera på
med ett gigantiskt projekt: att lägga in alla
sina data och anteckningar sedan 40-talet på
Artportalen som tidigare hette Svalan. Det är
långt ifrån färdigt. Allt finns i pärmar och anteckningsböcker.
Trots sin ålder är Lars i högsta grad aktiv som
ornitolog. Han väntar med spänning på att
sändarna på de två aktuella rördrommarna
skall komma igång i april. Han har ännu inte
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Jukka Väyrynen med storlom.

Ringmärkarplatsen
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Förberedelse

Storlommens spridningsoch flyttningsmönster
- en projektidé
Den som befann sig vid Gölsjön, strax norr
om Båven natten den 15-16 augusti 2015
kunde väl knappast undgå att notera att några
personer med båt och en stark strålkastare
befann sig ute på sjön under några av dygnets mörkaste timmar. Vad som försiggick var
ett test för att undersöka om s.k. ljusfångst
fungerar för storlommen. Men varför gjordes
testet? Svaret kommer längre fram i artikeln,
men först en del bakgrundsinformation.
Storlommen - en nordisk ansvarsart

Hur vi i Sverige, Finland och Norge förvaltar
storlommen är avgörande för artens framtid i
ett större europeiskt och internationellt perspektiv. Beståndet i Europa (utanför Ryssland)
omfattar 18 800 - 22 700 par, varav mer än 98
% häckar i de nordiska länderna och närmare
en tredjedel i Sverige.
I Södermanlands län häckar drygt 200 par,
vilket svarar mot ungefär 3 % av det svenska
beståndet och 1 % av den europeiska populationen. Det betyder att hur vi tar hand om
länets storlommar är av betydelse både i ett
nationellt och europeiskt perspektiv.
Vi har en ganska bra bild över hur det går för
storlommen i Sörmland. Inom ramen för arbetet inom Projekt LOM har flera FSO-medlemmar medverkat med rapporter för ett eller
flera år, antingen genom direktrapportering
till projektet eller att lägga in sina observationer på Artportalen. Häckningsutfallet i Södermanland har legat på i medeltal 0,44 stora
ungar per par och år under perioden 19942015, och det finns ingen tidstrend. Beräkningarna bygger på årliga uppgifter från 9-44
par. Ungproduktionen har legat på samma
nivå som för landet i övrigt och den bedöms
ha varit tillräcklig för att kompensera för den
årliga dödligheten och att hålla storlomsbeståndets storlek på en oförändrad numerär.

Men vi saknar annan viktig kunskap som behövs för en kompetent och framgångsrik förvaltning. Vi har till exempel ingen modern
information om storlommens flyttningsvägar
och övervintringsområden. Det är en allmän
uppfattning att de svenska storlommarna har
två flyttningsriktningar; mot SV till Skagerack, Kattegatt, Nordsjön och vidare, och mot
SO till Svarta Havet och de östra delarna av
Medelhavet. Men antalet återfynd av ringmärkta fåglar är få, och det finns inget långdistansfynd (>100 km) efter 1979 och sett till
hela landet.
En viktig erfarenhet efter mer än 20 års arbete inom Projekt LOM är att man i skötsel och
förvaltning inte bara kan se till de enskilda
häckningssjöarna. Vi har lärt oss att lommen,
utöver häckningssjön, också uppsöker andra
sjöar och att det sker sociala kontakter med
andra storlomspar; i samma häckningssjö när
det rör sig om större sjöar men kanske framför allt mellan fåglar från olika häckningssjöar. Många har noterat hur lommarna samlas i
grupper, under hela häckningssäsongen, men
framför allt under högsommaren och därefter
och framtill avflyttningen, och man har fascinerats av de ritualer som lommarnas utför
tillsammans, ibland med ganska ljudliga lätesyttringar.
Helt klart har storlommarna bra koll på sina
grannar i angränsande sjöar och att ansamlingarna av storlommar spelar en stor roll i detta
sammanhang. Men hur det lokala/regionala
spridningsmönstret ser ut mer i detalj vet vi
föga om. Över hur stora områden rör sig lommarna under häckningstiden? Vilka sjöar är
viktiga samlingsplatser och i vilka avseenden
skiljer sig dessa från andra sjöar? Vilka är flygstråken mellan olika sjöar? Bristen på kunskap
gör det svårt att bedöma hur storlommen kan
påverkas av exploateringar av skilda slag. ExFöreningen Södermanlands Ornitologer | 149

empelvis hade planeringen av vindkraftsanläggningar kunnat ske betydligt smidigare och
med färre konflikter om kunskap av det här
slaget funnits tillgänglig.
Förstudie inför ett framtida telemetriprojekt
Förvaltningen av storlommen måste alltså ske
i ett landskapsperspektiv där man tar hänsyn till att olika sjötyper har olika funktioner
som tillsammans är viktiga för storlommarna
- man kan alltså inte bara se till var och en av
de enskilda häckningssjöarna. Mot den bakgrunden har Projekt LOM tillsammans med
några fågel- och naturföreningar i Sörmland
genomfört en förstudie inför ett eventuellt
framtida projekt med syftet att förbättra vår
kunskap om storlommens spridnings- och
flyttningsmönster - både storskaligt över en
årscykel och lokalt/regionalt under häckningsperioden.
Under de senaste åren har en teknik som bygger på inopererade radiosändare och satellitbaserad telemetri utvecklats för flera olika
sjöfågelsarter, bl.a. skarvar och dykänder. Vad
gäller lommar har metoden använts för svartnäbbad islom, vitnäbbad islom och smålom.
På ganska nära håll och för smålommen inleddes vintern 2014-15 ett projekt där tolv fåglar
infångades nattetid på övervintringsplatser i
Nordsjön utanför de danska och tyska kusterna i mars-april 2015; www.divertracking.
com/. Man har nu kunnat följa fåglarna under
flyttningen till häckningsplatserna och i häckningsområden spridda från Grönland i väster
till öster om Uralbergen. Där har man även
kunnat kartlägga fåglarnas lokala och regionala förflyttningar under häckningen. För några
av fåglarna har sändarna upphört att fungera,
men för de återstående har man även kunnat
följa höstflyttningen och ruggningen under
senhösten.
BirdLife Finland har även testat metoden på
storlom. I augusti 2015 förseddes två lommar
med en inopererad radiosändare, en adult fågel och en årsunge. Fåglarna flyttade under
hösten mot sydost genom Vitryssland och
Ukraina till Svarta Havet. I skrivande stund
(22 januari 2016) befinner sig den adulta fågeln vid den turkiska kusten av Svarta Havet,
medan kontakten med årsungen tappades i januari 2016; www.luomus.fi/en/satellite-blackthroated-divers.
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Med ett projekt av det här slaget kan vi alltså
ganska snabbt skaffa oss bättre kunskap och
underlag så att markanvändning och utbyggnadsprojekt av skilda slag kan genomföras
med bättre hänsyn till natur- och kulturvärden av skilda slag, inklusive fågelfaunan.
Tänkbara konflikter kan identifieras tidigare
under planeringen och således kanske lösas
smidigare, till fördel för alla parter. Med fokus
på storlommen syftar det här projektet alltså
inte enbart till en bättre generell kunskap om
arten, utan resultaten ska också kunna användas i praktisk planering där man måste ta hänsyn till en fågelart där vi i nordiska länderna
har ett internationellt ansvar.
Ett framtida projekt innehåller följande moment:
• Förberedande arbete: Tillstånd, etisk
prövning, inköp av sändare m.m.
• Fångst av lommarna, nattetid med s.k. ljusfångst. Fångsten sker under eftersommaren.
Då undviker man störningar som kan påverka
häckningsutfallet, och dessutom är nätterna
för ljusa för ljusfångst före augusti-september.
Fångsten bör ske lugnt och gärna lite disigt
väder eller lätt regn, och det bör inte vara
månsken.
• Inoperering av radiosändare och frisläppande av lommarna: Sändarna levereras med
ett batteri med en förutbestämd ungefärlig
livslängd. De sändare som användes i smålomsprojektet vägde mellan 26 och 38 gram.
Det operativa ingreppet tar ungefär 1½ timme, varefter fåglarna vårdas och frisläpps på
fångstplatsen så fort som fågelns återhämtning och kondition tillåter detta (normalt betydligt mindre än ett dygn).
• Uppföljning och analys av data under den
tid sändarna är i funktion, ca 12 månader.
Därefter vidtar analys och publicering av resultaten.
I tidigare undersökningar av lommar har bortfallet varit drygt 40 %, dvs. att användbar information erhölls från drygt hälften av fåglarna. Bortfallet är en kombinerad effekt av att
någon/några av sändarna kanske inte fungerar
som avsett och att fåglar kan ha dött.
Vid bedömningar om metoden kan accepteras ur etisk synpunkt bör man ta fasta på att
erfarenheterna från tidigare undersökningar
av lommar (svartnäbbad islom och vitnäbbad
islom i Nordamerika) tyder på att den årliga
överlevnaden inte har påverkats nämnvärt,

