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Inledare
Det gångna året, 2018, har varit ett fantastiskt fågelår för oss fågelskådare med många minnes-
värda upplevelser i fågelmarkerna men också ett år fyllt med arbete och slit! Jag tänker då 
på det fantastiska arbete som alla engagerade och kunniga medlemmar lägger ner på arbetet med 
fågelskydd, projekt, inventeringar, möten, myndighetskontakter, utbildningar och mycket 
annat. Stort tack till alla ni som utför allt detta arbete!

Årsboken inleds som tidigare år med en fyllig rapport från Rrk, den regionala rapportkom-
mittén. Rrk har fått en ny sammansättning med Anton Johansson som sammanhållande 
kraft och arbetar efter ett nytt av FSOs styrelse fastställt styrdokument. Om detta och var-
för det är viktigt att rapportera i artportalen vad man ser kan du läsa om i årsboken.

Årsboken innehåller vidare en lång rad artiklar om alla de under året aktuella projekten som 
Ejderhusprojektet, Skräntärneprojektet m.fl. Du kan också läsa om läget för pilgrimsfalken 
och backsvalorna i Sörmland, om näktergalen i Eskilstuna och om fiskgjusarna i västra Båven.

Är du intresserad av vad som skett ute i de lokala fågelföreningarna, OKE, SOK, KVO, FOF 
och Tärnan, under året och vad FSO sysslar med så kan du också som vanligt läsa om det i 
årsboken.

Sist men inte minst, du missar väl inte alla otroliga bilder, alla tagna av våra fantastiska fågel-
fotografer. Visst är vi lyckligt lottade!

Årsboken har liksom förra årets upplaga producerats av en redaktionsgrupp med Jan Gus-
tafsson som sammanhållande koordinator, Eva-Karin Brinell, layout, Yonas Ericsson, korrläs-
ning, Markus Forsberg och Bertil Karlsson.

Vi tackar redaktionsgruppen för ett mycket gott arbete med årsboken också detta år och 
önskar lycka till med kommande årsbok som redan ligger i pipeline, stort TACK från oss 
alla!

Vi tackar också alla er fågelskådare som rapporterat in era observationer i Artportalen, en 
förutsättning för att vi skall få ett väl fungerande fågelskyddsarbete och 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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Varje år bjuder på något speciellt i fågelväg, så även 2018. För många var kanske höjdpunkten 
kohägern vid Berga gård eller de 85 vita storkarna från storkprojektet i Skåne som valde att ta 
en omväg genom Södermanland innan de lämnade landet. Andra höjdpunkter under året var 
den svarthuvade måsen som var stationär utanför Brannäs våtmark under en stor del av maj till 
många tillresta skådares glädje och paret av rödhuvad dykand som höll till i nästan en vecka i 
Näsnaren. 

Oavsett vilka ögonblick som var och en av oss tar med sig från året som gått, så vill vi tacka 
alla som har rapporterat in sina observationer på Artportalen. Stort som smått. Utan dessa rap-
porter skulle inte denna årssammanställning vara möjlig att genomföra och kunskapsläget om 
våra fåglar skulle vara markant sämre.

Rrk Sörmland

Rrk Sörmlands årssammanställning 
för Sörmlands rapportområde 2018

Strömstare
Foto: Per Thyrén, flickr. com/photos/71812399@N02
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Prutgås (Branta bernicla)
Två vårfynd av vardera ett ex, arten ses inte 
varje år i vårt rapportområde under våren och 
då den ses är det oftast med enstaka ex. Från 
hösten enstaka fynd av enstaka exemplar i 
skärgården. Inga flockar rapporterade detta år 
från höstens sträck i skärgården. Från Mälaren 
kommer den enda flocken. I västra Mälaren, 
norr om Eskilstuna ses nästan årligen flockar 
som sträcker förbi under hösten. Att de ses här 
beror säkerligen en hel del på vindar/väder-
läge och att man vid rätta tillfällen har bevak-
ning vid sträcklokaler i Mälaren. 
Samtliga fynd: Maj: 1 ex. rastande Strandängen, 
Hartsö skärgård, Nyköping 17.5 (Fredrik 
Enoksson). 1 ex. rastande Järpsätter-Ytterbo 
våtmark, Ytterbo, Nyköping 23-24.5 (Mikael 
Gemsiö). September: 1 ex. rastande Hartsö-
Enskär fstn, Enskär, Hartsö skärgård, Nykö-
ping 24.9 (Lennart Wahlén). 58 ex. sträckande 
V Torshälla huvud, Eskilstuna 25.9 (Sten 
Ljungars, Kent Carlsson). Oktober: 1 ex. ras-
tande Kopparnageln, SO Enskär, Hartsö skär-
gård, Nyköping 5.10 (Lillemor Däckfors). 1 
ex. sträckande Storrö, Hartsö skärgård, Ny-
köping 11.10 (Kalle Brinell, Niklas Liljebäck, 
Tomas Widlund). 1 ex. rastande Bredhäll, 
Askö, Trosa 20.10 (Göran Andersson). 1 1K+ 
sträckande V Femöreflagen, Femöre, Oxelö-
sund 31.10 (Jan Gustafsson, Jan Karlsson). 
November: Noterad rastande Rällingefälten, 
Rällinge, Nyköping 15.11 (Olle Wahlström, 
Ann Karlsson).

Vitkindad gås (Branta leucopsis)
Många häckningar/par på häckplats rapporte-
rade från kusten, framförallt från de södra de-
larna. Hur många häckande par det är går inte 
att utläsa utifrån det rapporterade materialet. 
Vi ser också att många häckningar spolieras av 
predation, främst från havsörn då paren sim-
mar in med sina ungar från sina häckningsöar 
till strandängar/gräsytor för att beta. Så många 
par som sedan befinner sig på dessa ytor har 
förlorat sina ungar på väg in, vilket gör skatt-
ningen av häckande par extra vanskligt. Uti-
från det material som finns antyds det om en 
minskning av lyckade häckningar. Sannolikt är 
tidigare skattningar av antalet häckande par 
likvärdiga med årets, alltså 150 - 200 par. In-
landshäckningar rapporteras nästan årligen, så 
också i år då tre par häckade i Yngaren. Vin-
terfynd är ovanliga, senast vi hade vinterfynd 
var i början av 2010-talet. 
Inlandshäckningar: 3 kullar med 7+1+1 pull. 

Marieberg, Yngaren, Katrineholm 7.6 (Bengt 
E Larsson). 
Vinterfynd: Januari: 1 ex. rastande Strandstu-
viken, Nyköping 30.1 (Adam Stålnäbb). 
December: 1 ex. Remrödviken, Forssjösjön, 
Katrineholm 1.12 (Leif Carneling). 1 ex. ras-
tande Inre Marsviken, Nyköping 5.12 (Len-
nart Wahlén, Jonny Werdin). 3 1K+ rastande 
Närkemaderna, Inre Marsviken, Nyköping 
15.12 (Thomas Larsson).

Grågås (Anser anser)
Rekordmånga fynd och antal ex av grågås no-
terades under januari, vissa kan ju bara dub-
belräknade då de rör sig mellan olika lokaler. 
Totalt noterades (med reservation för viss dub-
belräkning), 21 fynd av 103 ex. Från december 
mer humant antal, fem fynd av 31 ex. Stora 
flockar med grågäss får vi numera vänja oss vid, 
redan i slutet av mars flock på ca 1000 ex. 
Vinterfynd: Januari: 27 ex. Ekeby våtmark, Es-
kilstuna 1-31.1 (Stefan Karlsson m.fl.). 2 ex. 
Sätterstamaden, Nyköping 2.1 (Hasse Berg-
lund). 1 ex. sträckande SV Marviken, Brannäs 
våtmark, Oxelösund 2.1 (Tommy Knutsson). 
1 ex. sträckande V Kylvattendammen, Oxe-
lösund, Oxelösund 2.1 (Jan Karlsson). 1 ex. 
rastande Aspamaden, Aspa, Nyköping 3.1 
(Samuel Wivstad). 33 ex. förbiflygande Kron-
skogen-Stenby äng naturreservat, Eskilstuna 
3.1 (Barbro Hedström). 4 ex. rastande Er-
kan, Nyköping 4-5.1 (Adam Stålnäbb m.fl.). 
1 ex. födosökande Visen, Vingåkersslätten, 
Vingåker 5.1 (Ronny Nilsson). 2 ex. rastande 
Svanviken, Södra fälten, Svanviken, Nyköping 
5.1 (Jan Karlsson). 1 ex. förbiflygande Marvi-
ken, Brannäs våtmark, Oxelösund 25.1 (Tom-
my Knutsson). 2 ex. sträckande O Örsbaken, 
Brannäs våtmark, Oxelösund 26.1 (Tommy 
Knutsson, Lennart Wahlén). 3 ex. Skjulsta, 
Eskilstunaån, Vilsta naturreservat, Eskilstuna 
26.1 (Roland Svensson). 1 ex. sträckande NO 
Stenta 500 m no, Stora Malm, Katrineholm 
26.1 (Bengt E Larsson). 1 ex. födosökande 
Norra Örsbaken, Nyköping 27.1 (Peter Lantz, 
Sofi Nordfeldt). 2 ex. förbiflygande Tenaren, 
Ripsa k:a, Nyköping 28.1 (Rickard Gustafs-
son). 6 ex. rastande Trosa (kommun), Trosa 
28-31.1 (Janne Oldebring m.fl.). 5 ex. sträck-
ande O Sjövikstornet, Nordvästra Kolsnaren, 
Vingåker 28.1 (Ronny Nilsson). 1 ex. statio-
när Örsbaken, Brannäs våtmark, Oxelösund 
29.1 (Tommy Knutsson). 1 ex. förbiflygande 
Fågeltornet, Valnaren, Strängnäs 30.1 (Yngve 
Meijer). 1 ex. sträckande SV Marviken, Bran-
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näs våtmark, Oxelösund 30.1 (Tommy Knuts-
son). 7 ex. rastande Strandstuviken, Nyköping 
30.1 (Adam Stålnäbb). 
December: 1 ex. rastande Nybron, Eskilstuna, 
Eskilstuna 1.12 (Hans Herdegen). 27 ex. förbi-
flygande Duveholms herrgård, Katrineholm 
6.12 (Peter Lantz). 1 ex. födosökande Närke-
maderna, Inre Marsviken, Nyköping 26.12 
(Jonny Werdin). noterad rastande Ekeby våt-
mark, Eskilstuna 27.12 (Johan Karlsson, Filip 
Jansson). 1 ex. stationär Trosa Havsbad, Trosa 
30.12 (Örjan Jitelius, Claes Leijon). 
Stora flockar >1000 ex: Mars 1500 ex. rastande 
Vadsjön, Nyköping 28.3 - 13.6 (Jan Sjöstedt, 
Ingvar Jansson m.fl.). 1000 ex. födosökande 
Fälten N E20 och Ekeby våtmark, Ekeby våt-
mark, Eskilstuna 29.3 (Leif Carlsson). Juni 
1500 ex. rastande Lagunen, Tynnelsö, Sträng-
näs 25.6 - 26.8 (Yngve Meijer, Petter Sundin). 
Augusti 1400 ex. rastande Vadsjön, Nyköping 
13-20.8 (Jan Sjöstedt m.fl.). 3700 ex. rastan-
de Näsnaren, Katrineholm 14.8 - 15.10 (Hå-
kan Lernefalk m.fl.). 2000 ex. Bryggan Indu-
striområdet, Inre Marsviken, Nyköping 25.8 
(Morgan Andersson). 1420 ex. Vängsö, Gnes-
ta 27.8 (Niklas Liljebäck). September 1000 
ex. förbiflygande Gorsinge-holms våtmark, 
Gorsingeholm, Strängnäs 3.9 (Leif Ekblom). 
1200 ex. stationär Ekeby våtmark, Eskilstuna 
12.9 - 14.10 (Leif Carlsson m.fl.). 2000 ex. 
stationär Stensjön, Stora Malm, Katrineholm 
13-25.9 (Krister Andersson, Bengt E Larsson). 
1500 ex. stationär Sörfjärden, södra delen, 
Sörfjärden, Mälaren, Strängnäs 13.9 - 14.10 
(Leif Carlsson m.fl.). 1500 ex. stationär Må-
glaviken, Sörfjärden, Mälaren, Eskilstuna 16-
19.9 (Leif Carlsson m.fl.). 1000 ex. rastande 
Hollandssjön, Vängsö, Gnesta 19.9 (Kjell Er-
iksson). 1800 ex. rastande Örstigsnäsfälten, 
Örstig, Nyköping 21.9 (Jan Sjöstedt). 1000 
ex. rastande Frösjön södra delen, Frösjön, 
Gnesta 28.9 (Kjell Eriksson).

