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Inledare
Får jag presentera FSOs årsbok, ”Fåglar i Sörmland, Det sörmländska fågelåret 2016”.
Det är nu tio år sedan vi ändrade format, innehåll och inriktning på årsboken. Summerar
vi vad som hänt med tidskriften under dessa år kan man konstatera att vi succesivt förfinat
och utvecklat innehåll, bilder, layout och tryck på ett fantastiskt sätt. Idag har vi en årsbok
av absolut högsta kvalité, en årsbok som alla kan vara stolta över, en årsbok som blivit vår
gemensamma årsbok, en årsbok som förenar oss fågelskådare i Sörmland mer än förr, en
årsbok som helt enkelt gjort Sörmland lite ”rundare”.
Ett av syftena med årsboken är ju att den skall fungera som inspirations- och kunskapskälla
när det gäller det sörmländska fågelbeståndet. I årsboken skall man kunna få en aktuell bild
av hur tillståndet ser ut för våra fåglar i Sörmland ett specifikt år. Man skall också till exempel över tid kunna se eventuella förändringar hos en viss art. I årsboken kan du själv studera
hur en arts förekomst rapporterats och om du vill gå tillbaka flera år och jämföra hur det
varit tidigare och dra egna slutsatser om en arts förekomst och utveckling i Sörmland.
Läs och njut, njut också av de fantastiska bilderna i boken!
Det har nu också gått många år sedan vi omstrukturerade de organiserade fågelskådarna
i Sörmland. En tydlig arbetsfördelning mellan lokalföreningarna och FSO gjordes vilket
resulterat i att våra gemensamma resurser, våra kunskaper, har kunnat användas mer konsekvent och effektivt än tidigare. FSO koncentrerar sig på de större och länsövergripande
fågelskyddsfrågorna, större projekt och uppdrag, Rrk och årsboken medan lokalföreningarna
koncentrerar sig på de mer lokala frågorna, medlemmarna/medlemsadministrationen och
klubbaktiviteterna såsom exkursioner, föreläsningar m.m. FSO har också på ett tydligare
sätt påtagit sig huvudansvaret för verksamheten på Hartsö/Enskär. Från att FSO levt ett
ganska isolerat liv i förhållande till de olika lokalföreningarna har FSO nu blivit en gemensam angelägenhet för alla organiserade fågelskådare i Sörmland och lokalklubbarna har fått
mer tid till det som dom är bäst på.
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!
Ha ett riktigt fint fågelskådarår!
Ingvar Jansson, ordförande i FSO
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Rrk Sörmlands årssammanställning
för Sörmlands län 2016
Inför varje år undrar man vad det kan bjuda på i fågelväg. Kanske blir det en eller annan ny art
för rapportområdet eller för en själv. Blir det någon invasion? eller blir det något ovanligt stort
sträck vår eller höst? Många olika och spännande upplevelser blir det naturligtvis. Bara att vara
ute och uppleva fåglarna och naturen är i sig tillräckligt.
Hur var då fågelåret 2016? Förändringar sker ständigt. Arter minskar eller ökar. Ibland av naturliga orsaker som vi kanske inte alltid förstår. Ibland av mänsklig påverkan. En förändring som vi
kan se är att flera arter kommer tidigare på våren. Om det är en effekt av en ev. klimatförändring är fortfarande för tidigt att säga.
Några negativa förändringar är att ortolansparven numera är försvunnen som häckande hos oss.
Turkduvan har gått kraftigt tillbaka och nu finns bara några enstaka häckande par kvar. Förmodligen är den också borta som häckande inom några år.
Desto mer glädjande är att för första gången på många år hittades häckningar av pilgrimsfalk.
Även en häckning av lappuggla konstaterades. Sångsvanen har de senaste åren haft en kraftigt
positiv utveckling med en fördubbling av rapporterade häckningar sedan 2014.
Av lite mer ovanliga fynd kan nämnas åttonde fyndet av rostand. Årets fynd som samtliga
tidigare fynd bedöms vara förrymda individer. Andra fyndet av silkeshäger. Andra fyndet av
ormörn. Fältpiplärka senaste fyndet gjordes 1981. Hela 14 ägretthägrar har rapporterats. Det är
förmodligen bara en tidsfråga
innan den första häckningen
sker. Årets kanske mest spektakulära observation är den flock
om knappt 100 vita storkar
som sågs utanför Nyköping.
Vad gäller invasioner och kraftigt sträck märkte vi inte så
mycket av året. Under hösten
fanns stora förhoppningar om
en eller annan raritet från öster.
Vädret var ovanligt gynnsamt,
vilket gjorde att många östliga
arter, sågs i ovanligt stora antal
runt om i Sverige och i Europa.
Tyvärr ”drabbades” vi inte av
detta. T.ex. trots att tajgasångare
visade ett rekordår utan dess
like i övriga Sverige så uteblev
rapporterna nästan helt från
vårt rapportområde.
Håkan Lernefalk
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Brandkronad kungsfågel
Foto: Mauri Karlsberg,
www.karlsbergsfoto.com

Mindre sångsvan (Cygnus columbianus)

Antalet observerade mindre sångsvanar varierar
en del mellan åren, både under våren och
hösten. Årets antal om 68 ex under våren och
40 under hösten är i nivå med tidigare år.
Större flock, vinterfynd: 21 ex sträckande
SV, Katrineholm 5.11 (Bengt E Larsson). Ett
ex Skogsbol, Sjösa, Nyköping 27.12 (Göran
Altstedt).
Sångsvan (Cygnus cygnus)

De senaste två åren noterades det högsta antalet rapporterade häckningar någonsin med
26 häckningar 2014 och 37 häckningar 2015.
Ökningen fortsatte i år med hela 50 rapporterade häckningar. Fynd gjordes dessutom
under häckningstid av par på många lokaler.
Onekligen har en kraftig ökning av häckande
sångsvan skett under de senaste åren. Flockar
över 200 ex har rapporterats från Eskilstuna,
Strängnäs, Nyköping och Gnesta. Högsta
antalet rapporterades från Gnesta kommun.
Stor flock: 280 ex Gäsinge-Dillnäs, Gnesta
22.3 (Kjell Eriksson).
Sädgås (Anser fabalis)

Inga vinterfynd i år. Större flockar har som
vanligt bara observerats i områdena V om
Stigtomta.
Stora antal (> 2000 ex): Max 3 000 rastande
Skåraområdet Nyköping 29.2-17.4 (Ulf
Skyllberg). Max 7 000 ex rastande Sörkärrsfälten, Skåraområdet, Nyköping 26.9-2.11
(Lennart Wahlén).

Sädgås, underarten rossicus
(Anser fabalis rossicus)

Trettiosju ex under året är något lägre än de
senaste åren. Fynd från Nyköping, Katrineholm, Eskilstuna och Strängnäs.
Vinter: 5 ex rastande Gimmersta, Katrineholm 22.12 (Bengt E Larsson).
Spetsbergsgås (Anser brachyrhynchus)

Inga vinterfynd under året. Årets första fynd
gjordes den 11.2 och årets sista 2.11. Fynd
gjordes i samtliga kommuner förutom i
Trosa. Som vanligt svårt att uppskatta antalet, men ca 90 ex under våren och ca 30 ex
under hösten. Ungefär det antal som setts de
senaste åren.
Bläsgås (Anser albifrons)

Årets första bläsgäss sågs så pass tidigt som
den 10 februari i Skåraområdet. Fortsättningsvis sågs här stora antal rastande bläsgäss under våren, som mest 800 ex. Inte lika många
som förra året, ändock ett mycket högt antal.
Totalt uppskattas antalet rastande och sträckande bläsgäss under våren till drygt 1100 ex.
Färre ses under hösten och i år uppskattas
antalet till ca 300 ex.
Stora antal, vinterfynd: Skåraområdet, Nyköping 800 ex 8-19.4 (Andreas Grabs, Tommy
Pettersson, Lennart Wahlén, Jonny Werdin
m.fl.). Sex ex rastande, Stäk, Nyköping
24-31-12 (Olle Pers, Lennart Wahlén, Peter
Lantz m.fl.).

Bläsgås, Foto: Leif Nyström, www.leifnystrom.com

Föreningen Södermanlands Ornitologer | 3

Grågås (Anser anser)

Enstaka ex ses årligen under vintern. Under
sensommar och höst är det vanligt med stora
flockar av grågäss.
Stora flockar >2000: 3000 ex Yngaren Västra
delen Katrineholm 21.8 (Pelle Moqvist),
6000 ex Helgestadammarna, Skåraområdet,
Nyköping 5.9 (Lennart Wahlén), 3500 ex
Näsnaren, Katrineholm 12-25.9 (Bengt E
Larsson), 2000 ex Kalstafälten, Katrineholm
27.9 (Pelle Moqvist, Bengt Larsson, Gerd
Karlsson m.fl.), 2000 ex Lötfälten, Gorsingeholm, Strängnäs 2.10 (Kjell Thorsén), 2000
ex Stensjön, Katrineholm 16.10 (Bengt
Larsson), 3000 ex förbiflygande Tegelfjärden,
Sörfjärden 16.10 (Lars Broberg).
Stripgås (Anser indicus)
(-2015:33/35) (2016:0/0)

Ett ex observerades från maj till september
i Strandstuviken. Det bedöms vara samma
individ som setts i området sedan 2009.
Fyndet vid Palmtorps allé, bedöms vara
samma individ som den i Strandstuviken.
Samtliga fynd: Ett ex Strandstuviken, Nyköping 12.5-3.9 (Morgan Andersson, Leif
Carlsson, Steve Dahlfors, Jan Joråd m.fl.).
Prutgås (Branta bernicla)

Andra året i rad utan vårfynd. De flesta ses
som sträckande under hösten och främst ute
vid kusten. Antalet varierar stort mellan åren.
I år rapporterades ca 1400 ex, vilket får ses
som ett mycket bra år. Fynd under sommaren
är inte vanligt.
Sommar, större sträck: Ett ex Tornmaden,
Strandstuviken, Nyköping 24.6 (Anton
Johansson), 100 ex sträckande mot SV
Femöreflagen, Femöre, Oxelösund 2.10 (Jan
Gustafsson), 200 ex sträckande mot SV
Hartsö-Enskärs fågelstation, Nyköping 3.10
(Lennart Wahlén), 260 ex sträckande mot
SV Hävringe, Oxelösund 14.10 (Niklas Liljebäck), 110 ex sträckande Hävringe,
Oxelösund 15.10 (Kalle Brinell), 100 ex
sträckande mot SV Kungshamn, Nyköping
29.10 (Jan Karlsson, Jan Gustafsson).
Vitkindad gås (Branta leucopsis)

Vissa år rapporteras det om inlandshäckningar,
så även i år. Längs i stort sett hela kusten har
många häckningar rapporterats. Det är svårt
att uppskatta antalet par, men någon större
förändring beståndet bedöms inte ha skett.
Inlandshäckningar, större antal: 10 pulli
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Marieberg, Yngaren, Katrineholm 19.7
(Pelle Moqvist, Krister Andersson), 2000 ex
rastande Sörkärrsfälten, Nyköping 2.11
(Lennart Wahlén).
Vitkindad gås x kanadagås
(Branta leucopsis x canadensis)

Ett fynd under året av denna hybrid. Femte
året i rad som fynd görs.
Samtliga fynd: Ett ex. födosökande Ekvägen,
Gnesta 22.3 (Olle Wahlström, Ann Karlsson).
Grågås x kanadagås
(Anser anser x Branta canadensis)

Enstaka häckningar rapporteras numera
nästan årligen. En häckning i år i Eskilstuna
kommun. I övrigt många fynd från hela rapportområdet.
Rostand (Tadorna ferruginea)
(-2015:7/7) (2016:1/1)

Åttonde fyndet i rapportområdet. Det senaste gjordes 2012. De tidigare fynden har
varit tre i Katrineholm, två i Strängnäs och
ett vardera i Nyköping och Eskilstuna. De
flesta fynden i Sverige bedöms vara förrymda
parkfåglar så även detta.
Fynd: 1 ex Utterholmshällarna, Brannäs
våtmark - Strandstuviken, Nyköping 6-8.8
(Tommy Knutsson, Jan Gustafsson, Lennart
Wahlén, m.fl.).
Gravand (Tadorna tadorna)

Två rapporterade häckningar, vilket är av
normal omfattning. Båda i skärgården. Några
inlandsfynd görs varje år.
Häckningar, inlandsfynd: Två Pulli Torskbådan, Hartsö skärgård, Nyköping 18.7
(Lennart Wahlén), 6 Pulli Vattungarna, Oxelösund 1.8 (Tommy Ubbesen, Leif Nyström).
Två ex sträckande mot N Edeby våtmark,
Strängnäs 28.3 (Barbro Hellström, B Peter
Fridén), 1 ex förbiflygande Fatbursvägen
36, Mariefred, Strängnäs 9.4 (Erik Widuss),
1-2 ex Vadsjön, Nyköping 17.4-29.5 (Johan
Bergkvist, Leif Carlsson, Anton Johansson),
2 ad sträckande mot V Kolsta hatt, Eskilstuna
3.8 (Joachim Strengbom, Johan Mellquist).
Mandarinand (Aix galericulata)
(-2015:29/32) (2016:3/4)

Mandarinand är numera årlig i rapportområdet.
Samtliga fynd: En hane rastande Kylvattendammen, Oxelösund 3-6.4 (Kalle Brinell,
Morgan Andersson, Lars Sundin m.fl.). 1 par

Rostand
Foto: Stephan Gäfvert
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Sigurdsristningen, Sundbyholm, Eskilstuna
3.4 (Johan Mellquist, Carl-Oscar Lind).
1 hane Rothoffsparken, Eskilstuna 7.9-24.11
(Johan Mellquist, Elias Ernvik, Eva Olofsson
m.fl.).
Bläsand (Anas penelope)

Vinterfynd är numera vanliga. Fynd i år i
januari från Eskilstuna och i december från
Eskilstuna, Katrineholm och Oxelösund.
I Näsnarområdet kan stora antal rastande
bläsänder ses under hösten.
Stort antal: 1100 ex rastande Näsnaren,
Katrineholm 31.10 (Bengt E Larsson).
Snatterand (Anas strepera)

Tio till femton rapporterade häckningar under året. Lite fler än vad som brukar rapporteras. Vinterfynd som vanligt både i januari
och december. Under hösten ses numera
stora flockar av snatterand, dels vid kusten,
men främst i Lilla Näsnaren. Här har de
senaste åren, från 2014, antalet snatteränder
under hösten ökat kraftigt. I år blev det så
mycket som 1100 ex.
Stora antal (>199 exemplar): Trehundra ex.
rastande Tornmaden, Strandstuviken, Nyköping 10.8 (Lennart Wahlén). 200 ex. rastande
Mellanfjärden, Nyköping 20.10 (Lennart
Wahlén). 270 ex. rastande Salstenskroken,
Örstigsnäs gård, Nyköping 24.10 (Jan Sjöstedt). 1100 ex. rastande Lilla Näsnaren, Näsnaren, Katrineholm 15.10 (Bengt E Larsson).
Kricka (Anas crecca)

Aldrig har så många häckningar av kricka
rapporterats som i år. I år blev det hela
femton stycken. Oftast rapporteras bara
enstaka häckningar. Gott om vinterfynd både
i januari och februari.
Gräsand (Anas platyrhynchos)

Vissa år kan större mängder gräsänder ses
under senhöst.
Stora antal > 1000 ex: Ett tusen ex Beckershov, St viltvattnet, Katrineholm 22.1 (Bengt
E Larsson), 1200 ex Hamnbassängen, Oxelösunds hamn, Oxelösund 24.1 (Kalle Brinell),
1400 ex Kylvattendammen, Oxelösund
25.1 (Kalle Brinell), 2300 ex Ljungholmen,
Femöre, Oxelösund 25.1 (Kalle Brinell),
1000 ex Djulfors, Eriksberg, Katrineholm
13.11 (Bengt E Larsson).
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Stjärtand (Anas acuta)

En del sommarfynd görs varje år. Inga häckningar har dock rapporterats på många år.
Sommarfynd (20 maj-31 juli): En hona obs i
häcktid, lämplig biotop Skåra viltvatten, Skåraområdet, Nyköping 1.6 (Lennart Wahlén).
1 ex. rastande Tornmaden, Strandstuviken,
Nyköping 5.6 (Krister Aronsson). 1 hane rastande Edeby våtmark, Edeby, Strängnäs 26.6
(Yngve Meijer). 2 honfärgad födosökande
Tornmaden, Strandstuviken, Nyköping 31.7
(Jacob Rudhe, Therése Andersson).
Årta (Anas querquedula)

En häckning i år. Det är inte ofta häckningar
rapporteras. Senaste var 2009. I övrigt rapporter från nio lokaler under häckningstid.
Vid några av dessa kan häckning misstänkas,
då fynd gjorts under en längre tid. Beståndet
fortsätter att vara lågt.
Häckning: Sju pulli Öknasjön, Strängnäs 4.6
(Kjell-Arne Larsson).
Skedand (Anas clypeata)

Tre rapporterade häckningar under året,
vilket är av normal omfattning. I övrigt fynd
under häckningstid från 34 lokaler. Fynd från
samtliga kommuner förutom Vingåker.
Häckningar: Åtta pulli Landtungan SkogRisskär, Skog-Risskär (norra), Nyköping 27.6
(Markus Forsberg).10 pulli Edeby våtmark,
Edeby, Strängnäs 16.7 (Leif Ekblom, KeithOve Nordebrink).10 pulli Äleby våtmark,
Strängnäs 25.7 (Leif Ekblom, Magnus Friskytt, Keith-Ove Nordebrink m.fl.).
Brunand (Aythya ferina)

Endast en häckning rapporterad under året.
I övrigt noterad under häckningstid från 20
lokaler. Ovanligt många för de senaste åren.
I många fall är det dock enstaka ex, som
vistats en kortare tid på lokalen. Det största
antalet som setts under året är som vanligt
under sensommar/tidig höst i Näsnaren.
Årets antal var glädjande nog det högsta på
många år, även om det inte når upp till antalen som sågs under 90-talet.
Häckning, stora antal (>50): Sju pulli/nyligen flygga ungar Vadsjön, Nyköping 13-15.7
(Lennart Wahlén, Johan Bergkvist). 400 ex
Sjöholm, Näsnaren, Katrineholm 15.7 (Bengt
E Larsson). 64 ex Lagunen, Tynnelsö, Strängnäs 14.8 (Petter Sundin).

Vigg (Aythya fuligula)

Under vintern ses stora viggflockar ute vid
kusten. Årets högsta antal om 50 000 är
ett av de högsta sen rekordåret 2006 då så
mycket som 60 000 ex sågs.
Stora antal (>9999 exemplar): Tiotusen ex.
förbiflygande Marviken, Brannäs våtmark,
Oxelösund 5.1 (Tommy Knutsson). 40000
ex. födosökande Norra Örsbaken, Nyköping
17.1 (Kalle Brinell). 30000 ex. stationär
Örsbaken, Brannäs våtmark, Oxelösund 23.1
(Tommy Knutsson). 50000 ex. förbiflygande
Örsbaken, Brannäs våtmark, Oxelösund 26.1
(Tommy Knutsson). 20000 ex. Strandstuviken, Nyköping 9.11 (Jan Sjöstedt). 15000
ex. rastande Inre Marsviken, Nyköping 6.12
(Jonny Werdin). 15000 ex. födosökande
Yttre Stjärnholmsviken, Oxelösund 16.12
(Lennart Wahlén). 12000 ex. rastande
Vivestafjärden, Oxelösund 18.12 (Lennart
Wahlén). 14000 1K+ rastande Fiskarstugeviken, Oxelösund 24.12 (Jan Gustafsson).
Bergand (Aythya marila)

De flesta inlandsfynden görs under hösten.
I år rapporterades 17 ex från nio lokaler. Under våren fyra ex från en och samma lokal.
Ungefär som vanligt vad gäller våren. Något
färre än vanligt under hösten. Årets högsta
antal bergänder blev 4000 ex. Ett rätt så
normalt antal.
Stora antal (>999 exemplar): 1000 ex.
förbiflygande Örsbaken, Brannäs våtmark,
Oxelösund 26.1 (Tommy Knutsson). 2000
ex. Strandstuviken, Nyköping 9.11 (Jan Sjöstedt). 2000-4000 Yttre Stjärnholmsviken /
Vivestafjärden, Nyköping 16-18/12 (Lennart
Wahlén).
Vigg x bergand (Aythya fuligula x marila)
(-2015:2/2) (2016:1/1)

Tredje fyndet av denna hybrid. Tidigare har
gjorts i Katrineholm 1993 och i Oxelösund
2015.
1 ex. födosökande Sjösaviken (norra), Labro
ängar, Nyköping 20.8 (Peter Lantz).
Ejder (Somateria mollissima)

Inga inlandsfynd under året. Senast detta
hände var 2000.
Praktejder (Somateria spectabilis)
(-2015:33/36) (2016:1/1)

Senaste fyndet gjordes 2013. De flesta
fynden har som årets gjorts i april. Ska man

ha chans på att se praktejder, så är det vid
Femöre. De senaste tre fynden har som årets
gjorts där.
Samtliga fynd: En hane rastande Femörehuvud, Femöre, Oxelösund 22.4 (Samuel
Wivstad, Johan Bergkvist, Bertil Karlsson
m.fl.).
Alfågel (Clangula hyemalis)

Fynd från 11 lokaler i inlandet. De flesta
ses som vanligt under hösten. I år 34 ex och
under våren tre ex. Vinterfynd är ovanliga i
inlandet.
Vinter, inland: 1 adult hane östra Öljaren
(Katrineholm), Öljaren, Katrineholm 2.1
(Håkan Lernefalk).
Sjöorre (Melanitta nigra)

Återigen ett bra år för sjöorre i inlandet.
Under våren sågs ca 330 ex och under hösten
sågs ca 80 ex. De flesta ses sträckande.
Svärta (Melanitta fusca)

Häckningar rapporteras inte varje år. I år har
dock häckning rapporterats från skärgården.
I övrigt finns många fynd under häckningstid från skärgården. Inlandsfynd av normal
omfattning med 28 ex under våren och 24
ex under hösten.
Häckningar, stora antal (>99 exemplar):
Sextiotre ex. pulli/nyligen flygga ungar
Hävringe, Oxelösund 18.7 (Lennart Wahlén,
Ingvar Jansson, Björn Erixon m.fl.). 364 adult
i par obs i häcktid, lämplig biotop Hävringe,
Oxelösund 3.6 (Lennart Wahlén).
Knipa (Bucephala clangula)

Vissa år ses stora antal av knipa ute vid
kusten.
Stora antal: 1000 ex födosökande Norra
Örsbaken, Nyköping 17.1 (Kalle Brinell).
Salskrake (Mergellus albellus)

Årligen görs fynd under sommaren. Det rör
sig om enstaka ex och inget som tyder på
häckning. Under hösten främst i oktober ses
stora antal rastande salskrakar i Näsnaren och
Lilla Näsnaren. Från 2014 har antalet ökat
främst i Lilla Näsnaren. Både i januari och
december sågs större antal ute vid kusten.
Stora antal (>99 ex): 130 ex Sillöfjärden,
Hummelviks fiskehamn, Nyköping 6.1
(Jan Karlsson, Jan Gustafsson). 200 ex
Norra Örsbaken, Nyköping 13.1 (Lennart
Wahlén,Jonny Werdin). 560 ex rastande
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Lilla Näsnaren, Katrineholm 29.10 (Bengt
E Larsson). 100 ex Yttre Stjärnhovsviken,
Oxelösund 5.12 (Marianne Mattiasson). 230
ex Strandstuviksområdet, Nyköping 16.12
(Lennart Wahlén).
Småskrake (Mergus serrator)

Inga rapporterade häckningar i år. Andra
året i rad utan rapporterad häckning. Några
få fynd under häckningstid i Mälaren och
Hjälmaren.
Storskrake (Mergus merganser)

I Hjälmaren och i Öljaren ses under höstarna större flockar av storskrake. I år sågs de
största i Öljaren.
Stora flockar: 3000 ex Öljaren, Katrineholm/
Vingåker 13-17.11 (Pelle Moqvist).
Vaktel (Coturnix coturnix)

Sammanlagt 39 vaktlar under året är något
färre än de två senaste åren och även en
bit under genomsnittet för 16-årsperioden
2000-2015 på 54 vaktlar/år. 37 av årets
vaktlar har rapporterats som spelande under
perioden 10.5-15.7. Det förhållandevis låga
antalet gör att det från året även saknas fynd
med ansamlingar av flera spelande fåglar på
en och samma lokal. Årets fynd är rätt väl
spridda i rapportområdet med enstaka fynd
i alla kommuner utom Oxelösund, men
merparten av fåglarna är som vanligt koncentrerade till slättbygderna i södra och norra
delarna av rapportområdet.
Årets 39 vaktlar fördelar sig kommunvis
enligt följande: Eskilstuna 10, Nyköping 8,
Katrineholm 8, Strängnäs 6, Trosa 3, Flen 2,
Gnesta 1, Vingåker 1.
Samtliga fynd om minst två spelande:
2 ex. spel/sång Västerljungskorset, Trosa
28.5 - 15.7 (Göran Andersson, Claes Leijon,
Ragnar Lagerkvist m.fl.). 2 ex. spel/sång
Råby-Rekarne k:a, Eskilstuna 1.6 - 19.7 (Bo
Gustafsson, Bengt Andersson, Lennart Karlsson). 2 ex. spel/sång Kafjärdsslätten, Eskilstuna 3-20.6 (Johan Mellquist, Carl-Oscar
Lind, Björn Fors m.fl.). 2 ex. spel/sång Vansö
k:a, Strängnäs 7-19.6 (Bo Karlsson, Ulf Gustafsson, Markku Kemppi m.fl.). 2 ex. spel/
sång Rossviksfälten, Eskilstuna 9-14.6 (Kent
Carlsson, Sten Ljungars, Edwin Sahlin m.fl.).
2 ex. spel/sång Kalstafälten, Vegersberg,
Katrineholm 15.6 (Håkan Lernefalk).
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Rapphöna (Perdix perdix)

Under 2016 har rapphöns rapporterats från
fem lokaler eller områden i rapportområdet
och som vanligt kan man utgå ifrån att samtliga rapporter avser utplanterade fåglar.
Lokaler eller områden med rapporter under
2016 var följande: Öllsta, Jönåker, Nyköping
(januari-februari). Klastorp, Katrineholm
(augusti). Stora Malm, Katrineholm (aprilseptember). Solöfälten, Fogdö, Strängnäs
(februari-september). Åkers styckebruk,
Strängnäs (januari). De största rapporterade
flockarna under året var 50 ex Stora Malm,
Katrineholm 24.9, 20 ex Solöfälten, Fogdö,
Strängnäs 21.9 och 15 ex Öllsta, Jönåker,
Nyköping 22.1.
Enda fyndet som rapporterats med häckningskriterie var: 1 ex Spel/sång Tybblefälten, Stora Malm, Katrineholm 5-20.4 (Bengt
E Larsson, Krister Aronsson, Ulrika Ahlblom). Dessutom gjordes två fynd, i samma
geografiska område, under sommarmånaderna juni och juli.
Sommarfynd (juni-juli): 1 ex. Valla gård,
Stora Malm, Katrineholm 18.6 (Håkan
Lernefalk). 2 ex. Tybblefälten, Stora Malm,
Katrineholm 31.7 (Bengt Larsson, Krister
Andersson, Bengt E Larsson).
Järpe (Tetrastes bonasia)

Från 2016 finns totalt 16 fynd om sammanlagt 24 järpar rapporterade från rapportområdet som helhet. Både antalet fynd och antalet fåglar får betraktas som högst normalt
och resultatet faller väl in mönstret för de
senaste åren. Medeltalet för antalet fynd/år
under perioden 2005-2014 ligger på 14 fynd.
Järpen är tillbakadragen och rätt svårfunnen
och trivs i miljöer som inte så ofta besöks
av fågelskådare och arten är sannolikt något
vanligare än vad de tillgängliga rapporterna
visar.
Samtliga fynd: 1 ex. Tallbacken, Ludgo,
Nyköping 9.1 - 23.10 (Hasse Berglund).
1 ex. Skinnarhagen, Ludgo, Nyköping 7.2
- 8.6 (Hasse Berglund). 1 ex. Hedmossen,
Flen 30.3 (Andreas Grabs). 1 ex. Älgsjöstuängen, Gnesta 30.3 (Bertil Karlsson). 1 ex.
Rensjön, Trosa 13.4 (Magnus Nilsson). 2
ex. Sillekrog, Nyköping 21.4 (Fingal Gyllang). 1 ex. Finnsjöns vindskydd, Strängnäs
28.4 (Eva Brandt). 1 ex. Nasen, Eskilstuna
9.5 (Sten Ljungars, Monica Ljungars). 1 ex.
ruvande Nästorp, Strångsjö, Katrineholm
23.6 (Torbjörn Lundahl). 1 ex. bobesök?

Skollärarstigen, Klämmingen, Gnesta 26.6
(Bertil Karlsson). 2 ex. och 4 1K pulli/nyligen flygga ungar Råby vitmosse, Nyköping
1.7 (Anton Johansson, Björn Erixon). 1 ex.
Stampmossen Naturreservat, Strängnäs 17.7
(Leif Ekblom). 1 ex. Åndalsviken, Klämmingen, Gnesta 18.7 (Bertil Karlsson). 3 ex.
Kälkmossen, Gnesta 1.8 (Markku Kemppi).
1 ex. Körartorpsberget, Flen 10.9 (Markku
Kemppi). 1 ex. Lilla Hammarbosäter, Laxne,
Gnesta 30.10 (Mats Larsson).
Orre (Lyrurus tetrix)

Spelande orrar under våren har rapporterats
från ca 25 lokaler eller områden i rapportområdet som helhet. Det handlar mestadels om
enstaka spelande fåglar och fynden är som
vanligt tydligt koncentrerade till skogsområdena på Mälarmården och Kolmården.
Större spel med 3 eller fler tuppar har rapporterats från följande fyra lokaler:
Hedmossen, Dunker, Flen (18 spelande),
Fjällmossen, Nyköping (10 spelande), Stora
Bötet, Nyköping (5 spelande) och Finnsjön Stora kalven, Strängnäs (3 spelande). Dessutom finns en konstaterad häckning rapporterad från Gnesta kommun där en höna med
ungar sågs i juni.
Fynd (konstaterad häckning): 1 hona och 3
pulli/nyligen flygga ungar Hammarbosätter,
Laxne, Gnesta 12.6 (Mats Larsson).

Tjäder (Tetrao urogallus)

Totalt har 137 fynd om sammanlagt 180
tjädrar rapporterats i hela rapportområdet
under 2016. Fynden är spridda i hela rapportområdet med fynd i de flesta kommunerna,
men med tydliga koncentrationer till skogsområdena på Kolmården och Mälarmården.
En uppskattning utifrån de rapporterade
fynden ger ungefär 45 lokaler eller områden med tjädrar under 2016. Som vanligt är
rapporter om spelande tjädrar få och från
2016 finns endast fyra rapporter om enstaka
spelande fåglar och rapporter om större tjäderspel saknas helt. Dessutom finns från året
fyra rapporter som gäller säkra eller troliga
häckningar.
Fynd (häckningar): 1 hona ruvande Låsta,
Strängnäs 25.5 (Marie Nilsson). 1 hona
avledningsbeteende Putbergens naturreservat, Gnesta 6.6 (Albin Grahn). 1 hona och
3 pulli/nyligen flygga ungar Segelsta mosse,
Nyköping 30.6 (Jan Karlsson). 1 hona och 3
pulli/nyligen flygga ungar Vägen Gruvtorp Nyckelsjön, Gnesta 7.7 (Leif Carlsson).
Smålom (Gavia stellata)

Totalt 91 smålommar fördelat på 41 fynd under perioden 8.3 -14.12 är något fler än förra
året, men samtidigt klart lägre än de bästa
åren under 2000-talet. Årets uppträdande får
trots det betraktas som rätt normalt jämfört

Orre
Foto: Mauri Karlsberg,
www.karlsbergsfoto.com
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med de senaste åren. Som vanligt kommer de
flesta rapporterna från kusten, men enstaka
inlandsfynd görs årligen och 2016 sågs totalt
8 smålommar i inlandet, samtliga i Mälaren.
Årets högsta sträcksumma var 15 ex. som
sträckte mot NO vid Oxeludden, Askö, Trosa
1.5 (Göran Andersson, Örjan Jitelius) och
det högsta antalet rastande fåglar var 16 ex.
vid Storrö, Hartsö skärgård, Nyköping 15.3
(Lennart Wahlén, Sven-Erik Söderlund).
Inlandsfynd: 1 ex. sträckande V Torshälla
huvud, Eskilstuna 30.4 (Sten Ljungars). 1
ex. sträckande O Torshälla huvud, Eskilstuna
15.7 (Sten Ljungars). 1 adult rastande Flottläggningsplatsen, Kolsundet, Strängnäs 4.8
(Erik Widuss, Yngve Meijer, Ulf Gustafsson).
1 ex. sträckande V Torshälla huvud, Eskilstuna 20.10 (Sten Ljungars). 2 ex. rastande
Torshälla huvud, Eskilstuna 24.10 (Sten
Ljungars). 2 ex. Torshälla huvud, Eskilstuna
26.10 (Kent Carlsson, Sten Ljungars, Johan
Mellquist).
Sommarfynd (juni-juli): 2 ex. Örsbaken,
Oxelösund 12-23.6 (Tommy Knutsson). 1
ex. förbiflygande Marviken, Oxelösund 12.7
(Tommy Knutsson). 1 ex. sträckande O Torshälla huvud, Eskilstuna 15.7 (Sten Ljungars).
Vinterfynd (januari och december): 1 ex. rastande Örsbaken, Oxelösund 14.12 (Tommy
Knutsson, Lennart Wahlén).
Storlom (Gavia arctica)

Säkra häckningar av storlom har under 2016
rapporterats från 12 lokaler i rapportområdet
som helhet. Dessutom finns rapporter om
storlommar under häckningstid på ytterligare ca 95 lämpliga lokaler runt om i rapportområdet. Detta ger alltså sammantaget
omkring 110 lokaler med säkra och möjliga
häckningar vilket ligger i nivå med hur det
har sett ut vid de senaste årens summeringar.
Större ansamlingar av storlommar har som
vanligt rapporterats från Gölsjön och Dunkern i Flens kommun under eftersommaren
och förhösten. Från Gölsjön finns en mängd
rapporter om fler än 20 storlommar under
perioden 11.7 - 29.8 och toppnoteringen
var 71 ex 8.8 (Leif Carlsson). Från Dunkern
finns rapporter om fler än 20 storlommar under perioden 22.7 - 18.9 och toppnoteringen
där var 53 ex 28:8 (Leif Carlsson). Dessutom
finns från 2016 en rapport om en större ansamling storlommar i Mälaren under hösten
då 31 ex sågs vid Prästfjärden, Strängnäs
13 - 15.9 (Kent Söderberg, Yngve Meijer).
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Från vintermånaderna januari och december
finns tre rapporterade fynd om sammanlagt 7
storlommar.
Fynd (januari och december): 1 ex. rastande
Lidsjön, Nyköping 1.1 (Johan Bergkvist). 4
ex. sträckande NO Femöreflagen, Oxelösund
30.1 (Jan Karlsson). 2 ex. rastande Örsbaken,
Oxelösund 3-14.12 (Peter Skoglund, Tommy
Knutsson, Lennart Wahlén).
Smådopping (Tachybaptus ruficollis)

Från 2016 finns rapporter om smådoppingar
under häckningstid på sammanlagt 27 lokaler
i hela rapportområdet och på 5 av dessa
lokaler har säkra häckningar kunnat konstateras. Antalet gör att 2016 hamnar i nivå med
de bästa åren under 2000-talet, 2008 och
2009, då antalet par uppskattades till 27
stycken båda åren. Eftersom häckningar eller
häckningsförsök sannolikt genomförts på de
flesta av årets lokaler bör 25-30 par för 2016
vara en rimlig uppskattning för rapportområdet som helhet. Kommunvis fördelar sig de
27 lokalerna med möjliga-säkra häckningar
enligt följande: Katrineholm 8, Nyköping 6,
Strängnäs 6, Eskilstuna 3, Vingåker 2, Trosa
1, Oxelösund 1. Dessutom finns några fynd
från vintermånaderna januari och december.
Lokalerna är välbekanta och årligen återkommande när det gäller övervintrande smådoppingar.
Vinterfynd (januari och december): 2 ex.
Ekeby våtmark, Eskilstuna 1-31.1 (Barbro
Hedström, Kent Carlsson, Björn Fors m.fl.).
1 ex. Reningsverksdammarna, Gorsingeholm,
Strängnäs 1-24.1 (Leif Ekblom, Yngve
Meijer, Magnus Brandel m.fl.). 1 ex. Reningsverksdammarna, Gorsingeholm, Strängnäs
3-30.12 (Yngve Meijer, Leif Ekblom, KeithOve Nordebrink m.fl.). 2 ex. Ekeby våtmark,
Eskilstuna 9-30.12 (Eva Olofsson, Edwin
Sahlin, Magnus Claesson m.fl.).
Skäggdopping (Podiceps cristatus)

Några rapporter om större ansamlingar av
skäggdopping finns som vanligt från några
lokaler i norra delen av rapportområdet.
Lokalerna är välkända och pålitliga rastlokaler för skäggdoppingar under hösten och
återkommer årligen i sammanställningarna
med höga antal rastande fåglar.
Fynd (200 ex eller fler): 300 ex. rastande
Östra Stor-Hjälmaren, Katrineholm 26.8 25.9 (Pelle Moqvist, Krister Andersson). 300
ex. rastande Sörfjärden, Eskilstuna/Strängnäs

Skäggdopping
Foto: Mauri Karlsberg, www.karlsbergsfoto.com

14.10 (Leif Carlsson). 900 ex. rastande Öljaren, Katrineholm 5.11 (Bengt E Larsson).
Gråhakedopping (Podiceps grisegena)

Årets 14 fynd om sammanlagt 16 gråhakedoppingar får betraktas som ett rätt normalt
uppträdande även om både antalet fynd
och antalet fåglar är något färre än vad som
rapporterats de senaste åren. Som vanligt
domineras fyndbilden stort av rastande och
sträckande fåglar längs kusten under vår och
höst och endast två fynd kommer från inlandslokaler. Enstaka sommarfynd görs nästan
varje år i rapportområdet och från 2016 finns
två rena sommarfynd rapporterade. Det ena
av dessa är särskilt intressant då det gäller två
rastande fåglar i slutet av juni på en lämplig
häckningslokal i Katrineholms kommun.
Sommarfynd (juni): 1 ex. förbiflygande Marviken, Oxelösund 27.6 (Tommy Knutsson). 2
ex. födosökande Tegnebols våtmark, Katrineholm 29.6 (Monica Ström).
Svarthakedopping (Podiceps auritus)

Svarthakedoppingar har under 2016 rapporterats från sammanlagt 64 lämpliga häck-

ningslokaler runt om i rapportområdet och
en summering av rapporterna från lämpliga
lokaler under häckningstid ger sammanlagt
ca 120 par och 15 konstaterat lyckade häckningar i rapportområdet som helhet. Antalet par är möjligen något över det faktiska
antalet eftersom fåglarna sannolikt rör sig en
del mellan närliggande lokaler och samma
fåglar kan vara inblandade i rapporter från
flera lokaler. Både antalet lokaler och antalet
par ligger i nivå med, eller något över, vad
som rapporterats de senaste åren och rapporterna indikerar att svarthakedoppingen håller
ställningarna, eller möjligen ökar svagt, i
rapportområdet. Arten gynnas mycket tydligt
av anläggandet och återskapandet av våtmarker i landskapet och dyker ofta upp tämligen
omgående som häckfågel i nyanlagda våtmarker. Inga rapporter från vintermånaderna
(januari och december) finns från 2016.
Årets geografiska fördelning kommunvis av
antal lokaler/antal par ser ut enligt följande:
Nyköping 25/47, Katrineholm 16/40, Strängnäs 8/8, Flen 5/9, Eskilstuna 3/3, Trosa 3/3,
Gnesta 2/7, Vingåker 2/4.
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Storskarv (Phalacrocorax carbo)

Rapporter om säkert häckande storskarvar finns från sammanlagt 8 kolonier i hela
rapportområdet under 2016. Fyra av dessa
kolonier ligger längs kusten och de resterande i insjöar. Utöver de 8 kolonierna med
säkra häckningar finns rapporter om möjlig
häckning från ytterligare 3 kolonier. Uppgifterna i Artportalen är till stor del bristfälliga
och uppgifter om koloniernas storlek saknas
i flera fall vilket gör det svårt och osäkert att
summera det totala antalet häckande par i de
rapporterade kolonierna detta år. Den största
av årets kolonier tycks dock vara Snöholmen
i Trosa där 1300 fåglar besökte bebodda bon
30.5 (Göran Andersson).
De 8 kolonierna med säkert häckande fåglar
under 2016 var följande: Stora Järkneön,
Bråviken, Norrköping. Tärnsklubben, Källskären, Oxelösund. Korpholmen och Höga
Hästholmen, Oxelösund. Stengrundet, Örsbaken, Nyköping. Lindholmen, Hallbosjön,
Nyköping. Snöholmen, Stadsfjärden, Trosa.
Gimpelstenarna, Mälaren, Strängnäs. Stora
Blackhäll, Mälaren, Eskilstuna. Ekuddens
camping, Mälaren, Kungsör.

Rördrom (Botaurus stellaris)

Sammanlagt 80 spelande rördrommar i hela
rapportområdet har rapporterats från 2016.
Antalet är något lägre än de fyra senaste åren
och något under det årliga genomsnittet för
2000-talet. Under hela 2000-talet har lägre
antal än 2016 endast rapporterats två enskilda år, 2010 med 67 spelande fåglar och 2011
med 74 spelande fåglar, då antalet gick ner
tydligt efter ett par stränga och långa vintrar.
Vid Sörfjärden inräknades 15 revirhävdande
rördrommar under 2016. Även det antalet
är en viss minskning jämfört med de senaste
åren, men nästan i nivå med genomsnittet för
åren under 2000-talet. Från året finns även
några observationer av rördrommar under
senhösten och vårvintern som antyder att
några fåglar kan ha övervintrat, men rena
vinterfynd från januari och december saknas
från 2016.
Den kommunvisa fördelningen av årets 80
spelande fåglar ser ut enligt följande:
Eskilstuna (utom Sörfjärden) 10 ex, Strängnäs (utom Sörfjärden), 12 ex, Sörfjärden
(Eskilstuna och Strängnäs) 15 ex, Nyköping
15 ex, Katrineholm 10 ex, Flen 7 ex, Gnesta
6 ex, Vingåker 4 ex, Oxelösund 1 ex.
Silkeshäger (Egretta garzetta)
(-2015:1/1) (2016:1/1)

En silkeshäger sågs under 2016 vilket innebär
att det nu gjorts två fynd i rapportområdet.
Fågeln rastade under några timmar i en havsvik väster om Trosa och sågs därefter ta höjd
och försvinna söderut. Rapportområdets första silkeshäger, även det en kortstannare, sågs
vid Labro ängar, Nyköping 2.6 2000.
Samtliga fynd: 1 ex. rastande Inre Hållsviken, Trosa 21.5 (*Göran Andersson m.fl.).
Ägretthäger (Ardea alba)
(-2015:34/38) (2016:8/14)

8 fynd av sammanlagt 14 ägretthägrar under
2016 är med god marginal det högsta antalet
som hittills setts ett enskilt år i rapportområdet. Artens uppträdande ökar markant i
landet som helhet och detta märks även i
Sörmlands rapportområde där ägretthägrar
nu setts årligen sedan 2010 och med drygt
70 % av fåglarna sedda under perioden 20102016.