Fr. v. Ramunas Zydelis, Torsten Möller, Mats O. G. Eriksson, Jukka Väyrynen, Lennart Eriksson, Stefan Heinänen, Leif Carlsson, Göran Altstedt, Anders Rehn

Fångst av storlom.
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och att bortfallet i absoluta tal kan antas bli
ytterst marginellt i relation till annan dödlighet. Detta ska vägas mot att studien har förutsättningar att leverera resultat som på sikt
”rädda” ett betydligt större antal fåglar, förutsatt att resultaten används på ett relevant sätt
i den framtida förvaltningen.
Testfångst av storlom

För att man på ett trovärdigt sätt ska kunna
använda förstudien som ett underlag i kommande kontakter med forskningsinstitutioner
och tänkbara finansiärer är det naturligtvis
viktigt att visa att den tilltänkta metoden
fungerar. Ljusfångst har visat sig fungera för
smålom såväl som för svartnäbbad islom och
vitnäbbad islom, så det fanns goda skäl att
anta att metoden fungerar även för storlommen - men helt säkra var vi inte.
Ljusfångstmetoden bygger på att lommarnas
fångas under natten genom att de bländas med
en ljusstark strålkastare. Då paralyseras fågeln
och den kan fångas in med en håv från en båt.
Det finns alternativa metoder, såsom att jaga,
eller genom att spela upp läten locka in fågeln
i en tillfälligt uppsatt nätfälla på stranden eller genom att använda fjärrmanövrerade fällor
på boet. Men dessa metoder är mer arbetskrävande och fångst av lommar på bo medför en
påtaglig risk för att häckningen överges.
Fångsten utfördes av båtbesättning på tre
personer; en båtförare, en person i fören som
hade hand om strålkastaren och en person
som skötte håven. Under totalt tre timmars
fältarbete infångades två lommar. Fåglarna
togs iland för ringmärkning och vägning samt
mätning av ett antal standardmått (näbblängd,
tarslängd, vinglängd). Dessutom fotograferades ryggmönster, halssida, strupe och vingundersida, bl.a. eftersom mönstren på rygg och
hals varierar individuellt.
Storlommen är en totalfredad fågelart, och
självklart får man inte fånga storlommar utan
att man har alla tillstånd i ordning. Testfångsten i Gölsjön skedde i samråd med Ringmärkningscentralen vid Naturhistoriska Riksmuseet och inom ramen för de bestämmelser
i jaktförordningen som reglerar fångst av fåglar för ringmärkning.
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Tack till alla som hjälpt till

Flera personer har på ett eller annat sätt medverkat i arbetet med förstudien:
• Ramunas Zydelis och Stefan Heinänen, som
båda är knutna till konsultföretaget DHI i
Köpenhamn. De medverkade vid testfångsten
med många värdefulla erfaren heter från tidigare projekt avseende telemetristudier av smålom och andra sjöfågelarter.
• Maja Rappe och Anders Nilsson erbjöd Altnäs som en bas för fältarbetet i samband med
testfångsten, bjöd hela arbetslaget på middag
och fika, och ordnade med logi för de tre personer som var tillresta från annat håll.
Mot bakgrund av deras veterinärkompetens
har de också bidragit med frågor om och synpunkter på hanteringen av infångade lommar.
• Jukka Väyrynen ordnade med nödvändiga
tillstånd från Ringmärkningscentralen och
ansvarade tillsammans med Göran Altstedt
för mätning, vägning och ringmärkning. Andreas Grabs ansvarade för fotodokumentation
i samband med märkning och mätning av fåglarna.
• Lennart Eriksson, Leif Carlsson och Anders
Rehn ansvarade för de praktiska förberedelserna i samband med testfångsten genom a t t
se till att båt, eldriven utombordare, strålkastare och annan utrustning fanns på plats.
• Leif har också haft ett huvudansvar för att
följa storlommarnas uppträdande i Gölsjön och
att uppgifterna har lagts in på Artportalen.
• Torsten Möller, chefsveterinär vid Kolmårdens Djurpark, medverkade vid testfångsten.
Med ledning av bland annat lommarnas beteende bidrog han med tankar om och synpunkter på vad man bör beakta när det blir aktuellt
att ta hand om infångade fåglar för inoperation av radiosändare. Torsten har också följt
upp med viktiga och värdefulla synpunkter
inför nedsövning och det operativa ingreppet
då lommarna ska förses med sändare.
• Markägare och kringboende vid Gölsjön
som lämnat sitt medgivande till testfångsten i
augusti och ställt en reservbåt till förfogande.
Ekonomiska bidrag för att täcka upp kostnader för resor och utlägg har erhållits från
Alvins Fond och fyra ideella naturvårdsföreningar i Södermanland: Föreningen Södermanlands Ornitologer, Naturskyddsföreningen
Sörmland, Fågelföreningen Tärnan och Ornitologiska Klubben i Eskilstuna.

Vad händer nu?

En preliminär kostnadsberäkning för ett telemetriprojekt omfattande ungefär tio fåglar
landar på ungefär 2 miljoner kronor. Dessutom regleras hela hanteringen av lommarna
och inoperationen av radiosändarna av ett
ganska komplicerat regelverk som bland
annat innefattar en djurförsöksetisk prövning
och att de personer som gör ingreppet har

den utbildning som behövs. Vi har alltså två
stora utmaningar framför oss; dels att hitta finansiering, dels att etablera kontakt med en
forskningsinstitution som både har intresse
och kompetens att genomföra projektet samt
uppfyller de många formella kraven på hur
lommarna ska hanteras från att de infångats
till att de kan frisläppas igen.
Mats O. G. Eriksson

Samtliga foton i denna artikel är tagna av Andreas Grabs

Halsteckning på storlommen
som fångades.
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Bofinksvår
Det finns fåglar och fåglar. Några är exklusiva
och ovanliga fåglar som man kanske bara ser
en gång i livet. Några är vanliga vardagsfåglar
som vi har omkring oss hela eller stora delar
av året. Men även om en fågel är vanlig så kan
känslan för arten vara högst skiftande, från
likgiltighet till något som nästan kan liknas
vid kärlek.
En av de vanligaste, men ändå en oftast omtyckt fågel är bofinken. Med ett uppskattat
bestånd om 10 miljoner par är bofinken en av
landets allra talrikaste fåglar. Bofinken ställer
inte speciellt höga krav på miljö. Oberoende
av om man bor i samhällen eller på landet,
i barrskog eller lövskog så finns bofinken där
i vår närhet. Oräddheten är typisk för arten.
Den är lätt att få syn på och ofta låter bofinken oss komma nära.
Möjligen kan vissa bofinkar bli alltför lättstuderade runt uteserveringar där de inte drar sig
för att ta för sig av en obevakad bulle. Den
största anledningen till att jag i detta kåseri
vill slå ett slag för bofinken är absolut för
sången.
Bofinken kommer till våra trakter i slutet av
mars och början av april. Innan bofinkens ankomst har vi bara hört mesarnas filande läte
och någon enstaka trevande koltrast. Men den
dagen då vinden går över mot syd och man
känner att våren är nära då fylls på några dagar
parker och skogar av ”riktig” fågelsång, bofinken har kommit och vårens mäktiga ljudkuliss
av fågelsång har börjat.
Hur låter då en bofink?