Sädgås (Anser fabalis)
Några få vinterfynd från januari, men inga från 
december. Större flockar som stannar långt in 
i december och även över årsskiftet december 
2017 - januari 2018 saknas numera vilket var 
vanligare i början av 2010-talet. Orsakerna till 
detta är säkert fler, förändrat höstbete/sådd 
samt jakttryck kan vara orsaker. Det som är väl-
digt synligt i rapportmaterialet är att den stora 
mängden/flockarna håller till kring Stigtomta i 
Nyköping. Observationer i kustområdena, fast-
landet, görs enbart av enstaka-mindre flockar. 

Höstflocken kring Skåraområdet, Stigtomta 
har de senaste åren pendlat mellan 5000 - 
8000 individer. 
Vinterfynd: Januari: 1 ex. Åsa folkhögskola, 
Sköldinge, Katrineholm 3.1 (Håkan Lerne-
falk). 10 ex. rastande Erkan, Nyköping 4-6.1 
(Adam Stålnäbb m.fl.). 
Större flockar > 2000 ex, samt sträckande > 500 
ex: Mars: 2000 ex. rastande Skåraområdet, Ny-
köping 23.3 - 13.4 (Henrik Andersson m.fl.). 
April: 520 ex. sträckande N Mälby Kvarn, NO 
Skundern, Flen 7.4 (Jukka Väyrynen). Okto-
ber: 8000 ex. rastande Skåraområdet, Nykö-
ping 10.10 - 16.11 (Lennart Wahlén m.fl.).

Sädgås, underarten rossicus 
(Anser fabalis rossicus)
Endast nio ex rapporterade från vår och höst. 
Med största sannolikhet beror denna låga siff-
ra på att man inte bryr sig om att försöka ras-
bestämma sädgässen som främst håller till vid 
Skåraområdet, Stigtomta. Sedan dokumenta-
tionskravet slopats för rasen så har andelen 
rapporterade fynd minskat, generellt borde 
antalet fynd ha ökat. 2015 rapporterades ca 
300 ex i samma område. 
Samtliga fynd: Mars: 2 ex. rastande Långbro, 
Trosa 25-29.3 (Göran Andersson m.fl.). April: 
2 ex. rastande Västerviken Tullgarn, Trosa, 
Tullgarnområdet, Trosa 8.4 (Janne Olde-
bring). Oktober: 5 ex. rastande Åsby, SV Stig-
tomta, Nyköping 11.10 (Jan Sjöstedt, Ingvar 
Jansson).

Spetsbergsgås (Anser brachyrhynchus)
Från våren klena 35 ex och från hösten med 
enbart 37 ex varav 28 ex var sträckande. Allt-
så enbart nio ex rastande vid Skåraområdet, 
Stigtomta under hösten. Det sämsta året på 
flera år noterades detta år. Har vi samma ten-
dens som för "tundrasädgåsen" med att man 
inte studerar flockarna vid Skåraområdet or-
dentligt, eller ser vi en förändring i artens 
rastområde. 
Samtliga fynd: Mars: 6 ex. rastande Skåraom-
rådet, Nyköping 22.3 - 15.4 (Lennart Wahlén, 
Jonny Werdin m.fl.). 2 ex. rastande Marsäng, 
Nyköping 23.3 - 27.4 (Tommy Ubbesen 
m.fl.). 1 adult födosökande Lindbacke, Fäl-
ten N och NV om, Svanviken, Nyköping 25.3 
(Bertil Karlsson, Peter Ringqvist). 1 ex. ras-
tande Långbro, Trosa 25.3 - 2.4 (Janne Olde-
bring m.fl.). 15 ex. rastande Ekeby våtmark, 
Eskilstuna 26.3 - 3.4 (Johan Mellquist m.fl.). 
5 ex. rastande Vadsjön, Nyköping 28-30.3 
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(Jan Sjöstedt m.fl.). 1 ex. stationär Bårestafäl-
ten, Vadsbro k:a, Flen 31.3 (Per Flodin, Maria 
Gustavsson). April: 1 ex. rastande Kyrkvatt-
net, Stora Malm, Katrineholm 7.4 (Bengt E 
Larsson). 2 adult rastande Västerviken Tull-
garn, Trosa, Tullgarnområdet, Trosa 8.4 (Janne 
Oldebring). 1 ex. rastande Torshälla huvud, 
Eskilstuna 20.4 (Sten Ljungars). September: 
24 ex. sträckande SV Torshälla huvud, Eskils-
tuna 23.9 (Sten Ljungars, Monica Ljungars). 
1 ex. sträckande V Kvicksundsbron, Eskils-
tuna 29.9 (Jacob Rudhe, Joachim Strengbom, 
Johan Mellquist m.fl.). Oktober: 9 ex. ras-
tande Skåraviken, Skåraområdet, Nyköping 
10.10 - 16.11 (Lennart Wahlén m.fl.). 3 ex. 
sträckande SV Marviken, Brannäs våtmark, 
Oxelösund 24.10 (Tommy Knutsson).

Bläsgås (Anser albifrons)
Inga vinterfynd av arten under 2018, alltså 
från januari eller december. Från våren som 
vanligt hög totalsiffra (ca 800 ex) av rastande 
fåglar i Skåraområdet, Stigtomta. Men inte 
så höga siffror som från fjolåret då det minst 
1500 ex noterades från våren vid Skåraom-
rådet. Hösten 2018 var enormt klen på fynd 
av bläsgås i rapportområdet, vid Skåraområ-
det noterades som mest 30 ex. Har vi samma 
tendens som för "tundrasädgåsen" och spets-
bergsgås med att man inte studerar flockarna 
vid Skåraområdet ordentligt, eller ser vi en 
förändring i artens rastområde. Det blir spän-
nande att under kommande år se vilken rikt-
ning det tar med rastande gäss vid framförallt 
Skåraområdet, Stigtomta. 
Fynd >20 ex: Mars: 800 ex. rastande Skåraom-
rådet, Nyköping 22.3 - 6.5 (Leif Godin m.fl.). 
22 ex. rastande Visen, Vingåkersslätten, Ving-
åker 24.3 (Ronny Nilsson). 20 ex. sträckande 
N Marsäng, Nyköping 28.3 (Jonny Werdin). 
April: 25 ex. rastande Öknamaden, Floda, 
Floden, Katrineholm 1.4 (Bengt E Larsson). 
72 ex. rastande Långbro, Trosa 2-8.4 (Gö-
ran Andersson m.fl.). 19 ex. rastande Ekeby 
våtmark, Eskilstuna 3-7.4 (Leif Carlsson, 
Lennart Cronholm). 108 ex. sträckande N 
Mälby Kvarn, NO Skundern, Flen 7.4 (Jukka 
Väyrynen). 20 ex. sträckande Ålspångaviken, 
Långhalsen, Flen 7.4 (Per Flodin, Maria Gus-
tavsson, Andreas Grabs m.fl.). 60 ex. stationär 
Ålspångaviken, Långhalsen, Flen 7.4 (Per Flo-
din, Maria Gustavsson, Andreas Grabs m.fl.). 
40 ex. rastande Västerviken Tullgarn, Trosa, 
Tullgarnområdet, Trosa 8.4 (Janne Oldebring). 
53 ex. rastande Ålsta, Gnesta 14-26.4 (Bertil 

Karlsson, Claes Leijon). 55 ex. förbiflygande 
Västerviken Tullgarn, Trosa, Tullgarnområdet, 
Trosa 19.4 (Bo Ljungberg). Maj: 23 ex. sträck-
ande N Fyrhuset, Femöre, Oxelösund 6.5 (Jan 
Karlsson). Oktober: 30 ex. rastande Skåravi-
ken, Skåraområdet, Nyköping 10.10 (Lennart 
Wahlén). 28 ex. sträckande V Sjöholmskärret, 
Näsnaren, Katrineholm 24.10 (Bengt E Lars-
son).

Knölsvan (Cygnus olor)
Som vanligt finns det större flockar av knöl-
svan i inlandet, och då främst i sjön Näsnaren i 
Katrineholm. I år rapporterad från två lokaler 
och då från Näsnaren på våren och även från 
Lagunen, Tynnelsö i Strängnäs på hösten. 
Stora antal: Vår: 222 ex. obs i häcktid, lämplig 
biotop Näsnaren, Katrineholm 27.4 (Jan Sjö-
stedt). 220 ex. obs i häcktid, lämplig biotop 
Näsnaren, Katrineholm 28.4 (ingvar jansson 
m.fl.). 200 ex. Naturstugan, Näsnaren, Katri-
neholm 13.5 (Rolf Sandberg). Höst: 203 ex. 
födosökande Lagunen, Tynnelsö, Strängnäs 
18.11 (Yngve Meijer, Petter Sundin).

Mindre sångsvan (Cygnus columbianus)
Endast 17 ex noterade under våren som är en 
lägre siffra än fjolårets 40 ex, av dessa var det 
bara tre ex som sågs rasta, övriga var sträck-
ande eller förbiflygande. Från hösten finns fler 
fåglar än fjolåret, då det endast noterades ett 
ex, men bara fyra ex, varav tre var sträckande. 
Från vintermånaderna var det tre sträckande 
fåglar i januari. Ses endast vissa år under vin-
termånaderna januari och december. I januari 
är det allt som oftast sydsträckande fåglar i 
samband med sångsvanssträck. 
Samtliga fynd: Januari: 3 ex. sträckande S 
Marviken, Brannäs våtmark, Oxelösund 
24.1 (Tommy Knutsson). April: 2 ex. sträck-
ande NO Odlaren Eskilstuna, Eskilstuna 6.4 
(Lennart Cronholm). 3 ex. rastande Trosa-
Vagnhärad (socken), Trosa 7-8.4 (Claes Lei-
jon, Örjan Jitelius, Janne Oldebring m.fl.). 4 
ex. sträckande NO Närsjötornet, Närsjöfjär-
den, Eskilstuna 7.4 (Johan Mellquist). 2 ex. 
sträckande NO Rosendal 10, Katrineholm 7.4 
(Ronny Melbéus). 2 ex. förbiflygande Högsjö 
Bron kanalen, Högsjö, Vingåker 9.4 (Lennart 
Hellquist). 2 ex. sträckande NO Nötudden, 
Brannäs våtmark, Oxelösund 9.4 (Tommy 
Knutsson). 2 ex. sträckande V Fyrhuset, Fem-
öre, Oxelösund 19.4 (Jan Karlsson, Kalle Bri-
nell). Oktober: 1 ex. sträckande SV Marviken, 
Brannäs våtmark, Oxelösund 28.10 (Tommy 
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Knutsson). November: 1 ex. sträckande SV 
Marviken, Brannäs våtmark, Oxelösund 3.11 
(Tommy Knutsson). 1 adult sträckande V 
Berga gamla tomt, Nyköping 18.11 (Jan Sjö-
stedt). 1 adult rastande Horns båtvarv, Nykö-
ping 28.11 (Jan Sjöstedt).