Silkeshäger
Foto: Martin Resare
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Samtliga fynd: 1 ex. rastande Edeby våtmark,
Strängnäs 29.3 (Håkan Hall, Bo Karlsson,
Inger Karlsson). 1 ex. rastande Barvalappen,
Eskilstuna 3-8.4 (Lars Broberg, Janne Wahlström). 3 ex. rastande Linudden, Nyköping
15.4 (Samuel Wivstad, Adam Stålnäbb,
Björn Erixon m.fl.). 4 ex. rastande Barvalappen, Eskilstuna 25-26.4 (Barbro Hedström,
Brita Nilsson, Kerstin Ekedahl m.fl.). 2 ex.
rastande Skarasjön, Nyköping 9.5 (Lennart
Wahlén, Jan Karlsson, Mats Andersson m.fl.).
1 ex. sträckande NO Marviken, Oxelösund
12.5 (Tommy Knutsson). 1 ex. rastande
Knutstorp viltvatten 14.6 (Bengt E Larsson).
1 ex. sträckande Strandstuviken, Nyköping
1.10 (Olle Pers, Peter Lantz, Jan Gustafsson
m.fl.).
Gråhäger (Ardea cinerea)

Antalet rapporterade häckningar av gråhägrar
fortsätter att ligga på en påfallande låg nivå.
Årets 9 rapporter om aktiva hägerkolonier i
rapportområdet som helhet speglar rätt väl
hur det sett ut de senaste åren. Rapporter
om större kolonier saknas helt från 2016 och
en summering av antalet par i de rapporterade kolonierna ger totalt 20 par i rapportom-

rådet under året vilket rimligen ligger långt
under det faktiska antalet.
De 9 lokalerna med rapporterade kolonier eller enstaka par under 2016 var följande:
Strands ås, Sörfjärden, Eskilstuna. Grindstugan, Merlänna, Strängnäs. Hultastrand,
Baggetorp, Katrineholm. Forssjösjön, Katrineholm. Södertuna Slott, Gnesta. Snöholmen, Stadsfjärden, Trosa. Lidsjön, Nyköping.
Korpholmen och Höga Hästholmen, Oxelösund.
Vit stork (Ciconia ciconia)
(-2015:45/53) (2016:1/1)

Uppträdandet av vit stork i rapportområdet
under 2016 blev lite utöver det vanliga. Den
11/8 upptäcktes helt överraskande en flock
om knappt 100 vita storkar strax utanför
Nyköping. Efter att ha rastat en stund på
åkrar väster om Nyköping kunde fåglarna ses
under några timmar då flocken kretsade fram
och tillbaka över Nyköpings stad. Senare på
kvällen återupptäcktes fåglarna vid Sund, 24
km VNV om Nyköping, där flocken gått ner
för övernattning. Fåglarna sågs en stund på
morgonen 12/8 och kan sedan via rapporterna på Artportalen följas mot sydväst där
de rastade för övernattning de två följande
dagarna vid Hogstad, Östergötland respektive Forsheda, Småland. Därefter saknas
rapporter om flockar av liknande storlek i
Artportalen. Samtliga storkar var färgmärkta
och hade släppts ur ett hägn i Skåne 30/7
och fyndet ingår inte i fyndstatistiken för
rapportområdet.
Utöver storkflocken i Nyköping gjordes även
ett mera normalt fynd av en rastande fågel i
Strängnäs under våren.
Samtliga fynd: 1 ex. rastande Låsta, Strängnäs 18-19.4 (Yngve Meijer, Kjell Thorsén,
Gunnar Carlsson m.fl.). 94 ex. rastande Lilla
Kungsladugården - Sund, Yngaren, Nyköpings kommun 11-12.8 (*Thomas Larsson,
Lennart Wahlén, Per Astfeldt m.fl.).
Bivråk (Pernis apivorus)

Ytterligare ett år där flera bivråkar sågs tidigt
på säsongen. Årets första bivråk rapporterades ifrån Katrineholm den 5 maj, vilket
tangerar det nuvarande fenologirekord och
därmed också ligger långt tidigare än medianVit stork
Foto: Lars Sundin
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Röd glada
Foto: Leif Nyström, www.leifnystrom.com
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datumet för åren 1987-2015 (=12 maj,
variation 5-20 maj). Efterföljande fynd rapporterades först den 8:e maj, denna gång
från Nyköping. Det ordentliga inflödet av
bivråkar började dock inte förrän efter den
20:e maj, vilket också är mer normalt. Riktigt
sena höstfynd uteblev även i år och årets sista
bivråk noterades på sträck utmed kusten den
2 oktober. Den häckande populationen är som
vanligt svår att uppskatta. Under perioden 1
juni - 31 juli föreligger rapporter ifrån drygt
47 områden och totalt uppgår antalet individdagar till 132. Bägge siffrorna ligger över
genomsnittet för åren 2007-2015 där antalet
områden varierat mellan 29-45 och antalet
individdagar växlat mellan 98-136.
Första och sista fynd: 1 ex Björkvik, Katrineholm 5.5 (Tommy Ubbesen). 1 ex sträckande
Stendörren, Nyköping 2.10 (Johan Bergkvist).
Brun glada (Milvus migrans)
(-2015:68/73) (2016:14/15)

Arten dök upp i Skåraområdet, Nyköping
för första gången våren 2008. Sedan dröjde
det till år 2010 innan den första häckningen
konstaterades. Så för nionde året i rad så kan
vi konstatera att fåglarna återvände till boet,
häckade framgångsrikt och fick ut två ungar.
Paret anländer oftast kring den första veckan
av april, och i år så sågs den första av dem
redan den 31 mar. Arten hade i övrigt det
i särklass bästa året någonsin i länet, vilket
dels beror på att många fåglar rapporterades,
men möjligen också p.g.a. att rapportkommittén fr.o.m. december 2015 valt att ta bort
beskrivningskravet på arten.
Samtliga fynd: 1 häckning (2 ungar) bo, ägg/
ungar Skåraområdet, Nyköping 31.3 - 4.8
(Tommy Pettersson, Lennart Wahlén, Per
Flodin m.fl.). 1 ex förbiflygande Torpesta
kvarn, Nyköping 6.5 (Alf Lettesjö). 1 ex.
förbiflygande Eskilstuna motorstadion, Gröndal, Eskilstuna 18.6 (Björn Klevemark, Eva
Klevemark). 1 ex. födosökande Vingåkersslätten, Vingåker 24.6 - 4.7 (Ronny Nilsson, Lillemor Däckfors). 1 ex. förbiflygande
Fatbursvägen, Mariefred - Ärjafälten, Åkers
styckebruk, Strängnäs 27.6 (Erik Widuss).
1 2K+ födosökande Tista, Nyköping 1.7
(Thomas Larsson). 1 ex. födosökande Vagnhärads våtmark, Trosa 3.7 (Stefan Clason).
1 ex. förbiflygande Björnlunda, Gnesta 4.7
(Kjell Pettersson). 1 adult förbiflygande
Fostorp viltvatten, Katrineholm 5.7 (Bengt

E Larsson). 1 2K+ sträckande SV Palmtorps
allé, Oxelösund 6.7 (Jan Karlsson). 1 2K+
stationär Sätterstamaden, Nyköping 7.7
(Lukas Lovén). 1 2K+ sträckande SV Prästhällen, Herresta Norra Tomtområde, Strängnäs 29.7 (Erik Widuss). 1 1K födosökande
Hillesta, Västerljung, Trosa 19.8 (Claes
Leijon, Torbjörn Winqvist). 1 ex sträckande
Marsäng, Nyköping 15.9 (Jan Karlsson).
Röd glada (Milvus milvus)

Uppskattningsvis så gäller årets rapporter
maximalt 14 olika individer, om man räknar som så att de flesta rapporterna gäller
nya fåglar. I den bedömningen har det dock
gjorts några få undantag. Det gäller dels en
fågel i Eskilstuna och en annan i Flen. Bägge
dessa har rapporterats vid flera tillfällen, om
än sporadiskt. De har därför bedömts vara
stationära under större delen av sommaren
och räknas därmed som två fåglar. Utöver
dessa så konstaterades glädjande nog också
rapportområdets första häckning sedan år
2001. Paret, som häckade i Nyköpings kommun, lyckades med sin häckning och fick ut
en flygg unge.
Fynden fördelar sig över de olika kommunerna enligt följande: Eskilstuna (2), Flen (2),
Katrineholm (1), Nyköping (3), Oxelösund
(1), Gnesta (1) och Vingåker (1).
Ormörn (Circaetus gallicus)
(-2015:1/1) (2016:1/1)

Senaste gången arten noterades i rapportområdet var i mitten av september 1986 då en
fågel sågs i Snäckviken och dagen därpå vid
Marsäng, Nyköping. Det dröjde alltså 30 år
innan nästa fynd gjordes. Årets fynd gjordes
även det i samma område, fast denna gång
strax innanför Oxelösunds kommungräns.
Samtliga fynd: 1 ex. sträckande O Palmtorps
allé, Oxelösund 31.5 (Jan Karlsson).
Brun kärrhök (Circus aeruginosus)

Uppgiften att bedöma populationsstorleken
utifrån spontanrapporteringen är dessvärre
en omöjlig uppgift. Det rapporterade antalet
häckningar är utan tvekan mycket missvisande. Årets rapporter om 26 häckningar är
t.o.m. rätt bra, men detta är sannolikt inte
ens i närheten av verkligheten. Under året
som helhet har vi fått in 1484 fynd, vilket
ligger en bra bit över genomsnittet för åren
2005-2014. Eventuella populationsförändringar är med säkerhet dock bristfälligt
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Stäpphök
Foto: Thomas Larsson

kända, men utifrån det materialet vi har så
tycks beståndet ändå vara rätt så stabilt då
man inte ser några förändringar överhuvudtaget. Årets första fynd gjordes på 4 olika
lokaler den 27 mars och de följande dagarna
skedde ett stort inflöde över hela rapportområdet. Detta är egentligen ett väldigt normalt
datum för första ankomst och nästan så nära
mediandatumet man kan komma (=26 mars,
variation 17 mars-4 april). Höstens sista observation rapporterades också datumtypiskt
den 7 oktober vid Stora Överby, Flen (Bertil
Karlsson).
Blå kärrhök (Circus cyaneus)

Mycket dåligt med vinterobservationer under
året trots att det ändå sågs en del i december
2015. Långsiktigt syns en svag, men ändå
synbar, tendens till att vinterobservationerna
minskar. Oklart huruvida det fortfarande
är en effekt av de strängare vintrarna som
inträffade några år i följd i slutet av 00-talet.
Det kan ju givetvis finnas andra faktorer varför framtiden helt enkelt får visa om kurvan
fortsätter vara negativ.
Sommarfynd (20 maj-31 juli): 1 hane födosökande Perstorpfälten, Stora Malm, Katrineholm 2.6 (Bengt Larsson, Hans Karlsson).
1 hane födosökande Sulsta, S Tysberga,
Nyköping 4.6 (Björn Svensson). 1 hane födosökande Visen, Vingåkersslätten, Vingåker
4.6 (Ronny Nilsson). 1 hona födosökande
Väderbrunn, Nyköping 3.7 (Lennart Wahlén,
Jan Gustafsson, Olle Pers).
Vinterfynd (januari, december): 1 hona födosökande Ytterbo Strandäng, Nyköping 11.1
(Mikael Gemsiö). 1 adult hane födosökande
Oppebyfälten, Bälinge, Nyköping 13.12
(Lennart Wahlén).
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Stäpphök (Circus macrourus)
(-2014:31/31) (2016:10/10)

Återigen ett år med ovanligt mycket stäpphökar, vilket ånyo innebar ett nytt årsrekord.
Vi har fått in rapporter om totalt 10 ex under
året, även om det kan påpekas att det föreligger ytterligare rapporter där beskrivning
inte har inkommit till Rrk. Dessa fynd ingår
alltså inte i denna summa om 10 exemplar.
Förhoppningsvis så får vi vänja oss vid att
se dessa nomadspöken även i framtiden, då
fyndbilden visar på fortsatt ökad förekomst.
Månadsskiftet aug-sept tycks vara den
absolut bästa tiden på året för att se arten
i rapportområdet och fynd efter den 20
september är väldigt fåtaliga. Faktum är att
årets fynd ifrån den 21 september är ett av
de senaste fynden som gjorts, bortsett ett avvikande fynd ifrån Oxelösund den 8 oktober
2007.
Samtliga fynd: 1 2K födosökande Skåramaden, Nyköping 5.5 (*Arne Hellström, *SvenOlov Karlsson, *Karl-Erik Häger). 1 2K hane
Norasjön, Trosa 14.5 (*Göran Andersson). 1
1K födosökande Hillesta, Västerljung, Trosa
18.8 (*Claes Leijon, *Torbjörn Winqvist,
Göran Andersson). 1 2K hane sträckande SV
Prästhällen, Mälaren, Strängnäs 18.8 (*Seppo
Hiltunen). 1 hona födosökande Gesta gård,
Strängnäs 27-28.8 (*Kjell Ericsson). 1 3K
hane sträckande SV Marsäng, Nyköping 28.8
(*Mattias Ohlsberg, Lennart Wahlén, Thomas Larsson). 1 1K sträckande SV Marsäng,
Nyköping 30.8 (*Samuel Wivstad, Adam
Stålnäbb, Jan Gustafsson). 1 1K rastande
Gräsmatteodlingarna, Stenkvistafältet,
Eskilstuna 30.8 (*Kent Carlsson). 1 adult
hona sträckande SV Marsäng, Nyköping 2.9
(*Jan Gustafsson, *Jan Karlsson,

Lennart Wahlén m.fl.). 1 adult hane sträckande S Listorpsmon, Nyköping 21.9 (*Mattias Ohlsberg).
Ängshök (Circus pygargus)

Arten rapporteras årligen, om än knappt.
Vanligtvis görs bara något enstaka eller
maximalt en handfull fynd, varför årets två
rapporter ändå får anses vara ett medelmåttigt år. Ett vardera under vår och höst. Bägge
från Eskilstuna kommun och under typiska
tidsperioder för rapporter i vårt län.
Samtliga fynd: 1 adult hane födosökande
Hyggeby, Eskilstuna 10.5 (Joachim Strengbom). 1 2K+ hona födosökande Åsby, Eskilstuna 31.8 (Sten Ljungars, Kent Carlsson,
Thomas Janzon).
Ormvråk (Buteo buteo)

Antalet övervintrande ormvråkar är som vanligt mycket svårt att avgöra. Det får därför
bli uppskattningar utifrån rapporteringen,
något som i alla fall ger en fingervisning om
hur det ser ut. Under januari rapporterades
det i runda slängar 110-120 ex, vilket är något över det normala om än inte bra. Under
december rapporterades det däremot låga
57 exemplar, vilket man får hoppas beror på
väldigt låg skådaraktivitet under månaden.
Rovfågelsträcket utmed kusten var under
hösten väldigt svagt och ormvråkarna var
inget undantag. Knappt några dagar över 100
exemplar och bara en dag som passerade
över marginalen för rapportmallen.
Stora antal (>199 exemplar): 225 ex sträckande SV Marsäng, Nyköping 2.10 (Jan Gustafsson, Thomas Larsson).
Fjällvråk (Buteo lagopus)

Under januari månad rapporterades uppskattningsvis 80-85 fjällvråkar runt om i
länet, där Nyköping stoltserar med överlägset
flest fynd. Detta är den högsta januarisiffran
som har rapporterats sedan 2005 och man
får gissa att det kan ha något med fjolårets
häckningsutfall att göra. Läs exempelvis om
den höga sträcksiffran vid Örudden, Nynäshamn förra året. Under december var rapporteringen åter på en mer återhållsam nivå och
bara ca 44 vråkar rapporterades under denna
månad.
Stora antal: 235 ex sträckande SV Marsäng,
Nyköping 2.10 (Jan Gustafsson, Thomas
Larsson).

Tornfalk (Falco tinnunculus)

Vi brukar dra slutsatsen att en säsong med
fem rapporterade lyckade häckningar är
en hygglig säsong om det inte skett riktade
eftersök. Därmed kan vi summera året 2016
som just hyggligt då det konstaterats lyckad
häckning på fem platser. Dessa ligger tämligen väl spridda i rapportområdet. Lägger
vi till kriterierna för ”trolig häckning” kan
vi addera ytterligare tre till fyra häckningar.
Därutöver finns en 5-8 platser där man
utifrån rapporteringen starkt kan misstänka
åtminstone stationära par och möjligen
häckningsförsök. Sammanfattningsvis kan
man nog sluta sig till att vår sparsamma stam
av tornfalkar är tämligen stabil. Notera också
att denna art är tacksam att hjälpa genom
holkuppsättning så det kanske kunde vara en
lämplig aktivitet för exempelvis lokalklubbarna.
Under flyttningen noterades höga antal den
4.9 enligt nedan. Noteringen på 22 ex är den
näst högsta dagsumman någonsin i vårt rapportområde och endast slagen av noteringen
på 23 ex vid Marsäng, Nyköping 2012-09-07.
Början på september är uppenbarligen rätt
tid att spana sträckande tornfalk. Vinterfynden var något fler denna säsong än föregående, men utfallet kan bedömas som
normalt.
Höga antal: 14 sträckande SV Marviken,
Brannäs våtmark, Oxelösund 4.9 (Tommy
Knutsson). 22 sträckande SV Vattentornet
Oxelösund, Oxelösund 4.9 (Jan Hägg).
Vinterfynd: 1 rastande Ytterbo, Nyköping
7-10.1 (Jan Karlsson, Björn Johansson,
Mikael Gemsiö). 1 hane stationär Gällsta,
Gräfsta, Nyköping 16.1 (Yngve Meijer,
Markku Kemppi, Petter Sundin). 1 hane rastande Ytterbo, Nyköping 1.12 (Jan Karlsson,
Mikael Gemsiö). 1 födosökande Fält SO om
Skena gård, Skena, Nyköping 18.12 (Mats
Andersson). 1 förbiflygande Skåra viltvatten,
Skåraområdet, Nyköping 29.12
(Björn Johansson, Jan Karlsson).
Stenfalk (Falco columbarius)

Vinter- och sommarfynd brukar vi kommentera för stenfalk, och medan vinterfynden numera är relativt regelbundna är
sommarfynden fortfarande mycket ovanliga.
Därför är årets två fynd från juli tämligen
anmärkningsvärda. Inte minst med tanke på
att fynden av arten generellt minskar i vårt
rapportområde. Numera är det ca 50 % fler
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rapporter av pilgrimsfalk än stenfalk under
ett år. För tio år sedan var förhållandet det
omvända.
Vinterfynd: 1 2K+ förbiflygande Fjällmossen,
Nyköping 2.1 (Jan Gustafsson).
Sommarfynd: 1 födosökande Märnäs,
Brunnsåker, Tosterön, Strängnäs 17.7 (LarsOla Westerlund). 1 förbiflygande Mälarbaden, Eskilstuna 23.7 (Jukka Markkanen).
Lärkfalk (Falco subbuteo)

Vi har några gånger haft anledning att uppmärksamma ansamlingar av lärkfalk vilket
annars är ett rätt sparsamt fenomen. Från
gångna året kan vi notera 11 ex samlade vid
Valnaren, Strängnäs 10.7 (Yngve Meijer)
som mobbade en korp. Därutöver några
april- respektive oktoberfynd som fortsätter
att vara sparsamma, men regelbundna. Årets
noteringar faller rätt väl inom ramen för
senare år.
Tidiga respektive sena fynd från april och
oktober: 2 ex. förbiflygande Hästudden,
Hänö, Trosa 22.4 (Rickard Gustafsson).
1 ex. Brobyviken, Eskilstuna 23.4 (Pedro
Haglund). 1 ex. förbiflygande Öster-Malma,
Ekbacken, Nyköping 23.4 (Olle Grönberg).
1 ex. födosökande Södra udden, Enskär,
Hartsö skärgård, Nyköping 1.10 (Lillemor
Däckfors). 1 ex. sträckande Horns båtvarv,
Nyköping 1.10 (Bertil Karlsson m.fl.).
Jaktfalk (Falco rusticolus)
(-2015:22/22) (2016:1/1)

Jaktfalken fortsätter att vara en raritet i vårt
rapportområde och detta var första fyndet
sedan 2012. Fyndet är typiskt i så måtto att
det är en förbiflygande fågel i kustbandet
som i detta fall endast en observatör får se.
Det som är mer ovanligt är tidpunkten då de
flesta fynd gäller ungfåglar under oktobernovember. Senaste vårvinterfyndet gjordes
2002 och den individen bedömdes vara en
övervintrare från hösten 2001.
Samtliga fynd: 1 2K S:t Botvids kyrka, Oxelösund 17.3 (Pontus Åkerholm).
Pilgrimsfalk (Falco peregrinus)

Äntligen har det konstaterats häckning i vårt
rapportområde i modern tid! Under 2016
fick två par ut flygga ungar på lokaler som
givetvis hemlighålls. Lokalerna är däremot
kända hos myndigheter som kan sörja för
skydd av platsen i fråga. Därutöver finns
sommarobservationer som kan antyda ett
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eller möjligen två revir till. Det är alltså dags
för Sörmlands fågelskådare att vara extra
uppmärksamma och kanske göra riktade
eftersök framöver då det uppenbarligen kan
löna sig. Totalt ca 100 pilgrimsfalkar samt två
konstaterade häckningar från gångna säsongen innebär att vi återigen har en rekordnotering för modern tid.
Kommunvis fördelning: Nyköping (32),
Katrineholm (16), Oxelösund (15),
Eskilstuna (14), Strängnäs (10), Trosa (4),
Vingåker (4), Flen (3) samt Gnesta (2).
Säsongsmässig fördelning: Vinter (7), vår
(21), sommar (8) samt höst (64).
Vattenrall (Rallus aquaticus)

Sammanlagt 23 vattenrallar, fördelat på 9
fynd, under vintermånaderna januari och
december gör att 2016 blev ett av de bättre
åren under 2000-talet för övervintrande
vattenrallar. Vattenrallen är en fåtalig men
regelbunden övervintrare i rapportområdet
och antalet rapporterade fåglar styrs till stor
del av väderförhållandena och isläget. 16 av
årets fåglar rapporterades från januari och de
övriga 7 från december. Som vanlig kommer
de flesta rapporterna från välkända lokaler
som årligen håller övervintrande vattenrallar.
Vinterfynd (januari och december): 5 ex.
Brannäs våtmark, Oxelösund 1-27.1 (Tommy
Knutsson, Lennart Wahlén, Kalle Brinell
m.fl.). 7 ex. Brandholmens reningsverk,
Nyköping 6-25.1 (Sofi Nordfeldt, Peter
Lantz, Kalle Brinell m.fl.). 1 ex JärpsätterYtterbo våtmark, Nyköping 9.1 (Mikael
Gemsiö). 1 ex. Ekeby våtmark, Eskilstuna
10-23.1 (Tommy Emanuelsson, Yonas Ericsson,
Joachim Strengbom m.fl.).
1 ex. Vattenskidklubben, Djulösjön, Katrineholm 12.1 (Bengt E Larsson). 1 ex. Sigtunaån, Gnesta 16.1 (Jan Joråd).
3 ex. Brandholmens reningsverk, Nyköping
1-20.12 (Mats Andersson, Bertil Karlsson,
Björn Johansson m.fl.). 3 ex. Brannäs våtmark, Oxelösund 1-31.12 (Lennart Wahlén,
Per Folkesson, Jan Gustafsson m.fl.).
1 ex. Liljekonvaljholmen, Ången, Nyköping
18.12 (Pekka Westin).
Småfläckig sumphöna (Porzana porzana)

Totalt 9 spelande småfläckiga sumphöns i
hela rapportområdet under 2016 får betraktas som ett relativt normalt uppträdande.
Antalet är något under genomsnittet för
åren under 2000-talet, men ligger i linje med

uppträdandet de båda senaste åren då 10
spelande fåglar rapporterades både 2014 och
2015. Under 2000-talet har antalet varierat
mellan 3 spelande fåglar (2009) och 28 spelande fåglar (2006). Årets fynd är väl spridda
runt om i rapportområdet och fynd med flera
spelande fåglar på samma lokal saknades helt
under 2016.
Samtliga fynd: 1 ex. spel/sång Näsbyholmssundet, Strängnäs 29.4 - 5.6 (Ulf Gustafsson,
Yngve Meijer, Leif Ekblom m.fl.). 1 ex. spel/
sång Kärrängen, Mellösa, Flen 1.5 (Andreas
Grabs). 1 ex. spel/sång Floden, Katrineholm
10.5 - 5.6 (Bengt E Larsson, Stefan Wastegård). 1 ex. spel/sång Alléstugan, Eriksberg,
Katrineholm 13.5 (Hans Karlsson). 1 ex spel/
sång Hannsjön, Nyköping 24-25.5 (Mats
Andersson, Lennart Wahlén). 1 ex. spel/sång
Öknasjön, Strängnäs 4-6.6 (Kjell-Arne Larsson,
Yngve Meijer). 1 ex. spel/sång Sjövikstornet,
Kolsnaren, Vingåker 11.6 (Lennart Hellquist).
1 ex. spel/sång Bondkroken, Strängnäs 13-14.6
(Erik Peurell, Erik Widuss). 1 ex. spel/sång
Brannäs våtmark, Oxelösund 27.6 - 2.7 (Tommy Knutsson, Jan Sjöstedt, Peter Skoglund).
Kornknarr (Crex crex)

Årets totalt 8 kornknarrar i hela rapportområdet är det klart lägsta antalet som noterats
ett enskilt år under 2000-talet. Det låga antalet kan jämföras med genomsnittet under
perioden 2000-2015 som är 30 kornknarrar/
år och under samma period har antalet årligen rapporterade kornknarrar varierat mellan
13 och 49. Senast vi hade ett liknande lågt
antal var 2011 då 13 kornknarrar rapporterades. Årets kornknarrar är helt koncentrerade
till norra och södra delen av rapportområdet och fynd saknas helt i rapportområdets
centrala delar.
Samtliga fynd: 1 ex. spel/sång Ekeby våtmark, Eskilstuna 17.5 (Lars Johansson). 1 ex.
spel/sång Kastalruinen, Svanviken, Nyköping 27.5 - 1.6 (Lennart Wahlén, Mattias
Ohlsberg, Jan Sjöstedt m.fl.). 1 ex. spel/sång
Svarthäll, Kungsör 1.6 (Per Erik Pershagen).
1 ex. spel/sång Berga-Tuna, Nyköping 2.6
(Jan Hägg). 1 ex. spel/sång Hannsjön, Nyköping 2.6 (Jan Hägg). 1 ex. spel/sång Hammarby k:a, Eskilstuna 12-17.6 (Lars-Owe
Hagman, Sten Ljungars, Lennart Eriksson
m.fl.). 1 ex. spel/sång Erikslundsvackan,
Västerljung, Trosa 15.6 (Claes Leijon). 1 ex.
spel/sång Råby-Rekarne k:a, Eskilstuna 27.6
- 9.7 (Bo Gustafsson, Bengt Andersson).

Rörhöna (Gallinula chloropus)

Årets konstaterade häckningar summeras till
sju från sex lokaler. Dessa lokaler har en tydlig tyngdpunkt mot kusten med en ungefärlig
linje utmed E4:an och SO från denna. Endast
stadsparken i Eskilstuna sticker ut från det
mönstret. Annars är antalet konstaterade
häckningar i nivå med vad vi vant oss vid under 2000-talet. Om man inkluderar ”trolig”
och ”möjlig” häckning i sökkriterierna kvarstår tyngdpunkten mot SO och endast ett fåtal lokaler tillkommer. Vinterfynden kommer
från två av våra säkraste lokaler för att hitta
just rörhöna under december-januari så det
betecknas som fullt normalt numera.
Vinterfynd (januari och december):
1-3 födosökande Diket och dikets utlopp,
Brandholmen, Nyköping 9-25.1 (Mats
Andersson, Morgan Andersson, Jan Hägg
m.fl.). 1-2 ex. Ekeby våtmark, Eskilstuna
10-31.1 (Barbro Hedström, Eva Olofsson,
Lennart Eriksson m.fl.). 1-2 stationära Diket
och dikets utlopp, Brandholmen, Nyköping
1-17.12 (Mats Andersson, Peter Lantz, Sofi
Nordfeldt m.fl.). 1-2 födosökande Ekeby
våtmark, Eskilstuna 9-31.12 (Edwin Sahlin,
Yngve Meijer, Janne Wahlström m.fl.).
Sothöna (Fulica atra)

Sommarens och höstens räkningar av sothöna vid Näsnaren, Katrineholm ger att det
funnits >500 ex på lokalen 10.7-5.11 med
en toppnotering på ca 2800 8.9 (Bengt E
Larsson m.fl.). Detta innebär att vi är tillbaks
på den högre nivå som vi vande oss vid för
5-10 år sedan. Vi kan alltså notera att det
sker vissa större fluktuationer i antalen vid
Näsnaren över längre tid.
Trana (Grus grus)

De första vårtranorna siktas under slutet av
februari från 26:e och framåt och de sista i
början av november fram till 6:e. Något som
får betraktas som fullt normalt numera.
Vad som är mer udda är det vinterfynd som
gjordes av en rastande individ vid fälten V
Eka, Härad, Strängnäs 6.1 (Eva-Lena Ankarfjord gnm Petter Sundin). Från sträckperioden under hösten brukar vi varje år kunna
notera någon eller några dagar med många
sträckande tranor och för hösten 2016 blev
det 1-2.10 som blev dessa dagar. Från dessa
två dagar finns flera spridda uppgifter från
landskapet om flera tusen sträckande tranor
och allra högst notering kommer från MarFöreningen Södermanlands Ornitologer | 19

säng, Buskhyttan, Nyköping 2.10 där ca 8000
individer sträckte mot SV (Jan Sjöstedt, Jan
Gustafsson, Thomas Larsson). Vad gäller ansamlingar av rastande tranor blev det även i
år en lägre högstanotering från Skåraområdet
utanför Stigtomta än vad vi blivit bortskämda med från 2007 och framåt. Bortsett från
en dipp 2015 där toppnoteringen var 500 ex
har det annars oftast handlat om 2000-2500.
Under 2016 blev det högsta antalet rapporterade rastande tranor från området 920 ex
27.9 (Jan Karlsson, Lars Sundin). Fortsatt
bevakning av tranor i området är önskvärd
för att se om minskningen är bestående.
Strandskata (Haematopus ostralegus)

Precis som föregående två år anländer de
första strandskatorna under andra halvan av
mars. I år med start 18.3 vid Hävringe, Oxelösund (Björn Johansson, Mats Andersson).
Enda noteringen av högre antal under sträckperioden sker 4.4 då 278 ex sträcker mot
NO förbi Oxeludden, Askö, Trosa (Göran
Andersson). Tid och plats typiska. Det finns
några få fynd som tyder på möjlig inlandshäckning från gångna säsongen, men ingen
konstaterad dito. Årets sista fynd gjordes vid
Hartsö-Enskär fstn, Nyköping 3.10 (Lennart
Wahlén). Oktoberfynd är rätt ovanliga hos
oss och det är fem år sedan senast. Fenologirekordet är dock 7.11 vilket gjordes 2003.
Fjällpipare
Foto: Johan Mellquist

Mindre strandpipare (Charadrius dubius)

Årets första notering av mindre strandpipare
gjordes vid Strandstuviken, Nyköping 3.4
(Lars Eliasson). Det är ganska tidigt, men
fortfarande fem dagar efter gällande fenologirekord.
Det sista fyndet är rapporterat 18.9 och
likaledes från Strandstuviken, Nyköping (Jan
Hägg). De sista mindre strandpiparna brukar
lämna oss under början av september och
gällande fenologirekord som vi kan finna i
Artportalen är 27.9 från 2014. Vad gäller troliga eller konstaterade häckningar är utfallet
klenare än vanligt för senare år då det brukar
summera runt 20 per år. I år har vi rapporter
om konstaterad häckning från nio lokaler, vilket är tämligen normalt, medan vi sedan har
endast ytterligare tre lokaler med trolig häckning. Går vi däremot tillbaka 7-8 år i tiden
var det mer brukligt med antal häckningar i
nivå med årets så kanske ser vi bara en normal
variation i utfall alternativt normal variation i
skådarnas rapporteringsbenägenhet.
Större strandpipare (Charadrius hiaticula)

Mer normal ankomst för första större
strandpiparna denna vår jämfört med 2015
då det bjöds på rekordtidig ankomst (2.3).
I år gjordes istället första noteringen 14.3 i
Strandstuviken, Nyköping (Lennart Wahlén).
Konstaterad häckning rapporteras från fem
lokaler där vi summerar sex par vilket kan
sägas vara i nivå med senare år. Därutöver två
lokaler med trolig häckning. Sedan tillkommer enstaka fåglar eller par i lämplig biotop
där det kan vara svårt att skilja stationära
revirhävdande individer från flyttande dito.
Detta gäller exempelvis i ytterskärgården.
Vi brukar även uppmärksamma större
ansamlingar och från året är det noterbart
med 50-70 individer 5-9.8 samt 50 ex 27.8
vid Vadsjön, Nyköping (Björn Erixon, Mats
Grahn, Mats Axbrink m.fl.).
Fjällpipare (Charadrius morinellus)
(-2015:76/447) (2016:10/160)

Som vanligt mycket svårt att bedöma hur
många individer det egentligen handlar
om när det rastar fåglar på en lokal under
några dagar och antalen varierar stort mellan enskilda rapporter. Det kan handla om
fåglar som rör sig i området, men det kan
även handla om grupper som landar kort och
sträcker vidare. En försiktig bedömning ger
10 fynd om minst 160 ex. Detta baserat på
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antalet platser där det sågs individer under
sträcktoppen i mitten av maj och beräknat
på högsta notering per lokal. Detta är anmärkningsvärt många fjällpipare för en och
samma säsong och i antal individer det mesta
som noterats i vårt rapportområde. Endast
2008 års invasion kommer i närheten då
det summerades 12 fynd om 142 individer.
I likhet med 2008 ses nästan alla fjällpipare
under några få dagar i mitten av maj och en
annan likhet mellan åren är att det inte rapporterats några fåglar för höstsäsongen.
Det fynd som står ut från årets säsong är annars fågeln vid Hillesta, Trosa 29.4. Detta är
det tidigaste fyndet någonsin i vårt rapportområde och det första från april. Endast
några få fåglar på Öland och Gotland sågs
innan denna Hillestafågel under säsongen
2016.
Samtliga fynd: 1 rastande Hillesta, Västerljung, Trosa 29.4 (Claes Leijon). 14 rastande
Rossviksfälten, Eskilstuna 14.5 (Edwin Sahlin,
Andreas Grabs). 13 rastande Kalstafälten,
Vegersberg, Katrineholm 14.5 (Andreas
Grabs, Esbjörn Dahl, Bengt E Larsson m.fl.).
28-31 rastande Stenkvistafältet, Eskilstuna
14-16.5 (Kent Carlsson, Johan Mellquist,
Elias Ernvik m.fl.). 18 rastande Vingåkersslätten mellersta delen, Vingåker 14-16.5
(Lillemor Däckfors, Ronny Nilsson) och 1
kvardröjande på samma lokal 17.5 (Lennart
Hellquist). 8 rastande Tjugestafälten, Floda,
Katrineholm 15.5 (Kerstin Norin, Hans Karlsson, Pelle Moqvist m.fl.). 8 rastande Knutsta,
Valla, Katrineholm 15.5 (Samuel Wivstad,
Bernth Andersson, Judith Lambert m.fl.).
16-35 rastande Rällingefälten, Rällinge, Nyköping 15-16.5 (Jan Hägg, Rickard Gustafsson,
Jan Sjöstedt m.fl.). 19-30 rastande Kafjärden,
Eskilstuna 16-17.5 (Lennart Eriksson, Rolf
Nordin, Lars-Owe Hagman m.fl.). 2 rastande
Väderbrunnsfälten, Nyköping 16.5 (Adam
Stålnäbb, Jan Karlsson, Björn Johansson m.fl.).
Ljungpipare (Pluvialis apricaria)

Lite mer normal tid för årets första fynd av
ljungpipare som gjordes vid Alhagen, Trosa
23.3 (Göran Andersson). Detta jämfört med
2015 års tidiga fynd från 2.3. Mer anmärkningsvärt är kanske att det sedan dröjer en
hel månad innan det görs fler fynd och det
börjar fylla på med pipare i landskapet.
Störst ansamling från året noteras i området
runt Kafjärden, Eksilstuna 30.4-1.5 där upp
till 400 ex räknades in (Barbro Hedström,

Leif Carlsson, Kristina Hagman m.fl.). Årets
sista notering gjordes vi Rällingefälten, Nyköping där 75 ex rastade 27.10 (Jan Karlsson, Jan-Eric Hägerroth). Detta får betraktas
som tämligen normalt då de sista ljungpiparna oftast noteras i slutet av oktober eller
början av november numera.
Kustpipare (Pluvialis squatarola)

Vårfynd har varit sparsamma de senaste åren
och 2015 uteblev de helt. Gångna säsongen
noterades en individ vid Hävringe, Oxelösund 26.5 (Lennart Wahlén). På de blottlagda
maderna vid Vadsjön, Nyköping innebar de
utmärkta möjligheterna till födosök att det
rapporterades kustpipare i ovanligt hög omfattning. Från 30.7-16.8 noteras arten i varierande mängd med toppnoteringar om 28 ex
5.8 respektive 24 ex 10.8 (Mats Grahn, Per
Flodin). I vanlig ordning ger sträckbevakning
vid de större sjöarna under juli och augusti
en del fina noteringar.
Här listas högre antal från denna bevakning
där samtliga är från Prästhällen, Strängnäs:
30 sträckande S 29.7 (Erik Widuss). 15
sträckande S 2.8 (Ulf Gustafsson, Markku
Kemppi). 19 sträckande S 4.8 (Yngve Meijer,
Erik Widuss, Kent Söderberg m.fl.).
42 sträckande SV 5.8 (Erik Widuss, Yngve
Meijer). 16 sträckande 10.8 (Erik Widuss).
Tofsvipa (Vanellus vanellus)

Vårsäsongen för tofsvipa började redan 7.2
med en första fågel vid Labro ängar, Nyköping (Mats Andersson, Peter Lantz). Därefter
fyller det på med enstaka vipor kommande
dagar för att sedan vara tämligen väl spridda
två veckor senare. Från fem lokaler rapporteras
>500 vipor från gångna säsongen. Nedan redovisas toppnotering från respektive lokal. Uppträdandet får anses som tämligen normalt.
Höga antal: 1200 rastande Vadsjön, Nyköping 10.8 (Per Flodin). 665 rastande Sjöholmskärret, Näsnaren, Katrineholm 30.8
(Håkan Lernefalk). 648 rastande Edeby
våtmark, Strängnäs 22.9 (Yngve Meijer). 700
rastande Rällingefälten, Rällinge, Nyköping
27.10 (Jan Karlsson, Jan-Eric Hägerroth).
500 stationära Skåra viltvatten, Skåraområdet,
Nyköping 28.10 (Jonny Werdin).
Kustsnäppa (Calidris canutus)

Precis som för kustpipare så lockade Vadsjöns lermader kustsnäppor att rasta i större
antal än vanligt.
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Här noteras arten 14.7-30.8 med följande
toppnoteringar: 22 ex. 5.8 (Jan Sjöstedt).
21 ex. 10.8 (Per Flodin). 33 ex. 29.8 (Jan
Sjöstedt, Ingvar Jansson).
Från sträckbevakningen vid de stora sjöarna kan följande högre antal vara värda
uppmärksamhet: 20 sträckande SV Fatbursvägen 36, Mariefred, Strängnäs 26.7 (Erik
Widuss). 25 sträckande SV Fatbursvägen 36,
Mariefred, Strängnäs 28.7 (Erik Widuss).76
sträckande SV Prästhällen, Strängnäs 30.7
(Erik Widuss).
Brushane (Calidris pugnax)

Bortsett från det rekordtidiga marsfyndet
från 2015 är årets första brushane den tidigaste i vårt rapportområde tillsammans med
en fågel från 2010 också noterad 2.4. Denna
gång följs fyndet av en fågel 12.4 så gapet är
inte riktigt lika stort som förra årets månad
mellan första och andra fyndet. Vi har sett
detta fenomen ett par gånger nu med någon
enstaka extremt tidig brushane medan den
nästföljande kommer flera veckor senare.
Man kan spekulera i övervintringsplats för
dessa de tidigaste fåglarna. De fina förutsättningarna för vadare vid Vadsjön återspeglas
även i brushanens uppträdande på platsen.
Vi får gå tillbaks fem år i tiden för senaste
noteringen på 200 eller fler brushanar.
Tidigt vårfynd och större flockar: 1 rastande
Översjön, Nyköping 2.4 (Peter Lantz). 100
rastande Vadsjön, Nyköping 14.8 (Jan Sjöstedt). 200 rastande Vadsjön, Nyköping 29.8
(Jan Sjöstedt, Ingvar Jansson).
Myrsnäppa (Calidris falcinellus)

Precis som vanligt är det svårt att korrekt
uppskatta antalet individer på de platser där
varierande antal noteras av olika observatörer
över en längre period. I år är det främst (och
som vanligt) Strandstuviken, Nyköping som
ger detta delikata bekymmer där de fyra individerna i månadsskiftet maj/juni bedömts
vara en delmängd av de sju som noterats ett
par dagar tidigare. Med denna matematik kan
vi summera 24 myrsnäppor från åtta lokaler
vilket är väldigt likt resultatet för 2015 och
en relativt god årssumma.
Samtliga fynd: 1 rastande Knutstorp viltvatten, Katrineholm 26.5 (Bengt E Larsson).
3 rastande Solöfälten, Fogdö k:a, Strängnäs
27.5 (Magnus Brandel, Markku Kemppi). 7
födosökande Tornmaden, Strandstuviken,
Nyköping 27.5 (Adam Stålnäbb, Bo Ljung22 | Det sörmländska fågelåret 2016

berg, Samuel Wivstad m.fl.). 1 ex. Västerviken Tullgarn, Trosa 28.5 (Göran Andersson). 4 födosökande Strandstuviken, Nyköping 30.5 - 1.6 (Björn Johansson, Mats
Andersson, Lennart Wahlén m.fl.). 3 adult
rastande Järpsätter-Ytterbo våtmark, Ytterbo,
Nyköping 16.7 (Jan Gustafsson).
1 rastande Kistan, Hartsö skärgård, Nyköping 18.7 (Lennart Wahlén). 3 rastande
Strandstuviken, Nyköping 30.7 - 1.8 (Mats
Grahn, Jacob Rudhe, Peter Skoglund m.fl.).
1 rastande Vadsjön, Nyköping 6.8 (Stefan
Wastegård, Astrid Wastegård). 2 rastande
Våmedet, Strandstuviken, Nyköping 14.8
(Morgan Andersson). 1 1K+ rastande Syran,
Marsäng, Nyköping 19.8 (Jan Gustafsson).
1 1K+ rastande Järpsätter-Ytterbo våtmark,
Ytterbo, Nyköping 20-24.8 (Mikael Gemsiö,
Jan Hägg, Jan Gustafsson m.fl.).
Spovsnäppa (Calidris ferruginea)

Under 2016 noterades det spovsnäppor inom
intervallet 12.7-15.9. Alltså inga vårfynd
vilket fortsätter att vara ett förhållandevis
sparsamt fenomen. Det sista fyndet för året
är ganska sent, men inte anmärkningsvärt
då det sedan tidigare föreligger ett antal
fynd från slutet av september och början av
oktober. Från inlandslokaler kan vi notera ett
ovanligt rikligt uppträdande. Från sju lokaler
kan vi under perioden 12.7-10.9 summera
ca 56 rastande individer om vi räknar lågt.
Jämför vi med utfallet de senaste tio åren
är detta ganska högt för just rastande fåglar.
Sträckbevakningen i de stora sjöarna tycks ha
varit sämre under året än vad vi vant oss vid
under 2000-talet. Detta märks inte minst för
spovsnäppan där endast en enda förbisträckande individ protokollförs, 1 sträckande SV
Kolsta hatt, Eskilstuna 7.8 (Johan Mellquist,
Joachim Strengbom).
Mosnäppa (Calidris temminckii)

För andra året i rad kan vi notera en större
ansamling av mosnäppor. Denna gång vid
Strandstuviken, Nyköping där 17-30 ex rastade 13-16.5 (Mats Andersson m.fl.). För att
hitta en så pass stor flock som 30 individer
rapporterad från vårt rapportområde får man
gå tillbaks till 2001. I övrigt var säsongen
normal med fåglar rapporterade väl spridda
över landskapet 9.5-31.8.

Sandlöpare (Calidris alba)

Inte mindre än tre inlandsfynd är noterbart
varav två från Vadsjön, Nyköping där mycket
goda förutsättningar för rastande vadare
innebar att det var närmast väntat med ett
besök av arten. Från skärgården är det som
vanligt mycket svårt att veta hur många
individer det egentligen rör sig om. Vi vet att
det kan vara god omsättning på vadare under
sträcktid, men vi vet även att vissa individer
kan rasta länge. Nedan uppräkning är någon
slags uppskattning och baserat på denna
hamnar vi på ca 28 sandlöpare under 2016.
Detta är mycket för vårt rapportområde och
nära nog dubbelt upp mot vad vi brukar
beteckna som normalt.
Samtliga fynd: 2 ex. Vitbådorna, Lacka,
Trosa 27.7 (Niklas Liljebäck). 1 rastande
Vadsjön, Nyköping 6.8 (Mats Axbrink, Janne
Oldebring, Leif Godin m.fl.). 1 rastande
Tornmaden, Strandstuviken, Nyköping 9.8
(Ronny Melbéus). 5 rastande Hartsö skärgård, Nyköping 20-26.8 (Tomas Widlund,
Niklas Liljebäck, Lennart Wahlén m.fl.). 4
rastande Vattungarna, Oxelösund 28.8 (Leif
Nyström). 1 rastande Vadsjön, Nyköping
29.8 (Jan Sjöstedt, Ingvar Jansson). 2 rastande Högklubben Garkast, Hartsö skärgård,
Nyköping 1.9 (Jan Sjöstedt, Ingvar Jansson). 1 sträckande SV Örudden, Askö, Trosa
3.9 (Göran Andersson). 2 rastande Kistan,
Hartsö skärgård, Nyköping 14.9 (Lennart Wahlén, Björn Johansson). 2 rastande
Byttsankorna, Vattungarna, Oxelösund 15.9
(Henrik Andersson). 2 rastande Hävringe,
Oxelösund 15.9 (Adam Stålnäbb). 3 rastande Stora Garkast, Hartsö skärgård, Nyköping
18.9 (Niklas Liljebäck, Johan Hammar). 2
rastande Vattungarna, Oxelösund 19.9 (Niklas Liljebäck, Johan Hammar).
Kärrsnäppa (Calidris alpina)

Vi brukar för kärrsnäppan redovisa fenologiskt udda fynd samt ansamlingar på >100
individer. Av det förstnämnda blev det intet
av intresse från gångna säsongen medan vi
för större flockar kan notera två i samma
område samma dag. Rapportören anger själv
att det inte rör samma fåglar trots närheten
mellan lokalerna. Det kan även vara värt att
uppmärksamma högstanoteringen från Vadsjön, Nyköping från gångna säsongen samt en
god sträcksiffra från Mälaren.
Höga antal: 72 sträckande SV Kolsta hatt,
Eskilstuna 7.8 (Johan Mellquist, Joachim

Strengbom). 52 rastande Vadsjön, Nyköping 28.8 (Johan Bergkvist). 100 rastande
Byttsankorna, Vattungarna, Oxelösund 15.9
(Henrik Andersson, Adam Stålnäbb). 100
födosökande Källskären, Oxelösund 15.9
(Henrik Andersson).
Skärsnäppa (Calidris maritima)

Precis som under 2015 kan vi notera ett
inlandsfynd vilket annars är mycket ovanligt.
Sträckbevakning vid de stora inlandsjöarna
under sommar och höst har tidigare visat sig
lönsamt. I övrigt har det under våren 28.26.5 noterats skärsnäppor i de tre skärgårdskommunerna Oxelösund, Nyköping och
Trosa. För de två förstnämnda även under
höstsäsongen 15.9-16.11. Glädjande nog
har det under gångna säsongen rapporterats
några större flockar. Något som uteblev
under 2015. Noterbart är att flocken på 430
individer den 20.3 är det största som finns
rapporterad i Artportalen från vårt rapportområde. Vi får gå tillbaks till 2002 för att
finna liknande noteringar och då upp till 350
ex i Hartsö skärgård, Nyköping.
Inlandsfynd och större flockar: 150 rastande
Källskären, Oxelösund 15.3 (Nils Kjellén).
430 rastande Vattungarna, Oxelösund 20.3
(Mauri Karlsberg, Leif Nyström). 200 stationära Hävringe, Oxelösund 12.4 (Tommy Ubbesen, Adam Stålnäbb, Leif Nyström m.fl.).
1 sträckande mot V Hjälmaresunds camping,
Eskilstuna 1.10 (Joachim Strengbom, Johan
Mellquist, Tommy Emanuelsson).
Småsnäppa (Calidris minuta)

Årets småsnäppesäsong löpte från 12.7
till 19.9 så vi kan inte tala om några udda
fynd under året avseende fenologi. Från nio
inlandslokaler rapporteras småsnäppa under
säsongen och det är främst två lokaler som
lite grann skiljer ut sig. Dels är det Vadsjön, Nyköping där det rastade småsnäppor
5.8-1.9 med en topp på 12 ex 5.8 (Ingvar
Jansson m.fl.) och dels är det JärpsätterYtterbo våtmark, Nyköping där det fanns
fåglar 16.7-31.8 med en topp på 10 ex 21.8
(Bertil Karlsson m.fl.). Endast en rapport om
sträckande fåglar från de stora sjöarna denna
säsong, 4 ex. sträckande V Kvicksundsbron,
Eskilstuna 7.8 (Ralf Lundmark).
Ute i Hartsö skärgård, Nyköping noterades
25 rastande 20.8 (Tomas Widlund, Niklas
Liljebäck) och 20 rastande 21.8 (Lennart
Wahlén, Janne Oldebring). Vi får gå tillbaks
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till 1998 för att hitta en lika stor eller större
flock med småsnäppor inom vårt rapportområde.
Tuvsnäppa (Calidris melanotos)
(-2015:17/17) (2016:1/1)

Efter att 2015 passerade helt utan fynd av
tuvsnäppa begåvas vi alltså med besök av
arten återigen under gångna säsongen. Man
kan förstås debattera om det rör sig om en
eller två individer. Det är så pass långt mellan fynden på en mycket välbesökt lokal för
att man kan mena att det är två olika fåglar.
Å andra sidan är tuvsnäppan fortfarande en
raritet i Sörmland och det finns möjligheter
för en fågel att gömma sig på lämpliga platser i närområdet. Försiktighetsprincipen får
råda varför vi tills vidare bedömer att det är
samma fågel/fynd. Av de 18 fåglar som noterats i vårt rapportområde har 16 rapporterats
sedan millennieskiftet, och arten har noterats
9 av 17 år på 2000-talet.
Samtliga fynd: 1 rastande Tornmaden, Strandstuviken, Nyköping 5.6 (Lennart Wahlén,
Tommy Ubbesen, Jan Sjöstedt m.fl.).
1 2K+ rastande Tornmaden, Strandstuviken,
Nyköping 19.6 (Karl-Erik Häger, Thomas
Larsson).
Dvärgbeckasin (Lymnocryptes minimus)

Så som konstaterats förut så är vinterfynd
numera årliga då det sker riktade eftersök
på lämpliga lokaler. Från gångna säsongen
ett par fynd från klassiska diken med öppet
vatten.
En spelande fågel från 8.5 och en ganska
sen vårfågel från 18.5 finns rapporterade,
men några egentliga häckningskriterier kan
vi ändå inte tala om. Totalt ca 31 fåglar från
hela året är väldigt likt föregående år och
helt i nivå med vad vi vant oss vid under
senare år. Däremot en bit från nivåerna för
tio år sedan då både 2006 och 2007 bjöd på
mer än 60 individer.
Vinterfynd: 1-2 rastande Täppan, Brannäs
våtmark, Oxelösund 11.1 - 5.2 (Tommy
Knutsson, Lennart Wahlén, Kalle Brinell
m.fl.). 1 födosökande Diket och dikets
utlopp, Brandholmen, Nyköping 17.1 (Kalle
Brinell). 1 rastande Täppan, Brannäs våtmark, Oxelösund 12.12 (Lennart Wahlén).
Enkelbeckasin (Gallinago gallinago)

För enkelbeckasin kan vi nära nog kopiera
kommentaren för 2015 då vi den gången
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tyvärr kunde konstatera att fynd på fler än
50 individer numera bara sker någon enstaka
gång per säsong, och att Täppan, Brannäs,
Oxelösund är vår främsta lokal för övervintrande beckasiner. Gångna vintersäsongen
noteras dock enkelbeckasin på ytterligare
några platser.
Ansamlingar på >50 och vinterfynd:
1 förbiflygande Järpsätter-Ytterbo våtmark,
Nyköping 1.1 (Mikael Gemsiö). 1-2 stationära Brannäs våtmark, Oxelösund 1-18.1
(Tommy Knutsson, Ann-Cathrine Karlsson, Anders Joachimsson m.fl.). 1 rastande
Ängstugans fågeltorn, Nyköping 16-23.1 (Jan
Gustafsson, Björn Johansson, Sofi Nordfeldt
m.fl.). 80 födosökande Sältingen, Marsäng,
Nyköping 10.4 (Mats Andersson, Marianne
Mattiasson). 2 stationära Brannäs våtmark,
Oxelösund 1-27.12 (Tommy Knutsson, Jan
Karlsson, Jonny Werdin m.fl.).
Dubbelbeckasin (Gallinago media)