Att i skrift beskriva en porlande sångstrof är
inte lätt men det är en glad ramsa som slutar
med en liten knorr. Vill man lära sig sången
är det enklast att gå ut och leta upp närmaste
bofink och bara lyssna. Bofinkssången är så
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pass vacker att man förr höll bofinken som
burfågel i Europa där särskilt skönsjungande
exemplar kunde betinga höga priser.
I det gamla bondesamhället var fåglarna viktiga. Olika tecken tyddes när de första fåglarna
kom på våren och av deras sång spåddes allt
från väder och skördeutfall till farsoter och
krig. En sådan vanlig fågel som bofinken som
lätt kunde identifieras var idealisk att använda
till allehanda spådomar.
Bofinken har i Sverige haft många dialektala
namn som anknyter till fågelns vanor och läte.
På den tiden som hampa odlades i stor skala
var bofinken känd för att hålla sig framme och
kalasa på utsädet. Av den anledningen finns
de dialektala namnen hampsparv i Dalarna
och hamptätting i Småland. Det finns många
lokala namn med ledet kvint, pink och vint i
namnet, det är läteshärmande omskrivningar
av fågelns kvittrande. Vårt nu officiella namn
bofink kommer från Europa, närmast från
Danmark, där fågeln heter bogfink, bog efter
trädet bok.
Bofinkens sång har förr beskrivits i många
ramsor för att lättare komma ihåg den. Ramsorna kunde vara de nämnda spådomarna
men också retsamma ramsor. I boken Fåglarna
i Folktron beskriver författaren Carl-Herman
Tillhagen en insinuant ramsa från Sörmland.
Pigan å drängen! På ängen! Fy skäms! Pigan å
drängen! På ängen! Fy skäms!
Leden Fy skäms är den lilla knorren på slutet
i sångstrofen. Ramsan finns nedtecknad i ”Bidrag till Södermanlands äldre kulturhistoria”
publicerad i Uppsala 1889.
Bofinkens utseende

Ni har säkert hört historien om fadern och
den vetgiriga sonen som var ute och gick i

skogen. Sonen fick syn på en fågel och frågade
vad det var för en? – Det är en bofink, sa fadern. Efter en stund kom en annan fågel och
sonen frågade. – Det är en bofink, förkunnade
fadern igen. När det hela upprepades ännu en
gång undrade sonen ”Kan en bofink se ut hur
som helst?”. Till faderns försvar kan man säga
att säkert minst en av de tre fåglarna var en
bofink, statistiskt sett.
Dessutom är det inte är enkelt att kort beskriva en bofink. Bröstet är hos äldre hanar
vackert rött medan resten av fågeln är ganska flammig i grått, vitt och brunt och till det
kommer en olivfärgad rygg som gör den knepig att berätta om i några korta karaktärsdrag.
Mest av allt liknar den en bofink helt enkelt.
Fadern i historien var troligen ingen ornitolog
men till viss del hade han rätt, en bofink har
olika utseenden beroende på var den lever
Azorisk bofink

För en art som bofink, som finns från Västeuropa till Iran och med isolerade förekomster
på öarna i Atlanten, varierar utseendet. Åker
ni på semester till Kanarieöarna eller Azorerna finns bofinkar med annat utseende än i
Sörmlandsskogarna, färgerna är i stort desamma men nyanserna skiljer sig högst väsentligt.
Azorernas bofink är till exempel betydligt
mera matt i sina färger.
Mitt tips är att njuta av bofinkarna. Sången
är så mycket vår och bär på ett kulturarv som
kan vara spännande att reflektera över. Kanske kan ni hitta en egen minnesramsa i sångstrofen som gör den lätt att komma ihåg. Och
glöm inte att rapportera om ni hittar en häckning. Det är Atlasinventeringstider och då är
det viktigt att få med alla fåglar som häckar i
alla 5x5 kilometersrutor, bofinkar också.
Bertil Karlsson

Övre bilden:
Azorisk bofink
Foto: Bertil Karlsson
Undre bild:
Bofink
Foto: Bertil Karlsson
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Hänt i regionalföreningen

Föreningen Södermanlands Ornitologer (FSO)
Verksamhetsberättelse för 2015

Styrelse och övriga funktioner under året
har varit:
Styrelse:

Ordförande:Ingvar Jansson, Nyköping
Vice ordförande: Krister Aronsson, Katrineholm
Sekreterare: Lennart Eriksson, Eskilstuna
Kassör: Örjan Jitelius, Trosa
Ledamot: Steffan Kluge, Malmköping
Ledamot: Judith Lambert, Flen
Ledamot: Peter Larsson, Strängnäs
Styrelsen har under året haft 5 möten.
Adjungerade:

Till styrelsen har Jan-Eric Hägerroth, Nyköping och Peter Hellström, Tullinge adjungerats som resurs i frågor som berör fågelskydd
havsörn, kungsörn respektive tjäder samt Jukka Väyrynen, Malmköping i vindkraftsfrågor
och i arbetet med FSO: s ansvarsarter

Regional Rapportkommitté:

Håkan Lernefalk, Katrineholm,
Sammankallande
Göran Andersson, Trosa
Per Flodin, Flen
Örjan Jitelius, Trosa
Jan Hägg, Nyköping
Kalle Brinell, Tierp
Petter Sundin, Strängnäs
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hemsida
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Vår adress är www.sormlandsornitologerna.se
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Medlem i FSO sker fr.o.m. 2009 genom respektive lokalförening. Medlemskap där ger
automatiskt medlemskap i FSO, som kostar
20 kr/medlem och 5 kr för familjemedlem.
Medlemsantalet i lokalklubbarna anslutna till
FSO per den 31/12 2015 är lite drygt 600.
Därtill kommer ett antal familjemedlemmar.
FSO:s årsbok

Årsboken ”Det sörmländska fågelåret 2014”
distribuerades till medlemmarna huvudsakligen under juli månad 2015.

Hänt i regionalföreningen
Årsmöte

Vid FSO:s årsmötesdag den 15 februari 2015
på Åsa folkhögskola deltog 24 personer under
förmiddagens program för styrelse och övriga
deltagare i de olika lokalklubbarna. Temat var
presentation och information om fjällgåsprojektet av Niklas Liljebäck, Svenska jägareförbundet.
Thomas Janzon/OKE visade bilder och berättade om sina upplevelser av närkontakt med
björnar i Alaska. Innan årsmötet informerade
Peter Hellström om nytt från Naturhistoriska
Riksmuseet.
FSO:s höstmöte

”Kustfågel och mycket annat”, så löd rubriken på medlemsmötet den 8 november 2015.
Platsen var Åsa folkhögskola, Sköldinge och
det var mycket nytt som drygt 40 medlemmar
från hela länet fick information om.
Jan Gustafsson från Tärnan redovisade kustfågelinventeringen som gjorts på Länsstyrelsens
uppdrag och som bl.a. visade på en märklig
koppling mellan silvertärnan och kustlabben.
Rolf Pettersson berättade om Vadsjöprojektet och hur regleringen av sjöns vattenyta

ska stötta fåglarna under kommande år. Från
Länsstyrelsen kom Karl Ingvarson med intressant information om vad som händer när skogen brinner och varför det är viktigt att den
gör det ibland.
Folkhögskolan serverade fika och en god
lunch, och sedan var det dags för Lennart
Eriksson m.fl. att uppdatera oss på Lomprojektet som vi bedriver. Vi fick veta hur man
kan fånga och märka storlommar och att de i
framtiden kan utrustas med GPS för att avslöja fortfarande för oss okända spridnings-och
flyttningsmönster.
Lennart Wahlén avslutade dagen med en interaktiv utbildning/information om hur verksamheten i skärgården och särskilt på HartsöEnskär-området bedrivs, och vi fick testa våra
kunskaper om vilka fåglar som besöker stationen under ett år.
Hartsö-Enskär fågelstation 2015