Sångsvan (Cygnus cygnus)
Årets rapporterade häckningar är 30 stycken, 
återigen en minskning, fjolåret hade 40 häck-
ningar. En svag minskning nu de senaste åren, 
men är detta sanningen? Kan nog vara en 
minskande benägenhet att rapportera häck-
ande sångsvanar. Två fina sträckdagar med 
mer än 300 ex noterades i april vid Örsbaken, 
Oxelösund. Bara en lokal hyste mer än 300 
rastande sångsvanar detta år. 
Rastande >300 ex: 302 ex. rastande Långbro, 
Trosa 31.3 (Örjan Jitelius). 
Sträckande >300 ex: 314 ex. sträckande NV 
Marviken, Brannäs våtmark, Oxelösund 3.4 
(Tommy Knutsson). 380 ex. sträckande NO 
Nötudden, Brannäs våtmark, Oxelösund 7.4 
(Tommy Knutsson). 
Häckningar: Eskilstuna: 2 ex. föda åt ungar 
Lista viltvatten, N Lista k:a, Eskilstuna 31.5 
(Gunnar Carlsson). Flen: 2 ad ruvande Lida 
viltvatten, Flen 27.4 - 2.5 (Jan Sjöstedt m.fl.). 
2 ex. ruvande Ellmora viltvatten - Torp meller-
sta, Torp, Flen 28.4 (Per Flodin, Maria Gustavs-
son). Ett adult par med 6 ungfåglar. Vadsbro-
dammen, Vadsbro gård, Dunker, Flen 31.8 
(Leif Carlsson, Carl-Åke Lindsten). Gnesta: 1 
häckning (1 i par) ruvande Haversjön, Björn-
lunda, Gnesta 15.4 - 8.5 (gnm Söderman-
lands rapportkommitté). 1 häckning (2 ex.) 
ruvande Rudsjön, Sörby viltvatten, Gnesta 
25.4 - 24.5 (Claes Leijon). 2 i par ruvande 
Norrbybergs kärr, Norrbyberg, Gnesta 29.4 
(Peter Strandvik). 1 ex. pulli/nyligen flygga 
ungar Davidsstad, Gnesta 20.6 (Claes Lei-
jon). 3 ex. pulli/nyligen flygga ungar Lilltrön, 
Vargmossarna, Gnesta 4.7 (Bertil Karlsson). 
Katrineholm: Ett adult par med 3 ungfåglar. 
Tegnebols våtmark, Katrineholm 8-26.5 (Pel-
le Moqvist, Esbjörn Dahl m.fl.). Ett adult par 
med 3 ungfåglar. Näsnaren, Katrineholm 8.6 
- 6.8 (Krister Andersson, Bengt E Larsson). 
1 ex. pulli/nyligen flygga ungar Lilla Näsnaren, 
Näsnaren, Katrineholm 13.7 (Bengt E Lars-
son). Nyköping: 2 ad ruvande. Sätterstama-
den, Nyköping 9.4 - 26.5 (Claes Leijon, Jan 
Hägg). 2 ad ruvande Skåra viltvatten, Skåra-
området, Nyköping 12.4 - 6.5 (Jan Sjöstedt, 
Torbjörn Brissman m.fl.). Ett adult par med 5 

ungfåglar. Vadsjön, Nyköping 14.4 - 9.7 (Johan 
Bergkvist, Jan Sjöstedt m.fl.). Ett adult par med 
3 ungfåglar. Grinda våtmark, Nyköping 20.4 - 2.9 
(Lennart Wahlén, Jan Hägg m.fl.). 2 ad ruvande 
Stärkelsedammen, lilla dammen, Stärkelse-
dammen, stora dammen, Nyköping 24.4 - 11.5 
(Tommy Ubbesen, Lars Danielsson). 2 ex. ru-
vande Långbromaden, Nyköping 29.4 (Samuel 
Wivstad). 1 ad ruvande Sjösaviken (norra), 
Labro ängar, Nyköping 5-14.5 (Peter Lantz, 
Mats Andersson m.fl.). Ett adult par med 6 
ungfåglar. Järpsätter-Ytterbo våtmark, Ytter-
bo, Nyköping 6-31.7 (Lennart Wahlén, Mats 
Andersson m.fl.). Ett adult par med 3 ung-
fåglar. Göksättersjön, Segerstad, Nyköping 
29.7 (Jan Hägg). Strängnäs: 2 ex. bobygge 
Herrestaviken, Herresta gård, Strängnäs 14.4 
(Yngve Meijer). Ett adult par med 2 ungfåg-
lar. Gorsingeholms våtmark, Gorsingeholm, 
Strängnäs 29.4 - 13.9 (Bernt Andersson, Leif 
Ekblom m.fl.). Ett adult par med 6 ungfåglar. 
Bergaån, Strängnäs 29.4 - 25.7 (Bernt Anders-
son, Leif Ekblom m.fl.). 1 ad ruvande väster 
om tornet Öknasjön, Strängnäs, Strängnäs 
30.4 (Yngve Meijer, Annika Eriksson). 1 ad 
ruvande norr om tornet Öknasjön, Strängnäs, 
Strängnäs 30.4 (Yngve Meijer, Annika Eriks-
son). Ett adult par med 4 ungfåglar. Vägkrö-
ken, Valnaren, Strängnäs 30.4 - 24.8 (Leif 
Ekblom, Inger Karlsson m.fl.). Ett adult par 
med 3 ungfåglar. Dyskär, Sörfjärden, Mäla-
ren, Strängnäs 24.5 - 13.7 (Lars Broberg, Ture 
Persson). 4 ex. pulli/nyligen flygga ungar Vilt-
vatten syd Salby gård, Strängnäs 25.5 (gnm 
Yngve Meijer). Ett adult par med 4 ungfåglar. 
Gesta viltvatten, Gesta gård, Strängnäs 30.5 - 
7.8 (Petter Kappel m.fl.). Ett adult par med 2 
ungfåglar. Bredsjön, Åkers kronopark, Sträng-
näs 26.6 (Leif Carlsson). 3 1K pulli/nyligen 
flygga ungar Göksjön, Strängnäs 18.7 (Yngve 
Meijer). Trosa: 2 ex. besöker bebott bo Bränn-
vetens våtmark, Rensjön, Trosa 29.4 (Örjan 
Jitelius).

Grågås x kanadagås 
(Anser anser x Branta canadensis)
Året 2018 ger många rapporter om hybrid-
fåglar. Fynden är spridda över hela rapport-
området. Från i år tre häckningsfynd. 
Häckningar: Nyköping: Hybridpar med 3 pul-
li pulli/nyligen flygga ungar Strandstuviken, 
Nyköping 20.5 (Fredrik Enoksson). Hybrid-
par 5 pulli pulli/nyligen flygga ungar Snäck-
viksmaden, Strandstuviken, Nyköping 24.5 
(Mats Andersson). Oxelösund: Ett hybridpar 
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med max 4 pulli Getnäsudden, Oxelösund 
24-26.7 (Tommy Knutsson, Peter Skoglund).

Gravand (Tadorna tadorna)
En rapporterad häckning på Hävringe, vilket 
är i paritet med föregående år. Ett inlandsfynd 
gjordes även vilket görs varje år. Noterbart är 
att en individ sågs vid Marsäng mellan 19-20 
oktober vilket är det näst senaste fyndet i rap-
portområdet någonsin. 
Häckningar: 7 pulli pulli/nyligen flygga ungar 
Hävringe, Oxelösund 14.6 (Fredrik Enoksson). 
Inlandsfynd: 1 ex. rastande Rävsviken, Katri-
neholm 15.4 (Kerstin Norin). 
Sent höstfynd: 1 1K+ rastande Granömaden, 
Marsäng, Nyköping 19-20.10 (Jan Gustafs-
son, Jan Karlsson).

Mandarinand (Aix galericulata)
(-2017:37/45) (2018:6/6) 
Sex stycken fynd av mandarinand har gjorts 
under året i rapportområdet. 
Samtliga fynd: 1 hane stationär Hamnbas-
sängen, Trosa 11.4 (Göran Andersson). 1 hane 
rastande Sanda Tegelslagarvägen 10, Sanda, 
Tosterön, Strängnäs 13.4 (Bengt Larsson, Su-
sanne Lindqvist Larsson). 1 hane rastande Ma-
riefreds gästhamn, Mariefred, Strängnäs 25.4 
(gnm Yngve Meijer). 1 hona stationär Sundby-
holmsbadet, Tegelviken, Sundbyholm, Eskils-
tuna 14.6 (gnm Edwin Sahlin). 1 honfärgad 
rastande Edeby våtmark, Edeby, Strängnäs 11-
12.7 (Yngve Meijer). 1 hane födosökande Gesta 
viltvatten, Gesta gård, Strängnäs 20.8 - 15.9 
(Petter Kappel, Kjell Ericsson, Kjell Nilsson).

Årta (Anas querquedula)
Inga säkerställda häckningar har gjorts i år 
inom vårt rapportområde. Det är dock sällan 
som säkra häckningar rapporteras. Däremot 
har det rapporterats misstänkta häckningar 
från nio olika lokaler vilket är i paritet med 
föregående år.

Skedand (Anas clypeata)
Två häckningar har konstaterats i rapportom-
rådet. I övrigt finns rapporter om misstänkta 
häckningar från 31 lokaler. Det är överens-
stämmande med hur rapportbilden har sett 
ut senaste åren. 
Häckningar: 7 ex. pulli/nyligen flygga ungar 
Lacka, Trosa 24.6 (Adam Stålnäbb). 1 pulli 
pulli/nyligen flygga ungar Edeby våtmark, 
Edeby, Strängnäs 13.7 (Janne Wahlström, 
Gittan Wahlström).

Snatterand (Anas strepera)
Cirka tio stycken säkerställda häckningar hit-
tades under året i rapportområdet. Utöver de 
finns rapporter från cirka 60 lokaler om fåglar 
i häckningstid. Rapporter om stora ansam-
lingar under hösten finns även i år och återi-
gen är det i Lilla Näsnaren som den största 
ansamlingen finns. 
Stora antal (>199 exemplar): 1500 ex. rastande 
Lilla Näsnaren, Näsnaren, Katrineholm 20.9 
(Bengt E Larsson). 300 ex. stationär Saxviken, 
Nyköping 11.10 (Lennart Wahlén). 550 ex. 
rastande Lagunen, Tynnelsö, Strängnäs 14.10 
(Petter Sundin).

Bläsand (Anas penelope)
Återigen har det setts flertalet vinterfynd 
spridda i stora delar av rapportområdet. I 
Näsnarområdet har det som brukligt setts 
stora ansamlingar under hösten. 
Stora antal (>900 exemplar):1500 ex. rastande 
Lilla Näsnaren, Näsnaren, Katrineholm 30.9 
(Bengt E Larsson).

Bahamaand (Anas bahamensis)
(-2017:1/1) (2018:0/0) 
Ett tillägg till 2017 års sammanställning är 
den ospontana bahamaand som sågs vid Skåra. 
Det är första fyndet för rapportområdet och 
rör sig om en förrymd parkfågel. 
Samtliga fynd: 1 ex. födosökande Östra Hel-
gestadammen, Skåraområdet, Nyköping 3.7 
2017 (Adam Stålnäbb, Johan Andersson 
m.fl.).