Gångna säsongen blev rätt lik 2015 med
jämn fördelning mellan vår och höst. Utfallet är också i nivå med snittet för 2000talet för en art som kan variera rätt kraftigt
mellan åren. Inga publikfriande spelande
fåglar denna säsong utan de som noterades
var tillfälliga. Typiskt är annars att spelande
individer upptäcks runt 8-12.5 om väderförutsättningarna är goda.
Vår - 4 fynd av 4 individer:
1 hane spel/sång Nyköpingsån, Skavsta-avfarten, Nyköping 8.5 (Lennart Wahlén). 1 spel/
sång Solöfälten, Fogdö k:a, Strängnäs 13-14.5
(Magnus Brandel, Ulf Gustafsson).
1 rastande Hovgårdsdammen, Vansö,
Strängnäs 14-17.5 (Ulf Gustafsson, Magnus
Brandel). 1 spel/sång Knutstorp viltvatten,
Katrineholm 23.5 (Bengt E Larsson).
Höst - 4 fynd av 4 individer: 1 förbiflygande
Torlunda, Gesta viltvatten, Strängnäs 4.9
(Erik Widuss). 1 rastande Solöfälten, Fogdö
k:a, Strängnäs 12-18.9 (Magnus Brandel).
1 rastande Ekeby våtmark, Eskilstuna 2-5.10
(Leif Carlsson, Tommy Emanuelsson, Jorma
Jokinen m.fl.). 1 rastande Labro ängar, Nyköping 5.10 (Alf Lettesjö).
Morkulla (Scolopax rusticola)

Snittet för 2000-talet ligger på två vinterfynd
per säsong så 2016 får därmed anses synnerligen normalt. På senare år har Brannäs
våtmark utvecklats till vår säkraste lokal för
övervintrande morkulla. Troligen handlar det

om en kombination av lämplig biotop och
frekventa besök av fågelskådare.
Vinterfynd: 1 stationär Brannäs våtmark,
Oxelösund 2-16.1 (Tommy Knutsson, Mats
Andersson, Lennart Wahlén m.fl.). 1 Valdemaren norr om Lidaö, Flen 7.1 (Andreas
Grabs).
Myrspov (Limosa lapponica)

Även för myrspoven blir 2016 ganska likt
närmast föregående år med ett fåtal vårfynd med det första tidigt (jfr 15.4 2015),
och hyggliga antal sträckande fåglar genom
de stora sjöarna där vi summerar till 28 ex
genom Hjälmaren och 292 genom Mälaren.
Notera en särskilt god sträckdag 30.7.
Vårfynd och höga antal: 2 förbiflygande
Gåsudden, Strandstuviken, Nyköping 16.4
(Lennart Wahlén). 1 födosökande Strandstuviken, Nyköping 18-19.4 (Jan Sjöstedt, Kjell
Eriksson, Lars Eliasson m.fl.). 1 rastande
Strandstuviken, Nyköping 29.5 (Hasse
Berglund). 110 sträckande SV Prästhällen,
Mälaren, Strängnäs 30.7 (Erik Widuss).
Småspov (Numenius phaeopus)

Från gångna säsongen kan vi summera 15
småspovar under våren och 135 under
hösten. Detta får betraktas som normalt för
en art som varierar kraftigt mellan åren och
mellan höst- respektive vårsäsong.
Storspov (Numenius arquata)

Storspovar rapporteras från vårt rapportområde under perioden 28.3-17.9 gånga
säsongen vilket får betecknas som normalt.
Från några få lokaler föreligger fynd som
möjligen kan indikera permanenta revir.
Ingen konstaterad häckning dock och senast
det skedde var 2003.
Några fynd från året om högre antal sträckande fåglar: 148 sträckande Dansbaneudden, Hjälmaresund, Eskilstuna 26.4 (Sten
Ljungars, Kent Carlsson, Monica Ljungars).
106 sträckande mot SV Marviken, Brannäs
våtmark, Oxelösund 23.6 (Tommy Knutsson). 115 sträckande mot V Torshälla huvud,
Eskilstuna 25.6 (Sten Ljungars, Monica
Ljungars).
Drillsnäppa (Actitis hypoleucos)

Ett fynd från året sticker ut något då det
handlar om en ansamling på 20 individer och
det så pass sent som 16.9. Från 2000-talet
föreligger fem tidigare rapporter om ≥20 ex

och dessa fynd är från juli och augusti.
Högre antal: 20 födosökande Tornmaden,
Vadsjön, Nyköping 16.9 (Carl-Oscar Lind).
Skogssnäppa (Tringa ochropus)

Ankomsten under våren blev lik den från
2015 med de första fåglarna sista veckan
i mars. De flesta år brukar det rapporteras
någon enstaka ansamling på 20 skogssnäppor
eller fler. Så även gångna säsongen.
Första fynd för säsongen samt större ansamlingar: 1 rastande Västerviken Tullgarn, Trosa
25.3 (Örjan Jitelius). 21 rastande Knutstorp
viltvatten, Katrineholm 8.6 (Bengt E Larsson).
Gluttsnäppa (Tringa nebularia)

Redan 2015 hade vi några riktigt tidiga fynd
så helt överraskande är det inte att vi denna
vår får ett fenologirekord i form av 9.4 vilket
klår tidigare rekordet med en dag. Precis som
2015 kan vi även i år notera större mängder
med gluttsnäppor vid Vadsjön under första
halvan av augusti. I år kanske mer väntat
med tanke på de optimala förutsättningarna
för vadare på platsen.
Tidiga fynd och större ansamling: 1 rastande
Granömaden, Marsäng, Nyköping 9.4 (Jan
Gustafsson, Jan Karlsson). 50-60 rastande
Vadsjön, Nyköping 5-14.8 (Jans Sjöstedt,
Mats Axbrink).
Dammsnäppa (Tringa stagnatilis)
(-2015:26/28) (2016:1/1)

Det har inte rapporterats någon dammsnäppa under vare sig 2014 eller 2015 i vårt rapportområde så det var närmast väntat med
ett fynd nu. Tid och plats får anses normala.
Efter att vi såg en stabilisering på i genomsnitt två fåglar per år de första 20 åren efter
första fyndet 1993 kan man snarare skönja
en minskning än en förväntad ökning de
senaste åren. I Sverige i övrigt ligger nivåerna
tämligen stabilt efter millennieskiftet (ca 25
ex/år) varför utfallet i Sörmland sannolikt är
en slump då antalen är så pass låga.
Samtliga fynd: 1 rastande Strandstuviken,
Nyköping 23.6 (Olle Pers, Johan Bergkvist,
Leif Carlsson m.fl.).
Grönbena (Tringa glareola)

Ansamlingar på >100 ex under sträcktopparna i maj och juli/augusti är normalt för
grönbenan, men att det ses så pass många
som upp till 300 är däremot sparsamt förekommande och det har tidigare endast rapFöreningen Södermanlands Ornitologer | 25

porterats fyra gånger i Artportalen från vårt
rapportområde.
Ansamlingar >100: 145-200 rastande Aspamaden, Aspa, Nyköping 7-11.5 (Hasse
Berglund, Kjell Pettersson, Claes Leijon).
115 rastande Knutstorp viltvatten, Katrineholm 7.5 (Bengt E Larsson). 130 ex. Bråtens
Viltvatten, Jakobsberg, Gnesta 11.5 (Niklas
Liljebäck). 100 rastande Järpsätter-Ytterbo
våtmark, Ytterbo, Nyköping 24.6 - 3.7 (Jan
Gustafsson). 140-175 rastande Knutstorp
viltvatten, Katrineholm 26.6 - 3.7 (Bengt E
Larsson, Rüdiger Kasche). 100-300 rastande
Vadsjön, Nyköping 2-14.8 (Adam Stålnäbb,
Jan Sjöstedt, Ingrid Åkerberg m.fl.).
Roskarl (Arenaria interpres)

Från gångna säsongen kan vi summera en
säkerställd häckning i Oxelösunds skärgård
och därutöver 3-4 möjliga revir ytterligare
spridda från södra Oxelösunds skärgård upp
till Trosa. Under ett år utan särskilda eftersök
får detta numera anses normalt. Vad gäller
inlandsfynden så är det förstås uppträdandet
vid Vadsjön som är noterbart. Som nämnts
för andra vadare så var förhållandena för
näringssök närmast ideala under gångna
sommaren varför det ändå inte är så överraskande att några roskarlar valde att rasta en
period på denna plats.
Inlandsfynd: 1 rastande Tornmaden, Vadsjön,
Nyköping 28.5 (Johan Bergkvist). 1 sträckande
S Kolsta hatt, Eskilstuna 5.7 (Tommy Emanuelsson, Johan Mellquist). 1-6 födosökande
Vadsjön, Nyköping 14-21.8 (Kerstin Norin,
Lennart Wahlén, Sven Pettersson m.fl.).
Smalnäbbad simsnäppa (Phalaropus lobatus)

Årets säsong blev mycket lik 2015 då det
bägge åren ses simsnäppor i Strandstuviken
under en period i början av juni och att det
sedan är något enstaka övrigt fynd. För denna
art är det svårt att tala om något normalt
uppträdande då det kan variera väldigt
mycket mellan säsongerna, men på senare år
har arten varit fåtalig. Vi får gå tillbaks till
2008 för att hitta ett år med tvåsiffrigt antal
individer.
Samtliga fynd: 1-2 rastande Strandstuviken,
Nyköping 5-7.6 (Samuel Wivstad, Anton
Johansson, Magnus Nilsson m.fl.). 1 rastande
Tornmaden, Strandstuviken, Nyköping 17.6
(Jan Karlsson). 2 rastande Örsbaken, Brannäs våtmark, Oxelösund 20-22.8 (Tommy
Knutsson).
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Kustlabb (Stercorarius parasiticus)

Hyfsat god bevakning i skärgården resulterade i att 18 revir har rapporterats under
sommaren. Utav dessa är sju dessutom
konstaterade som lyckade häckningar. Det
finns givetvis "luckor" i skärgården som inte
har besökts i år och man får anta att det även
finns kustlabbar där. Spontanrapporteringen
lyckas alltså inte täcka in alla par, även om
man får anse att årets resultat ändå är bra.
Årets första kustlabb dök upp på en häckningsö utanför Nyköping den 9 april, vilket
är ett tämligen typiskt datum och därmed
nära mediandatumet för åren 2001-2015
(=12 april, variation 28 mar-20 april). Inga
sena höstfynd finns dock rapporterade ifrån
året. Efter fjolårets rika förekomst i inlandet
så blev det i år bara en enda inlandsobservation.
Inlandsfynd: 1 1K sträckande SV Prästhällen,
Mälaren, Strängnäs 30.8 (Kent Söderberg,
Yngve Meijer).
Första fynd: 1 ex förbiflygande Långa Hållet,
Nyköping 9.4 (Markus Forsberg).
Dvärgmås (Hydrocoloeus minutus)

Ytterligare ett dåligt år för arten. Inlandskommunerna fortsätter förvisso att leverera
hyfsade antal under framförallt sensommaren, i synnerhet då Hjälmaren. Under året
sågs dock bara 24 individer i kustkommunerna, vilket förvisso är något bättre än fjolårets
21 exemplar. Ändå så är det anmärkningsvärt
låga siffror och man kan fråga sig vad de
stora variationerna egentligen beror på. Årets
första dvärgmås rapporterades ifrån Nyköping redan den 10 april, vilket är mycket tidigare än normalt. Normalt sett brukar arten
inte noteras förrän i slutet av månaden och
detta fynd avviker starkt ifrån mediandatumet för åren 2000-2015 (=21 april, variation
3 april-1 maj).
Första observation: 1 adult. födosökande
Skåraviken, Nyköping 10.4 (Samuel Wivstad
m.fl.).
Stora antal (>99 exemplar): 200 ex rastande
Södra Hjälmaren, Vingåker 5.8 (Ronny Nilsson).
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
känns inte heltäckande under året, exempel-

vis saknas uppgifter från ön Dansken utanför
Strängnäs. Denna ö brukar normalt hysa en
stor del av den Sörmländska populationen
varför siffror blir ofullständiga när ingen rapporterar härifrån. Utifrån kusten har det inkommit rapporter om 10 par, majoriteten
i Oxelösunds skärgård. Utöver dessa fåglar
kan även nämnas en lite otippad häckning i
Gnesta (Bertil Karlsson). Totalt 11 par rapporterade under 2016 med andra ord. Årets
första rapport avser en fågel på ön Dansken,
Strängnäs den 26 mars. Mediandatumet för
första ankomst i Sörmland åren 2000-2015 är
det samma.
Första fynd: 1 adult stationär Dansken, Prästfjärden, Mälaren, Strängnäs 26.3 (Björn Sjögren).
Tretåig mås (Rissa tridactyla)
(-2015:62/76) (2016:1/1)

Arten fortsätter att vara årlig, om än knappt.
Tretåig mås är en sådan art som kan dyka
upp lite när som helst, även om det verkar
vara som lättast i månadsskiftet okt-nov
i samband med hårda till mycket hårda
pålandsvindar utmed kusten. Bevakningen i
sådana vädersituationer brukar dock utebli.
Samtliga fynd: 1 2K sträckande NO Nötudden, Brannäs våtmark, Oxelösund 5.4 (*Tommy Knutsson).
Småtärna (Sternula albifrons)
(-2015:63/84) (2016:1/1)

Arten har rapporterats årligen sedan 1988,
dock så är det nu femte året i rad som det
bara har gjorts ett fynd. Arten är alltså på
inget sett en garanterad årlig besökare. Årets
enda obs gjordes, föga oväntat, i området
Örsbaken-Strandstuviken. Området hyser
uppenbarligen en stor dragningskraft för
arten, vilket tydlig påvisas av att drygt 40
procent av rapportområdets alla sedda småtärnor är noterade just här. Det ska dock
nämnas att det finns tre rapporter under
loppet av dessa två dagar ifrån området. Vi
utesluter dock inte att det kan röra sig om
samma fågel som rört sig i området, i synnerhet eftersom fågeln i Strandstuviken inte
verkade särskilt stationär. Därav är årets rapporter bedömda som en och samma fågel.
Samtliga fynd: 1 ex förbiflygande Nötudden,
Brannäs våtmark, Oxelösund - Strandstuviken, Nyköping 7.8-8.8 (*Tommy Knutsson,
Ronny Melbéus).

Skräntärna (Hydroprogne caspia)

Kolonierna som sedan åtminstone 2010 är
etablerade på öar i yttre Bråviken besöktes under flertalet tillfällen under vårenförsommaren. På vår sida av länsgränsen
konstaterades totalt 34 par, vilket är en rejäl
minskning mot förra året. Många par hade
dock flyttat in i Östergötland, varför minskningen inte är fullt så drastisk i verkligheten.
Totalt ringmärktes endast 63 ungar på Långa
Hållet. Tyvärr har det inte inkommit särskilt
många återfynd av dessa på övervintringslokaler. Häckningarna tycks alltså inte ha gått
helt bra och man misstänker att gråtrut och
havsörn står för viss predation, i synnerhet
senare på säsongen. Årets första skräntärnor
rapporterades ifrån Nyköping den 6 april,
vilket är datumtypiskt. Inte heller något
avvikande sent höstfynd rapporterades, utan
sista fyndet från början utav september är
också tämligen typiskt.
Första och sista fynd: 2 ex. födosökande Skåraviken, Skåraområdet, Nyköping 6.4 (Kalle
Brinell). 1 ex. Brostugan Ludgo, Nyköping
3.9 (Hasse Berglund).
Häckningar: 33 häckningar (63 pulli) Långa
Hållet, Hållen, Nyköping (Ulrik Lötberg, Jan
Gustafsson m.fl.). 1 häckning (misslyckad)
Risskären, Nyköping (Ulrik Lötberg, Jan
Gustafsson m.fl.).
Svarttärna (Chlidonias niger)

Som vanligt väldigt svårt att avgöra hur
många individer som är sedda i Mälaren
under sensommaren. Ett försök till uppskattning ger ca 18 fynd om totalt 90 individer,
vilket också är tämligen normalt med senare
års mått mätt. Arten är dock fortfarande
nästan att klassa som en god raritet utanför
Eskilstuna, som är den kommunen som står
för en betydande andel av alla rapporter.
Årets första svarttärnor rapporterades ifrån
Torshälla huvud, Eskilstuna den 6 maj, vilket
är nära mediandatumet för åren 1987-2015
(=5 maj, variation 29 april-15 maj).
Stora antal: 34 ex sträckande Torshälla huvud,
Eskilstuna 2.8 (Sten Ljungars, Monica Ljungars).
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Fisktärna (Sterna hirundo)

Årets första fisktärna dök upp den 3 april i
Trosa. Sett ur ett långtidsperspektiv så ligger
det något tidigare än mediandatumet för åren
1987-2015 (=7 april, variation 27 mars - 19
april). Årets sista fisktärnor rapporterades den
20 oktober ifrån Nyköping, vilket däremot
är ovanligt sent. Den senaste fisktärnan som
setts i rapportområdet sågs dock i Oxelösund
den 28 oktober 2006. Det ska dock påpekas
att det under november rapporterades en
obestämd fisk-/silvertärna i Oxelösund vilket
antagligen gällde just denna art.
Första och sista fynd: 1 ex. födosökande
Plattformen, Näktergalslunden, Trosa,
Trosa 3.4 (Claes Leijon). 1 ex. födosökande
Strandstuviken, Nyköping - Örsbaken, Brannäs våtmark, Oxelösund 20.10 (Björn Johansson, Lennart Wahlén).
Obestämd Fisk-/ eller Silvertärna:
1 ex. födosökande Femörehuvud, Oxelösund
23.11 (Adam Stålnäbb)
Fisktärna
Foto: Leif Nyström, www.leifnystrom.com
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Kentsk tärna (Thalasseus sandvicensis)
(-2015:76/106) (2016:3/3)

Under året gjordes tre fynd, allihop lite avvikande från den tidigare fyndbilden. Det första fyndet gjordes i slutet av augusti på vad
man nästan får anse vara en inlandslokal. Att
fågeln dessutom sträckte på hög höjd norrut(!) in mot Nyköping gör knappast observationen mer normal. Det andra fyndet var
i början av september på en väldigt typisk
lokal för arten, nämligen Enskär. Man får väl
ändå säga att detta är årets mer typiska fynd,
även om det sedan tidigare bara finns totalt
7 fynd efter augusti månad. Avslutningsvis så
rapporterades det även en kentsk tärna vid
Örsbaken, Oxelösund den 20 oktober. Detta
är rekordsent med god marginal (tidigare 12
oktober 2006).
Samtliga fynd: 1 1K förbiflygande Marsäng,
Nyköping 31.8 (Jan Gustafsson). 2 ex sträckande SV Högklubben Garkast, Hartsö skärgård, Nyköping 1.9 (Jan Sjöstedt, Ingvar Jansson). 1 ex förbiflygande Örsbaken, Brannäs
våtmark, Oxelösund 20.10 (Lennart Wahlén).

Tordmule (Alca torda)

Utifrån spontanrapporteringen har det
inkommit uppgifter om 602 par från skärgården. Detta är en siffra som antagligen inte
stämmer riktigt överens med verkligheten,
utan man kan nog gissa att det egentligen
bör finnas mellan 1000-1200 par i området.
Förra årets kustfågelinventering visade exempelvis på över 1000 par, trots att alla områden inte ingick i den inventeringen.
Troliga eller möjliga häckningar fördelade
per kommun: Nyköping (29 par), Oxelösund
(525 par) och Trosa (48 par).
Vinterfynd (januari, december): 1 ex stationär Örsbaken, Brannäs våtmark, Oxelösund
1.1 (Per Flodin, Göran Andersson, Jukka
Väyrynen m.fl.). 1 ex rastande Femörehuvud,
Femöre, Oxelösund 18.1 (Kalle Brinell).
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 93 par i området. Detta
ska jämföras med förra årets kustfågelinventering då det inräknades 190 par i rapportområdet. Man får hoppas att det är som så
att spontanrapporteringen inte riktigt levererar, och att det är anledningen till den stora
skillnaden. Sett över ett långtidsperspektiv så
håller tobisgrisslan ställningarna i Sörmland
med en liten, men stabil, population.
Häckningarna fördelar sig över de olika kommunerna enligt följande (antal par):
Oxelösund (83), Nyköping (3) och Trosa (6).
Vinterfynd (januari, december): 1 ex. rastande Ängudden, Nyköping 6.1 (Jan Karlsson,
Jan Gustafsson). 1 ex. födosökande Femörehuvud, Femöre, Oxelösund 16.1 (Kalle Brinell, Jan Sjöstedt). 1 ex. stationär Örsbaken,
Brannäs våtmark, Oxelösund 18.12 (Tommy
Knutsson).
Skogsduva (Columba oenas)

Året har varit väldigt bra för skogsduva i
Södermanlands rapportområde då hela 155
revir med spelande fåglar rapporterats. Om
man dessutom räknar med observationer
med fåglar i lämpliga biotoper under häckningstid hamna vi på 178 revir. Medelvärdet
för de senaste åren är ca 110 revir så årets
siffra är väldigt hög om man jämför med
detta vilket är mycket glädjande. 2014 fanns
130 revir vilket då var den bästa siffran på
många år, men 2016 slår detta rekord med

hela 25 revir. Börjar vi se en liten ökning av
häckande skogsduva eller handlar ökningen
enbart om hur frekvent arten eftersöks och
rapporteras? Under vintern gjordes fyra fynd
i januari och ett fynd i december. Inga höga
sträcksiffror har rapporterats under året.
Vinterfynd (januari, december): 3 ex.
födosökande Grusvägen till Åby, Vingåkersslätten, Vingåker 1.1 (Ronny Nilsson). 1 ex.
förbiflygande Nötudden, Brannäs våtmark,
Oxelösund 13.1 (Tommy Knutsson). 1 ex.
förbiflygande Lidsjön, Nyköping 20.1 (Lennart Wahlén). 1 ex. förbiflygande Litselby
gård, Nynäs naturreservat, Trosadelen, Trosa
30.1 (Göran Andersson). 1 ex. förbiflygande
Marviken, Brannäs våtmark, Oxelösund
28.12 (Tommy Knutsson).
Ringduva (Columba palumbus)

I Oxelösund befann sig ca 34 individer i
januari och 17 i december. Lite större flockar
uppehåller sig numera regelbundet i Oxelösund under vintern och även i centrala Trosa
sågs 10 individer i en stationär flock i december. I Eskilstuna, Strängnäs och Nyköping har
även enstaka ströfynd i januari och december
noterats. De första dagarna i oktober flyttade många ringduvor söderut och på några
platser inräknades höga sträcksiffror. Årets
högsta sträcksiffra på 18000 ex noterades 2
oktober vid Brannäs våtmark i Oxelösund.
Stora antal (>4999 exemplar): 5150 ex.
sträckande S Hjälmaresunds camping,
Hjälmaresund, Eskilstuna 1.10 (Joachim
Strengbom, Johan Mellquist, Tommy Emanuelsson). 18000 ex. sträckande SV Marviken,
Brannäs våtmark, Oxelösund 2.10 (Tommy
Knutsson). 8200 ex. sträckande SV Mellösa
Eknäs, Flen 2.10 (Andreas Grabs). 10150 ex.
sträckande SV Bastetorpsmaden, Oxelösund
2.10 (Peter Skoglund). 15000 1K+ sträckande SV Marsäng, Nyköping 2.10 (Jan Gustafsson, Thomas Larsson).
Turkduva (Streptopelia decaocto)

De senaste åren har vi sett en kraftig nedgång på antalet revir av turkduva i rapportområdet. 2016 var tyvärr inget undantag
för detta då det endast fanns 4 platser där
det fanns turkduvor under häckningstid. I
Jönåker i Nyköpings kommun sågs det som
mest 7 individer tillsammans på samma plats,
och 4 individer fanns där under häckningstid.
Eventuellt har häckning även skett i området. I Stallarholmen i Strängnäs kommun
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har det under många år funnits ett revir med
flertalet duvor, men dessa sågs senast i april,
så någon häckning verkar inte ha ägt rum där
under året. Ett antal ströfynd utanför häckningstid har gjorts men även dessa minskar
kraftigt. I kommuner som Trosa, Katrineholm, Nynäshamn, Flen, Gnesta och Oxelösund saknas arten helt under året.
Gök (Cuculus canorus)

Årets första gökar dök upp den 30 april på
fyra olika platser i rapportområdet. Då den
första göken brukar komma under de första
dagarna i maj är årets ankomstdatum någon
dag tidigare än genomsnittet, men ändå helt
normalt. Årets sista observation gjordes den
12 september vilket även det är ett fullt
normalt datum då de sista gökarna flyttar
söderut i mitten av september.
Första fynd: 1 ex. spel/sång Fagerön, Näsnaren, Katrineholm 30.4 (Håkan Lernefalk).
1 ex. spel/sång Hedsjön, Flen 30.4 (Stefan
Wastegård). 1 adult hane spel/sång Fatburen,
Mariefred, Strängnäs 30.4 (Camilla Callenmark). 1 ex. spel/sång Allégatan 9B/ Skogsstigen, Trosa kommun, Trosa 30.4 (Claes
Leijon, Göran Andersson).
Sista fynd: 1 ex. Nästorp, Näsnaren, Katrineholm 12.9 (Esbjörn Dahl).
Berguv (Bubo bubo)

De senaste åren har antalet revir av berguv
minskat i rapportområdet. För mellan 5-10
år sedan fanns minst 20 revir, men de senaste
tre åren har antalet revir legat runt 10.
Under året har det kommit in rapporter från
10 olika lokaler där misstänkt revir finns. Ska
den nedåtgående trenden fortsätta eller ska
antalet revir nu stabilisera sig runt 10, eller
om möjligt öka igen? Några enstaka fynd har
även gjorts utanför häckningstid, men även
dessa är fåtaliga.
Höstfynd utanför häckningstiden: 1 ex. födosökande Eriksdal, Nyköping 7.9 (Adam Stålnäbb). 1 ex. rastande Tornskogen, Näsnaren,
Katrineholm 15.10 (Krister Andersson). 1
ex. Lundbyviken, Eknaren, Nyköping 10.12
(Samuel Wivstad, Micke Wivstad).
Hökuggla (Surnia ulula)

Under året gjordes 13 fynd av lika många
individer i rapportområdet. Senast arten
uppträdde i lika högt antal var 2013 då 14
fynd gjordes. Vissa år sker rörelser söderut
från häckningsområdet i norr av ett större
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antal individer och flertalet dyker då upp på
våra breddgrader under hösten. Vi brukar
annars normalt sett endast få besök av någon
enstaka hökuggla. Tre av fynden gjordes i januari medan de övriga 10 gjordes på hösten.
Fynden fördelar sig mellan kommunerna på
följande sätt:
Flen: 1 ex. födosökande Ökna gård, Dunker,
Flen 9.1 (Carl-Åke Lindsten).
Norrköping: 1 ex. rastande Honungsholmen,
Fjällmossen, Norrköping, Norrköping 9.11 6.12 (*Lennart Wahlén, Jan Karlsson, Björn
Johansson m.fl.).
Nyköping: 1 ex. stationär Östra gärdet ost
Ånga, Nyköping 18.1 (*Lennart Wahlén,
Mats Andersson, Kalle Brinell m.fl.). 1 ex.
Öster om Skinnarhagen, Nyköping 30.9
(Hasse Berglund, Olle Grönberg). 1 ex. ringmärktes Hartsö-Enskär fstn, Enskär, Hartsö
skärgård, Nyköping 2.10 (Lillemor Däckfors
m.fl.). 1 ex. rastande Hålldammen, Nyköping
11.10 (Anders Flodström). 1 1K+ rastande
Stockbäcken, Nyköping, Nyköping 12.10
(Leif Ragnarsson). 1 ex. stationär Grönkärr,
Nyköping 29.10 - 27.11 (Jan Gustafsson, Jan
Karlsson, Jan Sjöstedt m.fl.). 1 ex. stationär
Hultaberg 1km N, bro över E4, Nyköping
7.12 (Lennart Wahlén).
Oxelösund: 1 ex. förbiflygande Mellskären,
Oxelösund 10.9 (Markus Forsberg). 1 ex.
stationär Brannäs våtmark, Oxelösund 24.11
(Tommy Knutsson).
Strängnäs: 1 ex. stationär Jägarlund, Edvik,
Strängnäs 2.1 - 26.2 (Yngve Meijer, Markku
Kemppi, Bernt Andersson m.fl.).
Trosa: 1 1K+ rastande Lacka, Trosa 13.10
(Pierre Stålnäbb).
Lappuggla (Strix nebulosa)
(-2015:45/53) (2016: 4/7)

Under sommaren konstaterades mycket glädjande en häckning på en hemlig lokal och då
sågs två ungar tillsammans med föräldrarna.
Dessutom finns en rapport av en individ på
en annan lokal under juni månad. Två andra
observationer gjordes även i början av året,
dessa presenteras, 1 2K+ rastande Fjällmossen NV-bränna 2015, Fjällmossen, Nyköping,
Nyköping 30.1 (Leif Nyström m.fl.). 1 ex.
förbiflygande Tolalund, Eskilstuna 7.3 (Thomas Janzon).
Hornuggla (Asio otus)

Ett helt normalt år när det gäller antalet
häckningar av hornuggla. Totalt har det

Hökuggla
Foto: Mauri Karlsberg, www.karlsbergsfoto.com

rapporterats lyckade häckningar med tiggande ungar från 42 olika lokaler. Detta är en
liten uppgång från förra årets resultat på 36
stycken. Återigen ligger Nyköpings kommun
ensam i topp om man tittar på kommunfördelningen, men sedan är häckningarna jämt
fördelade mellan ett antal kommuner där cirka en handfull häckningar genomförts. Inga
vinterfynd har gjorts av arten under året.
Häckningarna fördelar sig mellan kommunerna på följande sätt: Nyköping (17),
Eskilstuna (5), Katrineholm (5), Trosa (5),
Strängnäs (4), Gnesta (4), Oxelösund (2).
Jorduggla (Asio flammeus)

Totalt 29 fynd av 37 individer har gjorts
under året. Detta är en något högre siffra än
normalt då antalet fynd brukar ligga strax
under 20. De flesta fynd gjordes på våren då
arten flyttar norrut igen mot häckningslokalerna. På en lokal i Katrineholms kommun
sågs under våren 4 individer tillsammans och
på en annan lokal som ligger i Nyköpings
kommun sågs hela 5 individer jaga tillsammans. Detta hör inte till vanligheten då de
flesta observationer av jordugglor på våra
breddgrader rör sig om ensamma fåglar.

Enstaka observationer är även gjorda under häckningstid, men det finns tyvärr inga
indikationer på att någon häckning skulle ägt
rum. Inga vinterfynd gjordes heller under
året.
Fynden fördelar sig mellan kommunerna på
följande sätt: Nyköping (14), Eskilstuna (4),
Strängnäs (4), Katrineholm (3), Oxelösund
(2), Trosa (1), Gnesta (1).
Pärluggla (Aegolius funereus)

Totalt 7 fynd finns under året. Fyra spelande
fåglar hördes under våren vilket är en helt
normal siffra då det de senaste åren endast
funnits spelande fåglar på några få platser
i rapportområdet. Under hösten gjordes
endast tre fynd varav två av dessa var ringmärkta fåglar på Hartsö-Enskär fågelstation i
Nyköpings skärgård.
Samtliga fynd: 1 ex. spel/sång Utängstugan,
Nynäs naturreservat, Sandviks camping, Nyköping 19-27.2 (Sven-Erik Söderlund, Dagmar Söderlund, Claes Leijon). 1 ex. spel/sång
Skogsbacken, Hörnfälten, Lagnö, Strängnäs
29.2 (Ulf Gustafsson). 1 ex. spel/sång Älgsjön Stora Brandsbol, Gnesta 16-31.3 (*Tomas Widlund, Claes Leijon, Bertil Karlsson).
Föreningen Södermanlands Ornitologer | 31

Lappuggla
Foto: Leif Nyström, www.leifnystrom.com
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1 ex. spel/sång Stora Bötet, Nyköping 16.3 4.4 (*Kalle Brinell, Mattias Ohlsberg, Ursula
Zinko). 1 ex. ringmärktes Hartsö-Enskär fstn,
Enskär, Hartsö skärgård, Nyköping 2.10 (Lillemor Däckfors). 1 1K ringmärktes HartsöEnskär fstn, Enskär, Hartsö skärgård, Nyköping 3.10 (Lennart Wahlén). 1 ex. rastande
Stora Beneskogen, Palmtorps allé, Oxelösund
8.10 (Jan Karlsson).
Nattskärra (Caprimulgus europaeus)

Årets antal ligger på 84 rapporterade revir.
Det normala antalet revir brukar vara ca 90
så årets siffra får anses som helt normal eller
något lägre än normalt. Det blev en rejäl ökning från förra årets bottennotering på 45 revir vilket är glädjande. I Nyköpings kommun
hördes spelande fåglar från 40 olika revir och
ingen annan kommun är i närheten av att ha
så högt revirantal. Detta är dock normalt då
Nyköping är den kommun som varje år har
den överlägset högsta noteringen.
Revirantalet delas upp mellan kommunerna
enligt följande: Nyköping (40), Trosa (9),
Strängnäs (8), Norrköping (7), Eskilstuna
(6), Katrineholm (5), Gnesta (4), Flen (2),
Vingåker (2), Kungsör (1).
Första och sista fynd: 1 ex. rastande Hartsö
skärgård, Nyköping 24.5 (Lennart Wahlén,
Jonny Werdin). 1 ex. födosökande Grusvägen, Svanviken, Skidbacke, Ryssbergen,
Nyköping 27.8 (Adam Stålnäbb, Samuel
Wivstad).
Tornseglare (Apus apus)

Den första tornseglaren dök upp den 2 maj,
och detta är några dagar tidigare än normalt
då mediandatumet det senaste årtiondet är
6 maj. Den sista observationen gjordes 12
september vilket är helt normalt då de sista
fåglarna lämnar våra breddgrader i mitten av
september.
Första och sista fynd: Noterad Uttervik, Nyköping 2-6.5 (Lars Karlsson). 1 ex. förbiflygande Vattentornet Oxelösund, Oxelösund
12.9 (Jan Hägg).
Stora antal (>999 ex): 1600 ex. sträckande
SV Marviken, Brannäs våtmark, Oxelösund
12.7 (Tommy Knutsson). 1200 ex. rastande
Svanvikens plattform, Svanviken, Nyköping
26.7 (Jan Karlsson, Arne Hellström).
Kungsfiskare (Alcedo atthis)

Året har likt förra året varit ett bra år för
kungsfiskare i rapportområdet. Det är som

vanligt väldigt svårt att veta hur många
individer som setts men uppskattningsvis rör
det sig i år om ca 33 olika fynd vilket är lika
många som förra året. Det finns som brukligt
även vinterfynd från flera olika lokaler. På
en lokal där vuxna fåglar setts regelbundet
under sommarhalvåret har det även observerats att en vuxen fågel flyger in med mat
i ett misstänkt bo, vilket i så fall skulle
indikera att en häckning ägt rum på lokalen.
Dessutom har det på en annan lokal där
vuxna fåglar förekommit regelbundet setts
en ungfågel på sensommaren vilket även det
betyder att häckning med största sannolikhet
genomförts, vilket är otroligt kul!
Härfågel (Upupa epops)
(-2015:96/97) (2016:4/4)

Fyra fynd av arten har gjorts under året, två
på våren och två på hösten. Detta är lite fler
en normalt då det brukar ses en eller två
fåglar. Den 13 oktober sågs en fågel i Eskilstuna kommun och tolv dagar senare, den 25
oktober sågs en individ på en annan lokal i
Eskilstuna. Eventuellt kan dessa två observationer röra sig om samma individ, men detta
är givetvis svårt att veta.
Samtliga: 1 2K+ födosökande Kavlinge,
Nyköping 10.4 (gnm Jan Gustafsson). 1
ex. rastande Brannäs våtmark, Oxelösund
17.4 (Tommy Knutsson). 1 ex. födosökande
Magla, Eskilstuna 13.10 (gnm Leif Ekblom).
1 ex. födosökande Hällbybrunn, Eskilstuna
25.10 (gnm Sven V Johansson).
Göktyta (Jynx torquilla)

Den första göktytan för året observerades den
13 april vilket är ett tangerat fenologirekord
för rapportområdet. Det tidigare rekordet
gjordes 2011 och rekordet är cirka en vecka
tidigare än normalt då arten brukar anlända
runt 20 april. Under året har det totalt rapporterats göktytor från 195 olika revir. Dessa
revir består av lokaler där fåglar hörts spela
eller setts i lämpliga biotoper. Antalet får ses
som helt normalt, men är trots allt en liten
minskning från de två senaste årens toppnoteringar med 222 respektive 212 revir.
Reviren fördelar sig mellan kommunerna på
följande sätt: Strängnäs (42), Nyköping (40),
Eskilstuna (39), Katrineholm (21), Oxelösund (16), Trosa (12), Flen (9), Vingåker (7),
Gnesta (5), Kungsör (4).
Första och sista fynd: 1 spel/sång Ytterbo,
Nyköping 13.4 (Mikael Gemsiö). 1 ex.
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lockläte, övriga läten Öster-Aspa gamla tomt,
Aspa gård, Oxelösund 28.8 (Peter Skoglund).

holmen, Naturvårdsbrännan, Fjällmossen,
Norrköping 10.3 (Lennart Wahlén).

Mindre hackspett (Dendrocopos minor)

Sånglärka (Alauda arvensis)

Under året har det rapporterats spelande
fåglar eller fåglar i lämpliga biotoper från 93
olika lokaler. Denna siffra är lägre än genomsnittet då det normalt brukar rapporteras
fåglar från mellan 100-150 olika platser. Vad
denna låga siffra beror på är givetvis svårt
att spekulera i. Har skådningen och rapporteringen i lämpliga lokaler varit dålig eller
finns det en nedåtgående trend av häckande
mindre hackspett i rapportområdet?
Fynden fördelar sig mellan kommunerna
på följande sätt: Nyköping (28), Eskilstuna
(20), Strängnäs (17), Oxelösund (8), Trosa
(7), Flen (4), Katrineholm (4), Gnesta (2),
Vingåker (2), Kungsör (1).
Tretåig hackspett (Picoides tridactylus)

Endast två observationer av tre individer har
gjorts under året. På en lokal i Nyköpings
kommun har en hane och en hona setts
under hela året och många observationer har
gjorts utav paret som varit stationära inom
ett begränsat område. Även förra året gjordes
observationer på samma lokal så hackspettarna verkar trivas väldigt bra i detta område.
Dock har ingen häckning konstaterats. I
övrigt gjordes enbart ett fynd till, en hane
i Strängnäs kommun som sågs under sommaren.
Samtliga fynd: 2 i par permanent revir Fjällmossen, Nyköping, Nyköping 2.1 - 30.12
(Jan Gustafsson, Jan Karlsson, Ingvar Jansson
m.fl.). 1 adult hane obs i häcktid, lämplig
biotop Lavansjön, Åkers kronopark, Strängnäs 13.8 (Mats Larsson).
Trädlärka (Lullula arborea)

Två vinterfynd. Det första från Mariefred
under de första dagarna på året. En individ
som observerades redan 28-29 december
före nyårsskiftet. Sedan en obs från Gälltorp,
Råby 6 februari. Dessa fynd är de femte och
sjätte vinterfynden i rapportområdet. Första
vårfyndet gjordes sedan 10 mars, vilket är ligger mitt inom variationen för artens ankomst
hos oss.
Vinterfynd (januari-februari): 1 ex. Mariefred, Strängnäs 1-3.1 (Erik Widuss, Leif
Ekblom, Janne Oldebring m.fl.) och 1 ex.
Gälltorp, Nyköping 6.2 (Sofi Nordfeldt).
Första vårfynd: 1 ex. sträckande Stora
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Första vårfyndet är från 18 februari då ett ex
flög förbi Sjövikstornet vid Kolsnaren, Vingåker (Ronny Nilsson). Sedan är det ett glapp
på en knapp vecka till den 24 februari varefter sånglärkor noterades från hela rapportområdet. De enda två vinterfynden gjordes
i januari. Årets sista observationer gjordes
11 november. Jämförelsevis få rapporter om
större flockar av rastande fåglar och inga rapporter om högre sträcksiffror.
Vinterfynd, januari: 1 ex. Stensund, Trosa
9.1 (Örjan Jitelius). 1 ex. rastande Grinda,
SV Malmköping, Flen 30.1 (Per-Owe
Loock).
Stora antal (>99 exemplar): 100 ex. rastande Nyanlagda dammen, Stenkvistafältet,
Eskilstuna 29.2 (Leif Carlsson m.fl.). 200 ex.
rastande Vingåkersslätten, Vingåker 7-8.3
(Ronny Nilsson, Lillemor Däckfors). 100 ex.
rastande Solöfälten, Fogdö, Strängnäs 19.9
(Kent Söderberg, Markku Kemppi). 100 ex.
Erikslundsvackan, Västerljung, Trosa 9.10
(Göran Andersson).
Berglärka (Eremophila alpestris)
(-2015:65/131) (2016:1/1)

Efter ett år utan fynd sågs under 2016 en
individ av denna oregelbundet uppträdande
art, 23-24 april vid Labro ängar, Nyköping.
Extra trevligt var att det för ovanlighets skull
var en rastande individ på en besöksvänlig
inlandslokal. De flesta observationer av arten
under åren gäller sträckande eller tillfälligt
rastande fåglar.
Fynd: 1 ex. rastande Labro ängar, Nyköping
23-24.4 (*Peter Lantz, Markus Forsberg,
Mats Andersson m.fl.).
Backsvala (Riparia riparia)

Tack vare god rapportering av backsvala
under 2016 är bilden för arten i rapportområdet mer fullständig än på flera år. Alla
enskilda rapporter är av betydelse, men för
denna art har vi skäl att särskilt uppmärksamma och tacka Bengt Legnell som besökt
och rapporterat noga från de flesta kända lokaler för arten under året. Att sammanställa
och bedöma enskilda observationer från alla
lokaler och omsätta dessa i relevanta siffror
om antal par är en utmaning. Rrk:s bedömning är att det under året häckade backsvala

Tretåig hackspett
Foto: Mauri Karlsberg,
www.karlsbergsfoto.com
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på minst 10 lokaler, med åtminstone 235 par.
Årets första observation gjordes 24/4.
Eskilstuna: 10 par Kjula grustag, syd E20,
Eskilstuna 21.5 - 15.7 (Bengt Legnell, Leif
Carlsson, Lennart Eriksson m.fl.). 80 par
Jädersbetongfabrik, Eskilstuna 7-16.7 (Bengt
Legnell, Barbro Hedström, Eva Olofsson).
Katrineholm: 10 ex. med föda åt ungar
Äskedalens grustäkt, Katrineholm 13.6 (Bert
Lindgren).
Nyköping: 50 par Husby grustag, Nyköping
4.7 - 2.8 (Bengt Legnell, Morgan Andersson,
Jan Karlsson m.fl.).
Strängnäs: 25 par Hässelby grustag, N
Jättneavtaget, Överselö k:a, Strängnäs 24.5
- 9.8 (Bengt Legnell, Yngve Meijer, Janne
Wahlström m.fl.). 20 ex. besöker bebott bo
Sätertorps grustag, Strängnäs 15.7 (Bengt
Legnell). 3 ex. besöker bebott bo Herresta
hästgård, Strängnäs 18.7 (Bengt Legnell).
Vingåker: 10 par Lyttersta, Vingåker 12.5 14.7 (Ronny Nilsson, Bengt Legnell, Rüdiger
Kasche). 50 par Fagermon, Österåker, Vingåker 19.5 - 14.7 (Bengt Legnell, Lillemor
Däckfors). 7 ex. besöker bebott bo Ättersta
Täkt, Vingåker 16.7 (Bengt Legnell).
Tidigt vårfynd: 1 ex. stationär Äleby våtmark, Strängnäs 24.4 (Yngve Meijer, Markku
Kemppi).
Ladusvala (Hirundo rustica)

Näst tidigaste fyndet någonsin 1 april. Fenologirekordet för rapportområdet är 28 mars
(2010). Sedan något fler fynd än normalt
tidigt under andra veckan i april. Från början
av september finns några fynd med höga
antal sträckande ladusvalor.
Tidiga vårfynd: 1 ex. rastande Kila möbler,
Kila k:a, Nyköping 1.4 (Kalle Brinell). 1
ex. stationär Ekeby våtmark, Eskilstuna 7.4
(Olle Wahlström).
Höga antal: 2700 ex. sträckande Marsäng,
Nyköping 10.9 (Jan Karlsson, Jan Gustafsson). 5000 ex. sträckande SV Marsäng,
Nyköping 14.9 (Jonny Werdin).

Rostgumpsvala (Cecropis daurica)
(-2015: 2/2) (2016:1/1)

Tredje fyndet för rapportområdet av denna
svala. Det här var första fyndet i maj hos oss,
vilket är den månad då flest fynd görs i övriga landet. De tidigare sörmländska fynden
är båda från Nyköping de med, Snäckviken
18.8-1984 och Arnö 6.6-1997.
Fynd: 1 ex. förbiflygande Hartsö skärgård,
Nyköping 5.5 (Göran Altstedt).
Hussvala (Delichon urbicum)

Ett tidigt vårfynd detta år, 17 april är endast
två dagar efter gällande fenologirekord 15 april
(2013) och dessutom ett sent septemberfynd.
Tidiga vårfynd: 4 ex. Sjövikstornet, Nordvästra Kolsnaren, Vingåker 17-20.4 (Ronny
Nilsson, Lillemor Däckfors, Krister Andersson).
Sena höstfynd: 4 ex. sträckande Gälltorp,
Nyköping 24.9 (Sofi Nordfeldt).
Fältpiplärka (Anthus campestris)
(-2015: 3/3) (2016: 1/1).

Fjärde fyndet i rapportområdet av fältpiplärka och första fyndet sedan 1981. Första
gången som arten noteras i maj. Tidigare
fynd har varit juni, juli och oktober. Fyndet
är ett av fyra fynd utanför Götaland under
2016.
Fynd: 1 ex. födosökande Öster-Aspa gamla
tomt, Aspa gård, Oxelösund 3.5 (Pontus
Åkerholm).