Verksamheten fyllde 50 år denna säsong, och
bestod av inventeringar under häckningstid
samt 5 veckors ordinarie ringmärkning. Den
numera traditionsenliga uppstarten skedde

Havsörn
Foto: Mauri Karlsberg, http://karlsbergfoto.com
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Naturvårdsbränning, Foto: Per Folkesson

5-6/9 med drygt 10 deltagare. Totalt ringmärktes 2472 fåglar, varav 72 % utgjordes av
kungsfågel. Verksamhetsledare: Göran Altstedt.
Våtmarksdag vid Vadsjön

Den 9 augusti 2015 arrangerade FSO tillsammans med markägaren på Torps säteri Fredrik
Norberg en våtmarksdag vid Vadsjön. Totalt
kom över 40 personer som fick ta del av hela
restaureringsprocessen som startade hösten
2012, till att arbetet slutfördes under 2014.
Många positiva reaktioner gavs från tillresta
skådare och kringboende. Ett stort tack riktades till alla som engagerat sig i detta projekt,
både personer och myndigheter. Frågan väcktes om en återkommande våtmarksdag i samband med den årliga sänkningen av Vadsjöns
vattennivå i slutet av sommaren. Detta kan
bli ett bra tillfälle att diskutera och utvärdera
årliga skötselåtgärder för att på bästa sätt förvalta detta landskapsavsnitt i Sörmland.
Ekonomi

Ekonomin för verksamheten vid Hartsö-Enskär ingår i FSO:s redovisning. Vid årets bör158 | Det sörmländska fågelåret 2015

jan var föreningens egna kapital 107 507,90
SEK och årets resultat blev ett överskott på
18 369,50 SEK. Eget kapital vid årets slut var
125 821,40 SEK. Föreningens räkenskaper i
övrigt framgår av balans- och resultaträkningen.
Externa årsmöten

Ingvar Jansson, ordförande representerade
FSO vid SOF:s årsmöte 17-19 april i Onsala i
Västra Götaland.
Avgivna yttranden m.m.

Flera remissärenden har behandlats under
2015. Ansökningar, remissvar och beslut finns
tillgängliga på FSO:s hemsida.
Övrigt

I Länsstyrelsens ”Samverkansgrupp för naturvård” har Jan Gustafsson och Ingvar Jansson
representerat föreningen.
Ingvar Jansson/ordförande

Hänt i klubbarna

Ornitologiska klubben i Eskilstuna/OKE
Verksamhetsberättelse för 2015

Medlemmar och styrelse

2015 hade OKE 131 betalande medlemmar
vilket är ungefär samma som föregående år.
Den egna tidskriften Glimten har getts ut
med ett nummer under året.
På klubbfronten blev hela styrelsen omvald
med totalt åtta ordinarie ledamöter förutom
ordförande och en suppleant.
Medlemsaktiviteter under 2015

Klubben har haft 5 inplanerade innemöten med
föredragshållare både inom föreningen men
också utomstående gästföreläsare. De aktiviteter
som dragit mest publik har varit OKE-medlemmars bildvisning i januari med 25 deltagare och
Andreas Grabs bildvisning i november om en
resa till Sardinien med 26 deltagare.

OKE:s daglediga samlas varje tisdagseftermiddag antingen i Studiefrämjandets lokaler
eller ute i fält. Denna verksamhet är den mest
omfattande i klubben och samlar stadigt 1520 medlemmar som under några timmar ägnar
sig åt att öka på fågelkunskaperna, både med
hjälp av fågellitteratur, bildvisningar, ljuduppspelningar och inte minst egna berättelser
om sett i markerna sedan föregående träff. Vi
upplever att detta är ett bra sätt att skapa en
god gemenskap under lätta former baserat på
vårt gemensamma intresse för fåglar.
OKE har haft 13 programlagda fågelexkursioner under våren och lika många under hösten.
Dessa aktiviteter har samlat 187 deltagare på
våren och 121 deltagare på hösten.

Ekeby våtmark
Foto: Lennart Eriksson
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Hänt i klubbarna
Skötselåtgärder vid Ekeby våtmark

OKE har uppvaktat kommunen med förslag
på skötselåtgärder vid Ekeby våtmark.
Kommunen har lovat:
• Borttagande av skymmande trädvegetation
vid de två befintliga fågeltornen
• Uppsättning av översiktskarta vid ingång en
till våtmarken med markering av de 8 dammar
som vi bl.a. använder vid rapportering av fågelobservationer vid våtmarken
• Ta upp tittgluggar i vassen utmed gångvägen runt våtmarken mot dammarna enligt instruktioner från OKE
• Borttagning av vegetation från de betongöar som skapats som boplatser för områdets
skrattmåskoloni
• Borttagning av vegetation mot Folkestaleden för att förbättra utsikten mot våtmarken
från den nybyggda café- och utomhusdelen vid
Retuna Återbruksgalleria som har uppförts utmed Folkestaleden
Genom dessa åtgärder hoppas vi att vi kan
öka medvetenheten om våtmarken både som
en god fågellokal men också som ett stadsnära
rekreationsområde för en fågel- och naturintresserad allmänhet.
Yttranden

OKE har under året yttrat sig om följande
natur-fågelskyddsärenden:
• Samrådsunderlaget för Duvhällens vindpark
i Eskilstuna kommun
• Utveckling av Vilsta friluftsområde i anslutning till Vilsta naturreservat
• Förslag till ny skötselplan för Hedlandets
naturreservat i Eskilstuna
Ringmärkning

Under året har Lars Broberg bedrivit ringmärkning vid Idö märkplats vid Sörfjärden
under 25 dagar 11/7-26/10. En mycket svag
fågelhöst! Endast 415 märkta fåglar, att jämföra med medelvärdet 1017 fåglar/år de jämförbara åren 2001-2012. Bland annat ringmärktes endast 75 skäggmes mot 141. Åter
två 1K vassångare märkta (12/8 och 27/9).
Ringmärkning av brun kärrhök har bedrivits i
Eskilstuna kommun. Fyra boungar i märktes i
Barvalappen 25/6, tre boungar i Örsundet 27/6
och tre boungar vid Fagerviksholme 5/7.

160 | Det sörmländska fågelåret 2015

Storlom, Foto: Andreas Grabs

Övrigt

I den årliga örnräkningen i början av mars månad liksom i det förvaltningsprojekt för grågås som pågår vid Sörfjärden har OKE-medlemmar engagerat sig i inventeringsarbetet
och bidragit med synpunkter för kommande
handlingsplaner.
OKE:s faunagrupp under Leif Carlssons ledning har engagerat medlemmar i OKE att
aktivt medverka i de fågelprojekt som under
året har bedrivits i FSO regi. I lomgruppens
regi har inventering av ca 50 lomsjöar i närheten av Båvenområdet genomförts.
En förstudie om storlommen spridnings- och
flyttningsmönster har utarbetats av projekt–
LOM. Bland annat har ljusfångst av storlom
utförts i Båvenområdet som förberedelse till
en framtida telemetristudie där inopererade
sändare på storlom ska kunna förse oss med
data hur storlommen uppträder inte bara under flyttningen utan även under häckningssäsongen i våra sörmländska vatten.
I FSO:s regi har även uppföljning av den genomförda restaureringen 2014 av våtmarken
vid Vadsjön engagerat OKE:s faunagrupp.
Lennart Eriksson
			