Stjärtand (Anas acuta)
Ett sommarfynd om en möjlig häckning finns 
från i år i rapportområdet. 
Sommarfynd (20 maj-31 juli): 2 i par rastande 
Viltvattnet, Gesta gård, Strängnäs 4.6 (Leif Ek-
blom, Inger Karlsson, Bengt Aronsson m.fl.).

Kricka (Anas crecca)
Under året finns det rapporter om säkerställda 
häckningar från två området. Till det finns det 
ett stort antal rapporter om möjliga häckningar 
spridda över hela rapportområdet. 
Häckningar: 21 pulli pulli/nyligen flygga 
ungar Enskär, Hartsö skärgård, Nyköping 8.6 
(Fredrik Enoksson). noterad pulli/nyligen 
flygga ungar Katrineholms avfallsanläggning, 
Katrineholm 19.6 (Bengt E Larsson).
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Amerikansk kricka (Anas carolinensis)
(-2017:12/12) (2018:0/0) 
Ett tillägg till 2017 års sammanställning är den 
amerikanska kricka som sågs i Strandstuviken. 
Det rörde sig om en hane och var det tolfte 
fyndet av arten i vårt rapportområde. Även 
denna individ sågs i Nyköpings kommun, där 
totalt 10 av den 12 fynden har gjorts. 
Samtliga fynd: 1 hane rastande Strandstuviken 
27.6 2017 (*Olle Pers, Björn Erixon, Jan Sjö-
stedt).

Stjärtand x gräsand 
(Anas acuta x platyrhynchos)
(-2017:1/1) (2018:1/1)
Det andra fyndet någonsin av denna mycket 
vackra hybrid i vårt rapportområde. Det för-
sta fyndet gjordes år 1986 i Ålspångaviken, 
Långhalsen i Flens kommun. Båda gångerna 
har det rört sig om hanar. 
Samtliga fynd: 1 hane födosökande Strand, 
Sörfjärden, Mälaren 18.4 (Sten Ljungars, Kent 
Carlsson, Barbro Hedström).

Rödhuvad dykand (Netta rufina)
(-2017:5/6) (2018:1/2) 
Det sjätte fyndet i rapportområdet. I detta fall 
rörde det sig om ett par som höll till i Näsna-
ren mellan 10-15 maj. 
Samtliga fynd: 2 i par rastande Näsnaren, Ka-
trineholm 10-17.5 (Krister Aronsson, Jan Sjö-
stedt m.fl.).

Brunand (Aythya ferina)
Likt föregående år har det enbart konstaterats 
en häckning i rapportområdet. Till det kom-
mer tio lokaler med möjliga häckningar vilket 
även det är i paritet med föregående år. Den 
största ansamlingen sågs återigen i Näsnaren. 
Häckning, stora antal (>50): 1 1K pulli/nyligen 
flygga ungar Lagunen, Tynnelsö, Strängnäs 
13.7 (Yngve Meijer, Annika Eriksson, Petter 
Sundin). 70 ex. rastande Lilla Näsnaren, Näs-
naren, Katrineholm 24.10 (Bengt E Larsson).

Vigg (Aythya fuligula)
Under januari och februari sågs som brukligt 
större antal vigg vid kusten längs Nyköping, 
Oxelösund och Trosa. Ett noterbart fynd är 
att 30000 exemplar sågs den 4 mars, vilket 
är den största ansamlingen som har noterats 
under våren någonsin i rapportområdet. 
Stora antal (>9999 exemplar): 12000 ex. sta-
tionär Yttre Stjärnholmsviken, Oxelösund 1.1 
(Per Flodin, Göran Andersson, Jukka Väyrynen). 

17000 ex. rastande Strandstuviken, Nyköping 
13.1 (Jan Hägg). 11000 ex. stationär Björk-
holmen, Trosa 21.1 (Johan Ehrlen, Stefan 
Clason). 30000 ex. Norra Örsbaken, Nykö-
ping 4.3 (Jan Sjöstedt).

Bergand (Aythya marila)
Två fynd från inlandslokaler finns från året, 
båda från Näsnaren. I övrigt har som brukligt 
under vinter och vår stora ansamlingar setts 
utanför kusten vid Nyköping och Oxelösund. 
Årets högsta antal bergänder blev 3000 ex. 
Ett rätt så normalt antal. 
Stora antal (>799 ex): 3000 ex. Norra Örs-
baken, Nyköping 4.3 (Jan Sjöstedt). 800 ex. 
rastande Sjösaviken (norra), Labro ängar, Ny-
köping 25.4 (Mats Andersson). 1000 ex. sta-
tionär Strandstuviken, Nyköping 29.11 (Len-
nart Wahlén). 
Inlandsfynd: 2 i par rastande Näsnaren, Ka-
trineholm 9.5 (Bengt E Larsson). 3 hona ras-
tande Näsnaren, Katrineholm 3-4.11 (Krister 
Andersson, Pelle Moqvist, Bengt E Larsson).

Alförrädare (Polysticta stelleri)
(-2017:48/70) (2018:2/2) 
Första fynden sedan 2012, vilket är i paritet 
med resten av landet som har sett en kraftig 
minskning av antalet fynd. I år rör det sig om 
en hane som utanför Oxelösund från och till 
under januari- mars. Samt en hona som sågs 
utanför Trosa och Oxelösund från och till 
under januari- mars. Alförrädare kan röra sig 
längre sträckor beroende på vind- och isför-
hållanden och därför görs bedömningen att 
det enbart handlar om två individer trots att 
det har gått två månader mellan observatio-
nerna i båda fallen. 
Samtliga fynd: 1 hane rastande Örsbaken, 
Brannäs våtmark - Oxelösunds hamn, Oxelö-
sund 12.1 - 29.3 (Tommy Knutsson, Sven-
Olov Karlsson m.fl.). 1 2K+ hona rastande 
Stensund, Trosa - Gästhamnen, Oxelösund 
28.1 - 17.3 (Janne Oldebring, Håkan Lidberg 
m.fl.).

Praktejder (Somateria spectabilis)
(-2017:35/38) (2018:1/1) 
Sedan 2016 har praktejder varit årlig i vårt 
rapportområde. Så även i år då en hane sågs 
utanför Oxelösund. Likt föregående år blev 
det ett ovanligt sent och långstannande exem-
plar, då de flesta fynd görs i april och under 
kort tid. 
Samtliga fynd: 1 hane rastande Utterholmshäl-
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larna, Örsbaken, Brannäs våtmark, Oxelösund 
19-30.5 (Tommy Knutsson m.fl.).

Ejder (Somateria mollissima)
Likt nästan varje år gjordes det några inlands-
fynd. Dock inte i Hjälmaren som det brukar 
vara. Ett av dem fynden gjordes i Gnesta 
vilket är endast andra fyndet av arten inom 
kommunen någonsin. 
Inlandsfynd: 7 ex. rastande Frösjön, Gnesta 
16.5 (Niklas Liljebäck). 7 ex. rastande Mört-
sjön, Länna bruk, Strängnäs 20.5 (Lars Lars-
son, Bernt Andersson, Markku Kemppi m.fl.).

Svärta (Melanitta fusca)
Tio stycken inlandsfynd där största antalet 
var 56 sträckande individer vid Hjälmare-
sund, vilket är något mer än genomsnittet 
per år. Största ansamlingen var 200 individer 
under häckningstid vid Hävringe vilket är nå-
got mindre än vad det brukar vara. Häckning 
konstaterades från två lokaler i Oxelösunds 
skärgård vilket är i linje med tidigare år. 
Häckningar: 110 ex. pulli/nyligen flygga ungar 
Vattungarna, Oxelösund 8.8 (Jan Karlsson, 
Lennart Wahlén, Björn Erixon m.fl.). 190 ex. 
pulli/nyligen flygga ungar Hävringe, Oxelö-
sund 8.8 (Lennart Wahlén, Björn Erixon, Jan 
Karlsson m.fl.)

Sjöorre (Melanitta nigra)
Likt föregående år var det ett av de sämre 
åren under senaste decenniet i inlandet. Cirka 
220 exemplar sågs under våren och cirka 43 
exemplar under hösten.

Alfågel (Clangula hyemalis)
Enbart tre inlandsfynd gör det här året till 
ett av de sämsta under det senaste decenniet. 
Dock kunde vi glädjas åt en långstannare i 
Mariefred som dessutom kunde beskådas på 
nära håll. 
Inlandsfynd: 1 ex. födosökande Sjövikstornet, 
Nordvästra Kolsnaren, Vingåker 3.11 (Lille-
mor Däckfors, Eva-May Ståhl, Ronny Nils-
son). 2 ex. födosökande Stärkelsedammen, 
stora dammen, Nyköping 15.11 (Tommy Pet-
tersson). 1 1K rastande Småbåtshamn, Marie-
fred, Strängnäs 6-21.12 (Janne Wahlström, 
Gittan Wahlström, Maria Barkell m.fl.).

Salskrake (Mergellus albellus)
Enstaka exemplar brukar ses sommartid, 
så även i år. Som vanligt rör det sig inte om 
några häckande fåglar. Största ansamlingen 
sågs i Lilla Näsnaren under hösten, vilket är 
brukligt. 
Sommarfynd: 1 hane rastande Lagunen, Tyn-
nelsö 25.6 (Yngve Meijer, Petter Sundin).
2 honfärgad rastande Lagunen, Tynnelsö 13.7 

Alförädare
Foto: Leif Nyström, www.leifnystrom.com
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(Yngve Meijer, Annika Eriksson, Petter Sun-
din). 1 ex. rastande Näsnaren 18.7 (Krister 
Andersson). 
Största ansamlingen: 520 ex. rastande Lilla 
Näsnaren, Näsnaren 28.10 (Bengt E Lars-
son).

Storskrake (Mergus merganser)
Enbart en rapport om en flock över 1000 ex-
emplar gör 2018 till det sämsta året senaste 
decenniet sett till stora antal. Årets fynd gjor-
des i Hjälmaren där det brukar ses flockar 
över 1000 exemplar. 
Stora antal (>999 exemplar):1200 ex. födosök-
ande Fiskeboda 23.12 (Bengt E Larsson).

Småskrake (Mergus serrator)
Fjärde året i rad utan rapporterade häckningar 
i Mälaren eller Hjälmaren. Dock finns det tre 
fynd från häckningstid.

Järpe (Tetrastes bonasia)
Totalt nio fynd av järpar är rapporterade 2018. 
Detta är något färre fynd än tidigare år. Om 
det är en nedåtgående trend eller om det bara 
är färre rapporter är dock svårt att avgöra. 
Fynden är spridda i länets samtliga kommu-
ner utom Eskilstuna och Vingåker. Några kon-
staterade häckningar finns inte rapporterade. 
Samtliga fynd: Färska spår Brannäs våtmark, 
Oxelösund 19.2 (Tommy Knutsson). 1 ex. 
Himlingeåsen, Katrineholm 22.4 (Andreas 
Grabs). 1 ex. Sandlycke Grundbro, Sträng-
näs, 22.4 (Kjell Thorsén). 1 ex. Hjortvägen, 
Strängnäs 2.5 (Bernt Andersson). 1 ex. Uren, 
norra delen, Flen 22.7 (Per Lönnborg). 1 adult 
hane födosökande Ekbergstäppan, Nykö-
ping 3.10 (Jan Sjöstedt). 1 1K+ födosökande 
Skogsstigen till Nävsjön, Nyköping 26.10 (Jan 
Gustafsson). 1 ex. stationär Holk P1, Nävsjön, 
Nyköping 27.11 (Lennart Wahlén). 1 ex. Ny-
näs, Ölkärret NV 17.12 (Stephan Gäfvert).