Backsvalor
Foto: Leif Nyström, www.leifnystrom.com

Fältpiplärka
Foto: Pontus Åkerholm
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Trädpiplärka (Anthus trivialis)

Två tidiga fynd 12 april, endast en dag efter
gällande fenologirekord. Den högsta noteringen under sträcktid i mitten av augusti är
på 600 ex. Dessutom två sena fynd från 1
oktober.
Tidiga vårfynd: 1 ex. spel/sång Höjen, Stora
Malm, Katrineholm 12.4 (Bengt Larsson,
Marie-Louise Nyman, John-Erik Nyman
m.fl.). noterad födosökande Frönäs, Gnesta
12.4 (Gregorio Para).
Sena höstfynd: 1 ex. sträckande S Hjälmaresunds camping, Hjälmaresund, Eskilstuna
1.10 (Joachim Strengbom, Johan Mellquist,
Tommy Emanuelsson).
Höga antal: 600 ex. sträckande SV Vattentornet Oxelösund, Oxelösund 14.8 (Kalle
Brinell).
Ängspiplärka (Anthus pratensis)

Enstaka vinterfynd under januari-februari
och december i normal omfattning. Några
fynd av högre sträcksiffror från början av oktober, vilket är mitt i sträcktoppen för arten.
Vinterfynd (januari-februari, december):
1 ex. förbiflygande Mariefred, Strängnäs 4.1
(Erik Widuss). 1 ex. förbiflygande, Fyrhuset,
Femöre, Oxelösund 16.1 (Markus Forsberg,
Johan Bergkvist, Per Folkesson m.fl.). 2 ex.
förbiflygande Marviken, Brannäs våtmark,
Oxelösund 1.2 (Tommy Knutsson). 1 ex. förbiflygande Lidafälten, Ärja, O Åkers styckebruk, Strängnäs 25.12 (Jonas Jörnemark). 1
ex. rastande Solöfälten, Fogdö k:a, Strängnäs
26.12 (Leif Ekblom, Keith-Ove Nordebrink).
Höga antal: 600 ex. sträckande Horns
båtvarv, Nyköping 1.10 (Peter Lantz, Jan
Gustafsson m.fl.). 900 ex. sträckande SV
Marviken, Brannäs våtmark, Oxelösund 1.10
(Tommy Knutsson). 1175 ex. sträckande SV
Marsäng, Nyköping 2.10 (Jan Gustafsson,
Thomas Larsson).
Rödstrupig piplärka (Anthus cervinus)

Inga fynd under våren av rödstrupig piplärka
under 2016, vilket det brukar kunna vara
något enstaka. Huvudsakliga sträckperioden
är under början av september. Årets senaste
fynd är från 2 oktober.
Sent höstfynd: 1 ex. sträckande SV Marsäng,
Nyköping 2.10 (Jan Gustafsson, Thomas
Larsson).
Skärpiplärka (Anthus petrosus)

Tre inlandsfynd under året, vilket är nor38 | Det sörmländska fågelåret 2016

malt. Antalet fynd i lämplig biotop under
häckningstid av naturliga skäl tydligt färre än
under kustfågelinventeringsåret 2015.
Inlandsfynd, vår: 1 ex. Skåraviken, Nyköping
1.4 (Andreas Grabs). 1 ex. födosökande Vadsjön, Nyköping 11.4 (Kalle Brinell).
Inlandsfynd, höst: 1 ex. sträckande S Hygget V bron, Hjälmaresund, Eskilstuna 30.9
(Johan Mellquist).
Gulärla, underarten flava
(Motacilla flava flava)

Få rapporter om häckande sydlig gulärla
(underarten flava) under 2016. Rapporter
om konstaterad häckning eller från lämplig
biotop under häcktid finns från endast fem
lokaler, varav fyra är från Nyköpingsområdet
och därutöver endast från Ekeby våtmark i
Eskilstuna. Hur är situationen för arten i hela
rapportområdet? Många lämpliga lokaler besöks av skådare under häcktid, men ändå har
vi inte fler fynd. Vid besök under häckningstid på tidigare lokaler där arten inte noteras
vore det intressant att även få in fler "negativa fynd" som markeras som "Ej återfunnen".
Forsärla (Motacilla cinerea)

Arten har numera en liten och stabil population i länet. Under året noterades säkra
eller troliga häckningar på nio lokaler i fem
kommuner. Övervintrande fåglar sågs under
januari-februari Strängnäs och Oxelösund,
samt i november-december i Eskilstuna.
Troliga och säkra häckningar:
Eskilstuna: 2 adult i par föda åt ungar
Rosenfors, Skogstorp, Eskilstuna 27.3 - 31.8
(Kjell-Arne Larsson, Johan Mellquist, Rickard Gustafsson m.fl.). 1 kull, med minst en
unge Skjulsta, Eskilstunaån, Vilsta naturreservat, Eskilstuna 30.4 - 4.6 (Yonas Ericsson,
Magnus Claesson, Johan Mellquist m.fl.).
Flen: 1 par varnande i lämplig häckningsbiotop Brofors, Herrgölet, Flen 1-14.5 (Andreas
Grabs).
Katrineholm: 2 i par i lämplig häckbiotop
Forsa bruk, Katrineholm 25.3 (Lennart
Pettersson). 1 par med föda åt ungar Boda
kvarn, Katrineholm 4.5 - 28.6 (Bengt E Larsson, Rüdiger Kasche, Ronny Nilsson m.fl.).
Nyköping: 1 par i lämplig häckbiotop Stenbron, Kila k:a, Nyköping 1.4 - 1.6 (Kalle Brinell, Lennart Wahlén, Sofi Nordfeldt m.fl.).
1 kull med 4 pulli Vretaån, Backgården,
Nyköping 5.5 - 8.6 (Alf Andersson, Anders
Haglund). 2 adult i par föda åt ungar Stavsjö,

Forsärla
Foto: Leif Nyström, www.leifnystrom.com

Nyköping 12.5 (Mats Andersson, Marianne
Mattiasson).
Strängnäs: 1 kull med minst 1 pulli Kvarnforsen, Länna bruk, Strängnäs 1.4 - 23.7
(Magnus Brandel, Yngve Meijer, Leif Ekblom m.fl.). 1 kull med 1 flygg unge Nedre
dammen, Berga säteri, Strängnäs 1.4 - 28.7
(Yngve Meijer, Erik Widuss, Bernt Andersson).
Vingåker: 2 adult i par i lämplig häckbiotop
Spånga, Vingåkersån, Vingåkersslätten, Vingåker 21.3 - 18.4 (Ronny Nilsson, Lennart
Hellquist, Lillemor Däckfors m.fl.).
Vinterfynd jan-feb: 1 2K+ stationär Oxelösunds hamn, Oxelösund 1.1 (Jan Gustafsson,
Thomas Larsson). 1 ex. stationär Täppan,
Brannäs våtmark, Oxelösund 1.1 - 24.2 (Peter Lantz, Samuel Wivstad, Tommy Knutsson m.fl.). 1 ex. rastande Reningsverksdiket,
Gorsingeholm, Strängnäs 1.1 (Yngve Meijer).
Vinterfynd nov-dec: 1 ex. stationär Ekeby
våtmark, Eskilstuna 7.11 - 21.12 (Magnus
Claesson, Janne Wahlström, Gittan Wahlström m.fl.).

Sädesärla (Motacilla alba)

Inga inrapporterade fynd om övervintrande
sädesärlor under 2016. Förstafyndet för året
är från13/3 och årets sista ärla sågs 14/11.
Första vårfynd: 1 ex. förbiflygande Utterholmshällarna, Örsbaken, Brannäs våtmark,
Oxelösund 13.3 (Tommy Knutsson).
Sista höstfynd: 1 ex. stationär Kylvattendammen, Oxelösund 14.11 (gnm Tommy
Knutsson).
Strömstare (Cinclus cinclus)

Arten är fåtalig som häckfågel i rapportområdet. Någon enstaka häckning brukar konstateras varje år. Under 2016 konstaterades en
häckning och ytterligare en obs gjordes under sommartid. Därutöver två fynd i april på
lämpliga häcklokaler varifrån det inte gjordes
fler fynd under häckningssäsongen.
Fynd under häckningssäsongen:
1 ex. i lämplig biotop Karlsfors kvarn, Nynäs
naturreservat, Trosa 7.4 (Göran Andersson).
1 ex. i lämplig biotop Nässelsta kvarn,
Stjärnhov, Gnesta 8.4 (Bertil Karlsson).
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3 pulli Åbo, Nyköping 5.5 (Alf Andersson).
1 adult i häcktid i lämplig biotop Kråkvaskaån, Nyköping 28.6 (Bert Lindgren).

Järnsparv (Prunella modularis)

Enstaka järnsparvar övervintrar numera så
gott som årligen. Detta år noterades tre
individer på tre lokaler under januari-februari och två individer på två lokaler under
december.
Vinterfynd jan-feb: 1 ex. Täppan, Brannäs våtmark, Oxelösund 1.1 - 5.2 (Lennart
Wahlén, Tommy Knutsson, Kalle Brinell
m.fl.). 1 ex. Brandholmens reningsverk, Nyköping 9.1 (Björn Erixon). 1 ex. Björkbacken, Stenbäcken, Skogshall, Eskilstuna 3-22.2
(Lars Eriksson).
Vinterfynd dec: 1 ex. Trangången, Bryngelstorp, Nyköping 3.12 (Peter Lantz).
1 ex. Kvittens avfallsstation, Strängnäs,
Strängnäs 3.12 (Erik Widuss).

Gångväg mot Karsudden, Katrineholm 25.4
(Krister Aronsson). 1 hane födosökande Klastorp, Katrineholm 26.4 (Bengt E Larsson).
Kungsör (1/4): 4 ex. rastande Hagstamaden
Torpa, Kungsör 19.4 (Roger Holmberg).
Nyköping (7/7 varav 1 höstfynd):
1 hane Norrby, Nyköping 17.4 (Hasse
Berglund). 1 ex. Anderslund, Nyköping
18.4 (Hans-Erik Adolfsson). 1 hane rastande
Horns båtvarv, Nyköping 21.4 (Kalle Brinell).
1 hane rastande Lindbacke, Nyköping 2429.4 (Jan Sjöstedt, Ingvar Jansson, Eric
Salomonsson m.fl.). 1 2K+ honfärgad rastande Slättkärrsfälten, NO Slättkärr, Nyköping 24.4 (Jan Gustafsson). 1 2K+ hane
rastande Bäcktorpsäng, Nyköping 24.4 (Jan
Gustafsson). 1 2K+ hane Sätterstamaden,
Nyköping 23.10 (Hasse Berglund).
Oxelösund (1/1): 1 2K+ rastande Fiskarstugan, Oxelösund 26.4 (Eva-Karin Brinell).
Strängnäs (4/6): 1 adult hane rastande Parkeringen Valnaren, Strängnäs 22-24.4 (Leif
Ekblom, Magnus Friskytt, Kjell Thorsén
m.fl.). 2 ex. rastande Mariefred, Strängnäs
23-25.4 (Anders Engström, Erik Widuss, Janne Oldebring m.fl.). 2 ex. rastande Viggeby
Gård, Mariefred, Strängnäs 23-28.4 (Camilla
Callenmark). 1 hane rastande Äleby våtmark,
Strängnäs 25.4 (Leif Ekblom, Keith-Ove
Nordebrink).
Trosa (1/1): 1 hane rastande Tofsö Guldtistel,
Trosa 17.4 (Sven-Erik Söderlund, Dagmar
Söderlund).

Ringtrast (Turdus torquatus)

Björktrast (Turdus pilaris)

Gärdsmyg (Troglodytes troglodytes)

För tredje hösten i rad rapporteras om höga
eller mycket höga antal gärdsmygar på öar i
ytterskärgården. Den 12/10 noterades minst
100 ex. på Hävringe, samma dag noterades
minst 50 ex på Källskären.
Höga antal: Fler än 100 ex. rastande Hävringe, Oxelösund 12-26.10 (Bertil Karlsson,
Adam Stålnäbb, Susanne Stilling m.fl.).
Minst 50 ex. rastande Norra Källskär, Källskären, Oxelösund 12.10 (Bertil Karlsson).

Hela 20 fynd av minst 25 individer i rapportområdet under året, vilket är ett högt antal.
Endast ett av dessa är ett höstfynd. Vårfynden är från perioden 11-29 april, vilket är
mitt i den huvudsakliga perioden för artens
uppträdande under våren i rapportområdet.
Fynden fördelar sig på sju av rapportområdets kommuner.
Samtliga fynd, kommunvis (antal fynd/antal
individer):
Eskilstuna (1/1): 1 adult hane rastande Västra
- Östra Kolsta, Eskilstuna 24-27.4 (Lennart
Eriksson, Bo Gustafsson, Johan Mellquist
m.fl.).
Katrineholm (5/5): 1 hane födosökande Östra
Djulö, Katrineholm 11.4 (Bengt E Larsson).
1 hona rastande Smedsbol, Katrineholm 16.4
(Kerstin Norin). 1 adult hane rastande Eriksberg, Katrineholm 24-25.4 (Bengt E Larsson,
Håkan Lernefalk, Pelle Moqvist m.fl.). 1 ex.
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Sju rapporter från hösten av flockar med
fler än 500 individer, under perioden 20/1016/11. Högsta antalet minst 3800 individer
vid Örstigs gård den 23/10.
Fynd av >500 ex: 500 ex. förbiflygande Marsäng, Nyköping 20.10 (Jonny Werdin). 1000
ex. födosökande Västermo k:a, Eskilstuna
22.10 (Leif Carlsson). 500 ex. födosökande
Vi, Eskilstuna 22.10 (Leif Carlsson). 3800
rastande Örstigsnäsfälten, Nyköping 23.10
(Jan Gustafsson, Jan Karlsson). 700 ex.
födosökande Brannäs våtmark, Oxelösund
24.10 (Tommy Knutsson). 700 ex. stationär
Oppeby, Nyköping, Nyköping 26.10 (Jonny
Werdin). 700 ex. rastande Skåra viltvatten,
Skåraområdet, Nyköping 16.11 (Jonny Werdin).

Rödvingetrast (Turdus iliacus)

Fem troliga/säkra häckningar och betydligt
fler fynd av sjungande fåglar under häckningstid. Inget vinterfynd under januari och
endast fyra vinterfynd i december. Endast två
fynd av flockar på mer än 250 ex.
Troliga-säkra häckningar: 1 par med föda
åt ungar Norrdal, O Tisnarebaden, Katrineholm 9.5 - 18.6 (Monica Jansson, Ronny
Jansson). 1 ad. föda åt ungar Kanalen, Nynäs
slott, Nyköping 17.5 (Stephan Gäfvert). 1
par med föda åt ungar Grindstugan, Överselö k:a, Strängnäs 4.6 (Yngve Meijer). 3 ex.
pulli/nyligen flygga ungar Hälgö, Nyköping
7.6 (Marianne Mattiasson). 2 pulli Brostugan Ludgo, Ludgo k:a, Nyköping 9.7 (Hasse
Berglund).
Vinterfynd dec: 1K+ födosökande Skogen
N Långtidsparkeringen, Gamla Oxelösund,
Oxelösund 4.12 (Jan Gustafsson). 1 ex.
födosökande Vagnhärad, Trosa 6.12 (Claes
Leijon). 1 ex. födosökande Oppeby, Nyköping, Nyköping 11.12 (Jonny Werdin). 3 ex.
födosökande Borgmästarholmen, Trosa 17.12
(Göran Andersson).
Höga antal, >250 ex: 250 ex. rastande Sofiebergsåsen, Eskilstuna 7.4 (Edwin Sahlin).
700 ex. födosökande Brannäs våtmark, Oxelösund 23.10 (Tommy Knutsson).
Dubbeltrast (Turdus viscivorus)

Totalt ca 50 vinterfynd av dubbeltrast under
året, varav 32 under januari-februari och 18
under december. Som brukligt görs huvuddelen av fynden i norra delen av rapportområdet vid Mälaren. Endast tre av fynden hör
inte till dessa.
Gräshoppsångare (Locustella naevia)

Under våren-sommaren så har det inkommit
rapporter om blott 35 sjungande gräshoppsångare, vilket är det lägsta antalet som har
rapporterats sedan 1971! Rapporter från vårt
grannlandskap Uppland visar där att arten
har haft en tämligen stabil population rätt
länge. Fyndbilden hos oss är dessvärre något
svårtolkad då arten uppvisar stora variationer
från år till år. Allt mellan 50 till 150 sjungande fåglar rapporteras årligen, men i genomsnitt brukar antalet ligga kring 70 fåglar. Jämför man årets siffra med de tidigare åren så är
det helt klart så att det är i de norra delarna
av länet där antalet är onormalt lågt. Fortsatt
god rapportering av arten är önskvärt!
Årets första gräshoppsångare rapporterades

datumtypisk den 8 maj utanför Nyköping.
Mediandatumet i Sörmland under åren
1987-2015 är den 10 maj.
Fynden fördelar sig kommunvis enligt följande (antal sjungande):
Eskilstuna (8), Strängnäs (6), Katrineholm
(2), Vingåker (1), Kungsör (2), Gnesta (1),
Trosa (1) och Nyköping (13).
Första fynd: 1 ex. spel/sång Gångbron, Svanviken, Nyköping 8.5 (Olle Pers).
Flodsångare (Locustella fluviatilis)

Under våren-sommaren rapporterades 8
sjungande flodsångare runt om i länet. Det är
en klar nedgång i jämförelse med de senaste
åren. Arten varierar i mängd från år till år
och antagligen styr vädret hur många flodsångare som anländer till oss. De bra åren, ex
rekordåret 2013, så har ostvind varit dominerande under slutet av maj och början av juni.
Så var alltså inte fallet i år, vilket säkerligen
förklarar det låga uppträdandet.
Samtliga fynd: 1 ex spel/sång Väster Barva
- Lappen, Sörfjärden, Mälaren, Eskilstuna
28.5 (Tommy Emanuelsson, Johan Mellquist,
Joachim Strengbom). 1 ex spel/sång Ettersta,
Strängnäs 30-31.5 (Jonas Jörnemark, Yngve
Meijer). 1 ex spel/sång Eksågsåkurvan Snytberga, Lottesta, Härad, Strängnäs 31.5 - 22.6
(Ulf Gustafsson, Leif Ekblom, Yngve Meijer
m.fl.). 1 ex spel/sång Vingåkers Reningsverk,
Vingåker stad, Vingåker 1-2.6 (Lillemor
Däckfors, Bernth Andersson). 1 ex spel/sång
Sloget dammarna, SV Dragsjön, Dragsjön, Eskilstuna 1.6 (Lennart Eriksson, Kent Carlsson,
Sten Ljungars). 1 ex spel/sång Vingåker stad,
Vingåker 1.6 (Ronny Nilsson). 1 ex spel/sång
Husby-Rekarne k:a, Eskilstuna 9.6 (Edwin
Sahlin, Kent Carlsson). noterad OLP4-fågellokal 1231, Trosa 20.6 (Olof Rosenqvist).
Vassångare (Locustella luscinioides)
(-2015:45/46) (2016:3/4)

Arten fortsätter att vara årlig numera, även
om det bara är vid Haversjön, Gnesta som
en sjungande fågel har hörts. Värt att poängtera att ena vassångaren dök upp här redan
den 7 april och hördes därefter hela vårensommaren. Man kan misstänka att häckning
äger rum här regelbundet numera, även om
så inte konstaterades i år. Utöver denna så
ringmärktes också två ungfåglar i Sörfjärden,
Eskilstuna under sensommaren. Givetvis kan
man fråga sig vart dess härrör ifrån.
Samtliga fynd: 2 i par upprörd, varnande
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Haversjön, Björnlunda, Gnesta 7.4 - 19.6
(Per Skyllberg, Kalle Brinell, Lennart Wahlén
m.fl.). 1 1K ringmärktes Idö märkplats,
Sörfjärden, Mälaren, Eskilstuna 24.7 (Lars
Broberg). 1 1K ringmärktes Idö märkplats,
Sörfjärden, Mälaren, Eskilstuna 7.8 (Lars
Broberg).
Sävsångare (Acrocephalus schoenobaenus)

Under åren 1987-2015 så ligger mediandatumet för artens ankomst på den 30 april. Arten har dock anlänt tidigare än så de senaste
13 åren och det nuvarande fenologirekordet
gjordes den 22 april år 2009 i Nyköping.
Årets första sävsångare dök upp i Valnaren,
Strängnäs just den 22 april, vilket alltså
tangerar det nuvarande fenologirekordet och
därmed utgör en av de tidigaste observationerna någonsin i rapportområdet. Det skulle
dröja ändå till den 30:e april innan nästa
fågel rapporterades. Denna gång ifrån Ekeby
våtmark, Eskilstuna.
Första fynd: 1 ex. spel/sång Fågeltornet, Valnaren, Strängnäs 22.4 (Leif Ekblom m.fl.).
Busksångare (Acrocephalus dumetorum)
(-2015:56/58) (2016:6/6)

Arten är så gott som årlig och har sedan
1990 setts/hörts samtliga år förutom 2001,
2000 och 1996. I år rapporterades 6 sjungande hanar, vilket är ett av de bästa åren
någonsin. Faktum är att vi långsiktigt ser en
ökning och arten kommer förhoppningsvis
att fortsätta öka.
Samtliga fynd: 1 ex. spel/sång NV Östermalma, Öster-Malma, Nyköping 31.5 - 10.6
(Niklas Liljebäck, Bertil Karlsson, Tomas
Widlund m.fl.). 1 ex. spel/sång Lergropen,
Kungshagen, Nyköping 1-5.6 (Adam Stålnäbb, Jan Hägg, Lennart Wahlén m.fl.). 1 ex.
spel/sång Trosa golfbana, Trosa 2-6.6 (Göran
Andersson, Örjan Jitelius, Janne Oldebring
m.fl.). 1 ex. spel/sång Lundby Säteri, HusbyRekarne, Hållsta, Eskilstuna 14.6 (Kent
Carlsson, Johan Mellquist). 1 ex. spel/sång
Östergården Hedemora, Ärla, Eskilstuna
17-20.6 (Jan Hägg, Lennart Eriksson, Ulf
Gustafsson m.fl.). 1 2K+ spel/sång Tuna k:a,
Nyköping 18.6 (Mats Grahn).
Kärrsångare (Acrocephalus palustris)

Årets första kärrsångare anlände den 9 maj
i Eskilstuna, vilket är onormalt tidigt. Det
större inflödet började som vanligt inte förrän efter den 20 maj dock. Mediandatumet
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för arten ankomst till Sörmland under åren
2000-2015 är den 15:e maj (variation 8 maj27 maj). Under sommarhalvåret rapporterades 102 sjungande fåglar, vilket är bättre än
genomsnittet. Arten ökar och vi önskar även
fortsättningsvis god rapportering av arten.
Första fynd: 1 ex. spel/sång Åstorpsvägen,
Eskilstuna 9.5 (Lennart Eriksson). 1 ex. spel/
sång Ekeby våtmark, Eskilstuna 9.5 (Lennart
Eriksson).
Kommunvis fördelar sig fynden enligt följande (antal sjungande):
Eskilstuna (15), Flen (1), Gnesta (4), Katrineholm (8), Norrköping (1), Nyköping (44),
Oxelösund (6), Strängnäs (8), Trosa (10),
Vingåker (5).
Trastsångare (Acrocephalus arundinaceus)

Under häckningssäsongen finns rapporter
om totalt 27 sjungande, vilket är en kraftig
minskning gentemot de föregående åren.
Under hela 2000-talet så är det bara år 2008
som visade ett sämre resultat än årets. Precis
Busksångare
Foto: Mauri Karlsberg, www.karlsbergsfoto.com

som flera andra nattsångare, så är det framförallt de fåtaliga rapporterna från Eskilstuna
som är den stora anledningen till det dåliga
resultatet. Förhoppningsvis är det alltså ett
resultat av låg skådaraktivitet, snarare än en
minskning hos flera arter.
Första fynd: 1 ex. spel/sång Rördromstornet,
Sörfjärden, Mälaren, Eskilstuna 2.5 (Leif
Carlsson, Edwin Sahlin).
Kommunvis fördelade sig antalet fynd enligt
följande (sjungande):
Eskilstuna (14), Gnesta (1), Katrineholm (5),
Nyköping (4), Strängnäs (1), Trosa (1) och
Vingåker (1).
Svarthätta (Sylvia atricapilla)

Som brukligt några få vinterfynd rapporterade. Förvånansvärt nog så tycks inte vinterobservationerna öka i någon större omfattning,
utan det har hållit sig kring ett fåtal per år
allt sedan 90-talet.
Första fynd: 1 hane spel/sång Brandholmen,
Nyköping 19.4 (Lennart Wahlén). 1 hane
spel/sång Kolonilotterna, Vingåker 19.4
(Ronny Nilsson).
Vinterfynd (januari, december):
1 hane stationär Skogsvägen, Övre Frösäng,
Oxelösund 6.1 (Tommy Knutsson). 1 hane
födosökande Lacka, Trosa 9-31.1 (Jonny
Werdin m.fl.). 1 1K+ födosökande Isaksdal,
Nyköping 25.12 (Lasse Löfman).
Lundsångare (Phylloscopus trochiloides)
(-2015:27/32) (2016:1/1)

Trots ett ordentligt inflöde i slutet av maj
runt vårt landskap så rapporterades endast
en sjungande lundsångare hos oss. Arten är
förvånansvärt sällsynt hos oss och detta var
t.o.m. första gången som arten noterades
sedan år 2013.
Samtliga fynd: 1 2K+ spel/sång Påldiket,
Nyköping 28.5 (Jan Gustafsson).
Tajgasångare (Phylloscopus inornatus)
(-2015:52:65) (2016:4/4)

Efter två rekordår på följd så hade man
kanske förväntat sig något högre antal. Trots
att arten i övriga delar av Sverige (och Europa för den delen) visade ett rekordår utan
dess like, så uteblev rapporterna nästan helt
från Sörmlands län. Några få observationer
gjordes utmed kusten och precis som med
flertalet andra ostliga arter så verkar det som
att vi kommer att vänja oss vid att se dessa
allt oftare.

Brandkronad kungsfågel
Foto: Mauri Karlsberg, www.karlsbergsfoto.com

Samtliga fynd: 1 ex. rastande Hävringe, Oxelösund 15.9 (Adam Stålnäbb). 1 ex. rastande
Hävringe, Oxelösund 19.9 (Niklas Liljebäck,
Johan Hammar). 1 ex. ringmärktes HartsöEnskär fstn, Enskär, Hartsö skärgård, Nyköping 25.9 (Lillemor Däckfors). 1 ex. Stockviken, Askö, Trosa 2.10 (Göran Andersson).
Gransångare (Phylloscopus collybita)

Arten fortsätter att öka och årets resultat är
ånyo ett nytt årsbästa. Under perioden 20
maj-31 juli rapporterades 27 sjungande fåglar spritt över landskapet. Ökningen tycks ha
accelererat på senare år och det finns inget
som tyder på att ökningen ännu nått toppen.
Första och sista fynd:
1 ex. spel/sång Skogsstigen, Trosa 28.3
(Göran Andersson). 1 ex Gamla Oxelösund,
Oxelösund 20.11 (Jan Gustafsson).
Brandkronad kungsfågel (Regulus ignicapilla)
(-2015:5/5) (2016:2/2)

Det sjätte och sjunde fyndet för rapportområdet. Bägge två på vad man får anse som
förväntade lokaler ute vid kusten i södra
änden av rapportområdet. Arten är kraftigt
expanderande i södra delarna av landet och
det är nog bara en tidsfråga innan arten är
förhållandevis regelbunden.
Samtliga fynd: 1 ex rastande Hävringe, Oxelösund 3.4 (Mauri Karlbergs, Leif Nyström).
1 hane födosökande Stora parkeringen,
Femöre, Oxelösund 15.4 (Olle Pers).
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Svart rödstjärt, underarten phoenicuroides (Phoenicurus ochruros phoenicuroides)
Foto: Jan Karlsson

Rödhake (Erithacus rubecula)

Förhållandevis gott om övervintrande rödhakar under januari och december även under
2016, även om det var något färre än under
2015. Liksom 2015 noterades fler individer
under januari än under december. Det var
tio fynd fler i januari 2016 än under december 2015. En fyndbild som kan bero på en
kombination av att kylan kom först i januari
och lockade fram rödhakarna till maningarna
tillsammans med fågelskådarnas ökade uppmärksamhet under samma månad.
Vinterfynd i januari (24 ex): Eskilstuna kommun 4 ex. Gnesta kommun 3 ex. Nyköping
kommun 4 ex. Oxelösund kommun 5 ex.
Strängnäs kommun 3 ex. Trosa kommun 4
ex. Vingåker kommun 1 ex.
Vinterfynd i december (12 ex): Eskilstuna
kommun 1 ex. Gnesta kommun 1 ex. Katrineholm kommun 2 ex. Nyköping kommun
4 ex. Oxelösund kommun 2 ex. Strängnäs
kommun 1 ex. Trosa kommun 1 ex.
Blåhake (Luscinia svecica)

Endast ett vårfynd i maj och tre sena fynd i
oktober, varav det från Tureholmsviken 16
oktober är det tredje senaste fyndet av arten
som finns noterat i Artportalen. Det senaste
datum som blåhake noterats är väldigt sent
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från Hävringe 20.11-2014. Det näst senaste
är från Källskären 20-24.10 2004.
Vårfynd i maj: 1 ex. Tybblefälten, SO Stensjön, Stora Malm, Katrineholm 18.5 (Bengt
E Larsson).
Höstynd: 1 ex. Gisesjön, Trosa 2.10 (Janne
Oldebring). 1 ex. Fatburen, Mariefred,
Strängnäs 2.10 (Erik Widuss). 1 ex. Tureholmsviken, Trosa 16.10 (Göran Andersson).
Svart rödstjärt (Phoenicurus ochruros)

Åter ett bra år för arten. Konstaterade häckningar eller observationer i häckningstid från
sex av länets nio kommuner. Försiktigt räknat
18 revir med sjungande hanar. Nyköping stad
har den största populationen, med reservation för det faktiska antalet par som finns
inne på SSAB i Oxelösund. Ett vinterfynd i
Oxelösund i januari.
Häckningsfynd/obs. i häcktid:
Eskilstuna: 1 hane spel/sång Gredbyvägen,
Väster, Eskilstuna, Eskilstuna 11.4 - 9.5 (Yonas
Ericsson, Johan Mellquist, Edwin Sahlin m.fl.).
1 hane spel/sång Eskilstunaån, Väster, Eskilstuna, Eskilstuna 13.4 (Hans Herdegen).
Gnesta: 1 hane födosökande Sigtunaån,
Gnesta, Gnesta 9.4 (Bjarne Tutturen).
Katrineholm: 2 hane spel/sång SKF Väster,
Katrineholm, Katrineholm 11.4 - 3.7 (Hans

Karlsson, Bengt Larsson, Ronny Melbéus
m.fl.). 1 hona rastande Talltullen, Katrineholm
13.5 (Bengt E Larsson). 1 hane spel/sång Laggarhult, Katrineholm 30.5 (Raimo Laurila).
Nyköping: 2 par i området, varav minst
en lyckad häckning Spelhagen, Nyköping
13.4 - 12.10 (Jan Gustafsson, Peter Lantz,
Adam Stålnäbb m.fl.). 1 hane i häcktid,
lämplig biotop Polishuset, Nyköping 14.4
(Jan Gustafsson). 1 par Nyköpings Hus,
Nyköping 22.4 - 13.5 (Jan Hägg, Sofi Nordfeldt, Markus Forsberg m.fl.). 1 hane spel/
sång Ebersprächer, Nyköping 4-15.5 (Göran
Andersson, Jan Karlsson). 1 hona i häcktid,
lämplig biotop Tomta, Nyköping 5.5 (Jan
Gustafsson). 1 hane spel/sång Finntorp,
Thorsman, Nyköping 16-24.5 (Peter Lantz).
1 hane spel/sång Nyköping västra, Nyköping
16.5 (Andreas Grabs). 1 hane spel/sång
Blommenhovsvägen 18, Lasarettsområdet,
Nyköping 27.5 (Lennart Wahlén).
Oxelösund: Minst 2 par, varav en konstaterad
häckning SSAB, Oxelösund 7.4 - 26.7 (Mats
Andersson, Peter Lantz, Tommy Ubbesen
m.fl.). 1 hane spel/sång Oxelösund reningsverk, Oxelösund 13.4 - 7.5 (Peter Skoglund,
Jan Gustafsson).
Trosa: 1 hona obs i häcktid, lämplig biotop
Askölaboratoriet, Askö, Trosa 5.5 (Ragnar
Lagerkvist).
Vinterfynd, januari:1 2K+ honfärgad stationär Oxelösunds hamn, Oxelösund 1.1
(Thomas Larsson).
Svart rödstjärt, underarten phoenicuroides
(Phoenicurus ochruros phoenicuroides)
(-2015:0/0) (2016:1/1)

Första konstaterade fyndet av denna sydöstliga ras av svart rödstjärt. Under perioden
från mitten av oktober till mitten av november rapporterades drygt 10 möjliga individer
från sydöstra Sverige, fr.a. Öland och Gotland. I dagsläget finns fem eller sex godkända
fynd av denna ras från landet, utöver det
sörmländska fyndet. Totalt har knappt 20
fynd konstaterats i landet överhuvud taget,
samtliga sedan 2005.
Fynd: 1 ex. rastande Gröna pumpen, Femöre,
Oxelösund 3.11 (*Jan Karlsson).
Rödstjärt (Phoenicurus phoenicurus)

Årets första fynd gjordes den 14/4, tre dagar
senare än gällande fenologirekord. Inga sena
höstfynd detta år.
Första vårfynd: 1 2K+ hane Residenset

länsstyrelsen, Nyköping, Nyköping 14.4
(Sofi Nordfeldt, Maria Gustavsson, Markus
Forsberg).
Stenskvätta (Oenanthe oenanthe)

Årets första observationer var två samma dag
den 3/4. Gällande vårfenologirekord är 26/3.
Det sista fyndet för året gjordes 29/10 och
höstfenologirekordet är 3/11.
Första vårfynd: 2 ex. födosökande Lindbacke, Nyköping 3.4 (Mattias Ohlsberg). 1
ex. Fårsjön, Nyköping 3.4 (Magnus Nilsson).
Sista höstfynd: 1 ex. Örstigsnäsfälten, Örstigs
gård, Nyköping 29.10 (Per Astfeldt, Jan Gustafsson, Mauri Karlsberg).
Mindre flugsnappare (Ficedula parva)

Ett väldigt dåligt år, både under våren och
under hösten. Endast ett s.k. vårfynd, som i
själva verket gäller ett par i lämplig biotop
den 1 aug. Under hösten finns endast 6 fynd
rapporterade om lika många individer.
Samtliga fynd: 2 i par upprörd, varnande
Finnsjön, Gnesta 1.8 (Markku Kemppi). 1
1K Gnesta, Gnesta 10.9 (Niklas Liljebäck).
1 1K rastande Hävringe, Oxelösund 14-16.9
(Adam Stålnäbb). 1 ex. Gamla Oxelösund,
Oxelösund 16.9 (Lennart Wahlén). 1 ex.
rastande Enskär, Hartsö skärgård, Nyköping
17.9 (Göran Altstedt). 1 honfärgad stationär
Brannäs våtmark, Oxelösund 17.9 (Tommy
Knutsson). 1 1K rastande Hävringe, Oxelösund 19.9 (Niklas Liljebäck, Johan Hammar). 1 ex. rastande Hävringe, Oxelösund
13.10 (Adam Stålnäbb).
Halsbandsflugsnappare (Ficedula albicollis)
(-2015:29/34) (2016:1/1)

Arten är långt ifrån årsvis i rapportområdet.
Arten är noterad 10 gånger under 2000-talet,
senast år 2014 på Femörehuvud. Fynden gäller nästan uteslutande hanar utmed kusten.
Faktum är att det inte har gjorts något riktigt
inlandsfynd sedan 1967, då rapportområdets
enda konstaterade häckning ägde rum i
Katrineholm!
Samtliga fynd: 1 hane spel/sång Labro ängar,
Nyköping 15-16.5 (Peter Lantz, Mats Andersson, Jan Sjöstedt m.fl.).
Sommargylling (Oriolus oriolus)

Denna knappt årliga besökare fortsätter att
vara gäckande. Det är nämligen ytterst sällan
som det rapporteras stationära individer, utan
det handlar nästan uteslutande om tillfälliga
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1 mars - 1 juli så finns arten rapporterad
ifrån 7 olika lokaler. Vid endast en av dessa
har högre häckningskriterier konstaterats,
nämligen bobyggande. Vi har under hösten
även fått in några rapporter om den smalnäbbade rasen macrorhynchos. Rasen är rapporterad blott 4 gånger under 2000-talet och får
klassas som en god raritet i länet.
Samtliga fynd (macrorhynchos): Max 5 ex.
Rinmansparken, Väster, Eskilstuna 6.9 16.10 (Svante Söderholm m.fl.) 1 ex. födosökande Katrineholm 27.9 (Pelle Moqvist,
Bengt Larsson, Gerd Karlsson m.fl.).
Råka (Corvus frugilegus)

Stare
Foto: Leif Nyström, www.leifnystrom.com

observationer av sjungande fåglar under en
morgon. Inga undantag i år heller. Månadsskiftet maj-juni är den absolut bästa tiden för
fynd i rapportområdet. Utav alla 116 sommargyllingar som har observerats i länet, så finns
det endast två höstfynd.
Samtliga fynd: 1 ex. spel/sång Askholmens
naturreservat, Eskilstuna 27.5 (Lennart
Eriksson, Johan Mellquist, Jonas Jörnemark
m.fl.). 1 honfärgad förbiflygande Brannäs
våtmark, Oxelösund 31.5 (Tommy Knutsson).
Nötkråka (Nucifraga caryocatactes)

Arten är mycket svårinventerad och spontanrapportering visar antagligen stora felaktigheter i populationsstorleken. Under perioden
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Fortsatt sparsamt förekommande, främst vår
och höst i samband med flyttningen. Vinter
och sommarfynd är ovanliga, även om det
som regel brukar ses en och annan under vintermånaderna. Det verkar som att de nordliga kommunerna besöks i större utsträckning
av denna art, något som skulle kunna peka
på att det är Uppsalas råkor som flyttar förbi
här.
Stora antal: 10 ex. födosökande Tumbo,
Eskilstuna 12.3 (Krister Aronsson). 25 ex.
sträckande NO Hästhagen, Stenkvistafältet, Eskilstuna 19.3 (Kent Carlsson). 23 ex.
sträckande V Torshälla huvud, Eskilstuna
26.10 (Kent Carlsson, Sten Ljungars).
Vinterfynd (januari, december): 1 3K+
stationär Kvittens avfallsstation, Strängnäs
4-17.1 (Petter Sundin). 1 ex. födosökande
Björshults soptipp, Nyköping 8.1 (Jan
Sjöstedt). 1 1K stationär Hälleråd, Vingåker
3.12 (Per Flodin).
Stare (Sturnus vulgaris)

En art som under vintertid är förhållandevis ovanlig, tillsynes ofta rörliga och som
antalsmässigt tycks variera från år till år
helt oberoende av väder. Under de hårda
vintrarna kring år 2010 övervintrade uppemot något 1000-tal fåglar, medan det under
förhållandevis milda vintrar som dessa endast
har rapporterats drygt 50 exemplar. Vad de
stora variationerna beror på är oklart.
Vinterfynd (januari, december): 3 ex. rastande Åkers trafikplats (E20), Åkers styckebruk, Strängnäs 1.1 (Yngve Meijer, Markku
Kemppi, Magnus Friskytt). 14 ex. födosökande Lilla Nyby avfallsstation, Eskilstuna
2-31.1 (Petter Sundin, Joachim Strengbom,
Tommy Emanuelsson m.fl.). 1 ex. födosökande Näsudden, Örstigsnäs gård, Ny-

köping 6.1 (Per Folkesson, Sofi Nordfeldt,
Markus Forsberg). 1 ex. födosökande Trosa
församlingshem, Trosa 7.1 (Sven-Erik Söderlund, Dagmar Söderlund). 1 ex. förbiflygande Gamla Oxelösund, Oxelösund 9.1 (Bertil
Karlsson). 2 ex. rastande Ånga, Nyköping
23.1 (Samuel Wivstad, Adam Stålnäbb). 1
ex. förbiflygande Ulvhäll, Strängnäs, Strängnäs 29.1 (Kjell Thorsén). ex. födosökande
Ekeby våtmark, Eskilstuna 1-30.12 (Eva
Olofsson, Edwin Sahlin, Magnus Brandel
m.fl.). 2 ex. rastande Ytterbo, Nyköping 1.12
(Jan Karlsson, Mikael Gemsiö). 6 ex. rastande Nyköpings hamn, Nyköping 2-20.12
(Marianne Mattiasson, Mats Andersson, Morgan Andersson). 2 ex. Gesta gård, Strängnäs
8.12 (Petter Kappel). 2 ex. förbiflygande
Tärnö, Nyköping 12.12 (Jonny Werdin). 2
ex. förbiflygande Marviken, Brannäs våtmark,
Oxelösund 13.12 (Tommy Knutsson). 3 ex.
födosökande Dalkarlsvägen, Stallarholmen,
Strängnäs 19.12 (Leif Ekblom, Keith-Ove
Nordebrink).
Ob. bo-/bergfink (Fringilla)

Från hösten finns som vanligt ett antal dagar
med hyfsade sträcksiffror från kusten. I år
dock inga häpnadsväckande antal. Dagssiffror
över 100 000 förekommer, om än ovanligt,
med många års mellanrum.
Stora antal (>10000 exemplar): 10000 ex.
sträckande Hummelholmen, Horns båtvarv,
Nyköping 1.10 (Peter Lantz, Jan Gustafsson
m.fl.). 25000 1K+ sträckande SV Marsäng,
Nyköping 2.10 (Jan Gustafsson, Thomas
Larsson).
Hämpling (Linaria cannabina)

Vinterfynd hör till ovanligheterna i Sörmland, även om den typen av fynd tycks öka.
Det ska nämnas att det fram till år 2001 bara
hade gjorts två vinterobservationer i rapportområdet. Sedan dess har dock ytterligare
tio vinterfynd gjorts. Detta var det 13:e i
ordningen.
Vinterfynd (januari, december): 1 ex. lockläte, övriga läten Marsäng, Nyköping 7.12
(Jonny Werdin).
Vinterhämpling (Linaria flavirostris)

Antalet vinterobservationer av vinterhämpling varierar kraftigt från år till år. Vissa
vintrar ses bara någon enstaka flock, medan
det under bra vintrar kan ses flera hundratal
fåglar. Under vintermånaderna 2016 finns

18 fynd om totalt 213 exemplar, vilket ändå
får anses som ett gott resultat. Nästan inga
större flockar rapporterades, utan det handlade så gott som uteslutande om många små
grupper.
Största vinterflockar (>30 exemplar):
30 ex. Gesta gård, Strängnäs 2-31.12 (Petter
Kappel). 40 ex. födosökande SSAB, Oxelösund 29.1 (Mats Andersson).
Snösiska (Acanthis flammea exilipes)

Totalt finns rapporter om 15 individer under
årets lopp, vilket är en klar förbättring gentemot fjolåret. Sett ur ett långtidsperspektiv är
dock denna årssiffra mycket dålig. Det verkade överlag vara dåligt med gråsiskor under
vintern och tvärtemot exempelvis Uppland
så verkar det ha varit få snösiskor iblandade i
dessa flockar. Notera f.ö. att snösiska numera
betecknas som en ras av gråsiska.
Samtliga fynd: 1 3K+ hane födosökande
Mariefred, Strängnäs 3.1 (Erik Widuss m.fl.).
1 3K+ hona födosökande Reningsverksdiket, Gorsingeholm, Strängnäs 4.1 (Petter
Sundin). 2 adult i par Näsudden, Örstigsnäs
gård, Nyköping 5.1 (Jan Sjöstedt). 1 ex.
födosökande Skogsvägen 19, Oppeby, Nyköping 16.1 (Kalle Brinell, Jan Sjöstedt). 1 ex.
födosökande Gamla Oxelösund, Oxelösund
16-19.1 (Per Flodin, Göran Andersson, Jukka
Väyrynen m.fl.). 1 ex. rastande Källskären,
Oxelösund 15.10 (Kalle Brinell, Niklas Liljebäck, Adam Stålnäbb m.fl.). 1 ex. stationär
Brannäs våtmark, Oxelösund 20.10 (Tommy
Knutsson). 1 ex. Ulvhäll, Strängnäs 25.11
(Kent Söderberg, Rose-Marie Söderberg).
1 ex. rastande Hovgårdsdammen, Vansö,
Strängnäs 28.11 (Magnus Brandel). 1 ex. rastande Kvittens avfallsstation, Strängnäs 3.12
(Erik Widuss). 2 adult hane födosökande
Vattensportens hus, Kungshagen, Nyköping
5.12 (Lennart Wahlén m.fl.). 2 ex. födosökande Spelhagen, Nyköping 31.12 (Morgan
Andersson).
Bändelkorsnäbb (Loxia leucoptera)

Under året finns totalt 36 rapporter om 110
exemplar. Arten tycks bli allt vanligare, även
de år då invasionsrörelser inte förekommer.
Arten rapporterades sparsamt under hela perioden juli-november, vilket är de månaderna
på året som vanligtvis dominerar fyndbilden.
Stora antal (>10 exemplar): 15 ex. födosökande Brannäs våtmark, Oxelösund 10.7
(Tommy Knutsson).
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Rosenfink
Foto: Pekka Pulsa

Rosenfink (Carpodacus erythrinus)

Årets första sjungande rosenfink dök upp
på den urtypiska lokalen Brandholmen,
Nyköping redan den 9 maj. Således ett nytt
fenologirekord med tre dagar. Det tidigare
fenologirekordet gjordes så sent som 2014
och 2015 och mediandatumet för artens ankomst till Sörmland under åren 1987-2015
är den 17 maj (variation 12-22 maj). Under
året rapporterades 77 sjungande hanar, vilket
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är likvärdigt med föregående år och faktiskt
en rejäl uppryckning sedan mitten av 2000talet. Arten är dock generellt väldigt sparsam i stora delar av länet och faktum är att
närmare 80 procent av alla revir finns kring
havsvikarna i Nyköping och Oxelösund. Det
ska påpekas att det trots detta ändå finns
platser som inte har besökts i området, där
det med stor sannolikhet finns ännu fler
rosenfinkar.

Första fynd:1 ex. spel/sång Brandholmens reningsverk, Brandholmen, Nyköping 9.5 (Jan
Sjöstedt).
Tallbit (Pinicola enucleator)

Under året finns 6 rapporter av denna art.
Arten är årlig och det vanliga är just att det
görs en handfull observationer. En väldigt
svag rörelse noterades norr om oss under
hösten, men ytterst få tycktes nå Sörmland.
Samtliga fynd: 4 ex. Fräkenkärret, Nyköping
1.1 (Alf Lettesjö). 1 1K+ lockläte, övriga
läten Fyrhuset, Femöre, Oxelösund 2.10 (Jan
Gustafsson). 1 ex. lockläte, övriga läten Vattentornet, Trosa 30.10 (Göran Andersson). 8
ex. sträckande V Pigans plågsten, Nyköping
31.10 (Jan Karlsson, Jan Sjöstedt). noterad
förbiflygande Stora holmen, Naturvårdsbrännan, Fjällmossen, Norrköping, Norrköping
9.11 (Lennart Wahlén). 1 ex. lockläte, övriga
läten Brannäs våtmark, Oxelösund 25.11
(Tommy Knutsson).
Snösparv (Plectrophenax nivalis)

Som vanligt ett fåtal vinterfynd. Majoriteten
av dessa föga förvånade vid kusten. Arten
övervintrar ofta på stora öppna ytor (slätter) och är vanligen rätt svårsedda. Det är
rimligt att anta att arten är något förbisedd
vintertid i Sörmland, då det sker tämligen
få vinterobservationer i jämförelse mot våra
grannlandskap.
Stora antal (>40 exemplar): 60 ex. rastande
Vingåkersslätten, Vingåker 13.3 (Ronny
Nilsson). 40 ex. rastande Stenkvistafältet,
Eskilstuna 14.3 (Edwin Sahlin).
Vinterfynd (januari, december): 2 ex. stationär Utterholmshällarna, Örsbaken, Brannäs
våtmark, Oxelösund 13.1 (Tommy Knutsson). 1 ex. lockläte, övriga läten Fjällmossen,
Nyköping, Nyköping 1.2 (Lennart Wahlén,
Björn Johansson). 1 ex. Mellösa, Flen 13.12
(Bernt Andersson). 3 ex. förbiflygande Marviken, Brannäs våtmark, Oxelösund 28.12
(Tommy Knutsson).

som hade rapporterats ifall den hade varit
så vanligt i dagsläget. Gissningsvis betydligt
fler p.g.a. bättre kommunikationsverktyg
(ex. Artportalen) och betydligt fler skådare.
Fortfarande i mitten av 1990-talet så rapporterades det 50-60 sjungande hanar. Därefter
sjunker antalet stadigt till ett 20-tal kring
mitten utav 2000-talet. I år hördes alltså ingen utan bägge observationerna rör rastande/
sträckande fåglar på typiska sträcklokaler.
Samtliga fynd: 1 hane rastande Hävringe,
Oxelösund 8.5 (Lennart Wahlén). 1 ex. lockläte, övriga läten Brannäs våtmark, Oxelösund 23.8 (Tommy Knutsson).
Dvärgsparv (Emberiza pusilla)
(-2015:5/5) (2016:1/1)

Rapportområdets sjätte fynd och det första
utanför Hartsö skärgård. Observationen
gjordes förvisso inte på en helt otippad lokal,
snarare tvärtom. Detta är det första fyndet
sedan 2013 (se komplettering nedan) och
dessförinnan 1994. Detta var dock den första
fältobserverade fågeln sedan 1975, alla andra
har nämligen ringmärkts på Enskär.
Samtliga fynd: 1 ex. rastande Hävringe, Oxelösund 19.10 (Jan Karlsson, Arne Hellström,
Susanne Stilling m.fl.).
Komplettering från 2013: 1 1k ringmärkt Enskär, Hartsö skärgård, Nyköping 30.9 (Göran
Alstedt m.fl.).

Ortolansparv (Emberiza hortulana)

Sedan förra året så är arten utgången som
häckfågel i rapportområdet. Ser man tillbaka
historiskt så var arten faktiskt mycket ovanlig
i landskapet och betraktades som en raritet
före 1968. Därefter ökade arten kraftigt, för
att nå toppen i mitten av 1970-talet då, som
mest, över 100 sjungande hanar rapporterades från länet. Man undrar förstås hur många
Dvärgsparv
Foto: Jan Karlsson

Tajgasångare
Foto: Leif Nyström, www.leifnystrom.com
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Allmänt om rapportering
Artsammanställningen i den här årsboken
bygger på fågelobservationer som gjorts under 2016 och som rapporterats företrädesvis
via rapporteringssystemet Artportalen (www.
artportalen.se).
Det är den regionala rapportkommittén för
Södermanland, ofta förkortat till Rrk, som har
gjort sammanställningen. 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.
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 2017 skickas in senast den 5 februari
2018 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 av-

seende 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 under 2016

Under arbetet med rapporter inkomna under 2016 består Rrk Sörmland av sex ledamöter.