Hänt i klubbarna

Strängnäs Ornitologiska Klubb (SOK)
Verksamhetsberättelse för 2015

Klubben 2015

2015 blev återigen ett intensivt år inom SOK.
Klubben hade vid årsskiftet 2014/2015 139
fullbetalande medlemmar och 39 familjemedlemmar. Under året har klubben utökats
med 15 nya medlemmar, samt 3 familjemedlemmar.
Vid årsmötet 2015-03-02 valdes följande
styrelse: Leif Ekblom (ordf), Yngve Meijer
(vice ordf), Ulf Gustafsson (kassör), Barbro
Hellström (ledamot), Gunilla Oleniusson
(ledamot), Sven Blomqvist (suppleant) och
Petter Sundin (suppleant). Därefter höll Gigi
Sahlstrand (SOF) ett intressant föredrag om

fåglar, fågelskådning samt berättade om några
av sina resor och om när hon startade nätverket Rapphönorna. 28 medlemmar var närvarande.
Vår tidning med Peter Hennix som en utmärkt
redaktör, har kommit ut med tre nummer à 20
sidor (med färgbilder). Första numret var, som
sedvanligt är, en årsrapport över observationer
i kommunen under 2014. Rapporten har sammanställts som vanligt av Yngve Meijer på ett
förtjänstfullt sätt. Rapporten innehåller även
analyser av observationer och förändringar.
Vår hemsida hålls alltid aktuell genom Peter
Hennix försorg. Genom att den är aktuell har

SOK i Härjedalen veckan efter midsommar
Foto: Gunilla Lundborg
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Hänt i klubbarna
det gjort att vi fått nya medlemmar utanför
vår kommun.

vid Selaön/Mariefred. Med vid inventeringen
var även Leif Ekblom.

Klubben har medverkat aktivt i Fältstation
Rördrommens verksamhet under året och
Sven Blomqvist har varit ordinarie representant. Barbro Hellström och Gunilla Oleniusson har ersatt honom vid hans frånvaro. Som
sedvanligt är har SOK under året bidragit med
kunniga ledare vid det s.k. skolpaketet vid stationen. Under året har även medlemmar deltagit i de gåsräkningar som genomförts.

Exkursioner, aktiviterer och studiecirklar
Under år 2015 har 40 aktiviteter genomförts
med 3 till 40 deltagare per gång. Exkursioner
har genomförts både inom och utom kommunen gränser. För att tillgodose mångas önskningar genomförde vi även exkursioner senare
på morgonen, nämligen kl. 0900, med gott resultat. Kvällsexkursioner under sköna försommarkvällar är populära.

SOK har varit representerat i FSO styrelse genom Peter Larsson. Från och med december
2014 är Petter Sundin knuten till Rrk Södermanland och svarar för delen duvor - hackspettar.

Under året har även några längre resor genomförts: Hällefors, Dalarna/Härjedalen och
Halland.

Fynd och rapporter under året

Under året har 210 olika arter i kommunen
inrapporterats till SVALAN, vilket är 8 mindre än 2014. Bland lite mer ovanliga arter kan
nämnas mindre sångsvan, spetsbergsgås, fjällgås, prutgås, ejder, alfågel, svärta, rapphöna,
smålom, ägretthäger, stäpphök, kungsörn,
brun glada, röd glada, pilgrimsfalk, kustpipare, kustsnäppa, småsnäppa, spovsnäppa, skärsnäppa, myrsnäppa, myrspov, dvärgbeckasin,
dubbelbeckasin, småspov, kustlabb, dvärgmås,
skräntärna, berguv, kungsfiskare, rödstrupig
piplärka, forsärla, svart rödstjärt, ringtrast,
vassångare, bändelkorsnäbb, rosenfink, snösiska, lappsparv och videsparv.
Inga nya kommunarter noterades under
2015.
Inventeringar

Vid örnräkningen 1 mars noterades i Strängnäs kommun ett drygt 30-tal örnar från 18
observationsplatser. Vädret var till en början
lätt disigt men klarnade upp efterhand. Mälarens östra delar var till stor del isfria och de
största koncentrationerna av örnar återfanns i
Hjälmaren där isen fortfarande härskade. Sannolikt förblev en hel del örnar oupptäckta i de
isfria delarna av Mälaren.
SOK har genomfört inventering av två rutter
avseende nattfåglar genom Yngve Meijers försorg. En rutt inventeras med 20 platser under
fem minuter var vid tre tillfällen i mars, april,
och maj/juni. En rutt är i Länna/Åker och en
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Under året har fem studiecirklar om fåglar genomförts i samarbete med Studiefrämjandet
med sammanlagt 34 deltagare. Leif Ekblom
och Peter Hennix har varit cirkelledare, cirklar i ”Fåglarnas liv och leverne” samt i ”Konsten att fotografera fåglar och natur”.
Backsvalorna

Under året har ett kvinnligt nätverk fortsatt
sin verksamhet inom klubben. Barbro Hellström och Gunilla Oleniusson har haft två
exkursioner med 16 respektive 8 deltagare.
Initiativet har mottagits väl och kommer att
fortsätta även under 2016. Den 2 maj träffade tre kvinnliga skådare från västmanländska nätverket Rapphönorna tre Backsvalor på
fältstationen Rördrommen. Guidningen av
Sten Ullerstad och Ingrid Karlsson var mycket
uppskattad.
Fågelmatningar

Vid Bågskyttebanan finns en årlig fågelmatning, som ofta besöks av SOK:s medlemmar.
Klubben har under vintern övertagit ansvaret för matningen. SOK:s fågelmatningar i
Mälarlunden och vid Liljedal, Valnaren har
varit igång även denna vinter, Mälarlundens
matning har under hösten ersatts av Bågskyttebanan.
Inomhuskvällar

Vid innekvällen 2 november berättade Urban Rundström, Oskarshamn (f.d. Katrineholm) om sin verksamhet med ringmärkning
av nattskärror i trakten av Oskarshamn. 22
stycken SOK:are var närvarande, så lokalen
var väl fylld.

Hänt i klubbarna
Nya ”Artportalen 2” implementerades under
april 2015. Per Flodin besökte SOK den 7 december och gav en information om systemet
och om läget med uppdateringen. Åtta medlemmar deltog.
Ingemar Lind besökte Strängnäs 17 november och visade sin film ”Nordisk vildmark –
skogen”. Detta var ett samarrangemang med
Studiefrämjandet och SNF. 48 betalande kom
till Multeum.
Owe Adolfsson besökte SOK de 24 november och pratade om sin bok ”Folk och fåglar
– Dikter” samt berättade om fåglar i svensk
poesi genom åren. En uppskattad föreläsning
för elva åhörare.
Övrig verksamhet

SOK deltog för tredje gången i en landskamp
i skådning från ett fågeltorn. Många torn i
Sverige och Finland deltog. Fågeltornet vid
Valnaren var bemannat mellan kl. 0500 och
1300. SOK kunde till listan föra 58 arter vid
Valnaren, vilket gav en plats något under mitten.
Klubben har sedvanligt deltagit i den av Studiefrämjandet och övriga studieförbund årliga
aktiviteten ”Mälardagen”. Denna aktivitet är
ett bra sätt att nå ut till allmänheten och visa
på de möjligheter som ett medlemskap i SOK
medför och vilket programutbud vi kan erbjuda.
SOK är ansluten till SEVAB:s föreningssponsring. Detta går ut på att alla som tecknar lokalproducerad Strängnäs-el hos SEVAB får
välja en förening i Strängnäs kommun, som
de vill sponsra. Då går en summa som sponsring till denna förening. Om man inte väljer
att sponsra en förening går de pengarna till
en speciell pott som sedan alla föreningar får
dela på. SOK bistod SEVAB i september med
packning av sopsorteringspåsar och utdelning av startpaket till hushåll i Stallarholmen.
Klubbens kassa har fått ett bra tillskott under
2015.
En almanacka för 2016 har tagits fram genom
Ulf Gustafssons försorg. Den innehåller ett
fågelfoto per månad, tagna i vår kommun under 2015 av SOK-medlemmar.