Tjäder (Tetrao urogallus)
Totalt finns 118 rapporter om tjädrar. Endast 
från Eskilstuna finns rapporter om spelande 
tjädrar. Inga större tjäderspel är rapporterade. 
Observationer av enstaka tjädrar finns från 
samtliga rapportområdets kommuner utom 
Oxelösund. Ett intressant skärgårdsfynd är 
den hona som rapporterats från västra delen 
av Hartsö 5 november (Fredrik Enoksson). 
Fynd (säkra häckningar): Det finns två rappor-
ter med säkerställd häckningsframgång. En 
kull med 6-7 ungar Hälleforsnäs, Flen 6.6 (Per 

Flodin). Två kullar med 4+5 ungar Åkers kro-
nopark, Strängnäs 20.6 (Bernt Andersson).

Orre (Lyrurus tetrix)
Fynd av större antal spelande tuppar är som 
vanligt koncentrerade till Mälarmården och 
Kolmården. Enstaka orrar är rapporterade 
även från andra platser. Centralt i rapportom-
rådet finns ett stort sammanhängande område, 
med i huvudsak jordbrukslandskap, helt utan 
fynd av orrar. 
Spel med fler än tre tuppar under våren har 
rapporterats från följande lokaler: Fjällmossen, 
Nyköping (14 spelande), Stora Bötet, Nykö-
ping (10 spelande), Hedmossen, Dunker, Flen 
(8 spelande). Rapporter om troliga eller kon-
staterade häckningar saknas helt från 2018.

Rapphöna (Perdix perdix)
Rapphöns har under 2018 rapporterats från 
nio lokaler runt om i rapportområdet och 
som vanligt kan man utgå ifrån att samtliga av 
dessa sannolikt härstammar från utsättningar 
i viltvårdande syfte. Den största flocken un-
der 2018 sågs vid Tybblefälten, Stora Malm, 
Katrineholm där 30 ex. noterades under hös-
ten. I övrigt gäller rapporterna mindre grup-
per eller enstaka fåglar, huvudsakligen under 
hösten. Fynd under senvår och sommar är 
intressanta och kan indikera häckningar eller 
häckningsförsök. 
Under 2018 gjordes följande fynd av fåglar i 
lämplig miljö under häckningstid: 2 ex. Valla 
gård, Stora Malm, Katrineholm 16.5 (Håkan 
Lernefalk). 1 ex. Solö, Fogdö, Strängnäs 3.6 
(Magnus Brandel). 1 hona Stora Väsby, Fogdö, 
Strängnäs 10.6 (Gunnar Carlsson).

Vaktel (Coturnix coturnix)
Endast 16 vaktlar har rapporterats från rap-
portområdet under 2018 vilket kan jämfö-
ras med 84 vaktlar under 2017. 15 av årets 
fåglar har rapporterats som spelande under 
den relativt sett korta tidsperioden 8.5-17.6 
medan en enbart sedd fågel noterades i juli. 
Årets antal ligger långt under medelvärdet 
för tidsperioden 2000-2017 på 55 vaktlar/år 
och under 2000-talet har så få vaktlar som 
under 2018 enbart rapporterats 2013 då 13 
spelande fåglar noterades. Man kan notera att 
inga spelande vaktlar hördes efter 17.6 vilket 
får betraktas som högst ovanligt. Möjligen kan 
den ihållande och långvariga torkan under 
sommaren delvis förklara det låga antalet fåg-
lar och avsaknaden av spelande fåglar under 
högsommaren. 
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Årets 16 fåglar fördelar sig kommunvis enligt 
följande: Nyköping 7, Eskilstuna 4, Katrine-
holm 2, Vingåker 2, Oxelösund 1. 
Fynd (2 eller fler spelande): 2 ex. spel/sång 
Öllsta, Nyköping 25.5 - 19.6 (Henrik Anders-
son, Lars Danielsson, Jan Sjöstedt m.fl.). 3 ex. 
spel/sång Kafjärdsslätten, Eskilstuna 3-15.6 
(Joachim Strengbom, Barbro Hedström, Sten 
Ljungars m.fl.). 3 ex. spel/sång Snesta, Nykö-
ping 15-16.6 (Lennart Wahlén).

Smålom (Gavia stellata)
Totalt 46 smålommar fördelat på 32 fynd 
finns rapporterade från 2018. Både antalet 
fynd och antalet fåglar är i nivå med förra året 
då 38 fynd av 57 fåglar gjordes. Antalet rap-
porterade smålommar de två senaste åren lig-
ger därmed klart under de antal som normalt 
årligen rapporterats under 2000-talet. De låga 
antalen kan sannolikt förklaras av dålig bevak-
ning av sträcket längs kusten under april och 
maj. De flesta fåglarna har setts längs kusten 
under våren och endast tre smålommar sågs 
på inlandslokaler. Bland rapporterna finns 
även två rena sommarfynd och fyra fynd av 
sammanlagt fem fåglar från december. 
Inlandsfynd: 1 ex. sträckande O Torshälla 
huvud, Mälaren, Eskilstuna 20.4 (Sten 
Ljungars). 1 ex. Torshälla huvud, Mälaren, 
Eskilstuna 15.9 (Sten Ljungars). 1 ex. sträck-
ande S Prästhällen, Mälaren, Strängnäs 15.10 
(Yngve Meijer, Kent Söderberg). 
Sommarfynd (juni-juli): 1 ex. Nötudden, Oxe-
lösund 16.6 (Tommy Knutsson). 1 ex. Marvi-
ken, Oxelösund 9.7 (Tommy Knutsson). 
Vinterfynd (januari och december): 2 ex. Örs-
baken, Oxelösund 2.12 (Tommy Knutsson). 
1 ex. Örsbaken, Oxelösund 8.12 (Tommy 
Knutsson). 1 ex. Örsbaken, Oxelösund 12-13.12 
(Tommy Knutsson). 1 ex. Marviken, Oxelö-
sund 20.12 (Tommy Knutsson).

Storlom (Gavia arctica)
Från 2018 finns rapporter om säkerställd 
häckningsframgång i elva sjöar. Därutöver 
finns rapporter om storlommar i lämplig häck-
ningsbiotop från 86 lokaler inom rapportom-
rådet. Samtliga kommuner utom Oxelösund 
är representerade. Örsbaken i Oxelösund/
Nyköping framstår som en viktig rastplats 
för storlommar under första halvan av april. 
Som mest räknades 116 rastande storlommar 
den 9.4 (Tommy Knutsson). Koncentrationer 
av adulta storlommar under eftersommar och tidig 
höst ses årligen i Gölsjön, Flens kommun. Från 

2018 finns ett antal rapporter om fler än 60 
storlommar under perioden 23.7-29.8, med 
toppnoteringen 82 adulta fåglar inräknade 
den 6.8 (Leif Carlsson). Det finns fyra rap-
porterade vinterfynd (januari och december) 
om totalt sex storlommar. 2 ex. sträckande 
SV Östra Skärudden, Hävringe, Oxelösund 
27.1 (Adam Stålnäbb, Samuel Wivstad). 1 ex. 
sträckande V Femöreflagen, Femöre, Oxelö-
sund 12.12 (Jan Karlsson). 1 ex. förbiflygande 
Marviken, Brannäs våtmark, Oxelösund 17.12 
(Tommy Knutsson). 2 ex. förbiflygande Mar-
viken, Brannäs våtmark, Oxelösund 20.12 
(Tommy Knutsson).

Smådopping (Tachybaptus ruficollis)
Sammanlagt har smådoppingar under häck-
ningstid rapporterats från totalt 16 lämpliga 
häckningslokaler i rapportområdet som hel-
het och på sex av lokalerna kunde säkra häck-
ningar konstateras. En summering av antalet 
inblandade fåglar ger en uppskattning på 21 
par i hela rapportområdet. Både antalet loka-
ler och antalet par är något lägre än vad som 
rapporterats de senaste åren men sett i ett 
längre perspektiv får antalen betraktas som 
normala. 
Antalet lokaler och antalet par fördelar sig kom-
munvis enligt följande: Nyköping 6 lokaler/8 
par, Katrineholm 4 lokaler/5 par, Eskilstuna 2 
lokaler/ 2 par, Strängnäs 2 lokaler/3 par, Ving-
åker 1 lokal/2 par, Trosa 1 lokal/1 par. 
Enstaka vinterfynd görs årligen i rapportom-
rådet och från 2018 finns rapporter om sex 
fåglar i januari och fem fåglar i december. 
Vinterfynd (januari och december): 2 ex. Eke-
by våtmark, Eskilstuna 2-30.1 (Barbro Hed-
ström, Lennart Eriksson, Kent Carlsson m.fl.). 
1 ex. Diket och dikets utlopp, Brandholmen, 
Nyköping 7-21.1 (Mats Andersson, Mattias 
Ohlsberg, Samuel Wivstad m.fl.). 2 ex. Stegel-
uddsviken, Oxelösund 13-26.1 (Jan Karls-
son, Jan Gustafsson, Adam Stålnäbb m.fl.). 1 
ex. Skjulsta, Eskilstunaån, Eskilstuna 23-26.1 
(Kurt Östberg, Elias Ernvik, Roland Svens-
son). 1 ex. Reningsverksdammarna, Gorsing-
eholm, Strängnäs 3-31.12 (Yngve Meijer, 
Magnus Brandel, Petter Sundin m.fl.). 2 ex. 
Skjulsta, Eskilstunaån, Eskilstuna 5-27.12 
(Roland Svensson, Johan Mellquist, Gunnar 
Carlsson m.fl.). 2 ex. Ekeby våtmark, Es-
kilstuna 5-31.12 (Johan Mellquist, Magnus 
Brandel, Magnus Claesson m.fl.).
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Gråhakedopping (Podiceps grisegena)
Från 2018 finns rapporter om sammanlagt 18 
gråhakedoppingar fördelat på 15 fynd. Både 
antalet fåglar och antalet fynd är något högre 
än förra året då tio fynd av 13 fåglar gjordes 
och uppträdandet under 2018 får betraktas 
som normalt jämfört med hur det sett ut 
den senaste 10-årsperioden. Den geografiska 
fördelningen är den förväntade med 13 fynd 
längs kusten och två fynd på inlandslokaler. 
Fördelningen under året ser ut enligt följande: 
Vår (april-maj): 4 fynd, sommar (juli): 1 fynd, 
höst (september-oktober): 10 fynd. 
Rapporter som kan indikera häckningar eller 
häckningsförsök saknas från året men tre fynd 
av gråhakedoppingar under häckningstid på 
lämpliga lokaler är intressanta och kan vara 
värda att lyftas fram. 
Fynd av fåglar under häckningstid på lämpliga 
lokaler: 1 ex. Näsnaren, Katrineholm 19.4 
- 20.5 (Krister Andersson, Hans Karlsson, 
Bengt Larsson m.fl.). 1 ex. Sjöholmskärret, 
Katrineholm 27.4 (Pelle Moqvist, Jan Sjö-
stedt, Bengt E Larsson m.fl.). 2 i par Sjöviks-
tornet, Nordvästra Kolsnaren, Vingåker 19.7 
(Ronny Nilsson).

Skäggdopping (Podiceps cristatus)
Större ansamlingar med rastande skäggdop-
pingar under hösten har som vanligt rappor-
terats från nordvästra delarna av rapportområ-
det. Högsta rapporterade antalet under 2018 
var 950 rastande fåglar i Öljaren, Katrine-
holm/Vingåker i november. Årets antal ligger 
något under toppnoteringen på 1200 ex. som 
inräknade i Öljaren under höstarna 2011 och 
2017. Från året finns även ett par rapporter 
om högre antal med rastande skäggdoppingar 
under april. 