Håkan Lernefalk, Katrineholm		
Sammankallande, rapportmottagare
och sammanställningsansvarig		
Storgatan 16 A				
641 45 Katrineholm			
0150-511 34
					
Göran Andersson, Trosa
Sammanställningsansvarig

Kalle Brinell, Tierp
Sammanställningsansvarig och listansvarig
Per Flodin, Flen
Ansvarig Artportalen och sammanställningsansvarig
Jan Hägg, Nyköping
Sammanställningsansvarig
Petter Sundin, Strängnäs
Sammanställningsansvarig

Skriftliga rapporter för rariteter hanteras lämpligen i Artportalen. Den som ändå vill skicka in en
blankett på papper gör det till rapportmottagaren Håkan Lernefalk, och för den som vill komma i
kontakt med Rrk Sörmland via e-post gäller adressen: rrk@sormlandsornitologerna.se
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Gröngöling
Foto: Marie Mardla Sundin

Tretåig hackspett
Foto: Mauri Karlsberg, www.karlsbergsfoto.com
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Jorduggla
Stjärtmes
Foto: Ingrid Altstedt
Foto: Ingrid Altstedt
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Hartsö-Enskär fågelstation
Meddelande nr 84
Fågelstationens verksamhet bestod likt tidigare år av inventeringar under häckningstid samt den ordinarie ringmärkningen under hösten. 1667 fåglar av 32
arter ringmärktes, varav ingen var ny för fågelstationen. Av fångsten utgjordes
58 % av kungsfågel, 10 % av rödhake och 6 % av gärdsmyg. Bland udda fåglar
som fångades kan nämnas en hökuggla och en taigasångare. Ytterligare en
taigasångare observerades i fält utan att fångas.
Under inventeringar sågs även en rostgumpsvala, vilket är första fyndet för området. Mot
slutet av verksamheten dominerade friska till
hårda ost- och sydostvindar vilket medförde
att väldigt få nät gick att använda, och därmed minskade fångsten. Totalt pågick ringmärkning under fyra och en halv vecka under
september och oktober.
Inventeringar

Under vår och sommar inventerades Enskär
och området däromkring. På Enskär inventerades i första hand för att konstatera eventuell
förekomst av höksångare, vilka även under
2016 uteblev helt. Vid de yttre skären inventerades bland annat Garkast och skären däromkring. Den koloni med gråtrut som funnits på Garkast har nu minskat till 11 par
som gjorde häckningsförsök. För fjärde året
i rad blev dock inte en enda unge flygg. En
art som följts länge härute är tordmule. Av de
drygt 20 fåglar som fanns på en av de sista
utposterna lyckades inte heller en enda häckning, vilket är femte året i rad utan ungar att
ringmärka. Ejder är snart att betrakta som
utgången häckfågel. Några få små kullar med
ejdrar noterades i början av sommaren men
ännu färre, om ens några, blev flygga. Två par
knölsvan fick ut ungar i området, med fem
respektive sex ungar. Dessa minskade likt
tidigare år i antal med tiden. Kustlabb sågs
under början av häckningstiden med tre-fyra
par i området, men någon häckning noterades
aldrig. Vid Enskär noterades upp till 12 par
svärta. Några ungar i vattnet sågs dock aldrig,
mest på grund av dålig uppföljning. Vigg konstaterades häcka på minst två ställen, och på

ytterligare två till tre ställen kan de ha funnits.
Kricka häckade med två par på Enskär. Den
15/7 sågs fyra ungar vid en av lokalerna. Även
skedand häckade med två par på Enskär. Båda
dessa misslyckades dessvärre. Gravand fanns
med två par i området, varav minst ett fick ut
ungar. Sannolikt häckade även lärkfalk någonstans i området, då adulta fåglar sågs under
hela sommaren och början av hösten. Fyra par
större strandpipare påbörjade häckning i området med okänt resultat. Drillsnäppa häckade som vanligt med några par på bland annat
Enskär. Två par enkelbeckasin noterades också
på Enskär. Morkulla fanns i vanlig ordning på
Enskär med minst ett par. Ett par tranor höll
till på Enskär, men om de häckade är osäkert.
Vid de yttre skären sågs även två par roskarl
i slutet av maj, men inget av dessa par kunde
konstateras häcka. Strandskata noterades på
minst sex olika ställen i området, och på ett
av dessa lyckades paret få ut en unge. Bland
toppnoteringar för sjungande fåglar på Enskär under inventering kan nämnas göktyta
3, kärrsångare 3, härmsångare 8, ärtsångare 8,
törnsångare 4, näktergal 3, trädgårdssångare
3, svarthätta 5 och rosenfink 4.
Bland övriga observationer under vår och
sommar kan följande nämnas: 13/3 sågs en
flock på 25 salskrakar. 23/4 sågs en jorduggla.
5/5 noterades en spelande storspov tillfälligt
på Enskär, och även områdets första rostgumpsvala tillsammans med några ladusvalor.
15/7 sågs en större ansamling skrattmås, cirka
2000, och även cirka 200 gråtrutar. Vid samma tillfälle noterades ungefär 150 tornseglare
över södra Enskär.
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Gråsiska
Foto: Ingrid Altstedt

Uppstart med kurs

I vanlig ordning startade höstens verksamhet
med en uppstartshelg 10-11/9. Ungefär tio
personer deltog i arbetet med att iordningställa fågelstation och fångstområde inför starten.
Efter en gedigen arbetsinsats intogs välförtjänt fika innan dagen avrundades och båten
avgick mot fastlandet. Några stannade dock
till söndagen för att delta i den ”ringmärkarkurs” som pågått under året. Ytterligare några
anslöt under söndagen för ett pass med praktik på plats. Förhoppningsvis kommer detta
på sikt att generera nya ringmärkare, vilket
tyvärr är en bristvara.
Observationer under hösten

Vitkindad gås noterades sträckande med
toppnotering på 1500 den 8/10. En ganska
sen skedand rastade 7/10. 1 smålom sträckte
förbi 9/10. Gråhakedopping sågs vid endast
två tillfällen, ett ex 23/9 och två sträckande
9/10. Rovfåglar ses sällan i stort antal härute.
Några få kan dock nämnas; en sträckande fiskgjuse sågs 19/9, en brun kärrhök 1/10, en blå
kärrhök 3/10, fjällvråk 21/9 och 3/10, höstens enda pilgrimsfalk 28/9 och tornfalk 1/10.
Rastande vadare sågs i vanlig ordning i mindre antal under sensommar och höst. Några
sandlöpare och en myrsnäppa var det mest
udda. Även en skärsnäppa sågs vid Enskär
7/10. Sträckande kustlabb sågs vid tre tillfällen under september. Märkligt nog noterades
inte en enda sträckande tärna under hösten,
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vilket brukar kunna ses. Första sidensvansarna
dök upp 10/10, och en flock på cirka 40 ex
sågs även 13/11. En sen rödstjärt sågs 4/10
och även en sen ärtsångare 6/10. En taigasångare sågs i fält 26/9. Höstens enda mindre
flugsnappare noterades i fält 17/9. Stjärtmes
noterades i princip dagligen under höstens
verksamhet. Varfågel sågs vid två tillfällen,
1/10 och 9/10. Höstens enda nötskrika (!)
sågs 6/10.
Ringmärkningen

Den friska till hårda ost-sydostvinden under
hösten kom att påverka fångsten negativt.
Nät gick helt enkelt inte att ha uppe i någon
större omfattning under ganska många dagar.
Den något kortare perioden med verksamhet,
fyra och en halv vecka istället för fem, påverkade givetvis också fångstsiffrorna. Ugglor
uteblev nästan helt denna höst, med endast
två fångade. En av dessa var dock fågelstationens 17:e hökuggla 2/10 och den andra en
pärluggla 3/10. Inflödet av ostliga rariteter i
Sverige under hösten märktes endast ytterst
marginellt på Enskär med stationens 23:e
ringmärkta taigasångare 25/9 samt den ovan
nämnda som sågs i fält dagen efter. Totalt blev
det alltså 1667 fåglar ringmärkta av 32 arter
vilket är sämsta resultatet på fem år. Sett till
antal arter är det sämsta resultatet i fågelstationens historia tillsammans med 2014 och
2010. Resultatet redovisas i separat tabell på
nästa sida.

Sandlöpare
Foto: Henrik Andersson

Ringmärkta fåglar i tabell:
Sparvhök

2

Gransångare

31

Hökuggla

1

Lövsångare

13

Pärluggla

1

Kungsfågel

966

Spillkråka

1

Stjärtmes

77

Större hackspett

2

Entita

1

Ängspiplärka

1

Svartmes

6

Gärdsmyg

94

Blåmes

61

Järnsparv

1

Talgoxe

61

Rödhake

163

Trädkrypare

31

Rödstjärt

1

Bofink

3

Koltrast

3

Grönfink

1

Taltrast

28

Grönsiska

55

Rödvingetrast

1

Gråsiska

30

Ärtsångare

1

Domherre

6

Trädgårdssångare

3

Gulsparv

2

Svarthätta

21

Sävsparv

1

Tajgasångare

1

SUMMA

1667

Föreningen Södermanlands Ornitologer | 55

Kontroller och Återfynd

I skrivande stund finns endast en kontroll
att redovisa för 2016. Det var en sparvhök,
en årsunge och hona, som ringmärkts i Finland innan den flög i ett nät på Enskär 12/10.
Bland återfynden finns desto fler att redovisa.
Värt att nämna är en kungsfågel som efter
ringmärkning anträffades på Svenska Högarna 14 dagar senare. Den hade alltså flyttat
mot nordost. Två stjärtmesar som ringmärktes
16/10 gjorde sällskap med fyra andra stjärtmesar som ringmärktes tre dagar tidigare och
flyttade mot sydväst. Den 8/11 fastnade alla
sex i näten vid Falsterbo. Innan 2016 hade
endast två kontroller gjorts av fågelstationens
1766 ringmärkta stjärtmesar, en 1966 och en
2012.
Återfynd inrapporterade 2016

TG 5179 – Kungsfågel, årsunge
2014-10-03 Enskär (GAT)
2015-04-02 Kuznica, Polen
Kontrollerad av ringmärkare och släppt
181 dagar, 444 km S
CU 69746 – Rödhake, årsunge
2015-09-14 Enskär (CLN)
2016-04-13 Groningen, Holland
Död, okänt hur länge. Trafikoffer
212 dagar, 920 km SV
TG 4716 – Kungsfågel, årsunge
2015-09-21 Enskär (URM)
2016-09-26 Kokkola, Finland
Kontrollerad av ringmärkare och släppt
1 år 6 dagar, 651 km NNO
TC 6050 – Kungsfågel, fjolåring eller äldre
2015-09-26 Enskär (URM)
2016-04-15 Greifswalder Oie, Tyskland
Kontrollerad av ringmärkare och släppt
202 dagar, 539 km SSV
TC 7342 – Kungsfågel, årsunge
2016-09-18 Enskär (MAN)
2016-10-02 Svenska Högarna, Uppland
Kontrollerad av ringmärkare och släppt
14 dagar, 143 km NO
TC 7707 – Kungsfågel, årsunge
2016-10-02 Enskär (URM)
2016-10-14 Faxe, Danmark
Nyligen död, flugit mot glasruta
12 dagar, 507 km SV

CX 15477 – Stjärtmes, årsunge eller äldre
2016-10-13 Enskär (GAT)
2016-11-08 Falsterbo
Kontrollerad av ringmärkare och släppt
26 dagar 463 km SV
CX 15484 – Stjärtmes, fjolåring eller äldre
2016-10-13 Enskär (GAT)
2016-11-08 Falsterbo
Kontrollerad av ringmärkare och släppt
26 dagar 463 km SV
CX 15485 – Stjärtmes, årsunge eller äldre
2016-10-13 Enskär (GAT)
2016-11-08 Falsterbo
Kontrollerad av ringmärkare och släppt
26 dagar 463 km SV
CX 15486 – Stjärtmes, fjolåring eller äldre
2016-10-13 Enskär (GAT)
2016-11-08 Falsterbo
Kontrollerad av ringmärkare och släppt
26 dagar 463 km SV
CX 15548 – Stjärtmes, fjolåring eller äldre
2016-10-16 Enskär (GAT)
2016-11-08 Falsterbo
Kontrollerad av ringmärkare och släppt
23 dagar 463 km SV
CX 15549 – Stjärtmes, fjolåring eller äldre
2016-10-16 Enskär (GAT)
2016-11-08 Falsterbo
Kontrollerad av ringmärkare och släppt
23 dagar 463 km SV
Personal

Förutom undertecknad, har följande personer
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 och Janne Oldebring. Hjärtligt
tack till er alla!
Besök gärna vår hemsida
www.sormlandsornitologerna.se
Under pågående ringmärkningssäsong går det
även att följa verksamheten dagligen på vår
blogg hartsoenskar.blogspot.se
Göran Altstedt
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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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Kungsörn
Foto: Thomas Larsson
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Kungsörnsinventering
i Sörmlands län 2016
Föreningen Södermanlands Ornitologer fick i uppdrag av Länsstyrelsen i Södermanlands
län att inventera kungsörn 2016. Uppdraget går ut på att lokalisera områden med
kungsörnsrevir, därutöver skall man i de hittade reviren undersöka om det ses
kungsörnar, gamla eller ungfåglar, under sensommaren.
Föreningen Södermanlands Ornitologer (FSO)
utsåg en arbetsgrupp för att leda inventeringen. Ingvar Jansson, föreningens ordförande utsågs till projektledare, Jan-Eric Hägerroth, Jan
Karlsson samt Jan Gustafsson utsågs till att
leda arbetet och Stig Larsson att sköta ekonomin i inventeringsarbetet. Drygt 90 personer
har sedan engagerats i projektet över länet.
Områden som skulle kontrolleras var områden
som man noterat kungsörn i under senvintrar
tidigare år. Uppgifterna om dessa områden
hämtades från tidigare inventeringar, Artportalen samt muntliga kontakter med ornitologer och andra naturintresserade.

Resultat

I de sex inventeringsområdena noterades
kungsörn i fem av dessa under senvintern. Totalt kunde vi finna sex sannolika häckningsområden (varav ett var i Östergötland) – eller
revirhävdande under senvintern. Med uppgifter från andra källor så fann vi totalt 7 revir/
häckningar under hela säsongen. Utöver detta
har vi fått in uppgifter från ytterligare ett område om en 1K fågel i början av september,
vilket indikerar en häckning i det området.
Jan Gustafsson/Jan Karlsson

Sex områden spridda i länet utsågs som troliga
områden för kungsörn enligt äldre uppgifter.

Föreningen Södermanlands Ornitologer | 59

Hävringe
Foto: Jan Karlsson
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Ejderhusprojektet
2016
I början av 2016 byggdes 30 ejderhus av elever från Ökna Naturbruksgymnasiet.
Detta ingår i ett skolprojekt för dessa elever som varit medverkande i ejderhusprojektet. Under mars månad 2016 placerades de 30 ejderhusen ut på Hävringe
och dessutom byggdes på plats ytterligare 30 enklare och mer öppna ejderskydd.
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Ett kontrollbesök skedde i mitten av april och
sedan gjordes inventeringsbesök och kontroller av häckningarna vid åtta tillfällen under
perioden 2.5 – 18.7.
Vi vill inte störa för mycket och har därför
valt att inte försöka göra någon totalinventering av ejderbon, utan kontrollerar de platser
och ytor som är kända sedan tidigare och som
är lättast att följa.
Utifrån erfarenheter och inventeringsresultaten från 2015, så bedömer vi att det under
2016 häckade drygt 100 par ejder på huvudön
Hävringe och att det även var en liten ökning
i antalet par jämfört med 2015.
Äggläggningen tog fart i början av maj och
vid vårt besök den 26.5 sågs sedan tre ungkullar på vattnet. Den 30.5 kan det ha varit över
100 ungar ute (svårräknat), den 3.6 sågs minst
74 ungar och den 20.6 sågs 25 ungar, medan
det inte fanns varken vuxna eller ungar av ejder kvar den 18.7. Ådorna kan då ha lämnat
området (med eventuella överlevande ungar)
för att avsluta sin ruggning (fjäderbyte) på annan plats i närheten. Vårt arbete syftar ju till
att hjälpa ådorna att överleva samt att få så
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många ungar som möjligt till vattnet, vad som
händer därefter är ju naturens gång.
Resultatet är mycket gott, om man jämfört
med de närmast föregående åren enbart ser
till hur många ejderungar som kläcktes och
kom ut på vattnet, men det finns även negativa faktorer som till en del sannolikt kan åtgärdas till kommande år.
En faktor som kan ha påverkat häckningsresultaten för ejdern i rätt riktning var att det
under 2016 inte uppehöll sig lika många örnar permanent på Hävringe som under t ex
2015. Vad detta beror på är okänt, men ett
fåtal örnar tog ändå många ådor under äggläggningsperioden i början av maj och i samband med att ådorna kläckte äggen i slutet av
månaden så ökade antalet örnar vid ön igen.
Vår främsta uppgift till nästa häckningssäsong
blir att förändra utseendet på husen/skydden
över boplatserna. De färdigbyggda husen/lådorna accepterades inte alls av ejdrarna, ingen
häckning skedde inne i ett sådant hus!
Däremot tog några ådor skydd intill/bakom
dessa hus. De mer enklare och öppnare platsbyggda skydden blev mer accepterade, en
tredjedel av dessa utnyttjades för häckning.
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Att många bon plundras går inte att undvika,
vilket framgår av att de bon med "frihäckande" ejder som vi hittat har plundrats till ca 50
%. En stark teori är att ådorna tas av örnar när
de går till och från sitt rede på väg till eller
från vattnet för att dricka. Och att sedan kråkorna eller trutarna (eller örnarna?) äter upp
äggen. Örnarna är på Hävringe fortfarande
det största problemet under ejderns ruvningstid, även om örnarna var färre 2016.
Under 2016 har vi arbetat på Hävringe under
ca 60 timmar, ett trettiotal personer har deltagit i verksamheten på ön och totalt har det
då blivit ca 200 persontimmars arbete. Speciellt tackar vi några av de boende på Hävringe,
nämligen Ulf och Ann-Marie Nilsson, Bertil
Sundström och Peter Andersson, som stöttat oss och bidragit med såväl fältarbete som
värdefulla inventeringsinsatser, inventeringar
och bra synpunkter.
Projektet har skapat ett stort massmedialt intresse också. Lokaltidningen Södermanlands
Nyheter försökte få igång en webb-kamera,
vilket tyvärr misslyckades, och skrev vid tre
tillfällen om projektet. Journalister från Tidningen Skärgården och Jaktmarker & Fiske-

vatten gjorde reportage på ön, en grupp från
Skärgårdsstiftelsen i Stockholm gjorde ett
studiebesök, regionalradion Radio Sörmland
sände direkt vid två tillfällen, SVT/Östnytt
gjorde ett reportage och ett inslag fick också
vara med i P1:s Naturmorgon tack vare Lena
Näslund.
Ekonomi och sponsorer

Under året har projektet erhållit ekonomiska
bidrag och arbetsinsatser m.m. från många
håll. Intäkter har blivit 175000 kr. Vi har med
de utgifter vi har och kommer att få under
år 2016 (av de tre projektåren 2016-2018)
kunnat presentera en budget för året samt har
medel för att kunna utföra projektet under de
två kommande åren. Vi kommer att söka mer
ekonomiska bidrag för att totalt sett kunna
trygga arbetet i projektet under de kommande åren. Vi vill med denna sammanställning
tacka alla som varit med och bidragit för att
projektet kunnat arbeta planenligt.
De som varit med och bidragit är: Statens
Fastighetsverk, El- och Stugföreningen på
Hävringe, Hävringelotsarnas jaktvårdsförening, Naturskyddsföreningen i Nyköping
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och Oxelösund, Världsnaturfonden (WWF),
Sörmlands Sparbank, Länsstyrelsen i Södermanland, Sörmlands Skärgårds Intresseförening (SSIF), Fågelföreningen Tärnan Nyköping/
Oxelösund, Föreningen Södermanlands Ornitologer (FSO), SSAB Oxelösund, XL Bygg,
Landstinget i Sörmland genom Naturbruksgymnasiet vid Ökna, Marelox, Alvins fond, XL
Bygg i Nyköping och Cramo samt alla frivilligt
arbetande i de olika lokalföreningarna.
Vad händer framöver?

Eftersom ejdrarna inte velat bo i våra, som
vi tyckte, fina ejderhus kommer vi nu under
hösten att på plats ute på Hävringe modifiera
husen på olika sätt. Vi tror att ådorna upplevt
husen som alltför slutna. Vi kommer därför att
på några av husen göra ett antal mindre hål
i väggar och kanske tak, på andra kanske ta
bort hela eller delar av det nedre brädvarvet.
Detta för att ådorna ska kunna ha lite koll på

WWF HAR DELFINANSIERAT
DETTA
PROJEKT
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omvärlden. Genom att pröva lite olika varianter hoppas vi komma fram till en modell som
ejdrarna accepterar. Även en del av de enklare
skydden kan behöva byggas om lite.
Däremot ska vi i första hand låta husen och
skydden stå på de platser där de står. Detta
för att utröna om enbart en ändring av utformningen kan få husen att bli accepterade
av ådorna. Om det är motiverat kommer vi
att göra mindre förflyttningar av enstaka hus
eller skydd för att optimera förutsättningarna
inför nästa års ruvning. Några hus/skydd står
uppenbart olämpligt och dessa kommer vi att
flytta på. Vi kommer att utöka de platsbyggda
skydden med ca 30 under 2017.
För att säkerställa möjligheterna att utveckla
projektet och driva det vidare kommer vi att
söka mer pengar på olika håll.
Projektgruppen för ejderhusprojektet

Foto © Bildbeviset, fotograf: Peter Karlsson, Nyköping

Föreningen Södermanlands Ornitologer | 65

Skräntärna
Foto: Leif Nyström, www.leifnystrom.com
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Skräntärnan
i yttre Bråviken 2016
Året började som vanligt med en kontrolltur
i början av maj. Detta år så hade tillstånd införskaffats för att kunna besöka fågel- och sälskyddsområden i delar av Södermanland och
Östergötland av respektive läns länsstyrelse.
Avsikten med detta är att kontrollera att vi
inte har mer kolonier inom dessa områden. Vi
undersöker då tidigare kända häckningsområden för skräntärnan, då arten är känd för att
kunna återbesätta tidigare häckningsöar, även
om det var många år sedan de häckade där
senast.
Vid årets första tur besöktes alltså många öar
via båtkontroll, enbart öar där häckning genomfördes 2015 gjordes landstigning på. Vi
fann inga nya kolonier, enbart en del skräntärnor rastande på öar/skär utanför de kända
häckningsöarna i yttre Bråviken.
Öarna som skräntärna hade startat upp häckningar på var desamma som 2015, Litet skär
NV Risskären i Södermanland, Långa Hållet i
Södermanland och norra ön Yttre Benskären
i Östergötland.
Årets andra besök blev i slutet av maj för att
kontrollera att skräntärnorna var kvar och vilken status häckningar var i. Detta för att kunna
göra en bedömning när första ringmärknings-

besöket skulle vara. På Litet skär NV Risskären finns det ett par. 33 bon inräknas på Långa
Hållet och på Yttre Benskären 45 bon (53 bon
inräknas här vid ringmärkningstillfälle nr 1).
Totalt bedömer vi att det hur funnits 87 par
som skridit till häckning inom kolonin i yttre
Bråviken. Att jämföra med fjolårets 90 par, en
liten minskning.
Första ringmärkningstillfället blir nu bestämt
till den 4 juni, ca en vecka tidigare än 2015.
Vid detta första besök så konstateras att paret
på Litet skär NV Risskären fortfarande ruvar.
På Långa Hållet ringmärker vi 38 pulli. Besöket på Yttre Benskären blev också lyckat här
märker vi 35 pulli.
Andra ringmärkningsbesöket i området blir
i helgen före midsommar, ca 14 dagar efter
första besöket. Litet skär NV Risskären kan
nu konstateras att fåglarna där ruvar på ej befruktat ägg. På Långa Hållet ringmärker vi nu
18 pulli och på Yttre Benskären blir det 35
pulli. Fortfarande finns det en hel del ägg som
ruvas vilket gör att beslut blir om ytterligare
ringmärkningsbesök.
Tredje ringmärkningsbesöket blir en vecka in
i juli. Vi hoppas nu att vi kan få ringmärka
de flesta av de fortfarande ruvande äggen från

Skräntärna
Foto: Ulrik Lötberg
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förra besöket, men ack inte blir det så, enbart
4 pulli ringmärks på Långa Hållet och inga
på Yttre Benskären. Många ägg ruvas fortfarande och flera har försvunnit, likväl som vi
nu hittar tecken på predation av liknande sätt
som förra året. Mer om detta senare i denna
artikel. Ytterligare ett besök bestäms skall utföras.
Fjärde ringmärkningsbesöket blir den 19 juli.
Lika nedslående denna dag. Enbart 2 pulli
ringmärks på Långa Hållet och inga på Yttre
Benskären. Samma nedslående syn når oss
även denna gång med nya predationshögar,
men fortfarande 11 ruvande ägg på Långa
Hållet, men inga på Yttre Beskären. Beslut
om inga mer ringmärkningsbesök görs utan
enbart en kontrollrunda i månadsskiftet juliaugusti.
Totalt har vi ändå ringmärkt (och så gott som
merparten av dessa har även fått en röd färgmärkningsring med en treteckenskod) 132
pulli, alltså har det varit ett bra kläckningsår.
Jämfört med förra årets 127 ringmärkta pulli,
då det var färre antal par i år.
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Tyvärr har ju predationen i år ökat jämfört
med förra året, då bedömdes det ju trots att
även då predation utfördes att en stor del av
de ringmärkta ungarna blev flygga. Förra årets
inleddes predationen på ett senare stadium
vilket innebar att skräntärnans ungar kunde
sätta sig i säkerhet i större utsträckning. Förra
året kunde vi säkert räkna med att ca 1 unge/
par blev flygg i en snittsiffra, kanske så många
som strax över 100. Årets resultat blev att ca
35 (max 40 ungar) blivit flygga. Alltså mer än
en halvering av antalet flygga ungar. Vi bedömer att ca 10 ungar blivit flygga från Långa
Hållet och ca 25 ungar från Yttre Benskären.
Predationen har ej utförts av mink detta år,
enbart från flygande arter. Mink har avlägsnats innan de har hunnit fram till skräntärnekolonierna av våra minkjägare, mer om
detta i annan artikel. Vilka är då de flygande
predatorerna, här får vi räkna in havsörn, gråtrut, havstrut och förmodligen kråka. Hur
man skall kunna förhindra denna predation är
svårt att råda bot på, vi får se vad vi kan göra
till kommande år.
Skräntärnemärkning, Foto: Henrik Andersson

I år kunde vi se en häckande adult skräntärna
med röd färgring som gick att avläsa genom
fotografier från Långa Hållet. Det visade sig
att den var ringmärkt som pulli i Singö skärgård i Uppland 2012. Detta visar (och genom
andra avläsningar i andra kolonier i Sverige)
att alla våra skräntärnor är väldigt rörliga när
de skall skrida till häckning.
Våra skräntärnor som vi ser häckande i yttre
Bråviken är i stor utsträckning inte ens ringmärkta, hur kan man då förklara detta? Vi tror
oss veta att kolonin i yttre Bråviken har funnits här mycket längre än från det år (2010)
vi blev varse att de befann sig här. Vi har fått
en rapport att de fanns i området kring Hållen
redan 2009 och att det fanns ett häckande par
på Mellre Benskären i Östergötland detta år.
Förmodligen har de häckat i området under
flertalet år innan också i samband med att kolonin i Oxelösunds skärgård minskade succesivt under denna tid innan de försvann helt.
När kommer då våra färgmärkta ungar komma att häcka hos oss? Vi får hoppas att många
har överlevt sin flyttning och övervintring

samt att de överlevt under de år de befunnit
sig på andra breddgrader innan de blivit könsmogna. Vi tror att under nästa år så kommer
vi få en större chans att få upp ”våra” ungar.
Men säker kan man inte vara då de som beskrivs ovan inte säkert återvänder till sitt uppväxtområde.
Ett stort tack till alla som varit med och jobbat i yttre Bråviken 2016 med skräntärnan.
För Skräntärna Södermanland/
Jan Gustafsson

Skräntärnemärkning, Foto: Henrik Andersson
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Ejder
Foto: Leif Nyström, www.leifnystrom.com
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Minkjakt
i yttre Bråviken 2016
Totalt besöktes området vid sex tillfällen denna säsong, fördelat på två besök innan skräntärnorna hunnit anlända och fyra besök under häckningstid. Jaktbesöken synkades även
denna säsong med fågelskådarnas besök så
skräntärnekolonierna blev besökta ungefär en
gång i veckan från slutet av maj till mitten av
juli. Denna säsong sköts två minkar i området
och skräntärnorna blev inte utsatta för någon
minkpredation, däremot har någon eller några
andra predatorer dödat en betydande del av
skräntärneungarna (se annan artikel).
En minkhona sköts på Skogsrisskär i början av
april precis innan skräntärnorna anlände och
en sannolik minkföryngring inom området
kunde därför undvikas. Den andra minken var
en minkhane som sköts på Vätterskär i slutet
av maj. Minken upptäcktes först av fågelskådarna genom att flertalet av öns gråtrutungar
var ihjälbitna och indragna inunder några stenar samt att det fanns gott om färsk minkspillning på flera ställen. Vid ytterligare ett
tillfälle larmade fågelskådarna om ett misstänkt pågående minkangrepp, denna gång i
början av juli på Yttre Benskären där den ena
kolonin med skräntärnor finns. Predation från
mink kunde uteslutas, tillvägagångssättet påminde om de angrepp som varit tidigare säsonger då något återkommer regelbundet och
dödar en handfull fåglar åt gången och bara
lämnar fjäderhögar och benrester efter sig.
Daniel Karlsson (minkjägare)
Markus Forsberg (fågelskådare och minkjägare)

Skräntärnor
Foto: Leif Nyström, www.leifnystrom.com
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Gråsiska
Foto: Leif Nyström, www.leifnystrom.com
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Tärnans artrally
2016
Lördagen den 16 januari gick Tärnans artrally
av stapeln för 20:e gången. Det var kraftig
kyla, med minus 19 grader vid start på många
platser, men turligt nog var vinden svag även
om det var kallt när man inte kom i lä. Vid
avslutningen var det "endast" minus 9. Över
havet som hade frusit till is under natten
på många platser var det svårskådat, vid det
öppna vattnet som fanns här och där skapades
sjörök och värmedaller.
Även i år blev det rekord i antalet deltagare
och lag, 18 olika lag med totalt 56 deltagare
åkte runt i Nyköpings och Oxelösunds kommuner för att samla arter till sitt lag. Många
nya ansikten var med i år, och vi hälsar alla
dessa välkomna till detta sociala arrangemang.
Givetvis även alla andra också.
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.
Efter tävlingstidens slut så samlades vi för gemensam genomgång av dagen på restaurang
Källan Restaurang & Café i Oxelösund.
Inne på restaurangen började Jan Gustafsson
med att hälsa alla välkomna. Därefter berättade Per Astfeldt vem som hade upptäckt årets
art vid Svanviken 2015. Här blev det föreningens ordförande Ingvar Jansson som blev den
personen med upptäckten av en ängshök.

utförs med rapportering i Artportalen. Kalle
Brinell och Per Flodin berättade om atlasinventeringen och uppmanade alla att rapportera med noggrannhet och med häckningskriterier i Artportalen. Bernth Andersson visade
och berättade om sina hörselförstärkare han
hade gjort.
Vi tog in åsikter från artrallydeltagarna om
hur de vill att framtidens artrallyn ska vara utformade. Analys av de inkomna synpunkterna
kommer att göras av styrelsen.
Efter detta blev det utlottning av diverse priser, flertalet skänkta av Jonny Werdin.
När detta var klart började vi gå igenom dagens observerade arter för att sedan följa upp
hur många arter respektive lag samlat ihop
samt dela ut vandringspriset.
Årets segrarlag blev ett nytt lag, Kalle Brinell
och Jan Sjöstedt. De lyckades få ihop hela 67
arter denna dag.
Med 62 arter kom laget Jan Oldebring Jonny
Werdin och Lennart Wahlén på andra plats.
På tredje plats kom två lag med 60 arter, ett
rent Strängnäslag: laget Petter Sundin, Yngve
Meijer och Markku Kemppi, och laget Jukka
Väyrynen, Göran Andersson och Per Flodin.
Under dagen sågs 84 olika arter av lagen tillsammans. Inga nya arter för artrallyt noterades. Några arter som inte ses så ofta blev
det ändå: Ängspiplärka på Femörehuvud för
andra gången, större korsnäbb och morkulla
för tredje gången, samt enkelbeckasin för fjärde gången under artrallyts historia.

FSO med RRK Sörmland och ansvariga Kalle
Brinell, Jan Gustafsson och Per Flodin kommer i år starta upp en atlasinventering som
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Vattenrall under istäcke
Foto: Leif Nyström, www.leifnystrom.com

Några arter hade inte setts på många år, och
här nämner vi några. Med sju års bortavaro så
sågs i år tornfalk, rörhöna och tobisgrissla, och
med sex års bortavaro kungsörn.
Det har nu setts 131 arter totalt under de 20
år som artrallyt bedrivits. Mandarinand och
hybriden grågås x kanadagås har även setts,
men är ej medräknade.
Det som var roligt i år var att antalet observerade arter totalt för alla lag var så högt som
84 fastän förhållandena var tuffa, och att vi i
den extrema kylan hade "stängt" för besök på
vissa ytor vid känsliga lokaler. På dessa stäng-
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da lokaler vet vi att det fanns ytterligare några
arter att se dagarna innan.
Efter allt prat och genomgång blev vi idag serverade en taccobuffe 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.
Väl mött
från arrangörerna i Fågelföreningen Tärnan
Jan Gustafsson och Tommy Pettersson

Duvhök
Foto: Pekka Pulsa
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Havsörn
Foto: Leif Nyström, www.leifnystrom.com
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Tärnans utbildningshelg
om rovfåglar
I september 2015 ordnade Tärnan en utbildningshelg med ämnet sträckande sjöfågel.
Helgen blev mycket uppskattad och därför
ville föreningen göra något liknande 2016.
Resultatet blev en augustihelg med rovfåglar
i fokus, ett ämne som uppenbarligen lockade
och av reaktionerna att döma blev denna helg
minst lika uppskattad som sin föregångare.
Närmare 70 förväntansfulla fågelvänner samlades kl 13 lördag den 27 augusti i Friluftsfrämjandets lokaler på Ryssbergen i Nyköping. När ordförande Ingvar Jansson hälsat
alla välkomna blev det sedan rovfågelsprat för
hela slanten resten av dagen. Allt vi fick veta
ryms inte i den här artikeln, men här kommer
några axplock bland det vi fick höra.
Eftermiddagen inleddes med att Jukka Väyrynen redde ut skillnaderna mellan sparvhök
och duvhök och fick oss att associera till olika viktklasser i boxning. När sedan Jan-Eric
Hägerroth pratade om örnar jämförde han
havsörnar med flygande ladugårdsdörrar och
sittande sopsäckar. Sedan var det Jan Gustafssons tur att berätta om kärrhökar med vit
övergump, och det blev många handpennor
och en och annan halsboa att komma ihåg.
Göran Andersson förklarade att när det gäller
de mindre falkarna är det ungfåglar av lärkfalk
och aftonfalk som är svårast att skilja från varandra. Lennart Wahlén använde hela kroppen
för att vi skulle förstå hur glador ser ut när
de flyger och Jan Sjöstedt förklarade hur man
känner igen en bivråk på stjärtens bandning.
Slutligen när vi började bli ganska trötta lyckades Ingvar Jansson ändå få oss intresserade av
pilgrimsfalk och jaktfalk.
Alla föreläsare ställde upp utan ekonomisk
ersättning, men som ett tack och bevis på
uppskattning fick varje föreläsare en snidad
skräntärna i trä. Skräntärnorna var specialbe-

ställda för den här dagen och var tillverkade
av Vesa Jussila.
Föreläsningarna varvades med pauser och fika,
och innan vi skildes åt på kvällen åt vi en god
middag tillsammans.
På söndagen var det dags att få uppleva rovfåglarna i verkligheten, och förhoppningen
var att många fåglar skulle flyga över Marsäng
under dagen.
Söndagen inleddes med mulet väder och så
fortsatte det fram till strax efter kl. 12.00 då
en första lättare regnskur kom. Därför avbröts rovfågelsskådningen för dagen då. Det
var drygt 50 närvarande från kursen och däröver en skådargrupp från Flen som okuperade
Marsäng och kullen som kallas ”Stäpphöksberget”. Det var en glad grupp skådare som
började med att studera de vadare som rastade på vadarstranden, här fanns att beskåda
bl.a. småsnäppa, spovsnäppa, kärrsnäppa och
myrspov. Sträcket av tättingar var klent, enstaka ladusvalor, trädpiplärkor och järnsparvar noterades. Av rovfåglar så visade sig enbart
ett fåtal individer, men vi fick ändå lära oss
att se hur några av arterna som vi diskuterat
under lördagen såg ut. Vi fick se bivråk, brun
kärrhök, sparvhök, ormvråk, fiskgjuse, tornfalk, lärkfalk och havsörn. Och som grädde på
moset så kom det en 3K hane av stäpphök
och visade sig fint för alla deltagare. Det blev
dagens klo och för många blev det livskryss, så
att det var klent med fågel denna dag gjorde
inget när vi fick se denna underbara fågel, och
till råga på allt att det var en 3K hane.
Vi som var med tackar för en fantastiskt väl
genomförd helg som gav både kunskaper, fågelupplevelser och trevlig samvaro. Kan man
hoppas på en tradition?
Karin Lindström
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Foto: Marie Mardla Sundin

Foto: Olle Pers
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Årets art
vid Labro ängar 2016
För tredje året i rad utlyste Tärnan en Åretsart-tävling, och 2016 blev Labro ängar årets
tävlingslokal. Syftet med tävlingen var att
locka fler skådare till den tätortsnära lokalen
Labro ängar och reglerna löd: ”Skåda fågel vid
Labro ängar under 2016, och rapportera dina
observationer i Artportalen. I januari 2017
kommer styrelsen, som enväldig domare, att
utse den mest intressanta fågelarten som hittats vid Labro ängar under 2016”. Styrelsens
val föll på den berglärka som Peter Lantz
upptäckte den 23 april 2016.
Peter berättar: "Jag bor nära Labro ängar och
är ofta där och skådar. På senare år har Nyköpings kommun slagit maden nedanför fågeltornet varje år. Detta har gjort Labromaden
betydligt mer intressant för vadare och andra
rastande fåglar än tidigare. Lördag 23 april
gick jag till Labro som vanligt. Nästan direkt
när jag kom upp i fågeltornet fick jag syn på

berglärkan där den födosökte på maden 20-30
meter upp från strandlinjen. Kul att hitta en
berglärka på hemmaplan och bra att den var
kvar även på söndagen så att fler skådare hann
dit och se den.
I mitten av maj hade jag sedan turen att hitta
en halsbandsflugsnappare på Labro, en ung
hane som höll till i hässlet. Det ska bli spännande att se vad som dyker upp på Labro
2017!”
Vi gratulerar Peter till upptäckten, och hoppas att priset, ett presentkort på Naturbokhandeln, kommer till nytta.
Under 2017 har Tärnan utlyst tävlingen ”Hitta
årets fågelart I Nynäs naturreservat 2017”. Så
gör ett besök i Nynäs naturreservat, du kanske
hittar årets fågelart!
Karin Lindström

Peter Lantz
Foto: Sofi Nordfeldt
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Hyrd båt
Foto: Henrik Andersson
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De nationella kustfågelrutorna 2016
Under 2016 genomfördes den andra inventeringssäsongen inom ramen för den
nationella kustfågelövervakningen. Under
året inventerades 184 av de 200 2*2 km
provrutor som ligger längs Sveriges kust.
Inventeringen genomfördes av 55 inventerare. Därutöver har ett antal båtförare
hjälpt till.
För Södermanlands län finns det 7 rutor,
och Fågelföreningen Tärnan fick i uppdrag
att inventera dessa av länsstyrelsen.
Föreningen anställde 2 båtlag som utförde
inventeringen i dessa 7 rutor slutet maj början av juni.
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Nedan presenteras lite av det totala resultat
i Sverige utifrån de sammanställningar som
utförts av Fredrik Haas & Martin Green, Biologiska institutionen, Lunds universitet.
Endast arter listade som inventeringsarter
presenteras här. Under 2016 registrerades totalt 95427 fåglar av 69 arter i de 184 rutor
som inventerades, vilket kan jämföras med
de 92358 individer i 196 rutor som räknades 2015. Den art som räknades i högst antal
2016 var skrattmås (11685 individer), följd
av storskarv (10251), silvertärna (8478) och
ejder (8143). 38 arter uppvisade ett årsindex
för 2016 som var högre än ett, vilket innebär att deras förekomst skattades till att vara
större än år 2015. Detta resultat som baseras
endast på två år får tas med en viss nypa salt,
men det indikerar åtminstone att kustfågelpopulationerna som helhet inte är i fritt fall.
Likt år 2015 var fiskmåsen den art som påträffades i störst andel rutor (97.8 %) under årets
inventering, därefter följde knölsvan (77,7 %)
och gräsand (77,2 %). För flertalet av de vanligaste arterna är det stor samstämmighet mellan 2015 och 2016. I sammanhanget bör noteras att det är viss skillnad i vilka rutor som
inventerades under 2015 respektive 2016.
Exempelvis kan knölsvanens ökade andel under årets inventeringssäsong åtminstone delvis förklaras av att färre rutor inventerades i
Norrbottens län under 2016 än 2015. Norrbotten saknar nämligen häckande knölsvan.
Liksom år 2015 var inventeringsrutan som
inkluderar Lilla Karlsö den varifrån flest fåglar registrerades (8006 ind.). Därefter följde
rutorna där Gunnarsstenarna (7253 ind.)
respektive Stora Karlsö (6157 ind. exklusive
alkor) ingår. De fjorton provytor som hyste
störst antal fåglar stod tillsammans för cirka
50 % av det totala antalet räknade fåglar. I 43
rutor räknades färre än 100 individer, medelantalet inräknade fåglar per ruta var 519
(sd=1064). Sammantaget visar detta på att
det är en väldigt stor skillnad i provytornas
nuvarande kvalitet för kustfåglar. Detta är
vad man kan vänta sig med mer eller mindre
slumpmässigt utlagda undersökningsområden och det avspeglar sannolikt hur det ser
ut längs den svenska kusten, dvs. att relativt
stora arealer längs kusten är fågelfattiga. Här
är det viktigt att betona att de lågkvalitativa
provytorna kan vara väldigt viktiga ur över82 | Det sörmländska fågelåret 2016

Brushane
Foto: Leif Nyström, www.leifnystrom.com

vakningssynpunkt. Det är väl känt från andra
sammanhang att fågelpopulationer i suboptimala miljöer är de som tidigast ger signaler
på populationsförändringar. Att ha ett system
som bygger på vad som idag är både fågelrika
och fågelfattiga rutor är också en garanti för
att kunna fånga upp den dynamik som kan
förväntas ske på lite längre sikt.
På det generella planet är inventeringsresultaten från år 2015 och 2016 påfallande lika
varandra även om det naturligtvis är vissa
skillnader. Här jämförs totalantalen inräknade
fåglar för varje ruta under år 2015 respektive
2016 för de som inventerats under båda åren.
Det statistiska sambandet mellan de två inventeringssäsongerna är starkt (Pearson’s ρ =
0,96, n = 180, p<0,001). Att antalet fåglar i
provytorna ska uppvisa någon stor variation
mellan två närliggande år är inte att förvänta.
Dock skulle man kunna tänka sig att inventeringsmetodiken i sig skapar variation. I den
mån den gör det verkar den inte vara av den
arten att den överskuggar den naturliga variationen.
Fredrik Haas, Martin Green, Jan Gustafsson

Sjöfågeltaxering
2016
När Sveriges Ornitologiska Förening 2015
startade inventering av fåglar vid våtmarker,
sjöar m.m. var arbetsnamnet Sjö- och Våtmarksinventering. 2016 har inventeringen
skett under det nya namnet Sjöfågeltaxering.
Tärnans medlemmar inventerade under året
23 objekt (27 föregående år) och antalet inventerare var som i fjol 9 st. Att antal objekt
var färre i år beror på att några av fjolårets
lokaler inte var så intressanta att det var meningsfullt att fortsätta inventera dem.