En SMS-grupp finns för att de lite mer udda
fågelobservationerna snabbare ska nå ut bland
intresserade medlemmar. Många är nu anslutna till tjänsten, som nyttjas relativt frekvent.
Länsstyrelsen har inlett ett försök för att få
ortolansparvar att etableras sig vid Åsa Gravfält. Bandspelare av ortolansparvens sång och
lockrop har placerats ut för att locka främst
2K-hannar att stanna. Inget utfall under
2015.
Äventyrsdag vid Ulvastugan, Åker den 20 september var ett samarrangemang där SOK, Naturskyddsföreningen, Friluftsfrämjandet och
Svenska Turistföreningen i samverkan med
SFR deltog. SOK representerades av Yngve
Meijer och Markku Kemppi som pratade fåglar med besökarna, som även fick uppleva hur
det är att se fågellivet genom en tubkikare.
Platsen var den lilla landtungan mellan sjöarna Visnaren och Nedre Marviken
Gorsingelund är ett härligt och lättåtkomligt
Natura2000-område, där SOK och Naturskyddsföreningen i Strängnäs fr.o.m. 2015
delar på ansvaret för skötseln. Det har genomförts 4 gemensamma arbetsträffar under
april, maj, augusti samt september, då bl.a.
områdets stigar och krydd- och blomodlingar
skötts om. Inom området finns många fågelholkar som behöver tillsyn och delvis restaurering. Det finns även gott om naturliga, fina
boträd som gynnar fågellivet.
Under året har en Roll-up- affisch för SOK
tagits fram genom Peter Larssons försorg.
Den skall användas vid våra aktiviteter. När
den inte används är den uppställd vid Studiefrämjandet.
Spången ut till tornet vid Öknasjön har restaurerats. Sammanhållande för SOK har Sven
Blomqvist varit.
SOK har under året fortsatt arbetet vid Thomasgymnasiet med att anordna utställningar
med olika teman av dess fina samling av uppstoppade fåglar. Sven Blomqvist, Petter Sundin och Ture Persson bistår med hjälp. Petter
Sundin har tidigare katalogiserat samlingen.
Leif Ekblom/Ordförande
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Rödstrupig piplärka
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Katrineholm-Vingåkers ornitologer
Verksamhetsberättelse för 2015

Exkursioner och inomhusaktiviteter

Tretton programpunkter var vad som erbjöds
detta år. En ny destination blev Hällefors i
Bergslagen dit vi åkte för att förhoppningsvis
se gråspett och höra slaguggla. Det gick väl
sådär, men vi behövde testa lite nytt. Artrallyt
kördes i slutet av februari och fem lag deltog.
En Falsterboresa stod också på programmet
under Falsterbo birdshow i september. Den
hade märkligt svårt att locka deltagare och
det gällde även ett par andra programpunkter,
som sträckskådningen till Nyköpingstrakten
och World BirdWatch day. Beror det på slumpen eller ser vi början på en allmän nedgång i
intresse och engagemang för föreningens aktiviteter? Det är för tidigt att säga och får följas
upp kommande år. Uggleexursionen och den

mycket lyckade nattsångarturen lockar i alla
fall ännu ganska många deltagare.
Detsamma gäller inneaktiviteterna - i år var
de tre till antalet. Årsmöteskvällen innehöll
bildvisning från Alaska efter sedvanliga årsmötesförhandlingar. Per Flodin visade nya
Artportalen under en innekväll i november
och bildvisningen i december drog som vanligt ganska mycket folk.
Kursverksamhet

Kursverksamheten rullade på även 2015 med
nybörjarkurs både vår och höst, medan tisdagskursen gavs på förmiddagar för daglediga.
Nio styrelsemöten hölls under året och medlemmar från KVO deltog i de konferenser
som FSO tillhandahöll - en i samband med
årsmöteshelgen i februari och en i mitten
av november. Ordförande deltog även i Våtmarkskonferensen i Skövde i november.
Övrigt

Spången vid Vännervass blev inte riktigt färdigställd men blir det förhoppningsvis under
nästa år. Fågelmatningarna vid Tornskogen
och Ramsjöhult har fortsatt under året.
Fågelmässigt var det ganska bra med nattsångare. Under föreningens nattsångartur i början
av juni hördes bl.a. en busksångare, och under
försommaren fanns en vassångare i Kolsnaren
utanför Vingåker. Utöver det var året ganska
lugnt ur fågelsynpunkt, även om Näsnaren
och Lilla Näsnaren fortsatte att bjuda på bra
ansamlingar med rastande sjöfågel.
Styrelsen

Hornuggla
Foto: Mauri Karlsberg, www.karlsbergsfoto.com
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Flens Ornitologiska Förening
Verksamhetsberättelse
för 2015

Flens Ornitologiska Förening hade under
2015 79 medlemmar och genomförde tretton
exkursioner under året och ytterligare fyra
medlemsaktiviteter inomhus.
Ölandsresa

Bland exkursionerna finns föreningens första
långresa med övernattning. Denna resa med
åtta deltagare gick till Öland i slutet av september. Resan var mycket uppskattad och vi
hoppas kunna genomföra fler aktiviteter som
denna framöver.
Studiecirkel

Under året har även en studiecirkel genomförts i samarbete med Studiefrämjandet. Nio
deltagare träffades vid sju tillfällen med Margareta Karlsson som cirkelledare. Som en av
aktiviteterna vid utomhusträffarna under cirkeln visade några deltagare cirkelkompisarna
sina favorit- och hemmalokaler.

Övriga aktiviteter

Bland övriga aktiviteter gjordes även ett besök hos agenten för kikarmärket Kite-optics
som finns i Granhed väster om Hälleforsnäs.
Lomgruppen där flera medlemmar är aktiva
har under året fortsatt sitt intressanta och
viktiga arbete med studier av storlommarnas
rörelser i centrala Södermanland. Vår vinterfågelmatning vid Stenhammar som startades
2010 drivs vidare vintertid. Matningen finns
nära Kvarnbron vid Stenhammars slott.
Fågelobservationer

På fågelfronten är en obs speciellt värd att
nämna, det är första fyndet av ägretthäger
som gjordes vid Hasselöfjärden, Båven 9/5.
Även om inte någon av föreningens medlemmar fick se denna fågel, så kan vi nu räkna in
244 arter som observerats i kommunen.
Per Flodin, sekreterare

Ägretthäger
Foto: Mauri Karlsberg, http://karlsbergfoto.com
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Fågelföreningen Tärnan Nyköping/Oxelösund
Verksamhetsberättelse för 2015

Föreningen 2015

Styrelsen har under året bestått av ordförande
Ingvar Jansson, vice ordförande Per Astfeldt,
sekreterare: Susanne Stilling, kassör Stig Larsson och ledamöterna Mats Andersson, Björn
Erixon och Marianne Mattiasson. Under året
har föreningens styrelse haft 6 protokollförda
styrelsemöten.
Revisor har Staffan Karlsson varit och revisor
suppleant Kjell Widen. Valberedning har bestått av Torbjörn Brissman (sammankallande)
och Lars Lindberg. Hemsideansvariga har
Susanne Stilling och Per Astfeldt varit, och
webbmaster: Tormod Kelén. Programkommittén har bestått av Karin Lindström och
Susanne Stilling, och Jan Gustafsson har skött
redaktionsarbete och layout av Eva-Karin Brinell.
Föreningen hade 265 medlemmar den 31 december 2015.
Årsmöte

Årsmöte hölls den 25 februari i PensionärerRödstrupig piplärka
Foto: Stephan Gäfvert
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nas Hus i Nyköping. 34 personer hade hörsammat kallelsen och var på plats.
Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar berättade Göran Andersson om den spännande ön
Askö i Trosa skärgård. Göran har besökt Askö
under flera årstider och de sydöstra delarna
av ön är riktigt spännande ur fågelsynpunkt.
Göran ackompanjerade sitt föredrag med fina
bilder.
Efter årsmötet delade Karin Allebäck, ordförande i fonden, ut stipendium från Jörgen
Israelssons minnesfond. Priset utdelades i Jörgens anda till gruppen ”Måndagslediga” i Tärnan. Gruppen är fågelskådare som träffas på
måndagsförmiddagar för att skåda fågel och
ha trevligt tillsammans. Ledare för gruppen är
Björn Johansson, Kjell Eriksson, Mats Andersson och Alf Andersson.
Styrelsen för fonden ville stödja att denna
grupp så att de skulle kunna göra en gemensam fågelskådarresa i skärgården under 2015,
och tilldelade därför ”Måndagslediga” 4000 kr.