Fynd (200 ex. eller fler): 200-280 ex. Örsbaken, 
Oxelösund/Nyköping 3-7.4 (Tommy Knuts-
son). 200-320 ex. Näsnaren, Katrineholm 
27-28.4 (Jan Sjöstedt, Ingvar Jansson m.fl.). 
600-950 ex. Öljaren, Katrineholm/Vingåker 
1-15.11 (Pelle Moqvist, Krister Andersson, 
Bengt E Larsson).

Svarthakedopping (Podiceps auritus)
Under 2018 har svarthakedoppingar rappor-
terats från totalt 52 lämpliga lokaler under 
häckningstid och på nio av dessa lokaler kun-
de säkra häckningar konstateras En uppskatt-
ning av antalet par utifrån rapporterna från de 
olika lokalerna ger 100 par i rapportområdet 
som helhet. Båda antalet lokaler och antalet 
par ligger helt i nivå med de senaste årens sam-
manställningar och rapportområdets bestånd 
av svarthakedoppingar får betecknas som rätt 
stabilt. Exempelvis gjordes uppskattningen 
102-108 par i hela rapportområdet 2011 då 
arten var riksinventeringsart. 
Antalet lokaler och antalet par fördelar sig 
kommunvis enligt följande: Nyköping: 19 
lokaler/31 par, Katrineholm: 12 lokaler/30 par, 
Trosa: 5 lokaler/7 par, Strängnäs: 4 lokaler/4 
par, Flen: 4 lokaler/8 par, Gnesta: 3 lokaler/8 
par, Vingåker: 3 lokaler/10 par och Eskilstuna: 
2 lokaler/2 par. Som framgår är utbredningen 
tydligt koncentrerad till de södra och sydväs-
tra delarna av rapportområdet med mer än 
hälften av lokalerna och paren i Nyköpings- 
och Katrineholms kommuner. Vinterfynd är 
ovanliga i rapportområdet men från 2018 
finns en rapport från kusten under januari. 
Vinterfynd (januari och december): 
1 ex. Örsbaken, Oxelösund 28.1 (Tommy 
Knutsson).

Vit stork
Foto: Mauri Karlsberg, www.karlsbergsfoto.com
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Svart stork (Ciconia nigra)
(-2017:20/22) (2018:1/3) 
Ett fynd om tre fåglar innebär att det nu gjorts 
21 fynd i rapportområdet. Årets fynd var det 
femte fyndet under 2000-talet. Fåglarna upp-
täcktes rastande i Snäckviken, Nyköping un-
der morgonen 19.8. De lättade under förmid-
dagen, tog höjd och försvann mot SV och sågs 
kort därefter sträckande mot SV vid Marsäng, 
Nyköping. Dagen innan sågs tre förbiflygande 
svarta storkar utanför Nynäshamn och det 
verkar troligt att det fyndet avser samma fåg-
lar som dagen efter dyker upp i Nyköpings-
trakten. 
Samtliga fynd: 3 1K Snäckviken - Marsäng, Ny-
köping 19.8 (Gregorio Para, Jonny Werdin m.fl.).

Vit stork (Ciconia ciconia)
(-2017:48/-) (2018:4/-) 
Fyra fynd av sammanlagt 90 vita storkar inne-
bär att det nu gjorts 52 fynd i rapportområdet. 
Samtliga årets fynd kommer från sydligaste 
delarna rapportområdet. Historien från 2016 
då en stor samlad storkflock besökte rapport-
området upprepades 2018. 14-15.8 passerade 
en flock om totalt 86 vita storkar mot syd-
väst genom södra delen av rapportområdet. 
Fåglarna rastade och övernattade detta år på 
och intill åkrar söder om Tystberga, Nyköping 
14-15.8 för att senare fortsätta mot sydväst 
under dagen den 15.8. Storkflocken släpptes 
ur ett hägn vid Vomb i Skåne den 28.7 och 
gjorde därefter en rejäl rundtur i södra Sve-
rige och rapporterades i tur och ordning från 
Halland, Närke och Uppland innan de dök 
upp i Sörmland. 
Samtliga fynd: 2 ex. Jäder, Nyköping 7-8.5 
(Stephan Gäfvert, Jan Gustafsson, Anton Jo-
hansson m.fl.). 86 ex. Tystberga - Marsäng, 
Nyköping 14-15.8 (Lasse Skog, Jan Karlsson, 
Johan Bergkvist m.fl.). 1 1K Västerljung, Trosa 
- Rällinge, Nyköping 5-11.9 (Raul Vicente, 
Mårten Wikström, Rickard Gustafsson m.fl.). 
1 ex. sträckande SV Marsäng, Nyköping 24.9 
(Jan Gustafsson, Ronny Melbéus, Roland Jid-
ling).

Rördrom (Botaurus stellaris)
Sammanlagt 75 spelande rördrommar har 
rapporterats från hela rapportområdet under 
2018. Antalet är en viss ökning jämfört med 
förra årets 63 spelande fåglar men klart under 
genomsnittet på 90 spelande/år under tidspe-
rioden 2000-2017. Från Sörfjärden rapporte-
ras tio revirhävdande vilket är något färre än 

Svart stork
Foto: Leif Nyström, www.leifnystrom.com
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vad som rapporterats från lokalen de senaste 
åren. För att hitta lägre antal får man gå till-
baka till 2011 då endast nio spelande fåglar 
rapporterades efter två stränga vintrar i rad. 
Medelantalet för Sörfjärden under perioden 
2001-2017 är 16 revirhävdande/år. 
Årets 75 spelande rördrommar fördelar sig geo-
grafiskt enligt följande: Strängnäs kommun 
(utom Sörfjärden) 14, Eskilstuna kommun 
(utom Sörfjärden) 13, Nyköpings kommun 
11, Sörfjärden (Eskilstuna och Strängnäs 
kommuner) 10, Katrineholms kommun 10, 
Flens kommun 9, Gnesta kommun 4, Ving-
åkers kommun 4. Rena vinterfynd görs inte 
årligen i rapportområdet men från 2018 finns 
två rapporter från vintermånaderna januari 
och december. 
Vinterfynd (januari och december): 1 ex. Diket 
och dikets utlopp, Brandholmen, Nyköping 
7.1 - 18.3 (Jonas Myrenås, Sofi Nordfeldt, Pe-
ter Lantz m.fl.). 1 ex. Brannäs våtmark, Oxe-
lösund 22.11 - 6.12 (Jan Gustafsson, Tommy 
Knutsson).

Kohäger (Bubulcus ibis)
(-2017:2/2) (2018:1/1) 
Ett fynd av kohäger under 2018 innebär tredje 
fyndet i rapportområdet och tredje fyndet för 
Nyköpings kommun. Årets kohäger tillbringa-
de större delen av dagen den 25.5 i en kohage 
vid gården Berga ca 2 mil NV om Nyköping 
och kunde ses av många tillresta skådare. Av 
allt att döma är det samma kohäger som 23-
24.5 sågs vid Svensksundsviken, Norrköping 
och som efter utflykten till Sörmland den 
25.5 återigen var tillbaka vid Svensksundsvi-
ken den 26.5. Rapportområdets tidigare fynd 
gjordes i maj 2002 och i maj 2012. 
Fynd: 1 ex. Berga gård, Nyköping 25.5 (Rick-
ard Gustafsson, Erik Johansson, m.fl.).

Gråhäger (Ardea cinerea)
Som vanligt finns mycket få rapporter om 
häckande gråhägrar och bilden man får uti-
från rapporterna i Artportalen speglar san-
nolikt inte den verkliga förekomsten av häck-
ande gråhägrar särskilt väl. Från 2018 finns 
rapporter om totalt åtta mindre kolonier i 
hela rapportområdet och rapporterna antyder 
att häckning konstaterats i fem av dessa kolo-
nier. Årets största koloni har rapporterats från 
Höga Hästholmen, Oxelösund där 30 par räk-
nades och en summering av antalet par uti-
från rapporterna från de åtta kolonierna ger 
omkring 75 par i rapportområdet som helhet. 

Inga rapporter om gråhägerkolonier finns från 
Mälaren och Hjälmaren detta år. 
De åtta lokalerna med kolonier där säkra eller 
troliga häckningar rapporterats var följande:
Höga Hästholmen, Oxelösund 30 par, Korp-
holmen, Oxelösund 17 par, Snöholmen, Trosa 
7 par, Forssjösjön, Katrineholm 7 par, Hulta-
strand, Viren, Katrineholm 6 par, Marieberg, 
Yngaren, Katrineholm 5 par, Brannäs våtmark, 
Oxelösund 1 par och Alberga, Eskilstuna 1 
par.

Ägretthäger (Ardea alba)
(-2017:63/79) (2018:19/33) 
Totalt 19 fynd av sammanlagt 33 ägretthäg-
rar under 2018 är i stort sett i nivå med de 
21 fynd av 27 fåglar som rapporterades 2017. 
Antalet fynd av ägretthägrar i rapportområdet 
har ökat högst påtagligt de senaste åren och i 
stort sett hälften av de 82 fynd som nu gjorts i 
rapportområdet kommer från 2017 och 2018. 
Årets fynd är väl spridda i rapportområdet 
med rapporter från samtliga kommuner utom 
Trosa. Mängden rapporter gör det svårt att 
helt säkert bedöma antalet inblandade fåglar 
och sannolikt avser en del av fynden nedan 
samma individer. 
Samtliga fynd: 1 ex. Fårsjön, Nyköping 9.4 
(Rickard Gustafsson, Erik Johansson). 2 ex. 
Sjösaviken-Mellanfjärden, Nyköping 19.4 - 
12.5 (Göran Altstedt, Peter Lantz, Jan Sjö-
stedt m.fl.). 1 ex. sträckande NV Nötudden, 
Oxelösund 20.4 (Tommy Knutsson). 1 ex. 
Skåraviken, Nyköping 22-23.4 (Morgan An-
dersson, John Löfgren, Kjell Eriksson m.fl.). 
1 ex. Marsäng, Nyköping 22.4 (Hans Sand-
berg). 1 ex. Aspamaden, Nyköping 29-30.4 
(Samuel Wivstad, Hasse Berglund, Ann Karls-
son m.fl.). 2 ex. Tegnebols våtmark, Katrine-
holm 17.5 (Daniel Franzén). 1 ex. Sjösaviken, 
Nyköping 3-4.6 (Peter Lantz, Lennart Wahlén).  
1 ex. Runnmarsudden, Oxelösund 4.6 (Tom-
my Knutsson). 1 ex. Sörfjärden, Eskilstuna 
1-9.7 (Sten Ljungars, Barbro Hedström, Lars 
Broberg m.fl.). 1 ex. Tynnelsö, Strängnäs 26.8 
(Petter Sundin, Yngve Meijer). 1 ex. Haver-
sjön, Gnesta 1-7.9 (Olle Wahlström, Anders 
Arman, Bertil Karlsson m.fl.). 1 ex. Strandstu-
viken, Nyköping 9-11.9 (Hans-Erik Adolfs-
son, Jan Karlsson, Lennart Wahlén m.fl.). 7 ex. 
Lilla Näsnaren, Katrineholm 13-14.10 (Bengt 
E Larsson, Krister Andersson, Pelle Moqvist 
m.fl.). 6 ex. sträckande SV Marsäng, Nyköping 
15.10 (Thomas Larsson). 1 ex. Gorsingeholm, 
Strängnäs 13.11 (Bengt Aronsson). 1 ex. Ölja-
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Kohäger
Foto: Leif Nyström, www.leifnystrom.com
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ren, Vingåker 14.11 (Bengt E Larsson). 2 ex. 
sträckande SV Marviken, Oxelösund 18.11 
(Tommy Knutsson). 1 ex. Tynnelsö 18.11 
(Petter Sundin, Yngve Meijer).