Samtidigt finns det utrymme att utöka med
fler inventerare och nya objekt nästa år!
Kontakta Anton Johansson, Tärnan om du är
sugen på att starta upp en inventeringslokal.
Inventeringen utförs vid ett tillfälle under
mitten av maj månad och kan göras enkel genom att du står på en enda plats och noterar
vilka arter du ser och hör.
Mikael Gemsiö

Storskrake
Foto: Thomas Larsson
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Sävsparv
Foto: Leif Nyström, www.leifnystrom.com
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Soffkryss
efter nästan 15 år
När SOF-BirdLifes raritetskommitté (Rk)
hade sitt vårmöte i mars 2016 beslöt man att
”uppgradera” fyndet av en spetsstjärtad duva
i Sörmland i juni 2001 till kategori A. Fyndet
var tidigare placerat i kategori D (som förmodad rymling), men nu anser Rk att det är
troligare att duvan kommit hit på egen hand,
och att eventuell fartygsassistans inte är något
hinder för att en fågel placeras i kategori A.
Detta innebär att alla som såg den aktuella
duvan kan sätta sig ner och rita in ett så kallat
soffkryss i sina listor!
Här följer då en berättelse på hur det gick
till den 3 juni 2001
Spetsstjärtad duva på Brannäs

Söndagen den 3 juni kommer att gå till de
minnesvärda dagarna för oss som fann en
nolla. Denna dag bestämde vi (Anki och Jan
Gustafsson) oss för att åka ut till Brannäs våtmark i Oxelösund och kolla om det fanns något
att se i de olika dammarna som finns där, det
har ju tidigare i veckan setts både smalnäbbad simsnäppa samt aftonfalk. Vi anländer
vid 11-tiden till parkeringen och startar efterhand vandringen på den grusade gångstigen
som löper genom våtmarken. Vi börjar med
att kolla av den första dammen som är redan
vid parkeringen, där ser vi bl.a. snatterand och
skedand. Vi vandrar sedan sakta utåt på stigen
som löper mellan de olika dammarna utan att
se något speciellt, tänker oss att vi skall gå ut
och titta över de yttre delarna av Örsbaken
för att se om det finns något i vattnet där.
När vi har kommit ut till den damm som heter
SN3 (Yttre dammen) så flyger det upp en
duvliknande fågel bakom en krök framför oss
med stjärtteckning som en turturduva. Vi ser
att den landar på en berghäll bredvid en tall,
men vi ser inte fågeln från vår position, så vi
måste försiktigt flytta oss lite så att vi kan se

fågeln. När vi väl ser den igen kan vi då konstatera att det är en duva, men det stämmer
inte med turturduva. Fågeln har alldeles för
lång stjärt och teckningen inte stämmer på
vinge och hals.
Strax flyger fågeln ner på gångstigen igen och
fortsätter med det den förmodligen gjorde
innan vi skrämde den, nämligen ett ivrigt födosökande. Det verkar som den var väldigt hungrig. Den hamnar återigen bakom en ny krök så
vi kan inte se den ordentligt nu heller. Ibland
så kommer den fram bakom gräset på stigen
för att snart nog försvinna bakom kröken igen.
Vi får ingen kläm på den, vad är det vi ser?
Tyvärr har vi ingen bok (fågelguiden) med oss,
men vad hade det hjälpt i detta fall?
I samma stund så kommer det två personer
vandrande på stigen från andra hållet. När de
ser att vi står och tittar på något stannar de
upp och ropar och undrar vad vi tittar på. Vi
berättar då att det går en ovanlig duva en bit
framför dem. Vi ber dem att gå sakta framåt
för att få fågeln att gå mot oss så att vi kan se
den ordentligt och att den skall kunna flyga
upp för att vi skall få se stjärtteckningen igen.
Fågeln lättar nästan direkt de börjar röra på
sig och flyger upp och sätter sig i en tall ca 30
meter in i skogen. Där sitter den sedan ca 20
minuter och putsar sig, under tiden börjar vi
att ringa in hjälp.
Thomas Larsson kontaktas för kolla om han
har någon fågelbok med sig, det visar sig att
det han hade med sig inte räckte till i bildväg. Ringer då upp Lars Hansson för att han
skall kunna komma ut och fotografera fågeln.
Ringer även upp Göran Andersson (Sörmlandssvararen) för att kolla om han har bättre
litteratur hemma. Han lyckas inte heller med
att lösa problemet, vi ringer även då upp Jörgen Israelsson för att han skall kunna hjälpa
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till. Ingen tänker riktigt i banorna mot Amerika och de arter som finns där utan tankarna
går mer mot öster.
Jörgen bestämmer sig (trots att han är krasslig) för att ge sig ut på ett äventyr för att kunna filma och fota arten. Efter ett tag så flyger
sedan fågeln ner på stigen igen och fortsätter
att äta flitigt, samtidigt som den går på stigen
utåt. Vi tycker att tiden står still när vi väntar
på hjälp från de andra. Men till slut så ser vi
Thomas och Lars komma gående en bit bort.
De ser genast att det är något ovanligt som de
inte vet vad det är. Thomas skingrar tankarna
lite när han säger att den är ju spetsstjärtad,
våra tankar har ju bara varit långstjärtad. Thomas slår mer i fågelguiden samtidigt som Lars
börjar att fotografera. Thomas hittar sedan i
boken en fågel som heter spetsstjärtad duva
och är en amerikansk sällsynt gäst i Europa.
I samma ögonblick så kommer det två hundägare med två hundar och skrämmer upp duvan
som då flyger upp och sätter sig i ett träd som
växer i dammen, för att strax därefter flyga
ner på stigen igen för att äta vidare. Fågeln har
vid varje tillfälle den blivit uppskrämd gjort
det på ca 30 meters avstånd. Beteendet under
tiden den vandrat på stigen och ätit har varit
väldigt vaksamt mot vad som händer runt omkring den. Nu finns ju fågeln på andra sidan
av oss och vi vet ännu inte vad det är vi ser.
Lars bestämmer sig då för att ringa upp Göran
Altstedt för att han skall kunna kolla i andra
böcker, snart nog kommer de fram till att det
är en Mourning Dove, spetsstjärtad duva.
I detta ögonblick kommer då funderingarna,
vad gör vi nu? En ny art för Sverige, är den
spontan eller ej? Beteendet den har och den
fräscha fjäderdräkten gör att vi inte kan utesluta spontaniteten. Vi bestämmer oss för
att ringa Mikael Nord (Club300s inläsare på
telefonsvararen) för att rådfråga honom, det
blir Lars som gör detta då vårt batteri till telefonen är på upphällningen. Mikael vill först
kolla upp lite innan han gör en utlarmning,
och ber oss att vänta ett tag med larm tills
dess att han har gjort det första larmet, som
visar sig bli 030012, efter det att han rådfrågat en del personer.
Under tiden vi väntar på mer besked från Mikael så bestämmer vi oss för att runda fågeln
så att vi har den på rätt sida om oss när det
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kommer folk. När vi gjort detta så går jag (Jan)
och möter Jörgen och även Jan Karlsson som
Jörgen har träffat på vägen ut mot Brannäs,
för att de inte skall komma runt krökarna på
stigen och skrämma fågeln igen, då den går så
att man inte ser den bakom en krök. Jag leder
då upp dem i skogen till den utkiksplats som
de andra står på. De tittar först några ögonblick i kikaren på den och sedan monterar
Jörgen upp den digitala fotoutrustningen och
börjar fotografera duvan. Under tiden larmar
så Lars ut fågeln med fullständig kod. Snart
börjar telefonen ringa hos honom samtidigt
som vi andra ringer till personer som inte har
larm och meddelar fyndet för dem.
Efter ett tag så beslutar vi oss för att ta oss
hemåt då det nu har börjat bli kyligt att stå
där och se på fågeln, vi har ju nu stått och sett
på den i ca 2 timmar. Vi lämnar så de andra
och fågeln. När vi vandrar tillbaka mot parkeringen så möter vi de första fågelskådarna som
bara sett larmet. På parkeringen har det växt
till ca 10 bilar, men det var inget mot vad som
skulle komma sedan. Vi åker hem, nöjda med
vad vi ”ställt till” med denna pingstdag.
Väl hemma så ringer Göran Andersson och
ber mig att rätta upp vägbeskrivningen på
sörmlandssvaren, vilket jag gör efter det att
jag ringt upp Mikael Nord för att han skall
korrigera vägbeskrivningen på Club300 svararen. Mikael berättar då att de redan sitter i en
bil på väg mot Brannäs i Oxelösund.
Efter ett tag kommer Thomas och Jörgen hem
till oss och fikar, de kan då berätta att parkeringen håller på att fyllas på ordentligt och
att de första stockholmarna hade anlänt och
att de mötte en del bilar med kryss-dekaler
på vägen. Medan vi sitter och fikar ringer det
i Thomas mobil, det är en skådare i Nyköping
som vi inte nått som undrar om vi vet att det
setts en ny art i Sverige i Oxelösund, de hade
sagt det på riksnyheterna. Han fick då veta
vad som gällde och begav sig även han på väg
ut mot Brannäs. Vi kunde sedan följa duvans
göromål under kvällen tills dess att den flög
iväg och tog nattkvist. Fågeln var sedan kvar
på platsen under både måndagen och halva
tisdagen för att sedan vara borta. Sedan återupptäcks den på fredagen den 8 juni och finns
även kvar den 9 juni. Under de här sista dagarna så är fågeln mycket rörlig i området och
den kan hittas var som helst utmed stigen.

Om fågeln är spontan eller ej kan vi ju inte
med säkerhet säga, men som upptäckare
tycker man ju det, i varje fall när den har ett
beteende som gör att det i varje fall inte kan
uteslutas.
Jan Gustafsson

Spetsstjärtad duva
Foto: Lars Hansson
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Gråhäger
Foto: Mauri Karlsberg, www.karlsbergsfoto.com
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Betraktelser
vid en ny våtmark
Järpsätter – Ytterbo våtmark upplevde
sin första vår 2016 och det var spännande att invänta den första säsongens
gäster. Först ut med ungar var grågässen följda av gräsänderna. Båda arterna
hade många och talrika kullar som
klarade sig bra undan predatorerna.
För häckning verkar de med framgång
ha använt det jord- och rishögar som
lagts i våtmarken och som ger bra skydd
för boplats och ungar. Smådoppingen
häckade med framgång, men det hade
man svårt att tro ända till långt in på
sensommaren. De har verkligen förmågan att diskret hålla sig osynliga när de
vill. Minst två par svarthakedoppingar
vistades hela våren
i våtmarken och häckning verkade självklar. Men de försvann när hägerproblemet
började…
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Under hela sommaren kunde man om morgonen se 10-15 gråhägrar komma inflygande
från Bråviken och ställa sig blixtstilla i väntan på, inte bara grodor och fisk, utan även
fågelungar! Den sista gången jag såg den sista
tofsvipeungen gick den och letade mat ett par
meter från en häger på blixtstilla jaktpass…

Då låg det nära till hands att söka lyckan här
en stund om man var hungrig kärrhök, tornfalk eller jorduggla. Sådana fåglar ser man inte
alls lika ofta nu och även fjällvråken och varfågeln får söka näring på annat håll. Rovfågeln
som gillar våtmarken är havsörnen och i marginalen även fiskgjusen.

Av allt att döma häckade många par krickor,
men bara några enstaka ungar syntes till under hägerperioden. Två par rödbena fick inte
ut några ungar och jag lastar hägrarna även för
det. Skyddsjakt på gråhäger är en tanke som
då och då flyter upp till ytan, men en sådan
ansökan har väl ingen utsikt att beviljas. Trevligare hägermöte var de två ägretthägrarna
som den 9 maj gjorde en kort mellanlandning
i våtmarken. Det var en syn att se dem med
sträckta halsar och näbbspetsen rakt upp i
vädret mot den attackerande tofsvipan.

Gräshoppsångare, vaktel, kornknarr med flera
är ett minne blott men för fågelskådaren ger
våtmarken ändå betydligt mer glädje än sorg.
Särskilt spännande blir att följa utvecklingen
med hopp om nya arter när successivt mer
vegetation etablerar sig i våtmarken. Kanske
kommer rörhönan finna en plats här redan
nästa säsong.

När vattenståndet sakta sjönk under sensommaren bildades en grund, dyig strand som
lockade flertalet vadararter som kunde betraktas på nära håll från vägen. Varken gulärla, ängspiplärka eller snatterand häckade,
arter jag trodde skulle göra det och gulärlan
häckade ändå året innan våtmarken fylldes.
Gässen och änderna gillar det nya, men en del
tycker det var bättre förr! Innan våtmarken
vattenfylldes var här ruffig, bitvis sank gräsmark, ett paradis för sorkar och möss.

Smådopping
Foto: Leif Nyström, www.leifnystrom.com
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Innan våtmarken kom till fanns en öppen
vattenled mellan Skarasjön och Överbosjön.
Våtmarksdelägarna har planerat att, i enlighet
med Miljöbalkens krav, restaurera den med
medel från EU och egna plånböcker. Men att
släppa upp Skarasjöns fisk i allmänhet och
stora gäddor i synnerhet känns inte längre så
angeläget när man betänker att den biologiska
mångfalden, med bland annat mindre doppingar, blir störst utan fisk och framför allt
stora rovfiskar.
Vi får se hur det går.

Mikael Gemsiö

Smalnäbbad nötkråka
och cembratall
Under 2016 berördes Sörmlands läns norra
delar av en mindre invasion, fåglar syntes födosökande i Rinnmansparken vilka även fastnade på bilden som visas.
Cembratallens beroende av hamstringsspridning har lett fram till ett mycket fascinerande
samspel med nötkråka. Så finstämt och ömsesidigt att det selekterats fram en speciellt
smalnäbbad ras av nötkråka. Den smalnäbbade skild från den till hassel genom vad som
också bör kallas symbios knutna tjocknäbbade
nötkråkan. Inte bara näbbformen utan också
beteende är anpassade

Den smalnäbbade nötkråkan har sedan 1970talet etablerat sig som häckfågel i Norrland
i anslutning till samhällen och städer med
kottproducerande cembratall i trädgårdar och
parker.
Källor:
Ottosson, U. m.fl. Fåglarna i Sverige – antal
och förekomst SOF Halmstad
Thomas Alerstam Signum Fågelflyttning Nötkråka sid 143 – 145.
Leif Carlsson

Smalnäbbad nötkråka
Foto: Leif Carlsson
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Storlom
Foto: Pekka Pulsa
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Storlom
i ett landskapsperspektiv

Arbetet med att bättre försöka förstå storlommens relation till landskapet har fortsatt under 2016. Ett lagarbete som hela tiden bedrivits i dialog med Projekt LOM:s
grundare och ledare Mats Eriksson. Inte varför utan
ATT. Vi vet inte, förstår inte alltid, varför storlommarna
beter sig som dom gör? Det har varit och är så här långt
prioriterat att dokumentera för att så långt möjligt i förvaltningen av storlommen att ge utrymme för de behov
arten visar ATT den har. Detta för att kunna ge utrymme
för lommarnas behov utan att veta exakt varför behoven finns. Här har lagarbetet varit viktigt och avgörande.
Utan det och de ständiga diskussionerna inom gruppen,
hade vårt material aldrig blivit tillräckligt fylligt och övertygande. Så stort tack till alla som medverkat.
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Eftersom FSO utsett storlommen som en
ansvarsart, en av de arter vi i Sörmland har ett
speciellt ansvar för, blev beslutet att främst
konstatera/ bekräfta ATT. ATT den utnyttjar
landskapet. Flyger mellan landskapets sjöar.
Nåja det visste vi naturligtvis långt tidigare,
eftersom vi ofta ser storlommar i grupper ute
på sjöarna så det klart att dom flyger för att
träffas. Landskapet med Dunkern i centrum,
Båven med Gölsjön i söder ger livsrum åt en
stor och betydelsefull population. Samtidigt
drar av allt att döma landskapets sjöar under
eftersommaren till sig storlom från andra håll?
Ett mindre antal 2K fåglar antyder att fåglar
som ännu inte nått könsmognad dras till landskapet? Vi vet inte men ser ATT ett stort antal storlommar under hög- eftersommar/ tidig
höst flyger mellan sjöarna i landskapet. Eftersom dom gör det är det något vi bör ta hänsyn
till. Det har så här långt i hög grad påverkat
det yttrande över planerad vindpark Ånhammar som FSO tillsammans med SOF Bird Life
Sverige sänt till Miljöprövningsdelegationen
Länsstyrelsen i Uppsala.
Storlommens

rörelser

och

flyghöjder.

Att storlommen har förhållandevis svårt att
lyfta från vattnet har nog många lagt märke
till. Att dom samtidigt ofta väljer en till synes onödigt stor flyghöjd över skog och övrigt
landskap är kanske mindre känt? Det är skälet
till att vi i gruppen påbörjat försök att dokumentera företeelsen. Återigen hamnar vi i ett
dilemma. Hur går det till att med godtagbar
exakthet mäta en fågels flyghöjd? Vi vet inte
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men det bör ändå vara möjligt att dokumentera ATT dom ofta flyger till synes onödigt
högt. Till och med så högt att dom tangerar
eller riskerar kollision med vindkraftsverks
rotorblad? Under 2017 finns planer att utöka bland annat flyghöjdsstudier.
Utkik från ett kyrktorn. Härifrån kunde flygande storlommar följas långt ut över landskapet. Flygriktningar och höjder bevakades liksom antalet flygningar. Tidpunkter
för flygningar i relation till solnedgången
för att söka ett mått på antalet flygningar i
nedsatt till dåligt ljus. Allt kunskaper nödvändiga för att vi på ett ansvarsfullt sätt
ska kunna förvalta såväl landskap som i
det här fallet storlom. Vindkraft i ett landskap som drar till sig storlom i den omfattningen som detta? Landskap som betyder
och utnyttjas av och för storlommen som
vi kan se att det gör? En ansvarsfull förvaltning kräver mer av kunskap. Vindkraft i
ett landskap som drar till sig storlom i den
omfattningen som detta måste vi säga nej
till. En ansvarsfull förvaltning kräver mer
av kunskap innan vi utnyttjar ett landskap
som detta för vindkraft. Ett landskap som
utnyttjas av storlom på det sätt vi ser ATT
den gör och som vi inte vet hur den skulle
påverkas av störningar från vindkraftverks
barriäreffekter och kollisionsrisker?

Från Dunkers kyrktorn
Foto: Sten Ljungars

Tillämpning av Judy Lamberts uppfinning.
Kl. 19:43 upptäcks hur en lom lättar från
vattnet. Den accelererar mot vinden. Stiger
samtidigt till TH. Betyder att den bedöms
vara i nivå med trädtopparna. Väl där skulle den mänskligt att döma kunna ge sig av
ut över landskapet. Men inte. Den utnyttjar farten (rörelseenergin) och den energi
den alstrar genom att arbeta med vingarna
till att i en cirkel ta sig upp till vad som
bedöms vara 3 TH. (3 x trädhöjden). Inte
heller det är lommen nöjd med, utan den
accelererar på nytt mot vinden för att i en
ny loop ta sig upp ytterligare en trädhöjd.
Först där och då viker den av och lämnar
luftrummet över sjön. Varför?? En mycket
intressant och berättigad fråga, men och
det är just nu viktigast för oss. Vi ser ATT
storlom faktiskt mycket ofta kostar på sig
lyxen, för det kostar energi, att flyga högt.
Ibland till och med mycket högt. Vi bör se
till att dom tillräckligt riskfritt ska kunna
göra det. Med andra ord ett fortsatt lagarbete för tillräcklig och övertygande bevisning av de stora flyghöjderna återstår.

Bortflygande storlommar
Foto: Sten Ljungars

FSO:s Lomgrupp.
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Foto: Lennart Eriksson
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Vadsjöprojektet
lägesrapport 2016
Efter restaurering med borttagande av uppväxande videbuskage och kaveldun
i norra delen av våtmarken mot Torp och utpumpnig av vatten i våtmarken via
den nyrenoverade pumpstationen såg förhållandena ut så här i september
2015. Bilden är tagen från betesvägen mot Vevelsta.
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För ögat en målbild av hur vi önskar att våtmarken ska se ut med grunt vatten och rik ettårig växtlighet,
här med mycket brunskära i strandvegetationen.

2016 skulle sedan visa sig bli ett extremår vad
gäller både våtmarken och Långhalsens hydrologi. Efter normalt vattenstånd i våtmarken under våren reducerades vattennivån i
våtmarken med hjälp av pumpstationen under
mitten av juli månad med sikte på samma fina
våtmarksmiljö som hösten 2015. Att det inte
är helt enkelt och okomplicerat att artificiellt
reglera ett stycke landskap som Vadsjön fick
vi erfara när Långhalsens låga vattennivå inte
tillförde våtmarken något vatten under hela
hösten 2016. Då det dessutom inte regnade
var enda tillförseln källådern från rävkullen.
Detta färskvatten räckte inte ens till betesdjuren,
utan färskvatten från Vevelsta gård fick ställas
ut till djuren under tidig höst.

Bilden är tagen från betesvägen mot Vevelsta
i sept. 2016 (se bild sept. 2015)
Alla bilder i denna artikel är fotade av:
Lennart Eriksson
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Så här upptorkad var Vadsjöns sjöbotten under september sedd från östra delen mot NV med Torp längst upp
i bilden.

Trots i stort sett avsaknad av vatten kunde
20-talet närvarande havsörnar ändå plocka
upp levande fisk från de små vattenpussarna.
Otroligt att så mycket och stor fisk kunde finnas kvar då våtmarken även 2015 tömdes på
vatten i slutet av juli med mycket död fisk.
Örnar och fiskgjusar kunde ta för sig av både
döende och den levande fisk som fanns kvar.
Under hösten 2015 steg vattnet något i och
med regn och förhållandena i Långhalsen,
men att 2016 års tömning skulle få nästan
samma fiskdöd och dragningskraft på havsörnarna kunde vi inte förutspå.
I vecka 42 den 18 okt. 2016 uppmättes fixpunkter både vid munken och vid pumpstationen och även vattennivån i Långhalsen
av Sören Eriksson vid hushållningssällskapet
i det nya höjdsystemet RH 2000. Värden
i RH 00 systemet ska ökas med 0,53 meter
för att matcha det nya RH 2000 systemet.
Det uppmätta värdet i Långhalsen 18/10
på 18,80 m.ö.h. (RH 2000) stämmer väl
med officiella mätningar i Långhalsen v 42,
18,25 (RH 00) + 053 m = 18,78 (RH 2000).
Vattennivån i våtmarken vid pumpstationen
var vid mätningen den 18/10 ca 18,50 m.ö.h.
(RH 2000) alltså ca 30 cm lägre än i Lång-

halsen. Vid dagens vattenstånd i Långhalsen
dämmer djurvägen tvärs våtmarken så att
vattennivån öster om djurvägen anpassats till
den vattennivå som åstadkommits med hjälp
av pumpen vid utloppet, För att inte djurvägen ska dämma upp våtmarken har ett dike
mot Torp rensats under senhösten 2016. Om
munken kan hållas tät kommer vattennivån i
Vadsjön bättre kunna regleras både via munken och Långhalsens nivå med högvatten
under vårsäsongen och via pumpstationen
efterlikna en naturlig våtmarks vattenregim
med lågvatten från tidig höst.

Av den blå kurvan kan man avläsa vattennivån i
m.ö.h. i Långhalsen redovisat i rikets höjdsystem
RH 00.
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Så här såg våtmarken ut den 16 september 2016 från plattformen mot tornmaden. Detta var enda stället som
uppvisade en vattenspegel väster om betesvägen.

Under våren 2017 kommer en pegel att monteras vid fixpunkten vid pumpstationen. Här
kommer våtmarkens vattennivå att kunna
avläsas manuellt och jämföras med officiella
mätningar i Långhalsens vattensystem. Detta
kommer att bli en bra hjälp vid bedömning av
om och hur mycket pumpstationen behöver
utnyttjas för att skapa en bra vattenregim i
Vadsjön under hela året. FSO:s vadsjögrupp
under Rolf Petterssons ledning har lagt ner
mycket arbete och tankemöda på hur ett sådant här projekt bör hanteras både för fåglarnas bästa men också med markägarintressenas
bästa för ögonen. Områdets hydrologi och
hur den påverkar allt från kringliggande jordbruksmark till betesdjurens vattenförsörjning
är faktorer som måste vägas in i förvaltningen
av ett landskapsavsnitt av Vadsjöns storlek.
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Tillvägagångsättet måste vara adaptivt, vi
måste lära hur markerna påverkas av den styrning av årsvattenregimen vi försöker oss på,
med fiskdöd, etablering av nya växter och hur
vass och kaveldun reagerar på fluktuerat vattenstånd. Inte minst hur faktorer som vi inte
kan förutse t.ex. extremväder med höga eller
låga vattennivåer kan förändra förutsättningarna för både fauna och flora i Vadsjön och
dess våtmarksområde.
Årets dybankar hösten 2016 över centrala
delen av våtmarken drog också ner vadare när
de passerade söderut med en topp i början av
augusti både i art- och individantal med totalt
25 vadararter noterade. Roskarl, sandlöpare,
myrsnäppa är några av publikdragarna.

Grönbenor
Foto: Leif Nyström, www.leifnystrom.com

Totalt har under året 148 arter observerats
vid Vadsjön. Vi ser fram mot ett nytt spännande år 2017 Det vi vet är att inget år blir
riktigt det andra likt. Ändringen av Vadsjöns
hydrologi med en årstidsstyrd vattenregim
kommer vi att kunna läsa av i den fågelfauna
som uppträder i Vadsjön både som häckfåglar
och som tillfälliga utnyttjare av vad denna våtmark har att erbjuda. Under våren 2017 har
t.ex. många knölsvanar noterats födosökande
i Vadsjön. Som mest är 19 ex rapporterade i
mars månad. För att hitta antal över 10 knölsvanar måste man gå tillbaka till april 2006.
Även mängden gräsänder som i mars 2017 har
dragits till våtmarken visar på att något har
hänt med tillgänglig föda. Sådana här tecken
på förändring av hur fågelfaunan reagerar på
de försök till styrning av vattenregimen i Vad-

sjön som vi gör måste ligga till grund för det
fortsatta arbetet att reglera områdets hydrologi och detta blir möjligt att följa upp om vi
tillsammans rapporterar Vadsjöns fåglar. Det
är även viktigt att vi noterar de fåglar vi förväntar oss men inte upptäcker i våtmarken i
form av nollrapporter (eftersökt, ej återfunnen). Tack alla rapportörer och Väl mött vid
Vadsjön.
FSO /Vadsjögrupp
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Mindre korsnäbb
Foto: Marie Mardla Sundin
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Mindre korsnäbb
Foto: Marie Mardla Sundin
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Kärrsnäppa
Foto: Leif Nyström, www.leifnystrom.com
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Är klimatet ett hot
eller en bluff?
Detta är en personlig tolkning av en misstänksam hägerextremist om ett allvarligt problem
och ingen vetenskaplig avhandling. Ni vet hur
det är, världens påstås nalkas en katastrof, om
mänskligheten, det vill säga om vi inte gör något drastiskt, exempelvis slutar leva.
Politiker, journalister och så kallade komiker
drar åt samma håll och det är farligt. Journalisterna har slutat granska makten på allvar
och så kallade komiker har börjat slå nedåt
i stället för uppåt mot etablissemanget. Både
journalister och komiker har blivit politiska
aktivister som låtsas stå på folkets sida, de
sparkar nedåt och ägnar sig att uppfostra folket. Det är farligt när journalister och andra
rör sig i flock i stället för att tänka själva.
Nåväl, har man varit med ett tag som jag, så
kan man ta klimat- och miljölarmen med ro.
Rätt eller fel men dagens ensidiga okritiska,
nästan fanatiskt religiösa propaganda är inte
sund.
Under och efter den senaste istiden hade Sahara
ett betydligt fuktigare klimat än idag och där
fanns bördiga skogar och slätter, krokodiler
och andra vattenlevande djur. Sedan ändrades
klimatet, men knappast av människan.
Klimatet i större delen av världen var förhållandevis varmt år 950 till 1250, i Sverige kulminerade värmen under vikingatiden för att
sedan långsamt bli kallare och det blev kärvare att leva för människorna.
Nyligen upplevde vi de kallaste majnatten på
35 år, minus 5,6 grader i mina sörmländska
trakter och i juni fick University of Manitoba,
Kanada, avbryta en 150 miljoners ”klimatuppvärmningsstudie” på is för ett år, detta på
grund av att den extrema is-situationen i farvattnen runt Newfoundland och Labrador.

Vi får varje sommar läsa reportage om ”giftig” algblomning, nu beror den på klimatförändringar, för några år sedan berodde samma
sorts algblomning på övergödning av Östersjön enligt media.
Vad algblomningen berodde på 1741 när
Linné klagade på att det luktade som om tio
hästar låg och ruttnade i solen om algerna vid
Kapelludden på Öland är det ingen som vet
och dagens journalister skriver av varandra eller
TT:s telegram, så där får man ingen hjälp.
100 år längre fram i tiden, år 1855, skrev gotlänningen Gustaf Lindström om de blågröna
algerna i sin rapport ”Bidrag till kännedomen
om Östersjöns invertebratfauna”, publicerad
av Kungliga Vetenskapsakademien i Sverige:
...ett hvarje sommar återkommande fenomen,
somman der kallar för "hafvets blomning". Vanligen kring midsommarstiden, men äfven längre
fram på sommaren, fortplantar sig den diatomacée (den blågröna algen) sig till en alldeles
ofantlig mängd. Fiskarne försäkra, jag vet ej
ännu med hvad grad av sanning, att det lager
den bildar på hafsytan, är så tätt och djupt, att
båtarna stundom nätt och jemt kunna komma
fram. Visst är, att under sistlidne sommar, i början av Augusti månad, så ofantliga massor av
döda individer af den lilla vexten drefvo inmot
stränderna vid Wisby, att de långt ut från dessa
lågo som ett tjockt, grågult täcke på vattenytan
och hopade på grundare vallen, under förmultnande, gåfvo från sig stinkande utdunstningar.
Jag har träffat, nu levande fiskare som påstår att hela Kalmarsund och stora delar av
Östersjön var fulla med blommande alger på
somrarna under 1940 och 50-talen, så det är
ingen nyhet på havet.
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Detta om algerna, så hur är det med klimatet?

Vi vet alla att det var varmare under Vikingatiden när lövskogar täckte stora delar av Skandinavien men senare ersattes med barrträd. Vi
känner också till den Lilla istiden, som egentligen var flera olika perioder då det globala
klimatet var 1-2 grader kallare än idag och
Themsen i England frös till is och glaciärerna
i alperna växte.

historiens största bluff, sagorna om CO2,
IPCC, forskningsfusk, politisk styrning, New
World Order m. m.
Några av dessa är prof. em. Nils-Axel Mörner,
prof. em. Lennart Bengtsson, prof. Peter Stilbs,
prof. em. Wibjörn Karlén, docent Göran Ahlgren, prof. em Gösta Pettersson, m fl.

De är inte så allmänt kända eftersom de inte
annat än något enstaka fall har fått komma
till tals i massmedia. Om de hade fått det, så
"Varför lyssnade vi inte på klimatvarningarna 1938" hade de skoningslöst rivit ner alla lögner och
därmed visat att alla politiker och massmedia,
är nakna likt kejsaren i sagan.
Men känner ni till klimatvarningarna från
1930-talet?

Dagens klimatvetenskap påminner om
Christoffer Columbus:

När han seglade till Amerika, visste han inte
vart han skulle,
på vägen dit, visste han inte vilken väg han
följde;
När han kom dit, visste han inte var han var;
när han återvände
Visste han inte vad han varit, men likt nästan
alla klimatforskare
i hela världen, gjorde han det hela för skattebetalarnas pengar.
Ovanstående rubrik, bild och artikel var infört
i SvD den 10 december 1938. Då var man
bekymrad för att vintrarna varit varma sedan
sekelskiftet, glaciärerna smälte och de påstods
att de hade varit på tillbakagång sedan 1890talet. Sedan kom krigsvintrarna och det var
slutsnackat om milda vintrar för den gången.
Dagens klimatförändringar beror dock på
människan påstår en enig forskarvärld enligt
medierna. Att forskarvärlden skulle vara enig
är dock en stor lögn.
Det finns många välrenommerade forskare
som påstår att rapporterna om ökande antal
orkaner, tropiska stormar, översvämningar m.
m. som påstås vara orsakade av en mänsklighet som genererar "livets gas" CO2, är sagor.
Det finns inget stöd i forskningen för att de
har ökat över tid och än mindre att de skulle
vara orsakade av CO2.
Dessa forskare som stöder sig på fakta, vilket
forskningen absolut måste göra, påstår att det
som pågår är helt naturliga klimatförändringarna och att vi håller på att gå på vetenskaps106 | Det sörmländska fågelåret 2016

Ovanstående gamla sanning har i varje fall jag
en viss förståelse för. Visserligen vet jag inte
hur många tusen miljarder de senaste decenniernas satsningar på klimatforskning har kostat, men klart är att det varit och är enorma
utgifter för samhällen och skattebetalare runt
om i världen som kanske kunnat användas
bättre.
Vi har SMHI i Norrköping som utan tvekan
gör sitt bästa för att med hjälp av okritiska
journalister lyfter fram det värsta tänkbara
scenariot. SMHI vill helt enkelt ha mer anslag,
politiker vill visa sig handlingskraftiga, speciellt med andras pengar och journalisterna vill
kränga nyheter.
Alf Nyberg var mellan 1955 och 1977 chef för
SMHI. Han var meteorolog. Efter honom har
ingen fackman (geovetare som meteorolog,
hydrolog eller oceanograf) basat för SMHI.
Nu är det politiker som basar, när det skrivs
är det en yrkespolitiker från Centerpartiet.
År 1990 skrev Alf Nyberg, alltså SHMI:s sista
chef som var yrkesman, idag är cheferna poli-

tiskt tillsatta, ett brev till dåvarande miljö-och
energiministern Birgitta Dahl.

Vad kan det bero på och är SMHI:s prognos
trovärdig?

Brevet är publicerat i Svenska Meteorologiska
Sällskapets tidskrift Polarfront, nr 91, April
1997.

Ett av mina första personliga väderminnen är
sommaren 1959, den kallades getingsommaren, och jag minns om än inte som igår att
vi barn fick vara uppe hela natten för någon
som hette Ingemar "Ingo" Johansson skulle
boxas om VM-titeln i tungviktsboxning mot
en amerikan som hette Floyd Patterson.

Till statsrådet Birgitta Dahl!

Som trädgårdsodlare och pensionär har jag med
undran hört om planer på att minska utsläppen
av koldioxid i Sverige. Det har t.o.m. diskuterats
att införa skatt på utsläpp av denna gas. Det
synes mig ändå klart att den uppvärmning som
eventuellt kan förorsakas av koldioxiden måste
vara gynnsam för landets ekonomi. Mindre uppvärmningskostnader, som skulle bli följden av en
höjd lufttemperatur är en fördel, mindre vägrenhållningskostnader och lägre transportkostnader
till lands och till sjöss är andra. För växtligheten
är givetvis en förändring till varmare klimat en
stor fördel.
Det är givet att man med ansträngning kan
hitta några nackdelar också men att tro att vårt
nuvarande klimat skulle vara optimalt förefaller helt orimligt. En mindre minskning av vårt
koldioxidutsläpp som vi kanske skulle kunna
uppnå kan ju inte heller märkbart påverka
den globala mängden koldioxid och därmed ej
rädda världens befolkning i övrigt från befarade
katastrofer.
Jag vore tacksam för att få veta vilka skäl som
föreligger för att Sverige skall engagera sig i en
verksamhet som synes vara mot landets intresse
och hoppas på ett klarläggande svar.
Stockholm den 20 mars 1990.
Alf Nyberg

Nedanstående diagram som visar den faktiska
utvecklingen sedan 1880-talet fram till idag
när det gäller havsnivån i Karlskrona. Det
är kompletterat med SMHI:s prognos enligt
RCP8.5 om en meter högre havsnivå 2100.
Det blir en ganska dramatisk förändring. Detta trots att vi redan haft en klimatförändring
sedan 1800-talet men som inte syns i mätdata
från Karlskrona.

Någon gång på småtimmarna en varm natt i
juni hade Sverige fått en ny världsmästare fick
vi höra i direktsändning från Radio Luxemburg
eftersom Sveriges Radio varken sände professionell boxning eller någon vettig musik på den
tiden. Resten är som man säger historia.
Vi hade fortfarande sex-dagarsvecka i skolan
och det hade till och med röstats bland elever!!! om femdagars skolvecka men med god
marginal röstade eleverna nej.
Men så kom 1960-talet och allt fler arbetare
började få femdagarsvecka och det diskuterades om inte eleverna också skulle få ledigt på
lördagar och så blev det efter några år.
Vid 1960-talets mitt startade jag och några aktiva fortfarande aktiva skådare, Fältbiologerna i
Oxelösund och sedan dess har det hänt en hel
del, framförallt har det kommit larm efter larm
och vi lever ännu…
• 1960-talet hotades mänskligheten med kärnvapenkrig, det var kallt krig, Kuba-kris, tyst vår
och DDT, vi var tre miljarder människor på
jorden och befolkningsökningen var katastrofal
och oljan var så gott som slut.
• 1970-talet hotade med en ny istid, forskare
visade att temperaturen sjunkit stadigt de senast 30 åren, det var oljekris och vi pratade om
barnbegränsningar och hade blivit 3,7 miljarder på vårt klot.
• 1980-talet hotades jorden att krossas av asteroider, aids, skogsdöden drog fram och av oljan
fanns det inte mycket kvar och nu var vi 4,4
miljarder på jorden och paniken började sprida
sig.
• 1990-talet hotade med att grilla oss för att
ozonhålen växte, av oljan fanns det bara droppar kvar och vi var hela 5,3 miljarder.
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• 2000-tal, nu skulle vi dö av klimatkatastrofer, fågel- eller svininfluensa,
oljan håller fortfarande på att ta slut
och vi har blivit drygt 6 miljarder vilket alla är överens om är alldeles för
många.
• 2017. Nu hotas vi av Putin och
Trump, global uppvärmning och algblomning men oljan finns i överflöd,
så mycket att oljeproducenterna försöker begränsa produktionen för att
få upp priset och vi har blivit tio miljoner i vårt land och 7,5 miljarder på
klotet men varken forskare, politiker
eller journalister pratar längre om befolkningsökningen.
Som avslutning vill jag påstå att teorin om att jordens medeltemperatur
höjs p.g.a. mänskligt genererad CO2
är den största vetenskapliga villfarelsen sedan den katolska kyrkan år
1633 ställde Galileo Galilei inför inkvisitionen. Kyrkan lärde att det var
jorden, som var världsalltets centrum
medan Galileo hävdade att planeterna snurrade runt solen. Det dröjde
till år 1992 innan Galileo Galiei fick
upprättelse, men det hade han som
bekant inte mycket nytta av.
Det finns inga vetenskapliga rapporter som belägger teorin om att CO2
skulle bidra till att höja medeltemperaturen annat än marginellt och betydelselöst. Det är ett politiskt påhitt.
Meteorologi och klimat styrs av annat, och så länge inte metrologerna
kan säga hur vädret ska bli nästa vecka
så tror inte jag att forskare, politiker
och journalister kan förutsäga jordens
temperatur om 50 eller 100 år.
Men jag är inte envis, kan någon förklara varför de tre procenten CO2
som härrör från mänskliga aktiviteter
har större betydelse än de 97 procenten som genereras av planeten själv så
är jag beredd att ändra mig och som
vanligt gäller att den som lever får
se…
Tommy Pettersson
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Regnbåge
Foto: Jan Gustafsson

25 år med
Strängnäs Ornitologiska
Klubb (SOK)
Tiden går fort när man tycker att man har roligt. Klubben har nu redan fått 25 år på nacken. Jag har letat bland kartonger och hittat
klubbtidningen ”Fåglar i Strängnäs Kommun”
(FiSK) och som sedan 2006 fått namnet ”Observerat i Strängnäs kommun”. Här följer ett
litet axplock över vad som sig inom klubben
tilldragit haver under 25 år. Det första numret
som utkom i oktober 1991 redovisar protokollet från det konstituerande styrelsemötet
den 26 april 1991. Styrelsen hade följande sammansättning: ordf. Kent Söderberg, vice ordf.
Peter Kjellin, sekr. Joakim Ed, kassör Fredrik
Ellin samt ledamöter Björn Carlsson och Leif
Karlsson. §2 redovisar beslut om klubbens
namn och klubbsymbol, nämligen den bruna
kärrhöken. I §3 finns beslutet om klubbens

syfte (som du kan läsa på sista sidan i varje
nummer av vår tidning). §4 talar om att en
tidning skall ges ut och heta ”Fåglar i Strängnäs Kommun” och ges ut med två nummer
per år. Redaktionen bestod då av Kent S.,
Fredrik E. och Peter K. Medlemsavgiften var
60:- som inkluderade tidningen. Protokollet
avslutas med §6 som säger att SOK:s första
aktivitet blir en vadarcirkel. Numret innehåller även en beskrivning av videsparven, hur
man skiljer på fisk- och silvertärna samt en
fågelrapport från kommunen 1990.
I nummer 1/1992 framförs ett tack till alla som
medverkat till att ett fågeltorn vid Öknasjön
kunde planeras och byggas. Lokalen presenteras liksom klubbsymbolen den bruna kärrhöken.

Simon och Petter på Öland, Foto: Leif Ekblom
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Klubbens första exkursionsprogram för våren 1992 redovisas: Fågelskådningens dag
vid Öknasjön, Exkursion till Landsort samt
Nattsångarexkursion. I nummer 1-2/1994
omnämns i en artikel om mindre sumphöna
i Valnaren att vattennivån har stigit p.g.a. att
en bäver har byggt en damm nedströms i höjd
med Kolsätter och i nummer 2/1995 nämns
att ett nytt torn byggts vid Eksågsåns utlopp i
Härad. Under 1995 kom Staffan Hellbom in
i redaktionen av tidningen och vid årsmötet
1996 valdes han även till ordförande. Samtidigt kom Kjell Thorsén och Rauol Karlsson in
i styrelsen.
Klubben fick en egen hemsida under 1997
och i maj detta år genomfördes även ett styrelsemöte vid Valnaren med syftet att planera
för och välja en bra plats för ett fågeltorn. Vad
jag kan utläsa så fick SOK sina första kvinnor
i styrelsen 1997, nämligen Inger Pettersson
och Barbro Pettersson och medlemsantalet
var strax under 100 st. Förslag till stadgar för
klubben antogs för första gången vid årsmötet 1998 och vid detta årsmöte valdes Gunilla
Oleniusson och Leif Ekblom in i styrelsen.
Den 10 maj 1998 invigdes det nybyggda tornet vid Liljedal, Valnaren. Före den tidpunkten fick man skåda från en lastpall, som man
Joakim Ed och Björn Carlsson rastar vid bygget
Öknasjön. Foto: Leif Ekblom
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ännu kan se rester av nedanför tornet på vallen efter urgrävningen av diket från Liljedal.
Eller så kunde man skåda från järnvägsbanken
omedelbart väster om Liljedal där järnvägsbanken är som högst. Då var granplanteringen
bara cirka ½m hög. Nu ser biotopen helt annorlunda ut med hög granskog ända in till
tornet.
För att kunna finansiera utgivning av en
klubbtidning fördes diskussioner under 1999
med SNF om att ge ut en gemensam tidning.
Men diskussionerna avstannade snart. Vid
årsmötet 1999 invaldes en relativt nyinflyttad kommunbo i styrelsen, C-G Rosén från
Mariefred och så antogs stadgarna för andra
gången. Klubben firade sitt 10-årsjubileum
den 15 november 2001 med smörgåstårta
och en intressant föreläsning av Hans Svensson från Skogsvårdsstyrelsen Mälardalen. Han
utvecklade frågan om biotoper och dess betydelse för olika arter, främst skogshöns, samt
hur förändringen av biotopen påverkar arternas liv och leverne. Från och med 2001 är åter
Kent Söderberg, nu tillsammans med Björn
Carlsson, redaktör för tidningen.
Vid årsmötet 2003 valdes Leif Ekblom till ny
ordförande och till sekreterare vid det konsti-

tuerande mötet utsågs Markku Kemppi och
till kassör Sven Blomqvist. C-G Rosén drev
som representant för SOK tillsammans med
flera andra intressenter frågan om att någon
nybyggnad av villor vid Stora Sundby, Läggesta, ej skulle komma till stånd. Ännu idag
så har något bygge ej startat. I Strängnäs Tidning kunde man den 29 oktober 2003 läsa:
”FORNLÄMNINGAR STOPPAR BYGGE I
STORA SUNDBY”. Länsstyrelsen hade sagt
sitt. Trägen vinner, eller …?
Under 2004 gjorde vi en ”omstart” med att
deltaga i ”Mälardagen”, som vi sedan dess årligen deltar i och visar upp oss. 2005 blev det
sista året med Kent Söderberg (ensam) som
tidningsredaktör. Hans sista nummer var i juni
2006. Nummer 2/2006 gavs ut med ny redaktör, Peter Hennix, en gammal van journalist
och lay-outare. Tidningen fick ett nytt format,
A4, för att nyttja mer plats på varje tryckt
papper. Namnet ändrades också till ”Observerat i Strängnäs kommun”. Kent Söderberg
har fram till och med 2006 på ett föredömligt sätt årligen sammanställt observationer i
kommunen och presenterat detta i tidningen
som en årsrapport. Ansvaret för årsrapporten
har nu övertagits av Yngve Meijer, som utöver en årsredovisning av sedda arter även gör

Vid SOKs tält på Mälardagen i Strängnäs
Foto: Leif Ekblom
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en analys. 2007 inledde vi ett samarbete med
OKE som startade med en ugglesafari till de
västmanländska skogarna och till Färna ekopark. Dessutom har vi samexkursioner där vi
besöker varandra och får då inblick i nya lokaler. Vid SOK:s årsmöte 2007 valdes Barbro
Hellström och Yngve Meijer in i styrelsen.

händelse i klubbens historia är att unge herr
Petter Sundin sommaren 2010 tjänstgjorde
vid Ottenby Fågelstation som ringmärkningsassistent, vilket han sedan berättade om på en
innekväll. Petter Sundin ersatte vid årsmötet
2010 Sune Wahlén, som tackade för sig efter
flera års insatser.

På ett initiativ av Peter Hennix hade SOK
tillsammans med Multeum under 2007 en fotoutställning med foton tagna av klubbmedlemmar. Utställning var välbesökt och mycket
uppskattad. Vid utställningen hade Simon
Ström gjort en egen (handgjord) fågelbok
som blev mycket uppskattad. Sedan 2007 har
vi haft förmånen att få besök av Ingemar Lind
i början av december, som berättat och visat
film om något intressant djur eller fågel i vår
natur.

Många artiklar har genom åren skrivits om
identifiering av olika arter, framför allt sådana
arter som är mycket lika varandra. Även fåglar
i olika åldersdräkter har beskrivits.
Utöver ovan nämnda personer har följande
ingått i styrelsen under åren: Per Carlsson,
Anne Marie Porshagen, Anders Lidholm och
Ulf Cassel.

Föreningen
Södermanlands
Ornitologer
(FSO) har sedan 2008 genomfört konferenser med lokalklubbarna vår och höst. Olika
teman har tagits upp och samarbetet mellan
FSO och klubbarna diskuteras. En sådan konkret åtgärd har blivit att är du medlem i en lokal klubb så är du också medlem i FSO. Beslut
om detta togs vid SOK:s årsmöte 2008. Detta
ger mer tyngd vid exempelvis remisshantering från länsstyrelsen. Vid årsmötet 2008
avgick Markku Kemppi från styrelsen och ersattes av Ulf Gustafsson. Strängnäs kommun
påbörjade under 2009 arbetet med ett tillägg
till översiktsplan (ÖP) som avsåg utbyggnad av vindkraftverk av riksintresse vid och
i Mälaren. SOK har yttrat sig i ärendet och
dagsläget är att SOK och FSO gemensamt har
överklagat ett förhandsbesked om nybyggnad
på Selaön. Vi fick snabbt besked om att vi inte
är behöriga att överklaga – vi är inte sakägare!
Men vi har tur. I klubben har vi Peter Hellström, forskare på rovfåglar vid Stockholms
universitet. Han har sommarstuga i området
och är således sakägare. Han överklagade med
en briljant framställan och efter ett år kom
beslutet att länsstyrelsen tog tillbaka kommunens förhandsbesked. Saken har därefter lagts
på is. Tack Peter!!
TV-programmet ”Mitt i naturen” med Martin Emtenäs var i augusti 2009 på besök och
gjorde en inspelning om fiskgjuse. Senare på
hösten kom fotografen Brutus Östling och
visade bilder i samband med utgivningen av
sin nya bok ”Mellan vingspetsarna”. En stor
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Under åren så har de flesta lokaler i kommunen presenterats med bild och text, vägbeskrivning och vilka arter man kan förvänta sig
att se. Vi har under åren berikats med flera
tillskott av lokaler genom att viltvatten har
skapats.
Klubben har genom åren genomfört ett stort
antal exkursioner både inom och utanför
kommunen. De längre resorna har gjorts bl.a.
till Lettland, Öland, Halland, Falsterbo, Dalarna-Härjedalen, Landsort, Strandstuviken,
Hartsö-Enskär, Kvismaren, Tysslingen, Hjälstaviken, Asköviken, Färnebofjärdens nationalpark, Hällefors ugglemarker och Upplands
uggleskogar. Reserapporter har redovisat resornas genomförande och vilka arter som
setts. Dessutom har flera enskilda medlemmar
berättat om sina skådarresor inom och utom
landet. Ett trevligt inslag i läsningen.
Under många år har SOK medverkat i den årliga örnräkningen i Mälaren och Hjälmaren,
som sker första lördagen i mars.
Under 2012 startade Gunilla Oleniusson och
Barbro Hellström nätverket ”Backsvalorna”,
vilket har fallit väl ut. Mellan 15och 20 deltagare sluter upp på träffarna.
Ulf Gustafsson har de senaste åren tagit fram
en almanacka med fågelfoton tagna av våra
medlemmar.
Samlingen vid Thomasgymnasiet av uppstoppade fåglar har varit en seg historia. Vad
skulle man göra med den vid flytten till G:a
P10-området. Det blev till slut en lösning
och samlingen är till största delen kvar. Petter

SOKs fotoutställning i kulturhuset Multeum
Foto: Leif Ekblom

Sundin, Sven Blomqvist och Ture Persson har
sedan varit behjälpliga med att katalogisera
och sortera samlingen. De har även byggt upp
olika temautställningar.
Under åren har underhållsarbete utförts vid
våra två torn – Valnaren och Öknasjön.
Studiecirklar i samarbete med Studiefrämjandet har genomförts under de senaste 17
åren avseende vinterfåglar och fågelmatning
resp. om vårfåglar och flyttningsmekanismer.
Cirklar har skett i Strängnäs, Länna och Stallarholmen. Vid varje kurstillfälle har deltagarantalet varit mellan sex och femton stycken.
Peter Hennix har haft studiecirklar i naturoch fågelfotografering.
Vid våra årsmöten och höstmöten försöker vi
att få någon föreläsare som berättar om ett
aktuellt ämne. Bl. a. har vi haft besök av följande: Tage Wahlberg om Södermanlands fåglar, Jan-Erik Hägerroth om fångst av duvhök,
Lennart Wahlén om fågelstationen HartsöEnskär, Björn Sjögren om inventeringsteknik,
Sönke Eggers om jordbrukets fåglar, Thomas
Pettersson om skarv och sjöfågel i Mälaren,

Jukka Väyrynen om siskor, Niklas Holmström
om sjöfågel och resa till Island, Mats Rosengren om Ekoparker inom Sveaskogs domäner,
Håkan Pohlstrand om fåglar i Etiopien, Gigi
Sahlstrand, Rapphönorna, berättade om sina
skådarupplevelser, Lars Imby om sin resa till
Antarktis, Peter Hellström om rovfågelsinventering i Stora Sjöfallet, Urban Rundström
berättade om hur tätt det är mellan nattskärrereviren utanför Oskarshamn samt Owe
Adolfsson lät oss få en insyn poesin och fåglarnas medverkan hos författarna. Per Flodin,
FSO, har vid flera tillfällen besökt oss för att
ge information om rapportsystemet Artportalen/SVALAN.
SOK är medansvarig för driften av Fältstation RÖRDROMMEN vid Sörfjärden. Lars
Broberg och Thure Persson har lagt ner stort
arbete vid stationen. Tillsammans med Naturskyddsföreningen svarar SOK för att sköta
Gorsingelund. Vi har dessutom medverkat
vid ”Rätt ut i naturen”. SOK medverkade vid
framtagningen av boken ”Fågellokaler i Sörmland”, som var beställd av våra nio kommuner.
Projektet drevs genom Tärnan:s försorg.
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För att underlätta att våra medlemmar får
chans att se lite udda arter i kommunen,
har en SMS-grupp bildats. Det är nu lätt att
sända ut en observation. Till dags datum har
det registrerats observationer av 258 arter i
kommunen. Under de senaste åren kan nämnas isabellastenskvätta, stäpphök, rödspov,
tuvsnäppa, gulhämpling, prärielöpare och
lappuggla.
Medlemsantalet har stadigt ökat.