Hänt i klubbarna
Övriga föreningsmöten

Under året har en rad möten av olika slag anordnats av Tärnan. Det går att läsa om flera av
dessa möten på Tärnans hemsida under Arkiv
och Forum. Nedan följer ett urval av dessa
möten som arrangerats.
Den 22 januari hade vi en teknikafton på
Bergs fastigheter på Arnö för att gå igenom
och tipsa om hur man bäst använder Tärnans
lokala informationssystem Line Band. Under
kvällen tipsade man också varandra om bra
fågelappar för iPhone och Android.
Den 3 februari berättade Ulrik Lötberg, projektledare för Projekt Skräntärna i Sverige om
artens situation i Östersjön och den sörmländska skärgården. Arrangemanget gjordes i
samarbete med Länsstyrelsen i Sörmland.
Vad är en bra fågelbild? Ja, det var frågan som
ställdes när ett gäng ”entusiaster” träffades
den 4 november och diskuterade den ställda
frågan utifrån ett antal fågelbilder.
Den nya Artportalen, gamla Svalan, presenterades av Per Flodin den 19 november. Deltagarna fick bl.a. lära sig hur man använder och
letar uppgifter i den nya Artportalen.
Den 23 november anordnade Tärnan tillsammans med Studiefrämjandet en välbesökt
kväll, i Culturums stora salong, med Ingemar
Lind som visade bilder, film och höll ett intressant föredrag.
Medlemmarnas bildmöte arrangerades som
vanligt i december, närmare bestämt den 2
december. Ca 25 medlemmar kom till mötet
som blev en intressant och innehållsrik kväll
med många bra bilder och intressanta berättelser.
Exkursioner och skådartillfällen

Under året har en rad exkursioner anordnats
av Tärnan, både till nära och fjärran mål. Det
går att läsa om många av dessa exkursioner
på Tärnans hemsida under Arkiv och Forum.
Nedan följer ett urval av dess exkursioner.
Av tradition börjar Tärnans år med Nyårsvandring 1 januari kl 12.00 längs Nyköpingsån under ledning av Ann Löwbeer och Stig
Larsson, så skedde också detta år.
Artrallyt, också detta numera en tradition

i Tärnans program, gick av stapeln den 17
januari mellan kl 08.00 och 15.00 och som
vanligt under Jan Gustafssons och Tommy
Petterssons ledning. Det var 19:e gången rallyt ”kördes” med 16 deltagande lag, totalt 53
deltagare. Rallyt avslutades som brukligt är
med samling, prisutdelning, eftersnack och
god mat. Segrande lag, liksom förra året, blev
detta år med 67 arter lag Jonny Werdin, Lennart Wahlén och Janne Oldebring. På andraplats med 66 arter kom laget med Jan Sjöstedt, Torbjörn Brissman och Kalle Brinell. På
tredje plats kom Strängnäslaget med Petter
Sundin, Yngve Meijer och Markku Kemppi
med 64 arter
Den 8 mars arrangerades vinterskådning vid
Femörehuvud, Oxelösund under ledning av
Jan Gustafsson.
Den 11 mars arrangerades en uggleexkursion
under ledning av Per Astfeldt och Mikael
Gemsiö.
Under våren fortsatte det tidigare temat med
tornkvällar vid Strandstuviken. Tre kvällar arrangerades nämligen den 15 april, 29 april
och den 6 maj. Ansvariga för arrangemanget
har varit Susanne Stilling, Marianne Mattiasson, Sofi Nordfeldt, Peter Lantz, Stig Larsson
och Ingvar Jansson.
Den 19 april, på långfredagen, anordnade Marianne Mattiasson och Mats Andersson åter
ett besök på Fjällmossens orrspel, ett mycket
uppskattat arrangemang.
Den 25-26 april arrangerade Nyköpings Frisksportarklubb i samarbete med Tärnan och Naturskyddsföreningen Nyköping & Oxelösund
ytterligare en vandring i Tintomaras spår.
Huvudansvariga för denna aktivitet var Sven
Jonsson och Bert Lindgren.
Lördagen den 9 maj arrangerades också som
brukligt Fågelskådningens Dag och Tornkampen på Labro. Många deltagare kom till de båda
vandringarna som startade från parkeringen
vid Tuvhättevägen och gick ut på Labro ängar
och fågeltornet klockan 07.00 och klockan
09.00. För Tornkampen räknades fåglar från
tornet mellan 05.00 och 13.00. Ansvariga för
arrangemanget var Marianne Mattiasson, Per
Astfeldt, Stig Larsson och Ingvar Jansson.
Tisdag den 19 maj anordnades en exkursion
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till nyrenoverade våtmarken Vadsjön. Ansvarig var Karin Lindström.
Den 24 maj åkte vi över dagen till Svartåmynningen i Östergötland, ett populärt exkursionsmål. Ansvarig för denna exkursion var
Marianne Mattiasson och Stig Larsson.
Den 10 juni letade vi nattsjungande fåglar
tillsammans med Janne Sjöstedts och Ingvar
Jansson.
Under perioden 24-28 juni arrangerades tillsammans med Studiefrämjandet en långresa
till klassiska fjällfågelmarker i Dalarna, närmare bestämt till Idretrakten. Självhushåll
och boende i fjällstugor. Ansvariga för och
med på resan var Karin Lindström, Marianne
Mattiasson och Stig Larsson.
Den 3 oktober arrangerade Tärnan den ”Stora
fågelräknardagen”, WBW, vid Horns båtvarv.
Ansvaret för arrangemanget som genomfördes
i samarbete med Studiefrämjandet var Björn
Johansson och Bertil Karlsson.
Den 25 oktober arrangerades en fågelvandring
från Långsjön, Ålbäck till Kungshamn under
ledning av Jan Karlsson och Jan Gustafsson.
Under perioden 6 november – 8 november
arrangerades tillsammans med Studiefrämjandet ytterligare en långresa till bl.a. Getteröns naturreservat och Morups Tånge i Hal-

Spillkråka, Foto: Thomas Larsson

land. Självhushåll och boende hade ordnats
på DHR Västervåg vandrarhem. Ansvariga för
och med på resan var Susanne Stilling och Karin Lindström.
Tillsammans med Markus Forsberg och Per
Folkesson från Länsstyrelsen arrangerades den
22 november i samarbete med Naturskyddsföreningen ett besök på en naturvårdsbränning vid Fjällmossen. Ansvarig från Tärnan var
Björn Erixon.
Verksamhet och projekt/arrangemang

Under året har en rad arrangemang, projekt
och inventeringar genomförts av Tärnan. Det
går att läsa om många av dessa på Tärnans
hemsida under Arkiv och Forum. Nedan följer ett urval av dessa inventeringar, projekt
och arrangemang.
Under året har Tärnans programblad skickats
ut till medlemmarna vid tre tillfällen.
Under året har vi också kunnat glädjas över
vår fantastiska, välskötta och mycket välbesökta hemsida med adress http://tarnan.eu.
Bakom Tärnans hemsida döljer sig ett omfattande engagemang och frivilligt arbete av Jan
Gustafsson, Susanne Stilling och vår webbmaster Tormod Kelén. Tack alla ni för ett fantastisk fint arbete även detta år!
Som förra året har en grupp ”måndagslediga”
träffats måndag förmiddagar under vår och
höst för att skåda fågel och ha trevligt tillsammans under ledning av Björn Johansson, Kjell
Eriksson, Mats Andersson och Alf Andersson.
Vi hade även detta år en studiecirkel ”Fågelsång för nybörjare”. Deltagarna träffades fem