Silkeshäger (Egretta garzetta)
(-2017:2/2) (2018:1/1) 
Ett fynd under 2018 innebär tredje fyndet i 
rapportområdet och det första inlandsfyndet. 
De två tidigare fynden har gjorts på kustlo-
kaler i södra delen av rapportområdet under 
senvår och försommar. Samtliga fynd av sil-
keshäger i rapportområdet har gjorts under 
2000-talet. 
Samtliga fynd: 1 ex. Fagerviksholmen, Sör-
fjärden, Eskilstuna 22.6 (Kjell-Arne Larsson).

Storskarv (Phalacrocorax carbo)
Från 2018 finns rapporter om totalt sex aktiva 
kolonier i rapportområdet som helhet och i 
några av dessa kolonier har säkra häckningar 
kunnat konstateras. En summering utifrån de 
olika rapporterna ger en uppskattning på om-
kring 2000 par i rapportområdet fördelat på 
de sex kolonierna. Årets största rapporterade 
koloni var den på Snöholmen, Trosa där 595 
par inräknades. Som vanligt kan man konsta-
tera att de spontana rapporterna om häckan-
de storskarvar är få och sannolikt inte ger en 
särskilt rättvisande bild av rapportområdets 
faktiska bestånd av storskarvar. Exempelvis 
saknas helt rapporter från Mälaren och Hjäl-
maren från 2018. 
Aktiva kolonier har under 2018 rapporterats 
enligt följande: Snöholmen, Trosa (595 par), 
Höga Hästholmen, Oxelösund (400 par). 
Korpholmen, Oxelösund (375 par), Malm-
grund, Sjösaviken, Nyköping (250 par), 
Tärnsklubben, Källskären, Oxelösund (200 
par) och Näsnaren, Katrineholm (200 par).

Fiskgjuse (Pandion haliaetus)
Rapporter om häckningar/häckningsförsök 
som summeras i denna sammanställning är 
långt ifrån det verkliga antalet. Det inkommer 
generellt få rapporter när det inte sker riktade 
inventeringar. Utifrån spontanrapporteringen 
så får man väl anse att mellan 45-60 par är 
en normal årssiffra. Därför får man väl ändå 
säga att årets 44 rapporterade häckningar/
häckningsförsök ligger i den undre delen av 
den antagande årssiffran.

Bivråk (Pernis apivorus)
Det finns rapporter av tidiga bivråkar i bör-

jan av maj, men dessa har inte beskrivits på 
blankett. Därför kommer dessa inte att publi-
ceras som fenologifynd. Det var först i mitten 
av maj som inflödet av bivråkar tog fart. Inga 
rejält sena höstfynd av bivråk finns rappor-
terade. Häckning eller trolig häckning finns 
rapporterad från ett trettiotal lokaler. Samt-
liga kommuner, utom Trosa och Vingåker, är 
representerade. Det finns flera höstrapporter 
med mer än 20 sträckande bivråkar. En för 
rapportområdet rekordhög sträcksiffra är de 
107 ex. som observerades vid Vattentornet, 
Oxelösund 14.9 (Kalle Brinell). Detta tyder 
på ett lyckat reproduktionsår för bivråken.
Sista fynd: 3 ex. sträckande S Torshälla huvud, 
Eskilstuna 25.9 (Sten Ljungars, Kent Carls-
son). 

Mindre skrikörn (Clanga pomarina)
(-2017:4/4) (2018:2/2) 
Efter flera års uppehåll, senast 2011, blev det 
i år två fynd. Båda fynden på traditionella lo-
kaler vid kusten. Fynd fem och sex i rapport-
området. 
Samtliga fynd: 1 2K+ sträckande SV Marsäng, 
Nyköping 1.9 (Thomas Larsson, Morgan An-
dersson). 1 1K+ sträckande V Palmtorps allé, 
Oxelösund - Marsäng, Nyköping 3.10 (Jan 
Gustafsson, Morgan Andersson).

Stäppörn (Aquila nipalensis)
(-2017:0/0) (2018:1/1) 
Äntligen berikades rapportområdet av en 
stäppörn, är alltså ett förstafynd för länet 
Sörmland. Vid Björshults sopstation i Nykö-
ping passerade denna fågel för att sedan sakta 
flyga mot östra delarna av Marsängsområdet. 
Fynd: 1 3K+ förbiflygande vid Björshults sop-
station, Nyköping och strax därefter synlig ös-
ter om Marsäng, Nyköping den 3.11 (*Kalle 
Brinell, Thomas Larsson).

Kungsörn (Aquila chrysaetos)
Totalt kan vi nog säga att i eller i utkanten 
av fem områden så finns det ett revir under 
2018. Utöver detta sannolikt i ytterligare tre 
områden troligt revir. 
Häckningstid: Södermanlands rapportområde, 
fem revir i häckningstid i Södermanland.

Brun kärrhök (Circus aeruginosus)
Den första bruna kärrhöken sågs den 27 mars 
vilket är ett normalt ankomstdatum för arten. 
Den sista individen sågs 2 oktober vilket även 
det är ett normalt datum för när de sista indi-
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viderna lämnar rapportområdet. 
Första och sista fynd: 1 hane stationär Mar-
säng, Nyköping 27.3 (Tommy Ubbesen). 1 
2K+ hona sträckande Vattentornet, Oxelö-
sund, Oxelösund 2.10 (Kalle Brinell).

Blå kärrhök (Circus cyaneus)
Trenden med minskat antal vinterfynd av blå 
kärrhök fortsatte även i år och endast ett vin-
terfynd finns från december månad. Året bjöd 
även på ett få antal sommarfynd då endast 
en individ sågs under sommarperioden. Det 
är många år sedan det sågs så få fåglar under 
sommarmånaderna som under 2018, kanske 
är det till följd av den varma sommaren? 
Sommarfynd (20 maj-31 juli): 1 adult hane födo-
sökande Tybblefälten, SO Stensjön, Stora 
Malm, Katrineholm 28.5 (Bengt Larsson). 
Vinterfynd (januari, december): 1 hane födo-
sökande Fält NV Länna k:a,väster om Rv55., 
Merlänna, Strängnäs 1.12 (Leif Ekblom).

Stäpphök (Circus macrourus)
(-2017:44/45) (2018:5/5) 
Totalt finns det fynd av fem fåglar under året 
där raritetsbeskrivning har inkommit och bli-
vit godkänd. Två av dessa gjordes på våren och 
de övriga tre är från början av hösten. 
Samtliga fynd: 1 honfärgad födosökande Mar-
säng, Nyköping 14.4 (Samuel Wivstad, Adam 
Stålnäbb). 1 adult hane födosökande Svan-
vikens plattform, Svanviken, Nyköping 21.5 
(Johan Meyer). 1 1K förbiflygande Gesta vilt-
vatten, Gesta gård, Strängnäs 3.9 (Yngve Mei-
jer, Bengt Aronsson, Bengt Larsson m.fl.). 1 
1K sträckande SV Horn – Marsäng, Nyköping 
24.9 (Kalle Brinell, Jan Gustafsson). 1 hane 
sträckande Stensjön södra änden, Stora Malm, 
Katrineholm 1.10 (Krister Andersson).

Ängshök (Circus pygargus)
Två fynd rapporterades under året vilket får 
anses vara en normal siffra för rapportområdet 
då det brukar ses några enstaka fåglar varje år. 
Det första fyndet gjordes i maj och det andra i 
juni och detta är även det normalt då de flesta 
fynd görs under vår och försommar. 
Samtliga fynd:1 adult hane födosökande Svan-
vikens plattform, Svanviken, Nyköping 9.5 
(Lars Sundin, Arne Hellström, Leif Nyström). 
1 hane förbiflygande Djungelvägen, Oxelö-
sund 9.6 (Pontus Åkerholm).

Stäpphök 
Foto: Johan Meyer

Röd glada (Milvus milvus)
Totalt hela 145 rapporter finns från rapport-
området detta år. Hur många individer det to-
talt rör sig om är ytterst svårt att spekulera i. 
Vi har nu haft häckande fåglar flera år i rad, 
detta år med tre säkerställda häckningar. Där-
utöver finns det ytterligare minst fyra områ-
den i rapportområdet där minst revir har eta-
blerats. 
Häckningar i Södermanlands rapportområde: 
Ett adult par med minst 1 flygg unge Flen. Ett 
adult par med minst 1 flygg unge Nyköping. 
Ett adult par med minst 1 flygg unge Sträng-
näs.
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Brun glada (Milvus migrans)
(-2017:94/102) (2018:13/13) 
Som vanligt så häckar ett par framgångsrikt 
i Nyköpings kommun, nu för elfte året i rad. 
Minst en unge kom på vingar detta år. Paret 
ses, och då främst hanen, runt omkring i länet, 
vilket gör att någon/några av de observationer 
som ligger utanför det normala häckning- och 
födosöksområdet kan vara någon av de häck-
ande fåglarna. Utöver detta par så har det no-
terats tolv fynd i rapportområdet, vilket lig-
ger i nivå med de närmaste föregående åren. 
I fyndstatistiken så medtas inte det adulta 
häckande paret. Detta är sista året som upp-
räkning av fyndstatistik tas med, då arten nu 
passerat 100 fynd i rapportområdet. 
Samtliga fynd: 1 2K+ förbiflygande Ekenäs 
gård, Flen 8.4 (Per Flodin). Ett adult par med 
minst 1 flygg unge Nyköping (kommun), Ny-
köping 11.4 - 8.8 (Björn Erixon m.fl.). 1 ex. 
förbiflygande Bergshammar kyrka, Bergsham-
mar, Nyköping 11.4 (Anton Johansson). 1 ex. 
sträckande NO Nytorp viltvatten, SV Sofie-
lund, Flen 28.4 (Per Flodin, Maria Gustavsson, 
Christer Larsson m.fl.). 1 adult sträckande V 
Lekparken i Sunda, Sunda, Oxelösund 13.5 
(Pontus Åkerholm). 1 ex. födosökande Katri-
neholms avfallsanläggning, Katrineholm, Ka-
trineholm 18.6 (Esbjörn Dahl). 1 ex. födosö-
kande Avla, Gnesta 24.6 (Erik Widuss). 1 ex. 
sträckande SV Runnmarsudden, Brannäs våt-
mark, Oxelösund 4.8 (Tommy Knutsson). 1 
1K+ sträckande SV Inre Marsviken, Nyköping 
11.8 (Thomas Larsson). 1 adult förbiflygande 
Ekenäsdungen, Gripensnäsviken, Ålspånga-
viken, Långhalsen, Flen 11.8 (Per Flodin). 1 
adult förbiflygande Tybblefälten, SO Sten-
sjön, Stora Malm, Katrineholm 21.8 (Bengt E 
Larsson), och sannolikt samma fågel härnäst, 
1 ex. förbiflygande Öja gård, Stora Malm, 
Katrineholm 23.8 (Hans Karlsson, Krister 
Andersson). 1 1K+ sträckande SV Marsäng, 
Nyköping 4.9 (Jan Gustafsson, Lars Sundin). 
1 ex. sträckande SV Vattentornet, Oxelösund, 
Oxelösund 3.10 (Martin Holmström).