På 10 år har vi fördubblat medlemsantalet
och de senaste två åren med ca 40 st. Det roliga är att vi även får medlemmar ”utsocknes”
ifrån – Enköping, Nykvarn, Eskilstuna, StorStockholm, Linköping och Örebro. Under de
senaste åren har vi noterat närvaron på våra
aktiviteter, främst för att se vad som lockar
våra medlemmar av vårt utbud. Det glädjande
är dels att över 50 % av våra medlemmar är
med minst en gång per år och dels att vi har
en stor uppslutning. Alla aktiviteter lockar.
Glädjande! Mellan 5 och 30 st är med på våra
utflykter och mellan 20 och 30 på våra inneaktiviteter.
Genom SEVAB får klubben ett icke oansenligt bidrag till kassan. För varje abonnent avsätter man 55 kr och anger abonnenten en
förening man vill stödja, så går den delen till

klubben. 2015 hade vi över 100 st som valt
SOK. Under 2015 hjälpte vi även SEVAB
med att packa en startpåse för källsortering.
Vi var också med att dela ut dessa påsar till
fastigheterna i Stallarholmen med omnejd.
Petter Sundin erhöll 2011 ett stipendium ur
Jörgen Israelssons minnesfond med motiveringen att han visat på ett aktivt och seriöst
intresse både genom att flitigt rapportera
iakttagelser i närområdet och att delta i ornitologiska aktiviteter på andra platser och
i andra sammanhang. Han har även arbetat
på Ottenby fågelstation under kortare och
längre perioder under 2011-13. Petter har under åren skaffat sig ett stort renommé inom
skådarkretsar i hela landet för sin kunnighet
och goda omdöme.
På ett initiativ av Christina Gidner, Stallarholmen, genomfördes 2011 tillsammans med
Studiefrämjandet ett seminarium om gräsändernas situation framför allt under vintern.
Forskare, representanter från markägare, ornitologer, jägare, jaktkritiker och länsstyrelse
deltog. Ca 60 deltagare hade trotsat kvällens
snöoväder och mötte upp i Stallarholmsskolans matsal. Konstruktiv dialog präglade mötet.
Leif Ekblom

Tofsmes
Foto: Leif Nyström, www.leifnystrom.com
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Vår eminente
tidningsredaktör tackar för sig efter 10 år
Peter Hennix åtog sig redaktörskapet för vår
klubbtidning sommaren 2006. Han ville genast diskutera utformningen av tidningen.
Tidningsformatet ville han göra till A4. En
A5-sida är en hopvikt A4, vilket innebär att
en stor yta i vikningen försvinner, en yta som
istället skulle kunna fyllas med ett faktiskt
innehåll. Namnet på tidningen ändrades från
Fåglar i Strängnäs Kommun – FISK – till Observerat – Fåglar i Strängnäs kommun. Två
nr utgavs i svart/vitt tryck. Ekonomin blev
mer stabil som följd av att vi började få ökat
medlemsantal. Nr 2/2007 fick då ett omslag i
4-färg. Sidantal var 16. Nr 1 årligen innehåller en fågelrapport över observationer i det
gångna året. Rapporten har framtagits och
utvecklats av Yngve Meijer. Den är nu inte
bara en kommunrapport (uppräkning av observationer) utan Yngve ger också en analys
av observationerna. Från och med 2008 är
sidantalet 20. Med det ökade medlemsantalet
gav vi från och med nr 3/2011 ut tidningen
helt i 4-färgstryck och med tre nummer per
år. Så har utgivningen sett ut sedan dess.

Vi är Peter ett stort varmt tack skyldig för de
år han har lyft vår klubb med en fantastisk
tidning och en alltid aktuell hemsida. TACK
PETER!!!
Hur blir det nu med tidningen? Ulf och jag ska
göra ett försök att ta fram en tidning. Dock får
vi sänka nivån på layout-kvalitet. Men vi gör
ett försök. Peter har lovat att inledningsvis vid
behov bistå med goda råd till oss två noviser.
/Leif Ekblom
Peter Hennix, Foto: Leif Ekblom

Peter har på ett förtjänstfullt sett utvecklat layouten och standarden på vår tidning, som har
väckt en viss uppmärksamhet utanför vår klubb.
Som ni också vet, så är Peter en mycket duktig
fågel- och naturfotograf. Många bilder i tidningen har Peter som upphovsman. Man kan av resultatet på tidningens layout se att Peter har ett
förflutet som journalist. Det syns fram för allt
på de klatschiga rubriker han satte på alstren.
För en journalist är tiden en viktig parameter,
vilket innebar att han jagade oss med blåslampa,
för att utgivningstiden skulle kunna innehållas.
Peter har dessutom skött vår hemsida med bravur. Bra utseende och alltid aktuell, vilket skådare utanför vår kommun har noterat. På så vis
har några nya medlemmar anslutit sig till klubben.
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Storkar
Foto: Leif Nyström, www.leifnystrom.com
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Storkar
så man nästan storknar!
Ett utrop som hördes från en entusiastisk skådare som
fick uppleva den storkinvasion på nära 100 individer som
torsdagen den 11 augusti förärade Nyköpings fågelmarker.
Det var Thomas Larsson som rapporterade in den första
observationen från Svanviken strax utanför Nyköpings centrum på förmiddagen.
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Vit stork
Foto: Mauri Karlsberg, www.karlsbergsfoto.com

Många medlemmar vaknade till och började
hålla utkik upp i himlen. Flockar som man
tagit för givna vara tranor kanske alltså är vit
stork. Under eftermiddagen upptäcktes flocken ståendes på norra sidan av E4an vid Lilla
Kungsladugården. Många hann nu hit för att
beskåda dessa innan en hund skrämde fåglarna så att de lättade från åkern. Snart kom
fler rapporter då den stora flocken på ganska
låg höjd drog rakt över Nyköpings centrala
delar. Den drog senare under eftermiddagen
vidare över Oppeby, Skavsta flygplats och vidare till Sunds Gård vid Yngarens strand där
de övernattade. Även om fåglarna är stora är
det inte helt lätt att hålla räkningen, men vi
pratar om en flock på närmare 100 individer!
Det har mig veterligen aldrig skådats större
flockar stork i Södermanlands län och definitivt inte i den här storleken. Troligen var
alla individmärkta och sannolikt var allihopa
från Storkprojektet nere i Skåne (läs mer om
storkprojektet på www.storkprojektet.se).
Det var ju 1989 som Naturskyddsföreningen
i Skåne drog i gång projektet för att försöka
återfå en livskraftig vildstam storkar. En del
äldre fåglar häckar redan vilt i Skåne så några i
flocken kan nog vara äldre, men de allra flesta
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var utsläppta i år. 112 fåglar lämnade hägnen
den 30 juli i år. Jag var själv nere vid Sandhammaren vid Skånes sydspets i början av augusti och där kunde man se samma flock göra
försök att dra ut mot Danmark via Bornholm.
De tvekade dock flera gånger. Att de nu plötsligt dyker upp här på hemmaplan var inte förväntat. Att det inte finns några rapporteringar
på lokaler däremellan kan man bara förundras
och glädjas över. Sannolikt gick de högt och
den kraftiga sydvästvinden gjorde transporten
hit både snabb och utan större ansträngning.
Även om det rör sig om uppfödda fåglar så är
det en underbar syn.
Den 12 augusti befann sig många skådare på
plats vid Sunds gård redan när det ljusnade
på morgon. Nu smattrade digitalkamerorna så
många tusen bilder togs på de vita storkarna
denna morgon. Vid 9 tiden så lättar flocken
och försvinner, och från och med nu så vet vi
inte var de är förrän de dyker upp på kvällen
den 13 augusti vid Hogstads kyrka i Östergötland. Här är de kvar till 11 tiden dagen efter
då de tar höjd och försvinner söderut.
Henrik Andersson

Nu har det hänt!
2016 blev året som vände alla negativa tankar om att få tillbaka några arter som tidigare
har häckat inom länet. Inte nog med det, vi
fick också en ny häckfågelart, i varje fall finns
det inget dokumenterat i skrift om denna art,
för länet. Sedan har vi sedan några år tillbaka
några andra riktigt ovanliga arter som häckfågel. Vi har också under året funnit nya revir av
en art som vi bara har spekulerat i om att den
häckar. Alla platser/lokaler är hemligstämplade så informationen som går ut är enbart att
de finns i Södermanlands län. Detta har berörda kommit överens om med ansvariga för
olika projekt och myndigheter. Bevakning och
kontroller under 2017 görs enbart av personer som är ansvariga för de olika arterna.

Pilgrimsfalkar
Foto: Länsstyrelsen/privat.

Åter häckfåglar i länet

Ni som har väntat och väntat och väntat,
2016 hände det, pilgrimsfalken häckar nu i
länet igen, och inte ett par utan två par har
konstaterats med ungar. Man har kunnat följa
häckningarna och i båda fallen har ungarna
blivit flygga.
Röd glada har också blivit häckfågel igen i
länet, ett par har konstaterats häcka och en
ungfågel har kommit på vingar. Vi har också
under året 2016 indikationer på flera områden
med fåglar som bildat revir, vilket det skall bli
spännande att se om de återvänder till 2017.
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Röd Glada

Lappuggla - stor unge

Ny häckfågel för länet

Lappuggla har häckat lyckat på en lokal i länet, två flygga ungar blev resultatet av denna
häckning. I detta fall är det jägarna i området
som vill hålla området hemligt.
Nya revir i länet funna

Kungsörnen har under året var i fokus med en
inventering av omfattande karaktär. Resultatet visas i annan artikel i årsboken.
Ovanliga häckfågelarter

Under året har som vanligt det bruna gladparet häckat på sin vanliga plats i länet, minst
två flygga ungar kunde i år ses.
Kungsfiskare häckande i länet 2016, ett par
häckade minst två gånger.
Länsstyrelsen

Samtliga foton: Länsstyrelsen/privat.
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Kungsfiskare

Lappuggla - liten unge

Lappuggla - mamma
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Blåhake
Foto: Leif Nyström, www.leifnystrom.com
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Särtryck
ur Sveriges Naturs Årsbok1956
Hartsö skärgård
Av Viking Olsson

Det hårt trängda naturskyddet kämpar f.n. på
många fronter, och under de senaste åren är
det väl främst åtgärder till skydd mot förorenandet och regleringarna av våra insjöar och
vattendrag som krävt den största arbetsinsatsen. Som bekant har naturskyddet där fått
helt uppge många älvar och sjöar till förmån
för turbiner och kilowatt, men i samband därmed har även en förteckning uppgjorts över
de kvarvarande mest skyddsvärda vattnen, inför vilka vi nu måste säga: Så långt, men inte
längre!

Samtidigt som uppmärksamheten hålls riktad på dessa problem, så sker en exploatering
och i många fall också vad man skulle vilja
beteckna som vandalisering av våra kuster
och skärgårdar, och det är hög tid att vi även
där verkligen gör klart för oss hur brådskande
läget är. Har man bara en tid vistats t.ex. i
den sörmländska skärgården eller vid hallandskusten, så ser man att varken strandlag
eller andra lagar tycks hjälpa. Nya villor i lysande färger smälls upp på uddar eller andra
utsatta punkter, och i orörda skärgårdar växer

Viking Olsson
Foto: Jan Gustafsson
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sommarstugor, bodar och fula skjul upp som
svampar ur jorden. Naturskyddets uppgift kan
naturligtvis inte här vara att motarbeta all ny
skärgårdsbebyggelse, men det gäller att snarast göra en inventering av våra hittills orörda
skärgårdar och att bland dem finna ut vilka
som är av största värde, geologiskt och biologiskt sett. Att bevara och skydda dessa, främst
mot all slags bebyggelse, borde sedan vara en
hela det svenska folkets sak, och det kanske
i ännu högre grad än då det gäller älvarna,
eftersom det svenska och finska skärgårdslandskapet nog kan sägas sakna motstycke i
världen. I sista stund måste vi nu, även då det
gäller skärgårdarna, försöka sätta ett absolut
stopp - så långt, men inte längre - och rädda
vad som räddas kan.
Desto mer glädjande är därför den i Sveriges
Natur (nr 6, 1955) meddelade fridlysningen
av Hartsö utskärgård. En bättre början på
ovan skisserade program kunde inte ha gjorts,
och för detta har vi särskilt att tacka ägaren,
greve Carl Göran Mörner, som visat en så stor
förståelse för naturskyddets sak, samt Svenska
Naturskyddsföreningens länsombud i Södermanland, överläkare Otto Brundin; som nedlagt så mycket arbete på att föra denna viktiga
sak lyckligt i hamn. Hartsö skärgård ligger till
allra största delen inom Bälinge socken i södra
Södermanland, och den skjuter ut i Östersjön
omgiven av fjärdarna in mot Nyköping i väster, och Krabbfjärden österut mot Landsort.
Genom att den livligt trafikerade inomskärsleden slingrar sig fram mellan öarna en dryg
halvmil längre inåt fastlandet, så har skärens
rika växt- och djurliv inte heller skadats eller
störts n:imnvärt av den mängd av nöjesseglare
och motorbåtar, som på så många andra håll
översvämmar skärgårdarna, i synnerhet under
juli och augusti. En mera orörd och skyddsvärd skärgård kan nog knappast uppletas längs
hela vår kust. Vid en första blick på sjökortet
finner man utanför Hartsö ett virrvarr av små
och stora skär, grund och bränningar. Men
studerar man kortet närmare, finner man en
viss ordning i oordningen. Bergryggarna inne
på de stora kuperade öarna fortsätter mot
söder i en svag sväng ut mot sydost, men de
sänker sig samtidigt, så att deras högsta delar
bildar kedjor av långsträckta skär, och deras
lägre delar löper fram under vattenytan som
rader av grund och bränningar. Berggrunden
är överallt av grå gnejs, och särskilt de kala
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yttre "bådarna" liknar ofta med sina av landisen avrundade former stora gråsälar, som
höjer sig ur vågorna. Genom att inlandsisens
rörelse här sammanfallit med de förhärskande
nordväst-sydostliga spricklinjerna, så har den
också på många skär nött ur och förstorat de
parallella sprickorna till flacka dalgångar eller
djupa klyftor i öarnas och de mindre skärens
längdriktning. Mycket typiskt är t.ex. ett av
de allra yttersta skären, Tvekrepplingarna, där
två ("tve-") bergklumpar åtskiljs av en smal
trång vattenfylld ränna, genom vilken ström
och vågor drar fram (ett "kreppel" på gammalt skärgårdsspråk). Kommer man med båt
utifrån havet, möter man liksom en första yttre försvarsgördel av hällar och bådar: Gumbådar, Kistan, Skvaltan, Kreppelvattungarna
och flera andra. Där finns inte rotfäste för den
minsta växt, och i hårt väder går sjön rätt över
dem och bryts med dån i vitt skum. Andra
dagar med svaga vindar och ett lugnt hav kan
en eller ett par gråsälar ligga därute vilande
sig i sällskap med någon vaksam havstrut eller
en flock ejdrar.
Innanför har vi en rad av skärgårdens allra finaste fågelskär, från Ljusskär och Hamnskär
längst i öster, över Garkast och Klanten in
till Stora Gråskär i väster. När man närmar
sig någon av dessa, kommer först enstaka
och sedan hela långa linjer av tordmular susande tätt över båten på nyfiken inspektion.
De smala vingarna arbetar frenetiskt, i svängarna spärras fötterna ut som roder och fåglarna tittar ner med ideliga huvudvridningar.
Tillsammans med gråtrutarna och skräntärnorna är tordmularna dessa öars karaktärsfåglar. Deras antal växlar avsevärt; efter de
svåra isvintrarna i början av 40-talet var de
så gott som helt försvunna, men när de varit
som talrikast under de senaste åren, har man
nog kunnat inräkna sammanlagt ett 100-tal
par inom området. Då kan det också bli ont
om de lämpligaste boplatserna i djupa skrevor eller under stenblock, och det händer då
att enstaka honor blir tvungna att lägga ägget
helt öppet på en klippavsats, eller också flyttar de ut till någon mindre ö i närheten. Normalt finner man ca en tredjedel av områdets
tordmular bland stenblocken på Hamnskär
och en tredjedel på Stora Gråskär, medan resten är ganska jämnt utspridda på mellanliggande öar. Om tordmularna mest drar till sig
uppmärksamheten genom sitt egendomliga
utseende och sina orädda och tysta svep över

båten, så är det gråtrutarna och skräntärnorna
som står för ljudsensationerna. I ett väldigt,
vitt, skränande och kacklande moln "hänger"
fåglarna över ön, med skräntärnorna ofta en
"våning" högre än trutarna. Då och då lösgör
sig en enstaka tärna ur flocken, närmar sig och
liksom stegrar sig i luften, varvid den ur den
vidöppna lackröda näbben skränar ut långa
serier av ilsket hesa rä-rärä-rä, rä-rä-rä. Ett år
kan skräntärnornas röster vara de dominerande här ute, ett annat år finns det kanske bara
några få, men man kan alltid vara så gott som
säker på att få höra något exemplar. Ljusskär
får väl nästan sägas vara den klassiska lokalen
för denna fågel i vårt land, och man vet, att
den häckat där redan på 1860-talet. I början
av 1900-talet fanns omkring 100 par på ön,
kring 1922 var den försvunnen men 1949
häckade åter 63 par i Hartsö skärgård, därav
10 på Ljusskär. Under de allra senaste åren
har man endast kunnat finna enstaka par på
denna ö, och huvudkolonin har legat på ett
skär öster om Hartsö, men det behöver inte
dröja många år förrän fåglarna åter invaderat
någon av öarna inom det fridlysta området.
Utom denna hos skärgårdsfåglarna så ovanliga nyckfullhet då det gäller boplatsen, så
uppvisar skräntärnorna även andra säregna
levnadsvanor. Trots att man inte kan finna
många andra svenska fågelarter som så konsekvent häckar på de allra yttersta skären, så
hämtar skräntärnorna ändå större delen av sin
föda från de allra innersta vikarna och ibland
t.o.m. från insjöarna inne på fastlandet. När
äggen kläckts, går en ständig skytteltrafik fram
längs Ringsön och Hartsön, mellan havet och
inre skärgården, och varje fågel på utgående
bär i sin näbb en silverglänsande fisk. Ännu i
skymningen vid 9-tiden på kvällen kan man
se tärnor på väg ut med mat. Även gråtrutarna
från de stora kolonierna på Ljusskär, Hamnskär och Stora Gråskär flyger långa sträckor
för att hämta föda åt sina ungar. Kring bona
finner man ofta ganska oväntade föremål t.ex.
smörpapper, gummiband, korvskinn, kapsyler,
körsbärskärnor och snören, och de skvallrar
på sitt sätt om hur pass beroende denna fågelart är av civilisationen. I själva verket hämtar nog gråtrutarna det mesta av sin föda från
hamnar och soptippar, och gråtrutens ökning
under senare år sammanhänger säkert just
med de ökade möjligheterna att finna föda på
sådana ställen. Tyvärr finns inga äldre siffror
på antalet gråtrutar vid Hartsö, men år 1949
inräknades där sammanlagt omkring 200 par,

och troligen har antalet ökats något under de
följande åren. De här nämnda tre fågelarterna
dominerar så fullständigt kring de yttre öarna,
att man först knappast märker att det också
finns andra. Fiskmåsar och silltrutar kan iakttagas här och var på klipporna och bland de
flygande fåglarna, och närmar man sig något av
de mera enstöriga havstrutarnas småskär, där
de helst bor för sig själva, så skallar de stora
fåglarnas hårda basröster allt starkare genom
det allmänna sorlet av vågbrus och fågelrop.
Jämfört med måsfåglarna är vadarna här aldrig särskilt talrika, men vid mera noggrann kikarespaning över skären får man kanske i kikaren in en vaksam strandskata på post på en
av de högsta stenarna, en rödbena ivrigt varnande från ett sjömärke eller en större strandpipare, som likt ett nystan rullar iväg över de
grå hällarna. Av småfåglarna är det ytterst få
som kan finna sig tillrätta så långt ute till havs,
där det nästan alltid blåser hårt och inte den
minsta buske växer som skydd. Men de tre
som finns är desto pålitligare. Knappast något
större skär saknar sädesärlan, stenskvättan eller skärpiplärkan häckande med ett eller flera
par, och trots sitt kala yttre så ger öarna med
sina djupa sprickor, väldiga stenrösen och sitt
av havet uppkastade strandgods många möjligheter för dessa små fåglar att gömma sina
bon väl. Även om det är flera andra fågelarter
som trivs på dessa de allra yttersta skären, så
får man säga att artantalet är relativt litet, men
antalet individer desto större, och det är just
dessa vita, larmande fågelskaror, som ger Ljusskär och grannöarna deras speciella tjusning.
De få arterna, men den trots detta överflödande rikedomen går också igen i växtvärlden.
Döda örter och djur och spillningen från de
hundratals fåglarna är så gott som det enda,
som tillför de en gång renspolade klipporna
ny jord, men så blir också denna näringsrikare
än på de flesta andra håll. Där solen ligger på
i skyddade skrevor, utvecklar sig vegetationen
frodig som i ett drivhus. Varje tid under föroch högsommaren har sina färger. Först kommer fetknoppens gula och styvmorsviolernas
violettblå täta, låga mattor över berghällarna,
så baldersbråns vita drivor, kring midsommar
skyar av rött från gökblomstren och därefter
de rödlila fläckarna från fackelblomstren i fuktigare sänkor. Renfanans gula blomsamlingar
brukar avsluta sommarens färgfyrverkeri, sedan torkar det mesta av vegetationen bort i
juli- och augustihettan. Andra växter med
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mindre lysande färger gör sig märkbara med
starka dofter. Vänderotens och strättans nästan kväljande sötaktiga dofter blandas med de
friska kryddoftande från malörtruggarna, och
med dem från hällarnas fågelspillning, fiskrester och döda fågelkroppar. Kommer man
innanför dessa rika öar, tycker man nästan att
det blir alldeles tyst i luften, och de många
lysande färgerna ersätts på de inre skären av
diskreta nyanser av grönt, grått och brunt från
enbuskar, berghällar, lavar och soltorkat gräs.
Gyttret av öar från Storrö ända in till Hartsö
kan tyckas fattigt och enformigt, men vid en
närmare undersökning finner man att varje ö
har sin speciella karaktär. Storrö, eller Stor-Rö
som den kanske rätteligen borde skrivas, liknar till sina former ett väldigt, strandat slagskepp med stäven utåt havet. "Fördäckets"
flata klipp-platå stupar nästan lodrätt ner i vågorna, mitt på ön höjer sig ett högt bergparti
som en kommandobrygga, där ett gammalt
sjömärke ger illusion av trasig rigg, och inåt
land, eller "akteröver", avslutas ön av en svagt
välvd, avsmalnande bergrygg. Kring "tornet"
växer en nästan ogenomtränglig djungel av
gamla vridna och vindpressade enbuskar, på
andra ställen ligger mattor av rödbrunt kråkris, och i ett par klippbäcken finner man riktiga små hjortronmossar, vitfläckiga av ängsull
och blommande hönsbär. Några få låga träd,
mest tallar och alar, finns det också på ön, och
det har varit tillräckligt för att locka ett par
kråkor att slå sig ner där ute. De har blivit
verkliga äggspecialister och gör utflykter till
alla öarna omkring, och överallt längs stränderna och på klipporna ser man urdruckna
ägg som spår efter deras tjuveri. Bortsett från
kråkorna och en eller ett par törnsångare, som
man oftast ser smygande omkring i ljungen,
kråkriset eller bland enbuskarna, så tycks ön
nästan fågeltom. Fattigdomen är dock endast
skenbar: på alla dessa inre öar häckar det stora
flertalet ejdrar och svärtar, väl dolda i den täta
vegetationen. Långt inne under enrismattorna, ute i de stora gräsfälten eller i skrevornas
träjonsruggar trycker honorna hårt över sina
ägg i de dunkransade redena. Ejdern är inom
Hartsöskärgården den talrikaste av alla fågelarter, och 1949 fanns säkert minst 300-350
bon inom det nu fridlysta området. Omkring
1952 märktes en tydlig minskning, men nu är
antalet åter i stigande, vilket man ju för övrigt kunnat konstatera längs så gott som hela
ostkusten, säkerligen beroende på det ökade
skyddet under våren. Även svärtorna ökar i
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antal. Hartsöskären är också sedan gammalt
kända för att vara ett av de bästa tillhållen
för den sällsynta grågåsen. Det är mycket
svårt att få en exakt uppfattning om antalet,
eftersom de visar en nästan otrolig vaksamhet och skygghet, och de mindre flockar som
man ibland lyckas få se, är säkert oftast kringströvande ej könsmogna exemplar. Om man
skulle våga sig på en gissning, så skulle antalet
häckande honor kanske kunna sättas till lägst
2 och högst 5. Under ruggningen i juni-juli
ligger gässen längre ut till havs och går endast
iland på de allra yttersta öarna, där man finner
deras spillning och fällda fjädrar i stor mängd,
i synnerhet kring sötvattensamlingarna i de
största hällkaren. Jämfört med Storrö så är de
många skären in mot Hartsö och Enskär betydligt lägre; där växer mindre med enbuskar
och mera gräs, och rönnar, alar och småbjörkar
börjar bli rätt talrika. Nästan alla öarna här är
oregelbundna och sönderskurna med mängder av små lugna vikar, där man genom det
klara vattnet kan se den gulbruna blåstången
röra sig för svallen, som tränger in utifrån de
större djupen. Även om det alltså finns många
lämpliga små hamnar, så måste dessa farvatten
säkert ändå alltid verka avskräckande för den
som råkar in däri med någon större båt. Det
vimlar av grund och stenar, och att sjökortet
inte alltid är att lita på, kan man bl.a. se när
man konstaterar, att det på kortet saknas en
över 100 meter lång ö öster om Flatskär.
Om man bortser från ejdern och svärtan, så
är det inte de stora öarna här inne som är
fågelrikast utan snarare de små, nästan kala
hällarna i sunden mellan dem. Dessa småöar
är till största delen beklädda med lavar, på de
vertikala ytorna liksom raggiga av Ramalinaarter, på de horisontella med en lysande gul
lav, Xanthoria parietina, som för sin trivsel
just är beroende av en riklig gödning med
fågelspillning. I bergsprickorna växer gul fetknopp, brunbränt kort gräs och mossor, och
det är i grunda små gropar i denna vegetation,
som man oftast finner tärnornas grönbrunspräckliga ägg.
Silvertärnorna överväger i antal, men fisktärnor förekommer också, fast de är talrikare
längre inåt Bergö. Såsom man kunnat konstatera på många andra håll i Östersjöområdet
så håller roskarlen även här samman med tärnorna. Varje tärnkoloni har i regel sitt eller
sina roskarlpar, och under senare år har en

tredje fågelart, viggen, slutit sig till dessa fåglar. I slutet av 40-talet fanns viggen redan med
några få par vid Hartsö, och antalet har nu säkert mångdubblats. Viggens snabba spridning i
våra skärgårdar är ett nytt belysande exempel
på hur fort förändringar kan inträffa i fåglarnas utbredning. Ett kanske ännu bättre exempel har man kunnat följa under de allra sista
åren. Knölsvanen har väl i långa tider alltid
ansetts som en av de mest typiska arterna för
den näringsrika lerslättsjön, men på några få
år har den nu också blivit en vanlig fågel i alla
den svenska Östersjökustens vassrika vikar.
Det märkligaste är dock att den sedan spritt
sig vidare även till de kargare utskärgårdarna
och att den inte längre är beroende av stora
vassar för sin häckning. Bon kan nu dras samman på små öppna, oskyddade skär. År 1949
fanns ännu inga svanar vid Hartsö, 1953 höll
flera exemplar till utanför Enskär, och 1955
häckade minst fyra par kring Hartsö, därav två
inom det fridlysta området. Vem skulle för
bara ett årtionde sedan kunnat tänka sig att
finna knölsvan häckande som närmaste granne med t. ex. tobisgrissla eller havstrut? Och
ändå är det just vad man nu kan finna utanför
Hartsö, även om dessa öar naturligtvis måste
anses ligga nära knölsvanens yttre gräns samtidigt som de utgör de andra två arternas innersta häckningsplatser. Tobisgrisslan är betydligt
fåtaligare än sin nära släkting tordmulen; kanske häckar ca. 10-15 par inom hela området,
men dessa par är väl utspridda bland alla öar
från Ljusskär nästan ända in till Hartsö.
Fiskmås, rödbena, gräsand, småskrak, kråka,
sädesärla och stenskvätta är ytterligare några
arter, som man träffar på häckande mer eller mindre allmänt. Men det finns också en
del fåglar som gärna strövar omkring bland
öarna utan att bli bofasta där. I juni drar stora
flockar av nyss utflugna starungar från ö till
ö, små lövsångare fångar insekter i skärens
rönnar och småbjörkar, och mellan öarna kan
man överraska översomrande storlommar och
knipor. Kringströvande storspovar och tofsvipor träffar man kanske också på i juni, då de
redan vid denna tid börjar dra söderut. Kring
Enskärsfladen, viken längst in mot Hartsö,
växer rikligt med tät bladvass, och den har
varit tillräckligt kraftig för att locka ett par
skäggdoppingar till bosättning. Att se dessa
eleganta, typiska insjöfåglar på tillfälliga utflykter ute bland kala skär och klippor ger ett
lika främmande intryck som att finna knölsva-

nen ruvande där ute. I vassarna håller också
ofta rätt stora flockar av gräsänder till, och
storskrakkullar kommer ibland på fiske längs
vasskanten och i bukterna innanför. Av djuren är det överallt i hela skärgården fåglarna
som ger liv åt landskapet, och ändå finns det
naturligtvis många andra, fast de föredrar att
hålla sig dolda så mycket som möjligt. Grästorven på alla skär, från de allra yttersta ända
in till Hartsö, är på nästan varje kvadratmeter
underminerad och genomgrävd av vattensorkarna. Ibland hinner man också få en skymt av
dem, när de snabbt sätter sig i säkerhet ner i
något av sina många hål. Sorkrikedomen förklarar väl också delvis varför huggormen är så
oerhört talrik på vissa av de större gräsklädda
holmarna - ibland stöter man på dem solande
sig med bara några meter mellan varje exemplar. Grodorna i sötvattensamlingarna och
mängden av fågelungar på skären bidrar säkert också till överflödet på orm. Uttrarna har
många stora stenrösen att gömma sig i, och på
hällarna i vattenkanten ser man ibland spillning och fiskrester från deras måltider. Hare
och räv kan naturligtvis på vinterisarna ta sig
ut på öarna, men någon fast stam kan man
inte tala om annat än på Hartsö och Enskär.
Denna senare ö är omkring två kilometer lång
och delvis skogklädd, och där finner man tidvis
både älg och rådjur. Sommaren 1949 kalvade
t.o.m. en älgko i en undangömd fuktig sänka
på en av de yttersta skogklädda småöarna utanför Hartsö. Orren är förvånansvärt vanlig
just ute på dessa öar, säkert talrikare där är på
de flesta ställen inne på det angränsande fastlandet. Till spelplats väljer dessa skärgårdsorrar ofta de kala, rundade topparna av småskär,
och där kan rätt många tuppar samlas under
de tidiga vårmorgnarna. Troligen är det de
stora enbusksnärjena som särskilt tilltalar orren, och de lockar också många andra typiska
buskmarksfåglar, t.ex. koltrast och taltrast,
bofink, ärtsångare, trädgårdssångare och trädpiplärka. Eftersom lövträdsinslaget också är
ganska stort på Enskär, och ruttna stammar
får stå kvar där, så kan man vänta sig att finna
flera slag av mesar, rödstjärt, svartvit flugsnappare och andra hålbyggare.
Verkligt grov, hög skog växer dock först inne
på Hartsön, men där är den också av ovanliga dimensioner. Man kan gott kalla skogen
på den sydvästligaste halvön för urskog. Inga
spår av avverkningar kan upptäckas, väldiga
granar, tallar och enstaka lövträd tävlar här
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om ljuset, och kors och tvärs ligger av stormarna kullvräkta trädstammar. Området kan
gott kallas unikt, ty under de senaste årtiondena har avverkningar gått förhärjande fram
över storskogen inne på så gott som alla andra
större skärgårdsöar. Man måste verkligen vara
särskilt tacksam för att denna halvö fick inbegripas i det nu fridlysta området, dels för
den säregna vegetationen men också för att
därmed möjligheter finns för att området skall
kunna bli en verkligt skyddad fristad för ett
av skärgårdens havsörnspar. Björksunds skärgård har alltid varit känd som ett stamtillhåll
för denna skärgårdens ståtligaste fågel, men
förföljelsen av örnarna var under 1900-talets
första årtionden så svår, att havsörnen stod
nära utrotning även här. Trots fridlysningen
år 1924 kunde någon riktig ljusning i örnsituationen knappast märkas; på många håll i
andra skärgårdar fördrevs örnarna helt, men
kring Hartsö lyckades de hålla sig kvar. I början av 5O-talet kunde en verkligt påtaglig ökning av havsörnarna observeras där, så att man
enligt uppgift kunde få se riktiga ansamlingar
på mer än tiotalet fåglar. Säkert var dock flertalet av dessa översomrande, icke häckningsdugliga örnar. Under år 1955 lär en svagare
minskning ha kunnat observeras, men situationen för havsörnen i södra Södermanlands
skärgård måste ändå sägas ha ljusnat jämfört
med tillståndet för ett 10-tal år sedan.
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Inne i storskogen på Hartsöns sydvästra udde
hörs ljudet från vågorna bara som ett svagt
brus. Går man mot ljudet i söder, blir skogen alltmer småvuxen och tallarna knotiga
och vindvridna. Den mjuka fuktiga mossan
från granskogen övergår snart i knastrande
torra lavmattor, nödtorftigt skylande vallar av
rundnött klappersten. Ytterst mot havet står
en spetsig, vindhärjad linje av sönderblåsta
granar, sedan ligger de väldiga klapperstensvallarna liksom trappstegsformigt anordnade
ända ner till vattnet, där vågorna kastat upp
en våtglänsande brunröd tångvall. Och därefter ligger havet öppet ända till horisonten.
Därute i sydväst skymtar man Hävringeöarna,
och mot sydost utbreder sig hela den nu fridlysta övärlden med alla sina kobbar och skär.
Det känns som en oändligt stor lättnad att
veta, att dessa öar i framtiden skall få förbli
lika orörda som nu; inga stugor kommer att
smällas upp på skärens rundslipade hällar,
inget motorknatter kommer här att överrösta
tärnornas, strandskatornas och trutarnas rop.
Fridlysningen av Hartsö utskärgård är utan
någon som helst tvekan en av de stora milstolparna för det svenska naturskyddsarbetet,
och man hoppas bara att det skall gå att rädda
ytterligare andra kuster och skärgårdar, innan
det snart blir för sent.
Kärrsnäppa och sandlöpare
Foto: Leif Nyström, www.leifnystrom.com

Fågelåret 2016
vid Sörfjärden
Islossningen dröjde till den 27 mars och blev
därmed någon vecka senare än normalt. Vintern hade annars varit mild med endast en kall
period i januari. Under fåglarnas häckningsperiod var vädret gynnsamt. Det var ovanligt
gott om bladlöss i vassarna. Många arter återhämtade sig efter förra årets bedrövliga häckningsresultat.
Idö märkplats

Ringmärkningen av vassfåglar vid Idö märkplats pågick som vanligt under 25 sextimmarsdagar under perioden 5 juli-26 oktober.
Resultatet blev 735 märkta fåglar och bättre
än fjolårets bottenrekord på låga 415. Nu påverkades årets resultat negativt av att bandspelaren tidvis inte fungerade under augustiseptember. Skillnaden mellan med och utan
tillgång till bandspelare var påtaglig. Under
nio dagar utan bandspelare fångades 14,1
fåglar/dag, under sju dagar med bandspelare
46,8 fåglar/dag. Om man kompenserar för
bortfallet skulle antalet fångade fåglar kunna
ha uppgått till cirka 1030, d.v.s. något över de
1017 som är medel för den jämförbara perioden 2001-2012. Året 2016 kan därför anses
som ett normalår i Idö-vassen.
Skäggmesarna återhämtade sig mycket bra.
Trots den strejkande bandspelaren märktes
254 ex att jämföra med medel för åren 20012012 som är 141.
Av mindre vanliga arter kan nämnas vattenrall
(2), trastsångare (3), gräshoppsångare (1),
vassångare (2) och kärrsångare (1).
Helt ny art för verksamheten var bergfink (2
ex 13.9). Anmärkningsvärt är att ingen blåhake fångades denna höst. Detta har inte inträffat tidigare under de 35 år som verksamheten pågått. Det var ju på de till synes goda
möjligheterna att ringmärka blåhake just här,

som märkplatsen valdes 1981, och som hittills givet 1208 ringmärkta blåhakar. Skäggmesarna hade ett bra år 2016.
Fågelskären

Inventeringen av Mälarens fågelskär fortsatte
i år efter ett uppehåll 2015. Till skillnad mot
den första tioårsperioden gjordes inga landstigningar med boräkning på öarna (i vårt fall
Fingerborgen, Svavelgrund och Dyskär) utan
endast spaning från båt. Arbetet utfördes den
2 juni av Lars Broberg och Kaj Sjunnesson.
Därvid framgick bl.a. att Svavelgrundet i år
dominerades av häckande gråtrut (ca 60 ex
närvarande) och Fingerborgen av skrattmås
(ca 300 ex) plus en mindre koloni av gråtrut
(ca 30 ex) och fisktärna (ca 20 ex). I år fanns
det varnande havstrut på både Svavelgrund
och Fingerborgen. På Dyskär var det däremot
nästan tomt på fågel; ön var också delvis igenvuxen av nässlor m.m. Öarna kommer i fortsättningen att inventeras endast vartannat år.
Havsörn

De två kända paren lyckades i år med häckningen och födde upp en respektive tre ungar.
Samtliga ringmärktes av Projekt Havsörn den
18 maj. Alla fyra ungarna kunde ses flygande
vid boplatserna i början av juli. Avståndet
mellan årets boträd var 2600 meter.
Fiskgjuse

I början av 2000-talet fanns nio kända boplatser vid Sörfjärden. Därefter har antalet stadigt
minskat. Sedan 2013 ligger ribban nere på fyra
par. Vid årets kontroll i juli fanns det ungar i
tre bon, medan det fjärde paret misslyckats. Det
nya paret vid Lindholmarna var tyvärr det som
avbröt häckningen under ruvningstiden i maj.
Det hade just etablerat sig och byggt nytt bo i
en tidigare förberedd och toppad al, som är synlig från Rördromstornet. Fiskgjusar har i år varit
sedda vid Sörfjärden 5 april-10 september.
Föreningen Södermanlands Ornitologer | 129

Fiskgjusebo, Foto: Lars Broberg

Rördrom

Totalinventerad även i år. Räkning av tutande
hanar pågick 10 april-31 maj och gav 15 stationära hanar, tre färre än 2015. Fåglar hörda
15 mars-14 juni. De två satellitdrommarna,
som fick sina sändare 2013, har hört av sig
även i år. Tekniken fungerar tyvärr inte under
vintern trots batteri med solpaneler. Den ene
befann sig den 17 mars i inre Bråviken för att

sedan söka sig upp till Mälaren, till området
mellan Överselö och Aspö, där den rörde sig
mellan Roka udd, Hagbo och Kyaviken fram
till den 21 juli, då sändaren tystnade. Den
andre valde i år att enbart uppehålla sig i Sörfjärden, främst i den norra halvan mellan Koholmen och Björsund. Sändaren fungerade 20
april-9 september.
Lars Broberg
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Gäss, tranor och sångsvanar
i odlingslandskapet
Stora flockar av gäss, tranor och sångsvanar
är tidiga tecken på att en ny vår är på gång.
För naturälskaren är detta en välkommen syn,
men för lantbruket kan de stora fåglarnas bete
och tramp på höstsådda grödor orsaka skador
och medföra mindre skörd senare under odlingssäsongen. Under ledning av länsstyrelsen
har en arbetsgrupp under flera år arbetat med
att insatser för att förebygga allvarliga skador
för jordbruk och andra näringar i landskapet
kring Sörfjärden. Målet är att förebygga skaderiskerna, innan skadorna når en sådan omfattning att ekonomiska ersättningar för viltskador blir aktuella.
Gåsåkern – föda och matro till hungriga gäss
Avledningsåkern vid fältstationen har nu varit
i bruk sedan 2010. Stugvärdarna vid fältstationen har, liksom under tidigare år, noterat
antalet fåglar under de tider då stationen varit
helgöppen. Säsongsmönstret under 2016 liknar föregående år, med toppar i antalet fåglar
under vårens flyttperiod. Under sensommar
och höst finns riklig tillgång till spillsäd på
nytröskade åkrar, som alternativ till gåsåkerns
utbud och besöken på åkern är då glesa.

Av den ursprungliga fröblandningen från
2010 återstår nu främst vitklöver, lucern och
diverse vallväxter. Det är nu dags att göra en
nystart med jordbearbetning och nysådd av
grödor som är särskilt attraktiva under tidig
vår. Korn är ett sådant alternativ. Att gåsåkern
har fungerat som avledning har visats i en statistisk utvärdering av inventeringsdata och ett
fortsatt brukande av åkern är angelägen.
Ny treårsplan för 2017 - 2019

Arbetet med förebyggande åtgärder har styrts
med hjälp av treåriga handlingsplaner som tagits fram i samverkan mellan representanter
för markägare, brukare, Naturskyddsföreningens, ornitologernas och jägarnas lokalavdelningar. Tidigare planer har varit fokuserade
mot grågäss, men inför nästa period utökas
planen så att den också omfattar tranor och
sångsvan. Beslut om handlingsplanen för nästkommande period togs av Länsstyrelsen under december 2016, efter samråd med länets
Viltförvaltningsdelegation.
För att få säkrare underlag till planen genomfördes under våren 2016 en enkätundersök-

Fig.1 Antalet grågäss på den ca 7 ha stora gåsåkern vid tre tidpunkter under dagen.
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ning bland markägare och brukare i området.
Svaren från 17 brukare av 32 tillfrågade visar
att skadesituationen är under kontroll, men
att fortsatta insatser för att förebygga allvarliga skador är nödvändiga. Markägarna pekar också på problem med andra värstingar i
landskapet – vildsvinen. Utöver enkätsvaren
så har siffror från ornitologernas gåsräkningar
under vår och höst varit till stor nytta för att
bedöma populationsutvecklingen, nationellt
och lokalt.
De åtgärder och insatser som nu planeras är
en fortsättning av tidigare d:o – stängsling
för att skydda strandnära åkrar, avledningsåker, skrämsel med bistånd av en resursperson
(”skrämselkonsulent”) och skyddsjakt. Framför allt stängslingen och avledningsåkern kräver löpande tillsyn och skötsel. En förutsättning är dock att tillräcklig finansiering finns
tillgänglig (ur viltskadeanslaget, som fördelas
via länsstyrelserna).

Grågäss
Foto: Leif Nyström, www.leifnystrom.com
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Möten och information

Grågåsgruppen, med representation från
länsstyrelsen, lantbrukare, ornitologer, naturskyddsförening, jägare och Viltskadecenter,
har haft två möten under året. Uppdateringen
av handlingsplanen har varit en viktig punkt
på dagordningen, utöver aktuella frågor och
information.
God kontakt och kommunikation med markägare och brukare är nödvändig för att informera om skadeförebyggande åtgärder och fånga
upp eventuella förändringar i problembilden.
Grågåsgruppen har erbjudit medverkan vid
lantbrukarnas möten och fältvandringar (LRF
och HSH) och kan också lämna bidrag till
länsstyrelsens informationsmaterial.
Mer att läsa om stora betande fåglar finns på
fältstationens webbplats, www.rordrommen.
nu.
Lars Ödman, Grågåsgruppen vid Sörfjärden
Sebastian Olofsson, Länstyrelsen Södermanland

Räkning av gäss
vid Sörfjärden 2016
Medlemmar från fågelklubbarna i Eskilstuna /
OKE och Strängnäs/ SOK genomför punkträkningar av gäss och sjöfåglar under några
viktiga faser i gässens årscykel vid Sörfjärden.
I nedanstående tabell visas marsräkningen
av grågäss vid Sörfjärden mellan åren 2008
– 2016. Räkningarna är utförda vid tiden för
islossning eller då vi bedömt att de flesta grågässen har kommit fram till sin häckningsmiljö.
Alla årens räkningar företas dock under mars
månad. Denna räkning sker i gryningen då gässen efter nattvila lämnar fjärden för födosök
på omkringliggande fält. Av nedanstående tabell framgår att de grågäss som söker sig till
Sörfjärden för att häcka, inklusive de yngre individer som ännu inte är könsmogna, uppgår
till ca 600 individer med en trend som varken
är stigande eller sjunkande. Genom åren har
vi även flertalet år räknat grågässen vid ett
tillfälle under maj månad för att då kunna dra
bort det icke häckande beståndet från marsräkningen. Härvid har ca 2-300 individer kunnat
räknas bort varför det häckande beståndet vid
Sörfjärden har legat i storleksordningen 150 –
200 par under hela perioden 2008/2016.