170 | Det sörmländska fågelåret 2015

Björn Johansson, Foto: Thomas Larsson

Hänt i klubbarna
gånger under våren, tre gånger inomhus för
att lyssna på inspelningar och två gånger utomhus för att lyssna på riktig fågelsång. Karin
Lindström och Susanne Stilling ledde cirkeln.
Cirkeln genomfördes i samarbete med Studiefrämjandet.
I juni medverkade Tärnan i ”Vid vår å vi gå”,
ett arrangemang som initierats av Nyköpings
kommun tillsammans med skolan och ett
antal föreningar i Nyköping. Arrangemanget
vände sig till eleverna i 3:e och 4:e klass.
Under året har föreningen medverkat till att
stärka samarbetet mellan FSO och de olika
lokala fågelföreningarna i Sörmland. Bland
annat har flera ur styrelsen deltagit i gemensamma möten som anordnats för att diskutera
hur samarbetet i länet skall kunna utvecklas
på bästa sätt. Tärnan deltog i februari månad
i en ordförandekonferens och temadag på Åsa
Folkhögskola i samband med FSO:s årsmöte
samt på temadagen i november.
Den 19-20 september genomförde Tärnan sitt
största arrangemang någonsin, nämligen en
utbildningshelg. Syftet med utbildningshelgen
var att deltagarna skulle få chansen att lära sig
mer om sträckande sjöfågel. En lång rad kunniga tärnanmedlemmar föreläste på lördagen
om konsten att identifiera sträckande sjöfågel.
På söndagen, från tidig morgon, skådades sedan sjöfågel under ledning av Christian Cederroth, en av ”kanonerna” på området. Utbildningshelgen var mycket uppskattad och
välbesökt, ca 55 deltagare per dag.
Som tidigare deltar Tärnan i Nyköpings kommuns Naturvårdsberedning. Beredningens
syfte är att upprätthålla en fortlöpande och
tidig dialog mellan kommunen och de ideella
föreningarna i bl.a. plan-, natur- och miljöfrågor. Rådet träffas ett par gånger om året. Jan
Gustafsson har varit Tärnans representant under det gångna året.
På uppdrag av Länsstyrelsen, Oxelösunds
kommun, Nyköpings kommun, Arbetsförmedlingen och Statens Fastighetsverk genomförde och rapporterade Tärnan en lång rad
uppdrag, också detta ett rekord i omfattning
för Tärnans del. Uppdrag som genomfördes
var till exempel:
• Inventering av fåglar i 14 vassområden i
Oxelösund

• Kustfågelinventering av Södermanlands
skärgård, en inventering av kustfåglar i fyra olika delområden i skärgården, nämligen Oxelösunds skärgård, Rågö skärgård, Hartsöarkipelagen och Asköarkipelagen
• Räkning av gäss på Labro
• Inventering av kungsörn för att kartlägga
kungsörnens förekomst i delar av Sörmland
• Inventering av häckfåglar på Hävringe
• Ett sysselsättningsprojekt i samarbete med
Arbetsförmedlingen knutet till Brannäs våtmark
• Ett samarbete med SSAB i en kompensationsplan med naturvårdsåtgärder inom Brannäs våtmark
Föreningen har också svarat på ett antal remisser från Nyköpings och Oxelösunds kommuner.
Slutligen finns nu sedan slutet förra året en
LineBand-grupp för intresserade tärnanmedlemmar som heter Tärnan. Initiativtagare till
detta är Susanne Stilling och en grupp med
särskilt ansvar för att utveckla och introducera detta nya ”nätverk” har bildats med Ragnar
Falk, Susanne Stilling och Markus Forsberg.
LineBand har blivit mycket populär och drygt
120 personer finns nu på ”bandet”.
Slutord

Som vanligt har arbetet under året i Tärnan
och styrelsen präglats av idérikedom och idogt
arbete, god stämning och fint kamratskap. Styrelsens uppfattning är att Tärnan har mycket
goda möjligheter att också fortsättningsvis utvecklas på ett bra sätt. Särskilt viktigt tycker
vi det är att nå ut till ungdomarna.
Styrelsen vill tacka alla frivilliga som lagt ner
mycket och engagerat arbete i klubben, insatser som klubben inte skulle klara sig utan.
Styrelsen tackar för det gångna året 2015 och
ställer sina platser till årsmötets förfogande.
Vi hoppas att den kommande styrelsen skall
möta samma stöd som vi gjort i vårt arbete.
Ingvar Jansson
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Ung tordmule.
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ger ekonomiskt stöd till utgivandet av årsboken

Hartsö-Enskär fågelstation
Genom ideellt arbete som ringmärkare eller
assistent på vår ”egen” fågelstation kan du
göra en ovärderlig insats för fågelforskningen.
Som assistent behöver du inte vara fågelexpert, men du ska gilla fåglar.
Det går även utmärkt att förlägga föreningsexkursioner till ön. Logi sker lämpligen i tält.
Fågelstationen är belägen på ön Enskär i
Hartsöarkipelagens södra del som en sista
utpost mot det öppna havet. Stationen drivs
av FSO och verksamhet har här bedrivits
sedan 1965.
Mer info: Göran Altstedt 0705-226081,
hartso.enskar@sormlandsornitologerna.se
Du kan också stödja verksamheten genom
att köpa fågelstationens T-tröjor, dekaler och
fågelholkar m.m.
Hur bli medlem i FSO?
Föreningen Södermanlands Ornitologer
(FSO) är en regional förening som i huvudsak arbetar med frågor och aktiviteter
av regionalkaraktär. Exkursioner och
andra lokala aktiviteter äger rum genom
lokalföreningarna.
Medlem i lokalförening betalar endast
medlemsavgift till lokalföreningen som
i sin tur betalar 20 kr/medlem till FSO.
Medlemmar i de sörmländska lokalklubbarna i Eskilstuna, Strängnäs, Nyköping/
Oxelösund, Flen och Katrineholm/Vingåker ansluts nu via sina lokalföreningar
till FSO och ska således inte betala någon
medlemsavgift direkt till FSO. En ytterligare förändring är att medlemsavgift och
årsbok separeras.
Vill man ha årsboken Fågelåret 2016,
förskottsbetalar man som medlem i
lokalklubb 75 kr till FSO via ett av lokalklubben distribuerat inbetalningskort.
Årsboken kommer då automatiskt under
hösten 2017.

Regionalförening
Föreningen Södermanlands Ornitologer

Ingvar Jansson (070-5707025)
Hemsida: www.sormlandsornitologerna.se
E-post fso@sormlandsornitologerna.se
Lokalföreningar
i Sörmlands län och kontaktpersoner:
Ornitologiska klubben i Eskilstuna

Lennart Eriksson (016-35 14 21)
Hemsida:
www. oke.sormlandsornitologerna.se
E-post oke@sormlandsornitologerna.se
Rapportmottagare: Lennart Eriksson
Strängnäs ornitologiska klubb

Leif Ekblom (0152-511 54)
Hemsida: www.strangnasornitologerna.se
E-post kontakt@strangnasornitologerna.se
Rapportmottagare: Yngve Meijer
Katrineholm – Vingåkers ornitologer

Krister Aronsson (0150-18153)
Hemsida:
www. kvo.sormlandsornitologerna.se
E-post kvo@sormlandsornitologerna.se
Flens ornitologiska förening

Judith Lambert (0157-109 00)
Hemsida:
www.fof.sormlandsornitologerna.se
E-post fof@sormlandsornitologerna.se
Fågelföreningen Tärnan

Nyköping/Oxelösund
Ingvar Jansson (070-5707025)
Hemsida: www.tarnan.eu
E-post tarnan@sormlandsornitologerna.se

Alternativt ingår årsboken i den lokala
föreningens medlemsavgift. Kolla med
din lokalförening.
Den som inte är medlem i en ansluten
lokal-klubb, erhåller årsboken för 2016
genom förskottsinbetalning av 130
kronor (+ porto 35 kr) till FSOs postgiro
773 78-8.
Glöm inte att ange vad inbetalningen
avser och vem som betalt in med komplett adress.

Studiefrämjandet är samarbetspartner med
FSO.