Vi bedömer att den begränsning av grågåsens
livsrum under häckningsfasen som har skett
medelst gåsstängsling utmed större delen av
Sörfjärdens västra sida, innebär att populationen häckande grågäss begränsas till ca 150/200
par då födotillgången utmed de instängslade

strandängarna inte tillåter en större häckande
stam med föda till ej flygga gässlingar. Den begränsade födoresursen utmed strandängarna
avskild med gåsstängsel mot begärlig åkerareal
har grågässen snabbt anpassat sig till.
Under övriga tider på året efter ungomvårdnaden har vi begränsade möjligheter att påverka
numerären av grågäss vid Sörfjärden. Redan under ruggningsfasen från midsommartid hänger
Sörfjärdens numerär på om fjärdens häckande
bestånd stannar kvar eller väljer att rugga någon annanstans. Här har säkert havsörnens närvaro med flera par vid fjärden en påverkan var
gässen kan känna sig trygga under denna känsliga fas i sin årscykel. De senaste åren verkar
ruggningen i så stor utsträckning som möjligt
ske utanför Sörfjärden.
Under sensommar och höst samlas åter gäss i
och omkring fjärden i vad vi kan kalla en fas för
överlevnad innan matsituation och klimat gör
att gässen flyttar söderut. Detta skeende följs
genom två nationella räkningar, en i mitten av
september och en i mitten av oktober. Vid årets
septemberräkning, den 18:e, noterades ca 2900
grågäss, 0 kanadagås och 6 vitkindade gäss liksom 7 sädgäss. Detta är en rel. låg siffra mot tidigare års septemberantal på 3000/5000 gäss. En
stor del av åkerarealen var i år redan höstsådd
vilket kan påverka beståndet runt Sörfjärden.
Under oktoberräkningen, den 16:e, 2016 noterades ca 2000 grågäss, 5 kanadagäss, 5 vitkindade gäss och 10 ob. Fjäll/bläsgäss. I oktoberräkningarna skiljer sig antal gäss markant åt
mellan åren, främst beroende på klimatförhållanden och hur mycket ej plöjda arealer med
stubbåkrar som finns kvar för födosök.
För fågelföreningarna OKE och SOK i gåsgruppen
gm / Lennart Eriksson
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Sädgås
Foto: Leif Nyström, www.leifnystrom.com
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Gäss på Labro ängar
					

Nyköping 2016

Under 2016 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 nio tillfällen, fem under våren och fyra under sensommaren. Alla observationer har rapporterats i Artportalen och kan hittas på ett specifikt projektnamn: Gäss Labro/Sjösaviken 2016.
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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.
Resultat
Grågås

Under vårens fem besök noterades grågäss på
Labro ängar med följande siffror:
• 29 mars: 40 rastande på Labromaden
• 12 april: 44 rastande på Labromaden
• 27 april: 7 rastande på Labromaden
• 10 maj: 12 årsungar på Labromaden
• 13 maj: 20 adulta + 10 årsungar på Labro
maden
• 13 maj: 110 rastande på norra delen av Sjösaviken
Bläsgås - Vitkindade gäss
Foto: Leif Nyström, www.leifnystrom.com
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Under sensommaren noterades följande siffror:
• 28 juli: 400 rastande på Labromaden
• 18 augusti: 125 rastande på Labromaden +
16 på norra delen av Sjösaviken
• 19 augusti: ca 1000 rastande på Labromaden
• 25 augusti: 950 rastande på Labromaden
Kanadagås

Den 27 april observerades 3 ex, men inga kanadagäss sågs vid de andra besöken på våren.
På sensommaren sågs 12 ex den 18 augusti
och 23 ex den 19 augusti. Alla dessa sågs på
Labromaden.
Vitkindad gås

På våren sågs vitkindad gås vid tre av besöken:
• 12 april: 2, ett par, på Labromaden
• 27 april: 25 på Labromaden
• 13 maj: 4 på Labromaden
På sensommaren sågs vitkindad gås vid två av
besöken:
• 19 augusti: 215 rastande på Labromaden
• 25 augusti: 220 rastande på Labromaden
Karin Lindström

Måslådor
Dessa har visat sig attraktiva för framför allt
fiskmåsar. Dessa är öppna lådor på ca 30x30
cm spikade på en stolpe som körs ner i gyttjan med en liten tvärslå, som hindrar den att
sjunka för djupt. Dessa lådor blir svåråtkomliga för minken, som är en svår skadegörare på
all sjöfågel.
Måslådor är uppsatta väl synliga från Rördromstornet och Kvarnbäckstornet. Där finns
6 stycken och 3 av dem brukar varje år vara
bebodda. Då vi har skolelever i maj-juni, finns
alltid ruvande fiskmåsar vid lådorna utanför
Kvarnbäckstornet. De bruna kärrhökarna blir
alltid antastade, då de kommer för nära.
På Dyskär finns fyra måslådor på de stubbar,

som har knipholkar längre ner. De har alltid
varit bebodda utom den gångna våren, då inga
måsar eller tärnor häckade på ön på grund av
hög vegetation. Även skrattmåsar har bott i
dessa lådor.
På öar i Hovgårdsdammen (Solö) finns också
fyra måslådor uppsatta. De senaste åren har
två par häckat där.
Beträffande holkarna är det viktigt, att de rensas varje år, så att skadeinsekter ej finns kvar,
och att getingbon tas bort, så att det finns
plats för nya bobalar. Det är ju också givande
att följa häckningsresultaten år från år.
Ture Persson, Askare Vansö

Vassröjning vid måslåda
Foto: Lars Broberg
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Fiskgjuse
Foto: Pekka Pulsa

138 | Det sörmländska fågelåret 2016

The Seven summits
Fågelskådarversionen
The Seven summits kallas de högsta bergstopparna i de sju världsdelarna. Inom bergsbestigarsporten är det den största utmaningen man kan ge sig på, att klara alla de sju, och
helst under ett år. Efter livliga dispyter består de sju topparna av åtta stycken! Vi har sju
värdsdelar om man räknar in Antarktis. Diskussionerna har gällt två områden. I Europa är
det gränsen mot Asien som varit föremål utredning och om då Elbrus i Kaukasusbergen
är europeiskt. Så har det bestämts vara och Mont Blanc i Alperna förpassades därmed till
en plats i skuggan. Den andra stötestenen på listan handlar om Australien. På den australiensiska kontinenten finns Mount Kosciuszko med, i dessa sammanhang, ynkliga 2 228
meter över havet. Räknas dock hela Oceanien som en kontinent finns ett annat och i klättersammanhang betydligt tuffare berg, Puncak Jaya, ibland även kallad Carstensz pyramid.
Detta berg ligger på Nya Guinea och är hela 4884 m.ö.h. Personligen har jag klarat två
(nästan) av de sju (eller åtta) och fler lär det inte bli, -jag är trots allt skådare och inte alpinist.
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Nu är det inte så att den aktive fågelskådaren
drar sig för att ta sig till väders, syftet är dock
ett annat än bergsbestigarens där det i första
hand handlar om att ta sig så högt som möjligt
med livhanken i behåll. Skådaren har ädlare
syften (?). Här gäller det att ta sig upp för att
se mer och framför allt fler (fåglar). Det som
oftast bestigs är då fågeltorn. Jag försöker därför slå ett slag för en Sörmlandsfågelskådarversion av The Seven summits. Varför inte
göra ett försök att bestiga alla under ett år?
Kanske kan det inte bli under 2017 eftersom
ett torn fattas, men förhoppningsvis i en snar
framtid. Resultatet, förutom fåglarna, kommer att bli en ökad kunskap om våra olika
fågellokaler.
Så var det urvalet. Här kan jag anta att det
finns lika många åsikter som fågelskådare. Alla
har sina favorittorn så istället för att fråga efter
goda råd så tar jag självsvåldigt det beslutet.
Min ambition att geografiskt sprida de sju och
kanske beskriva något lite mer udda torn.
1 Fågeltornet vid Kungsudden Kungsör.

Är detta Sörmland? Ja, i högsta grad. Historiskt sett ligger nästan hela Kungsörs kommun
i landskapet Södermanland. Sen har olyckliga
omständigheter inneburit att det nya påfundet Länet inneburit att kommunen hamnat i
Västmanland. Innevånarna i Kungsör är dock
stolta Sörmlänningar och bör behandlas med
all den respekt som den tillhörigheten förtjänar. Kungsudden är platsen där Gustav Vasa
på 1500-talet hade en kungsgård. Området är
nu ett hembygdsmuseum med café och allt annat som hör till den verksamheten. I kanten av
området, med utsikt över Arbogaåns utflöde i
Mälarviken Galten, ligger detta fågeltorn.
Tornets värde är, enligt mitt tycke, placeringen
i ett välbesökt område. Hit kommer troligen
inte bara fågelskådare utan det inbjuder också
”vanligt folk” att under en promenad i Kungsgårdsområdet gå upp och titta på fåglar. Men
om man nu är fågelnörd utan ambitioner att
ta del av Gustav Vasas gärning? Jo, det är en
bra lokal med många spännande obsar. Gäss
med fjällgås i topp och 25 arter vadare på
2000-talet, vilket är bra för en inlandslokal.
På Kungsudden finns något för alla.
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2 Folkestatornet Eskilstuna

Folkestatornet ligger i kanten av Ekeby våtmark, ett område som inte behöver någon
närmare presentation i skådarkretsar. Ekeby
våtmark är liksom Kungsudden en tätortsnära
fågellokal. Här kan vi verkligen gratulera Eskilstuna till att ha en sådan förstklassig fågellokal på cykelavstånd. Området är populärt.
Under mina besök, ofta vardagar, har det
alltid varit några personer som strövat runt
bland dammarna i våtmarken. I området finns
flera torn men mitt favorittorn är det torn
som ligger invid Folkestaleden. Härifrån har
man en fin överblick. Mitt bästa minne är när
fiskgjusarna kommit in och fiskar i våtmarken
precis framför tornet. En fantastisk känsla att
ha fiskgjusar på klappavstånd bara några meter från den brusande Folkestaleden. Det går
bevisligen att förena tätort med högkvalitativ
skådning.
3. Sjövikstornet Vingåker

Det är något speciellt med att smyga fram
till ett fågeltorn. Särskilt spännande är det
när det är en spång som genom våtmark eller strandskog leder fram till tornet. Här vid
sjön Kolsnaren utanför Vingåker finns såväl
ett torn i ett fint fågelområde som en vindlande spång genom en sångartät strandskog.
Vilken tid som är bäst för ett besök är givetvis
en smaksak. Den tidiga våren är en period då
många gärna vill ut efter en vinterdvala som
endast kryddats med de välbekanta stannfåglarna. Den tidiga våren, då isarna ännu ligger
på de flesta sjöar är en bra tid för Sjövikstornet. Vingåkersåns utflöde i Kolsnaren skapar
en stor vak invid tornet. Här samlas de första
gås- och andflockarna som ger skådaren hopp
om vår. Senare kommer alla de andra fåglarna.
Och då menar jag ALLA. Sjövikstornet har en
lång och spännande artlista, inte minst när det
gäller sångare som befolkar vassarna runt tornet.
4. Högtorn/Fräkensjöberget Gnesta

Här gör jag ett avsteg från konceptet ”traditionella fågeltorn”. Högtorn är ett utsiktstorn
längs Sörmlandsleden. Anledningen till att
det är med i listan är högst personlig. Högtorn
ligger i min barndoms fågelmarker och erbjuder helt andra fåglar än vid de traditionella
fågeltornen, som ofta ligger i anslutning till
våtmarker. Högtorn är ett av Sörmlands högre berg, 92 m.ö.h och helt omgiven av storskog. Hit återvänder jag gärna tidiga morgnar

i april efter mina tjäderspelsexpeditioner. Att
en klar och kall morgon stå i detta torn är något extra. I de omgivande hällmarkerna spelar flera trädlärkor. Orrarna bubblar, ofta väl
exponerade i någon trädtopp och korsnäbbar
flyger runt på nära håll. I Fräkensjön nedanför
berget hörs tranor och sångsvan. Storskogskänslan är påtaglig, särskilt med tanke på att
området ligger i anslutning till det tidigare
vargreviret vid Sjunda . Till Högtorn får man
gå till fots några kilometer längs Högtornsleden. Denna led börjar på Östra sidan av sjön
Klämmingen.
5 och 6. Strandstuviken och Labro Nyköping

Nyköping har flera mycket produktiva fågeltorn som bör besökas. Staden omges av stora
områden med betade strandängar. Biotopen
är ganska unik om vi ser till de stora arealer som hålls öppna. Strandängarna går över
i grunda havsvikar belägna längs Östersjöns
västra sträckled. Detta tillsammans med två
välplacerade fågeltorn gör att vi här har två
av landskapets mest uppskattade besöksområden, Strandstuviken och Labro. Vinterns
jätteflockar av vigg och bergand är spektakulära. Sensommarens vadare och därefter ett
imponerande rovfågelsträck gör att de båda
tornen är väl värda ett besök, året om. Nämnas bör att Labrotornet är fågelföreningen
Tärnans räknarplats under Tornkampen, den
tävling där svenska och finska fågeltorn en dag
i maj tävlar om vem som noterar flest arter.
2014 levererade Labro hela 82 arter, något
som renderade en hedrande 11:e plats i landet. Hedrande med tanke på konkurrensen.
Att utmana Södra lunden och Bejershamn på
Ölande eller Stockviken på Gotland kräver
mod.

vassbård brukar effektivt hindra all överblick.
Trots avancerade balansakter på parkbänkar
brukar det inte bli den utdelning som efterfrågats. Tänk om någon i Oxelösunds kommun kunde ta initiativet till en liten plattform. Det skulle räcka med en dryg meter för
att få en rimlig överblick. Med tanke på att
kylvattendammarna ligger i anslutning till ett
parkområde med många besökare så skulle en
plattform säkert glädja även icke specialiserade naturflanörer. Jag skickar den bollen till
Oxelösunds kultur- och fritidsförvaltning.
Ja, det var hela listan. För den som vill jobba
på tornlistan och kryssa av de sörmländska
fågeltornen hänvisar jag till fullödiga anvisningar i guiden Fågellokaler i Sörmlands län
utgiven av Sörmlands fågelklubbar.
Bertil Karlsson

Brannäs våtmark
Foto: Jan Gustafsson

7.?

Så återstår det sjunde fågeltornet. Det finns
en del att välja på. Tornen vid Näsnaren eller
Söderfjärden? Kanske Grinda våtmark utanför Tystberga? Troligen har du som läser detta
ett torn som du tycker skulle platsa på listan.
Jag vill dock slå ett slag för ett torn som inte
finns, men som borde finnas. Här tänker jag
på kylvattendammen i Oxelösund. En gammal klassisk lokal för vinterbesök. Varje år
sker det bejublade Artrallyt i Tärnans regi. Ett
givet stopp i det intensiva letandet efter arter är just kylvattendammarna där brunänder,
krickor eller snatteränder förhoppningsvis
ska kunna adderas till listan. Men en förarglig
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Forsberg, Bertil Karlsson och Karin Lindström.
Regional Rapportkommitté:

Håkan Lernefalk, Katrineholm.
Sammankallande
Göran Andersson, Trosa
Per Flodin, Flen
Örjan Jitelius, Trosa
Jan Hägg, Nyköping
Kalle Brinell, Tierp
Petter Sundin, Strängnäs
Föreningen Södermanlands Ornitologers
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Tormod Kelén har under året svarat för hemsidan och dess aktualitet
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Valberedning

Mötet valde ordförande från respektive lokalförening att ingå i valberedningen enligt följande:
Judith Lambert, Flen (FOF), (sammankallande)
Leif Ekblom, Strängnäs (SOK),
Krister Aronsson, Katrineholm (KVO),
Lennart Eriksson, Eskilstuna (OKE),
Ingvar Jansson, Nyköping (Tärnan),
Medlemsantal

Medlemskap 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 2016 är drygt 600. Dessutom
tillkommer ett antal familjemedlemmar.
FSO:s årsbok

Årsboken ”Det sörmländska fågelåret 2015”
distribuerades till medlemmarna huvudsakligen under sommarmånaderna 2016
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Styrelsemöten under 2016

2016-01-21 Studiefrämjandets lokal i Flen
2016-02-28 Konstituerande styrelsemöte i
samband med årsmötet, Åsa folkhögskola
2016-04-25 Studiefrämjandets lokal i Flen
2016-06-02 Studiefrämjandets lokal i Flen
2016-19-27 Studiefrämjandets lokal i Flen
2016-12-05 Studiefrämjandets lokal i Flen
Årsmöte

Vid FSO: s årsmötesdag den 28 februari 2016
på Åsa folkhögskola deltog 48 personer. Under förmiddagens program för styrelse, och
övriga deltagare i de olika lokalklubbarna, gav
Jan-Eric Hägerroth en utförlig presentation
av pågående fjälluggleprojekt. Ingvar Jansson
gav en kort presentation av det inventeringsuppdrag av Kungsörn i Sörmland som FSO
fått av Länsstyrelsen. Projektet kommer att
engagera inventerare i alla FSO:s lokalklubbar och projektet leds och administreras av
fågelföreningen Tärnan. Ingvar Jansson informerade även om ett projekt med tillverkning
och utsättning av Ejderhus i skärgården. Olika
konstruktioner kommer att testas ute på Hävringe.
Lennart Eriksson informerade om lomprojektet och den upptaktsträff som kommer att

hållas den 3 mars, då Mats Eriksson från Projekt Lom kommer och presenterar den förstudie om telemetristudier av storlom som bl.a.
FSO varit med att finansiera.
Innan lunchdags överlämnade Ingvar Jansson
ett stipendium på 1500 kr ur Jörgen Israelssons minnesfond till Anton Johansson.
Efter lunch och innan årsmötesförhandlingar
presenterade Per Flodin, Jan Gustafsson och
Kalle Brinell det förslag till atlasinventering i
vårt rapportområde som Rrk Sörmland startar
upp under 2016 och som kommer att pågå
till 2019.
Hartsö-Enskär fågelstation 2016

Verksamheten 2016 bestod av inventering av
höksångare på Enskär samt inventering av de
yttre skären under häckningstid. Under hösten bedrevs ordinarie ringmärkning under
fyra och en halv vecka, med sedvanlig uppstartshelg 10-11/9. 1666 fåglar av 32 arter
ringmärktes. Inga nya arter för fågelstationen
noterades denna höst. En studiecirkel för
blivande ringmärkare och assistenter genomfördes, med studiebesök på Enskär under hösten. Verksamhetsledare: Göran Altstedt
Hävringe
Foto: Jan Karlsson
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Ekonomi

Ekonomin för verksamheten vid Hartsö-Enskär
ingår i FSO:s redovisning. Vid årets början var
föreningens egna kapital 107 153,65 SEK
och årets resultat blev ett underskott på 14
872,96 SEK. Eget kapital vid årets slut var 110
984,44 SEK. Föreningens räkenskaper i övrigt
framgår av balans- och resultaträkningen.
Externa årsmöten m.m.

Ingvar Jansson och Jan-Eric Hägerroth representerade FSO vid SOF-Bird Life Sveriges
årsmöte 9-10 april i Härnösand.
SOF-Bird Life Sverige kallade till landsråd
med de regionala föreningarna i Mellansverige den 27-28 november i Västerås. Ingvar
Jansson, Jan-Eric Hägerroth och Lennart Eriksson företrädde FSO på detta landsråd.
Ingvar Jansson och Per Flodin representerade
FSO under Rrk möte i Uppsala 12-13 november.

Avgivna yttranden m.m.

Flera remissärenden har behandlats under
2016. Ansökningar, remissvar och beslut finns
tillgängliga på FSO:s hemsida.
Övrigt

I länsstyrelsens ”Samverkansgrupp för naturvård” har Jan Gustafsson och Ingvar Jansson
representerat föreningen.
Ejderhusprojektet på Hävringe

Projektets syfte är att via ejderhus och enkla
platsbyggda skydd under ruvningen erbjuda
ådorna skydd mot predation från havsörnarna. Kan vi med denna relativt enkla åtgärd ge
skydd för ådorna under häckning är det ett
viktigt bidrag i att få en tillväxt hos ejdern.
Vindkraftsärende vid Ånhammar

Under året har FSO engagerat sig i detta vindkraftsärende. Yttrande om den fågelinventering som utförts av Eolus Vind har skett i FSO
regi. Styrelsen beslöt den 5/12 2016 att lyfta
detta ärende till SOF-Bird Life Sverige och
med hjälp av Mats Eriksson, Sv. Lomföreningen och Daniel Bengtsson/SOF Bird Life hålla
FSO uppdaterad på ärendegången och förankra eventuella yttranden i FSO styrelsen.
Fågelskyddet i Båven

Styrelsen har uppmärksammat länsstyrelsen
i Södermanland på fiskgjuseproblematiken i
sjön Båven. I skrivningen till länsstyrelsen har
vi pekat på hur vi uppfattar fiskgjusens status
och hur fågelskyddet för Båvens fiskgjusar kan
utformas i praktiken och vilka åtgärder som
FSO kan bidra med för att restaurera boplatser och samla in data på lyckade/misslyckade
häckningar med hjälp av bl. a. tillsyningsmännens arbete på Båven.
Vadsjöprojektet

I samband med sänkning av vattennivån under
juli månad via restaurerad pumpstation har
vattennivåer och hydrologin i sjön diskuterats
med markägare och djurägare. Fixpunkter och
vattennivåer har dokumenterats under hösten
2016 för framtida utvärdering och anpassning
av skötselåtgärder.
Ekonomiredovisning

Milo Redovisning AB i Nyköping har under
året skött FSO ekonomiska transaktioner då
kassörstjänsten under året varit vakant.
Svartsnäppa
Foto: Leif Nyström, www.leifnystrom.com
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Ornitologiska klubben i Eskilstuna/OKE
Verksamhetsberättelse
för 2016
Medlemmar och styrelse

Betalande medlemmar i OKE under 2016
har varit 127 medlemmar. I styrelsen ersattes
Kristina Hagman och Carl-Oskar Lind av Leif
och Gerd Larsson. I övrigt samma besättning
som föregående år med Lennart Eriksson som
ordförande och totalt 8 ordinarie ledamöter
plus 1 suppleant.
Styrelsen har haft 6 protokollförda möten under året
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 inför kommande
handlingsplaner.

Aktiviteter under 2016

Klubben har haft 6 inplanerade innemöten
med föredragshållare både inom föreningen
men också utomstående gästföreläsare. Den
aktivitet som dragit mest publik (29 deltagare) var när naturfotograf Magnus Elander
gästade oss i december och i ord och bild berättade om sina resor på norra halvklotet.
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 ca 20
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
vad de sett i markerna sedan föregående träff.

Nasentornet, Foto: Carl-Oskar Lind
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OKE har haft 10 programlagda fågelexkursioner under våren och 9 under hösten. Dessa
aktiviteter har samlat 136 deltagare på våren
och 77 deltagare på hösten.
Ekeby våtmark

Infohuset vid Ekeby våtmark får disponeras av
OKE i samråd med Energi & Miljö AB. Under
vintermånaderna hölls en småfågelmatning
igång vid våtmarken. Under våren har poppelträd vid P- platsen tagits ner och även andra
högre träd i våtmarken vilket bl.a. underlättat
sikten från de två fågeltornen. OKE har en löpande kontakt med ledningen för avloppsverket där synpunkter på skötsel av Ekeby våtmark diskuteras. Fågelskådningens dag hölls
vid Ekeby våtmark lördagen den 7 maj.
Yttranden

OKE och klubbens faunagrupp har under
2016 haft kontakt med och framfört synpunkter med följande intressenter och projekt:
• Bergtäkten vid Balsta i Eskilstuna kommun
En skadad berguv omhändertogs och transporterades till fågelakuten i Örebro. I samråd med
platschefen på bergtäkten framfördes förslag
på framtida bohylla för berguv inom bergtäktens område, vilket mottogs positivt. Under
2016 har dock inte detta ännu förverkligats.
• Naturvärdesbedömning av stadsnära grönområden OKE har efter förfrågan från kommunens planavdelning sagt sig villig att yttra
sig över stadsnära grönområden och deras
skyddsvärde som grönstruktur i stadsmiljön
och dess betydelse för lokal fågelfauna. En
grupp av seniorerna har engagerat sig och besökt och utvärderat ett urval av dessa stadsnära
naturavsnitt. Yttrande under början av 2017.
• Vindkraftsutbyggnad vid Duvhällen och
Kafjärden i Eskilstuna kommun OKE har
tagit del av dessa ärenden och yttrat oss om
samrådsunderlaget för Duvhällens vindpark
redan 2015. SOF/ FSO/ OKE har under hösten 2016 författat en gemensam skrivelse
med synpunkter på Duvhällens vindpark
som kommer att delges miljöprövningsdelegationen i Uppsala under våren 2017. För
Kafjärdens vindpark har styrelsen under april
månad 2016 träffat företrädare för exploateringsföretaget och muntligen framfört våra
synpunkter på Kafjärdens vindpark och dess
behov av fågelskydd.
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Största hotet är enligt vår mening att större
rovfåglar (havsörn) dras till vindparksområdet
om fallvilt eller slaktrester efter jakt lämnas
i eller i närheten av vindparken. Även detta
vindparksärende har vi aktualiserat hos vår
regionförening FSO och riksförening/SOF
BirdLife Sverige. OKE styrelsen har varit
tydlig med att föreningen står neutral i vindkraftsfrågor och ser som sin uppgift att föra
fåglarnas talan så att placering av verken inte
strider mot artskyddsförordningen och EU:s
fågeldirektiv att ”förorsaka påtaglig skada för
skyddsvärda fåglar och påverka deras bevarandestatus i ogynnsam riktning”
Nasens fågeltorn

Under tidig höst har Nasens fågeltorn fått en
ny trappa och hela tornet och kaffebänkar har
fått en grundlig strykning med lasyrfärg.
Fågelrapportering och digitalt utskick av
Fågelåret 2015

Varje år bearbetas medlemmarnas fågelobservationer av OKE:s lokala rapportkommitté
(Lrk) och ställs samman till en årsrapport
över fågelåret i Eskilstuna kommun under Yonas Ericssons ledning. Fågelåret 2015 publicerades i år digitalt med utskick via mail till
våra medlemmar. Årsrapporten var uppskattad och innehöll även fina bilder från våra lokala skådare. Fynd hämtas från den nationella
fågeldatabasen i Artportalen.
Ringmärkning

Lars Broberg har bedrivit ringmärkningen av
vassfåglar vid Idö märkplats som vanligt under
25 sextimmarsdagar under perioden 5 juli-26
oktober. Resultatet blev 735 märkta fåglar och
bättre än fjolårets bottenrekord på låga 415.
Till skillnad mot i fjol var vädret gynnsamt
under fåglarnas häckningsperiod och det var
ovanligt gott om bladlöss i vassarna. Många
arter återhämtade sig efter förra årets bedrövliga häckningsresultat.
Nu påverkades årets resultat negativt av att
bandspelaren tidvis inte fungerade under augusti-september. Skillnaden mellan med och
utan tillgång till bandspelare var påtaglig. Under nio dagar utan bandspelare fångades 14,1
fåglar/dag, under sju dagar med bandspelare
46,8 fåglar/dag. Om man kompenserar för
bortfallet skulle antalet fångade fåglar kunna
ha uppgått till cirka 1030, dvs något över de
1017 som är medel för den jämförbara perio-

Blåhake, Foto: Sten Ljungars

den 2001-2012. Året 2016 kan därför anses
som ett normalår i Idö-vassen.
Skäggmesarna återhämtade sig mycket bra.
Trots den strejkande bandspelaren märktes 254 ex att jämföra med medel för åren
2001-2012 som är 141. Av mindre vanliga
arter kan nämnas vattenrall (2), trastsångare
(3), gräshoppsångare (1), vassångare (2) och
kärrsångare (1). Helt ny art för verksamheten
var bergfink (2 ex 13.9). Anmärkningsvärt är
att ingen blåhake fångades denna höst. Detta
har inte inträffat tidigare under de 35 år
som verksamheten pågått. Det var ju på de
till synes goda möjligheterna att ringmärka
blåhake just här som märkplatsen valdes
1981 och som hittills givit 1208 ringmärkta
blåhakar.

Inventering av ca 50 lomsjöar i närheten
av Båvenområdet har även i år engagerat
lomgruppens medlemmar. Under 2016
har lomgruppen även koncentrerat sig på
att förse oss med flygdata hur storlommen
uppträder inte bara under flyttningen utan
även under häcksäsongen i våra sörmländska
vatten. Samordnade mätningar av storlommens flygvanor har genomförts under augusti
månad vid sjön Dunkern.
I FSO regi har även uppföljning av den
genomförda restaureringen av våtmarken vid
Vadsjön engagerat flera av våra medlemmar.
Lennart Eriksson/Ordförande

OKE:s faunagrupp

Under Leif Carlssons ledning har flera medlemmar i OKE aktivt medverkat i de fågelprojekt som under året har bedrivits i FSO
regi.
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Strängnäs Ornitologiska Klubb (SOK)
Verksamhetsberättelse för 2016

Klubben 2016

2016 blev återigen ett intensivt år inom SOK.
Klubben firade under året sitt 25-årsjubileum
med olika aktiviteter i samband med ordinarie
planlagd verksamhet. Klubben hade vid årsskiftet 2016/2017 155 fullbetalande medlemmar och 50 familjemedlemmar. Under året
har klubben utökats med 18 nya medlemmar,
samt 5 familjemedlemmar.
Vid årsmötet 2016-03-07 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 Lennart
Wahlén en historisk tillbakablick över verksamheten vid Hartsö-Enskär. 29 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 2015. Rapporten har sammanställts som vanligt av Yngve Meijer på ett
förtjänstfullt sätt. Rapporten innehåller även
analyser av observationer och förändringar. Nr
3 av tidningen var sista numret med Peter som
redaktör och layoutare. Han har genom tio år

Valnaren i april. En stenknäck beskådas uppe i en trädtopp.
Foto: Leif Ekblom
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gjort ett stort lyft av kvalitén på tidningen.
Vår hemsida hålls alltid aktuell genom Peter
Hennix försorg. Genom att den är aktuell har
det gjort att vi fått nya medlemmar utanför
vår kommun.
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.
SOK har under året tyvärr inte varit representerat i FSO styrelse. Klubben har bidragit
med några artiklar till ”Fågelåret i Sörmland”.
Fr.o.m. december 2014 är Petter Sundin knuten till Rrk Södermanland och svarar för delen duvor - hackspettar.
Exkursioner, aktiviterer m.m.

Under året har 215 olika arter i kommunen
inrapporterats till SVALAN, vilket är 5 fler
än 2015. Bland lite mer ovanliga arter kan
nämnas mindre sångsvan, spetsbergsgås, fjällgås, prutgås, alfågel, svärta, järpe, rapphöna,
smålom, ägretthäger, vit stork, brun glada, röd
glada, stäpphök, kungsörn, pilgrimsfalk, småfläckig sumphöna, kustpipare, kustsnäppa,
småsnäppa, spovsnäppa, myrsnäppa, myrspov,
dvärgbeckasin, dubbelbeckasin, småspov, roskarl, kustlabb, dvärgmås, skräntärna, berguv,
hökuggla, pärluggla, kungsfiskare, tretåig
hackspett, rödstrupig piplärka, skärpiplärka,
forsärla, svart rödstjärt, ringtrast, busksångare,
mindre flugsnappare, skäggmes, snösiska, bändelkorsnäbb, rosenfink, och lappsparv. Inga
nya kommunarter noterades under 2016.
Vid örnräkningen 1 mars noterades i Strängnäs kommun 36 örnar från 17 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 under 2016 (med sex deltagare)
medverkat i en kungsörnsinventering i skogarna i kommunens södra delar.
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Under året startade en Atlasinventering i hela
Sörmland och skall omfatta tiden 2010-2019.
Inventeringsrutor i kommunen om 5x5 km2
har fördelats mellan klubbens medlemmar.
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
vid Selaön/Mariefred. Med vid inventeringen
var även Leif Ekblom.
Under år 2016 har 43 aktiviteter genomförts
med 3 till 53 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.
Under året har även några längre resor genomförts: Hällefors, Dalarna/Härjedalen och
Halland.
Studiecirklar

Under året har fyra studiecirklar om fåglar genomförts i samarbete med Studiefrämjandet
med sammanlagt 25 deltagare. Leif Ekblom
och Peter Hennix har varit cirkelledare, cirklar i ”Fåglarnas liv och leverne” samt i ”Bildbehandling”.
Backsvalorna

Under året har ett kvinnligt nätverk fortsatt
sin verksamhet inom klubben. Barbro Hellström och Gunilla Oleniusson har haft två
exkursioner med 18 respektive 11 deltagare.
Initiativet har mottagits väl och kommer att
fortsätta även under 2017.
Fågelmatning

Vid Bågskyttebanan finns en årlig fågelmatning, som ofta besöks av SOK:s medlemmar.
SOK:s fågelmatning vid Liljedal, Valnaren har
varit igång även denna vinter
Övrig verksamhet

SOK deltog för femte 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 59 arter vid Valnaren, vilket gav en plats något under mitten.
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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.
Martin Emtenäs (känd från TV) besökte Multeum 2016-03-17 och berättade om och visade filmer ur valda delar av ”Mitt i naturen”.
Ett 60-tal åhörare hade kommit varav 29 ur
SOK. Evenemanget gjordes i samverkan med
Naturskyddsföreningen.
TV-profilen från naturprogrammen på SVT,
Henrik Ekman, visade bilder och berättade
från sin bok ”Utsikt från ett torp”. Boken berättar om hans torp och omgivningar vid Båven i Sparreholm. Ett 50-tal besökare kom
till Multeum 2016-11-01, som var ett samarrangemang med Studiefrämjandet och Naturskyddsföreningen.
Vid innekvällen 28 november visade Peter
Hennix bilder från resa till Island, Nils Eriksson bilder från sin resa till Lofoten, Leif
Ekblom från en våtmark på Mallorca och Ulf
Gustafsson bilder tagna i kommunen. Kvällen
var välbesökt med 21 medlemmar.
SOK fick 18 nya medlemmar under 2016.
Dessa inbjöds till en informationskväll 201611-22. 14 st kunde komma och den 200:e
medlemmen Bengt ”Beje” Aronsson välkomnades med boken ”Fågelguiden”. Kvällen avslutades med smörgåstårta.
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. Klubbens kassa har fått ett bra tillskott under 2016.

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.
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. Ett par möten
har genomförts med kommunen om framtida
skötsel av området. Kommunen kommer att
slyröja, bygga rastbänkar och såga till byggsatser för holkbygge.
Vår kontakt i Studiefrämjandet Tuula Wikman, gick under sommaren i pension och
SOK avtackade henne med ett presentkort.
Ny kontaktperson är nu Marie BrännmanKarlsson, som på ett förtjänstfullt sätt har
kommit in i verksamheten.
SOK, Naturskyddsföreningen och Fältstation
RÖRDROMMEN inbjöds 2016-02-04 av Jan
Persson (Kilenkrysset) att diskutera hans planer på att skapa en kanal för båttrafik mellan
Sörfjärden och Eldsundsviken.
Nils Eriksson hade under våren en välbesökt
fotoutställning på Multeum med många fina
foton bl.a. på örnar.
Klubben firade 25 år

SOK firade under året sitt 25-årsjubileum.
Klubben bildades vid ett konstituerande möte
1991-04-26. Jubileet har uppmärksammats
vid olika evenemang.

En almanacka för 2017 har tagits fram genom
Ulf Gustafssons försorg. Den innehåller ett
fågelfoto per månad, tagna i vår kommun under 2016 av SOK-medlemmar.
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Jubileumsutställningen beskådas
Foto: Leif Ekblom

En fotoutställning med
ca 100 fotografier anordnades på Multeum
genom Peter Hennix
försorg. Han hade god
hjälp av Ulf Gustafsson
och Jonas Jörnemark.
Jonas hade genomfört
en fotograferingsrunda
med flygplan över våra
våtmarksområden. Fotona
sammanställdes
med en karta på en stor
plansch. Utställningen
öppnades fredagen 26
augusti med en föreläsning av Leif Ekblom
och Yngve Meijer om
rödlistade arter i kommunen. Utställningen
var öppen under en månad och var välbesökt.
Sedan flyttades utställningen till biblioteket
i Mariefred. Fotografierna fanns efter utställningen till försäljning.
En särskild jubileumsdekal togs fram och tilldelades alla medlemmar
Leif Ekblom/Ordförande
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Katrineholm-Vingåkers ornitologer
Verksamhetsberättelse för 2016

30-årsjubileum

2016 fyllde föreningen 30 år. Föreningen bildades alltså 1986, några år efter att biologiska
föreningen i Katrineholm hade upphört. Det
firades med en 30-årsfest som lockade över 30
medlemmar som bl.a. fick se bilder från de
gångna årens föreningsaktiviteter, samt visa
sina fågelkunskaper i en klurig tipspromenad.
Flera medlemmar har varit med sedan starten eller åtminstone sedan de tidiga åren, och
några är fortfarande mycket aktiva. Det kommer också stadigt till medlemmar och antalet
är nu 93, vilken är en liten ökning mot tidigare år. Något gör vi kanske rätt i föreningen,
då trenden annars är att många föreningar av
den här typen tappar medlemmar.

Programpunkter

Under året erbjöds 17 programpunkter, jubileumsfesten inräknad. En ny spännande destination var brandområdena vid Hälleskogsbrännan i Västmanland. Brandområdet kom till
efter den stora skogsbranden som rasade för ett
par år sedan och har varit ett av Sveriges säkraste ställen att se tretåig hackspett. De flesta
som deltog lyckades också se en eller ett par
spettar under en mycket fin dag. Vi hade en
lyckad nattsångartur med bl.a. 4 arter uggla och
nattskärra. Tranexkursionen på hösten lockade
många deltagare, medan sträckskådningen
i Nyköpingstrakten hade lite svårare att få
deltagare. Det blev dock lite fler på den exkursionen i år jämfört med förra året.

Sångsvan, Foto: Berndt Andersson

Hornuggla
Foto: Mauri Karlsberg, www.karlsbergsfoto.com
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En nyhet för året var att öppethållandet och
bemanningen vid tornstugan drogs in och ersattes av två aktivitetsdagar ihop med Naturskyddsföreningen och Katrineholms kommun.
Den ena var på våren, samma dag som fågeltornskampen, och den andra under sensommar/tidig höst. Fågelmässigt var vårarrangemanget det mer givande, medan den som ville
uppleva nattfjärilar, fladdermöss m.m. gjorde
bäst i att delta vid sensommararrangemanget
som var en kvällsaktivitet.
Våra kvällsaktiviteter lockade som vanligt folk
och fotograf Cecilia Rudengren visade bilder
under en novembereftermiddag.
Övrigt

Några medlemmar uppmärksammades i Katrineholmskuriren efter att ha varit på Öland
under en oktobervecka som raritetsmässigt lär
vara den bästa i mannaminne med azurmes
som den tyngsta arten.
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Under året blev spången vid Vännevad till sist
klar och några medlemmar gjorde den sista
”finputsningen” i slutet av året. Fågelmatningarna har rullat på som vanligt vid Ramsjöhult
och Tornskogen. Även kursverksamheten har
fortsatt liksom tisdagsträffarna för daglediga.
Under året har vi haft 9 styrelsemöten, och
medlemmar har deltagit vid FSOs årsmöte på
Åsa folkhögskola.
Slutligen så har föreningen även medverkat
vid Tusen trädgårdar på Julita gård 3 juni,
samt guidat en grupp nyanlända från Röda
korsets språkgrupp 4 maj. Deltagandet vid
Tusen trädgårdar är nog tveksamt om vi ska
vara med på mer, då vi uppmärksammades
mycket lite av människor som besökte evenemanget.
/Styrelsen

Havsörnar, Foto: Berndt Andersson
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Flens Ornitologiska Förening
Verksamhetsberättelse
för 2016

Flens Ornitologiska Förening hade under 2016
totalt 77 medlemmar och genomförde under
året 13 programutflykter och ytterligare 2 medlemsaktiviteter inomhus.
Flera medlemmar var besvikna för att vi fick
ställa in utflykten till Hartsö-Enskär på grund av
extremt lågvattennivå men vi försöker igen hösten 2017.
Studiecirklar

Under verksamhetsåret har två cirklar genomförts i samarbete med Studiefrämjandet. Vid sju
tillfällen har 11 deltagare träffats. Hilding Back,
Bo Sandgren, Christer Larsson och Tage Wahlberg har bidragit med sina kunskaper vid utomhusträffarna.

Ytterligare en cirkel genomfördes med nio deltagare som träffats vid fem tillfällen för diskussion
om Kjell Kolthoffs inventering av fåglar och växter i Mellösa socken i slutet av 1930-talet. Ledare för cirklarna har varit Margareta Karlsson.
Övriga aktiviteter

Lomgruppen har under året fortsatt med studier
av storlommarnas rörelser i centrala Södermanland.
Satsningen på vinterfågelmatning vid Stenhammar fortsatte som vanligt sedan 2010 och Christer Larsson sköter matningen.
På Masugnens Dag vid Björndammen representerades FOF av Judith Lambert, Bo och Inger
Sandgren.
Judith Lambert, Ordf.

Blåmes
Foto: Leif Nyström, www.leifnystrom.com
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Fågelföreningen Tärnan Nyköping/Oxelösund
Verksamhetsberättelse för 2016

Föreningen 2016

Styrelsen har under året bestått av ordförande
Ingvar Jansson, vice ordförande Per Astfeldt,
kassör Stig Larsson, sekreterare Björn Erixon
och ledamöterna Mats Andersson, Anton Johansson 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, Lars Lindberg (sammankallande) och Jan Sjöstedt. Hemsideansvariga
har Susanne Stilling och Per Astfeldt varit, och
webbmaster Tormod Kelén. Programkommitté
har bestått av Karin Lindström och Susanne
Stilling, redaktionsarbetet har Jan Gustafsson
skött och layout Eva-Karin Brinell.
Föreningen hade 275 medlemmar den 31 december 2016.
Årsmöte

Årsmöte hölls den 24 februari i Pensionärernas Hus i Nyköping. 32 personer hade hörsammat kallelsen och var på plats.
Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar berättade Jan Gustafsson om upplägget och resultatet av den stora kustfågelinventeringen som
föreningen gjort under våren/sommaren 2015
på Länsstyrelsens uppdrag.
Efter årsmötet delade Karin Allebäck, ordförande i fonden, ut stipendium från Jörgen
Israelssons minnesfond. Priset utdelades i Jörgens anda dels till Johan Bergkvist och Mattias Ohlsberg som startat Pärluggleprojektet
för att förbättra möjligheterna för pärlugglans häckning i våra trakter dels till Samuel
Wivstad, Anton Johansson och Adam Stålnäbb, tre unga entusiastiska fågelskådare vars
stora intresse för fåglar kommer att vara värdefull för Tärnans framtid.
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Pärluggleprojektet stöddes med 1750 kr och
de tre ungdomarna med vardera 1500 kronor.
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 Projekt. Nedan följer ett urval av dessa
möten som arrangerats.
Den 10 februari berättade Jan-Eric Hägerroth, medlem i Club 300s fjällugglegrupp,
om hur det gått med fjällugglans häckning i
svenska fjällen 2015.
Den 17 februari berättar Jan Sjöstedt, Stig
Larsson och Ingvar Jansson om en resa till
Gambia.
Vad är en bra fågelbild? Ja, det var frågan som
ställdes när ett gäng ”entusiaster” träffades
den 19 oktober och diskuterade den ställda
frågan utifrån ett antal fågelbilder.
Kommer den vitryggiga hackspetten tillbaka?
Detta var temat på ett intressant föredrag av
Ulrik Lötberg, en av de ansvariga för projekt
Vitryggig hackspett.
Den 21 november anordnade Tärnan tillsammans med Studiefrämjandet en välbesökt
kväll med Ingemar Lind, i Culturums stora
salong, som visade bilder, film och höll ett intressant föredrag under temat ”Fjället i mitt
hjärta”.
Medlemmarnas bildmöte arrangerades som
vanligt i december, närmare bestämt den 7
de-cember. Ca 25 medlemmar kom till mötet
som blev en intressant och innehållsrik kväll
med många bra bilder och intressanta berättelser.
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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 Projekt.
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 16
januari mellan kl 08.00 och 15.00 och som
vanligt under Jan Gustafssons och Tommy
Petterssons ledning. Morgontemperaturen
var minus 19 grader! Det var 20:e gången
rallyt ”kördes” med 18 deltagande lag, totalt
56 deltagare, nytt rekord både vad gäller deltagare och deltagande lag! Rallyt avslutades
som brukligt är med samling, prisutdelning,
eftersnack och god mat. Segrande lag detta år
med 67 arter blev lag Jan Sjöstedt och Kalle
Brinell. Grattis! På andra-plats med 62 arter
kom laget med Lennart Wahlén, Janne Oldebring och Jonny Werdin. På tredje plats kom
två lag med 60 arter, dels ett rent Strängnäslag
med Petter Sundin, Yngve Meijer och Markku
Kemppi och laget Jukka Väyrynen, Göran Andersson och Per Flodin!
Den 6 mars hölls exkursion ut till Femöre för att
se om våren kommit, ansvarig Jan Gustafsson.
Den 9 mars arrangerades en uggleexkursion i
skymningen under ledning av Per Astfeldt och
Mikael Gemsiö.
Lördag-söndag den 12-13 mars arrangerades
en resa till Gysinge i Uppland. Ansvariga för
resan var Marianne Mattiasson och Björn Erixon.
Under våren fortsatte det tidigare temat med
tornkvällar vid Strandstuviken. Två kvällar arrangerades nämligen den 13 april och 4 maj.
Ansvariga för arrangemanget har varit Sofi
Nordfeldt och Peter Lantz samt Susanne Stilling och Björn Erixon.
Den 23-24 april arrangerade Nyköpings
Frisksportarklubb i samarbete med Tärnan
och Natur-skyddsföreningen i Södra Sörmland ytterligare en vandring i Tintomaras spår.

Huvudansvariga för denna aktivitet var Sven
Jonsson och Bert Lindgren.
Den 27 april besöktes den nya våtmarken
Järpsätter – Ytterbo våtmark under ledning av
Mi-kael Gemsiö och Jan Gustafsson.
Lördagen den 7 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 arrange-manget var Marianne
Mattiasson, Per Astfeldt, Mats Andersson och
Ingvar Jansson.
Den 14 maj ordnades en skärgårdstur till ön
Beten ledd av Jan Gustafsson.
Den 7 juni letade vi nattsjungande fåglar tillsammans med Janne Sjöstedt och Ingvar Jansson.
Under perioden 12-19 juni arrangerades tillsammans med Studiefrämjandet en skådarvecka i Ljungdalen. Självhushåll och boende
i Fjällhornets stugor med närhet till Flatruet
och Stor-sjödeltat. Ansvariga för och med på
resan var Marianne Mattiasson, Inger Kullander och Mats Andersson.
Den 1 oktober arrangerade Tärnan den ”Stora
fågelräknardagen”, EuroBirdwatch, vid Horns
båtvarv. Ansvaret för arrangemanget som genomomfördes i samarbete med Studiefrämjandet var Björn Johansson och Bertil Karlsson.
Den 30 oktober arrangerades ”uvlyssning” i
samarbete med naturskyddsföreningen Nyköping & Oxelösund. Ansvariga för arrangemanget var Mikael Gemsiö och Jan Gustafsson.
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 Projekt. Nedan följer ett urval av dessa inventeringar, projekt
och arrangemang.
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Under året har Tärnans programblad skickats
ut till medlemmarna vid tre tillfällen.

Jan Gustafsson har varit Tärnans representant
under det gångna året.

Under året har vi också kunnat glädjas över
vår fantastiska, välskötta och mycket välbesökta hemsida med adress 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!

På uppdrag av Länsstyrelsen, Oxelösunds
kommun, Nyköpings kommun, Arbetsförmedlingen och Statens Fastighetsverk genomförde och rapporterade Tärnan en lång rad
uppdrag. Uppdrag som genomfördes var till
exempel:

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 Eriks-son, Mats Andersson och Alf Andersson.

• Kustfågelinventering av Södermanlands
skärgård, en inventering av kustfåglar i fyra
olika delområden i skärgården, genomför		
des förra året. I år har Tärnan fått uppdra		
get att rapportera denna inventering, ett 		
stort uppdrag som beräknas vara klart först
i maj 2017. Arbetet utförs av en arbegrupp
med Jan Gustafsson, huvudansvarig och
sammanhållande, Johan Bergkvist, Anton 		
Johansson, Eva-Karin Brinell, Karin Lind-		
ström, Kalle Brinell, Stig Larsson och Ingvar
Jansson.

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. Ansvarig
för Tärnan har Marianne Mattiasson varit.
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 bl.a. i februari
månad i FSO:s årsmöte.
Den 27-28 augusti genomförde Tärnan för
andra året i rad ett av sina största arrangemang
någonsin, nämligen en utbildningshelg. Syftet med utbildningshelgen var att deltagarna
skulle få chansen att lära sig mer om sträckande rovfågel. En lång rad kunniga tärnanmedlemmar föreläste på lördagen om konsten att
identifiera rovfåglar på sträck. På söndagen,
från tidig förmiddag, skådades sedan rovfågel
vid Marsäng, dagens klo blev en förbisträckande 3K hane stäpphök! Utbildningshelgen
var mycket uppskattad och välbesökt, ca 70
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
förening-arna i bl.a. plan-, natur- och miljöfrågor. Rådet träffas ett par gånger om året.
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• Räkning av gäss vid Labro ängar i Nyköping.

• Länsstyrelsen gav FSO i samarbetet med
Tärnan i uppdrag att inventera 6 troliga
kungsörnsrevir i länet. Inventeringen engagerade ett drygt sextiotal skådare från hela
länet representerade samtliga lokalföreningar.
Avsikten med inventeringen var att kartlägga
kungsörnens förekomst i länet. Inventeringen
bestod i två delar, dels en vår-vinterdel vars
syfte var att utröna om de aktuella reviren
var besatta av kungsörn eller inte, en viktig
del i detta moment var att hitta spelflygande
kungsörnar. Den andra delen av inventeringen
var att under sensommaren leta efter tecken
på lyckade häckning-ar som till exempel mattiggande ungar, flygga ungar eller andra bra
tecken. Inventeringen leddes av en arbetsgrupp bestående av Jan Gustafsson, Jan-Eric
Hägerroth, Jan Karlsson, Stig Larsson och Ingvar Jansson.
• På initiativ av Nils Kjellberg, Sörmlands
Skärgårds Intresseförening (SSIF), har Tärnan
dragit igång projektet ”Ejderhusprojektet”.
Projektet drivs i nära samarbete med SSIF,
Naturskyddsföreningen Nyköping & Oxelösund och Öknaskolan. Projektet är planerat
att pågå under tre år och finansieras av SSIF,
Naturskyddsföreningen Nyköping & Oxelösund, Öknaskolan, WWF, SSAB Oxelösund,
Sörmlands Sparbank, Alvins Fond, Länssty-

Hänt i klubbarna
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relsen och Fågelföreningen Tärnan. Arbetet i
projektet leds av en arbetsgrupp bestående av
Björn Erixon, Mats Andersson, Jan Gustafsson, Lennart Wahlén, Stig Larsson alla från
Tärnan samt Nils Kjellberg, SSIF.
Föreningen har också svarat på ett antal remisser från Nyköpings- och Oxelösunds kommuner.
Slutligen finns nu sedan slutet av förrförra
året en LineBand-grupp för intresserade Tärnan medlemmar som heter Tärnan LineBand.
Den har blivit mycket populär och nära 140
personer finns nu med på ”bandet”. Anton
Johansson har varit ansvarig för att allt kring
bandet funge-rat.
Medlemsavgift

Vid årsmöte 2016 beslöts att behålla samma
medlemsavgift som förra året nämligen 170
kr/medlem, som fördelas på följande sätt: 20
kr/medlem till FSO, 75 kr/medlem till FSO:s
års-bok, ”Det Sörmländska Fågelåret”, och 75

kr/medlem till föreningen. För medlemmar <
25 år är medlemsavgiften 50 kr och för stödjande familjemedlem 10 kr.
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 2016 och
ställer sina platser till årsmötets förfogande.
Vi hoppas att den kommande styrelsen skall
möta samma stöd som vi gjort i vårt arbete.
Nyköping den 22 februari 2017
Ingvar Jansson
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ger ekonomiskt stöd till utgivandet av årsboken