Havsörn (Haliaeetus albicilla)
Från Södermanlands län, uppgifter från Pe-
ter Hellström (Riksmuseet), kommer denna 
sammanställning. I Södermanlands län har vi 
under alla år totalt sett haft 98 olika (förmo-
dade) revir. Minst 22 av de historiskt kända 
reviren är inte aktiva idag. Status 2018 för 
hela länet: 63 aktiva revir, ytterligare 13 med 
oklar status. Minst 63-76 par i hela länet. Vå-

gar inte göra någon skattning av ”mörkerta-
let”, men längs kusten tippar jag i.a.f. på att 
85-90% av reviren är hittade. 
Kusten: 30 aktiva revir längs kusten (d.v.s. 
max 10 km från kustlinjen), två revir med 
oklar status. 
Inlandet, d.v.s. sötvatten: 33 aktiva revir (några 
dock med tveksamma data ska erkännas), yt-
terligare elva revir med oklar status – där jag 
tippar att de flesta ändå är besatta. Men har 
byggt alternativbon som inte hittats, eller inte 
har inventerats tillräckligt. Dessutom har vi 
observationer av stationära örnar på några 
ställen, som vi ännu inte har tillräckligt bra 
koll på för att säga att det verkligen handlar 
om etablerade revir. I inlandet finns 15 aktiva 
revir i Mälaren, Strängnäs har 13 revir och 
Eskilstuna 2. Hjälmaren är relativt dåligt in-
venterat av oss, i synnerhet Sörmlandsdelen. 
Två revir i Hjälmaren har vi historiskt sett 
kunskap om, inget av dessa är inventerade på 
flera år. Det finns sannolikt flera par i Hjäl-
marens närhet som väntar på att upptäckas. 
Utanför Mälaren/Hjälmaren så bedömde vi 
18 revir som aktiva, åtta med oklar status. 
Större ansamlingar dyker också upp numera i 
rapportområdet, ofta i samband med fiskdöd i 
inlandsvatten, samt när höstjakt äger rum. 
Höga antal: Vår: 25 ex. födosökande Hässel-
byholm brygga, Hässelbyholm, Strängnäs 4.3 
(Magnus Brandel). 28 ex. födosökande Häs-
selbyholm brygga, Hässelbyholm, Strängnäs 
11.3 (Magnus Brandel). Höst: 35 ex. förbifly-
gande Marviken, Brannäs våtmark, Oxelösund 
24.10 (Tommy Knutsson). 28 ex. förbiflygan-
de Marviken, Brannäs våtmark, Oxelösund 
25.10 (Tommy Knutsson).

Fjällvråk (Buteo lagopus)
Under januari ca 43 ex i rapportområdet. En 
halvering av det uppskattade januaribestån-
det 2016. Under december var siffran ca 21 
ex, även här ungefär en halvering av vinterbe-
ståndet jämfört med 2016. Inga högre sträck-
siffror under hösten 2018.

Ormvråk (Buteo buteo)
Utifrån analyser hamnar vi på ca 77 ex under 
januari månad i rapportområdet, vilket är ca 
40 ex mindre än under samma period 2016. 
Från december ca 47 ex, vilket också är en 
sämre notering än 2016 då det noterades ca 
57 ex. Inga anmärkningsvärda sträcksiffror 
noterades under året. Endast tio häckningslo-
kaler är rapporterade från året.
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Vattenrall (Rallus aquaticus)
Från vintermånaderna januari och december 
finns rapporter om totalt elva fynd av sam-
manlagt 27 vattenrallar. Antalet fåglar är det 
högsta som hittills rapporterats i rapportom-
rådet från januari och december ett enskilt år. 
Det tidigare högsta antalet kommer från 2010 
då 24 vattenrallar rapporterades från januari 
och december. De flesta av årets vinterfynd 
kommer från några välkända lokaler som år-
ligen håller ett antal övervintrande vattenral-
lar. 
Vinterfynd (januari och december): 3 ex. 
Brannäs våtmark, Oxelösund 1-31.1 (Tom-
my Knutsson, Lennart Wahlén, Jonny Wer-
din m.fl.). 4 ex. Brandholmens reningsverk, 
Nyköping 1-28.1 (Mattias Ohlsberg, Mats 
Andersson, Jan Sjöstedt m.fl.). 5 ex. Ekeby 
våtmark, Eskilstuna 10-14.1 (Magnus Glenn-
stål, Yonas Ericsson, Johan Mellquist). 1 ex. 
Vattenskidklubben, Djulösjön, Katrineholm 
18.1 (Bengt E Larsson). 1 ex. Sjövikstornet, 
Nordvästra Kolsnaren, Vingåker 31.1 (Ronny 
Nilsson). 6 ex. Brannäs våtmark, Oxelösund 
2-31.12 (Tommy Knutsson, Jonny Werdin, 
Lennart Wahlén m.fl.). 2 ex. Brandholmens 
reningsverk, Nyköping 2-31.12 (Mats An-

Vattenrall
Foto: Per Thyrén, www.flickr.com/photos/71812399@N02

dersson, Bertil Karlsson, Peter Lantz m.fl.). 1 
ex. Ekeby våtmark, Eskilstuna 3-28.12 (Janne 
Wahlström, Gittan Wahlström, Sten Ljungars 
m.fl.). 1 ex. Trosa Våtmark, Trosa 9.12 (Janne 
Oldebring). 1 ex. Vattenskidklubben, Djulö-
sjön, Katrineholm 22.12 (John-Erik Nyman, 
Marie-Louise Nyman). 2 ex. Sigtunaån, Gnes-
ta 26-30.12 (Olle Wahlström, Ann Karlsson, 
Annika Eriksson).

Kornknarr (Crex crex)
Endast fyra rapporterade kornknarrar under 
2018 i hela rapportområdet är det klart läg-
sta antal som rapporterats ett enskilt år under 
2000-talet och man får gå tillbaka till de fyra 
fåglar som rapporterades 1985 för att hitta 
en lika låg årssumma. Både 2017 och 2016 
rapporterades låga antal (åtta ex båda åren) 
och de tre senaste åren är därmed de år under 
2000-talet med de klart lägsta årssummorna. 
Årets låga antal kan möjligen delvis förklaras 
av den långvariga torkan under sommaren. 
Medelvärdet under perioden 2000-2017 är 
27 kornknarrar/år. 
Samtliga fynd:1 ex. spel/sång Västerljungskor-
set, Trosa 14.5 - 2.6 (Claes Leijon, Ida Lei-
jon, Örjan Jitelius). 1 ex. spel/sång Svanviken, 



20 | Det sörmländska fågelåret 2018 Föreningen Södermanlands Ornitologer | 2120 | Det sörmländska fågelåret 2018 Föreningen Södermanlands Ornitologer | 21

Nyköping 22-28.5 (Lennart Wahlén, Mattias 
Ohlsberg, Jan Sjöstedt m.fl.). 1 ex. spel/sång 
Väderbrunnsfälten, Nyköping 31.5 (Lennart 
Wahlén). 1 ex. spel/sång Jakobsbergsängen, 
Gnesta 15.6 (Lennart Wahlén).

Småfläckig sumphöna (Porzana porzana)
Totalt 20 småfläckiga sumphöns under 2018 
är något fler än vad som rapporterats de se-
naste åren och antalet ligger något över det 
årliga medelvärdet under tidsperioden 2000-
2017. 19 av årets fåglar hördes spelande un-
der perioden 22.4 till 20.6. Utöver det sågs 
en rastande fågel under september. Årets fynd 
är rätt väl spridda i södra och östra delarna av 
rapportområdet medan det helt saknas fynd 
från de norra och nordvästra delarna av rap-
portområdet. 
Samtliga fynd: 1 ex. spel/sång Näsnaren, Ka-
trineholm 22.4 (John-Erik Nyman, Marie-
Louise Nyman). 1 ex. spel/sång Erkan, Nykö-
ping 7-15.5 (Lennart Wahlén, Jonny Werdin, 
Jan Sjöstedt). 1 ex. spel/sång Hannsjön, Ny-
köping 13-15.5 (Henrik Andersson, Jan Karls-
son, Lars Danielsson m.fl.). 1 ex. spel/sång 
Valnaren, Strängnäs 18-21.5 (Yngve Meijer, 
Bernt Andersson, Markku Kemppi m.fl.). 1 
ex. spel/sång Vadsjön, Nyköping 19.5 (Adam 
Stålnäbb). 1 ex. spel/sång Brannäs våtmark, 
Oxelösund 20-24.5 (Tommy Knutsson, Her-
bert Baumann). 1 ex. spel/sång Sättersta-
maden, Nyköping 22.5 (Peter Lantz). 1 ex. 
spel/sång Valla gårds viltvatten, Katrineholm 
29.5 - 5.6 (Håkan Lernefalk, Bengt E Lars-
son, Krister Aronsson m.fl.). 3 ex. spel/sång 
Eknäs, Gnesta 29.5 - 15.6 (Niklas Liljebäck, 
Lennart Wahlén). 1 ex. spel/sång Källstuge-
vattnet, Nyköping 29.5 (Bert Lindgren). 2 
ex. spel/sång Stärkelsedammen, Nyköping 
2-20.6 (Henrik Andersson, Tommy Ubbesen, 
Jan Sjöstedt m.fl.). 1 ex. spel/sång Stensjön, 
Katrineholm 4.6 (Monica Ström). 1 ex. spel/
sång Rönneln, Strängnäs 10.6 (Yngve Meijer, 
Lennart Hellström, Leif Ekblom m.fl.). 3 ex. 
spel/sång Skåraviken, Nyköping 13-18.6 (Jan 
Sjöstedt, Mats Andersson, Peter Lantz m.fl.). 
1 ex. rastande Grinda våtmark, Nyköping 7.9 
(Jan Karlsson, Jan Gustafsson).

Rörhöna (Gallinula chloropus)
Totalt finns rapporter om rörhöns under häck-
ningstid från 24 lokaler i rapportområdet som 
helhet och säkra häckningar har konstaterats 
på elva av dessa lokaler. Både antalet lokaler 
och antalet häckningar ligger i nivå med förra 

året då tolv häckningar konstaterades på 26 
lokaler. 
Lokalerna med observationer av rörhöns un-
der häckningstid fördelar sig kommunvis enligt 
följande: Nyköping 10, Strängnäs 5, Katrine-
holm 3, Eskilstuna 2, Gnesta 2, Trosa 1 och 
Oxelösund 1. 
Enstaka vinterfynd görs årligen i rapportom-
rådet och från 2018 finns rapporter om sju ex 
under januari och fem ex under december. 
Vinterfynd (januari och december): 2 ex. Stads-
parken, Eskilstuna 1-18.1 (Hans Herdegen, 
Johan Mellquist, Ulf Gustafsson m.fl.). 1 ex. 
Ekeby våtmark, Eskilstuna 1-29.1 (Stefan 
Karlsson, Barbro Hedström, Gunnar Carlsson 
m.fl.). 1 ex. Nyköpingshus, Nyköping 6-31.1 
(Anton Johansson, Adam Stålnäbb, Gregorio 
Para m.fl.). 3 ex. Diket och dikets utlopp, 
Brandholmen, Nyköping 19-28.1 (Mats An-
dersson, Tommy Ubbesen, Gregorio Para 
m.fl.). 1 ex. Diket och dikets utlopp, Brand-
holmen, Nyköping 2.12 (Mats Andersson). 4 
ex. Ekeby våtmark, Eskilstuna 3-31.12 (Hans 
Norelius, Björn Fors, Magnus Claesson m.fl.).

Sothöna (Fulica atra)
Större ansamlingar av sothöns från sensom-
mar och höst har under 2018 rapporterats 
från totalt fyra lokaler i rapportområdet. 
Från Näsrnaren i Katrineholm där höga an-
tal noteras årligen finns två rapporter med en 
toppnotering på 700 ex i Lilla Näsnaren un-
der september. Det rapporterade antalet från 
Näsnaren får betraktas som lågt jämfört med 
de senaste åren då över 2000 ex inräknats i 
stort sett årligen i Näsnaren. Årets högsta an-
tal noterades längs kusten under senhösten då 
940 ex. inräknades vid Inre Marsviken, Nykö-
ping i december. Högsta antal under januari 
är de 300 ex. som rapporterats från Stenviks-
fjärden, Oxelösund 13.1 (Mats Andersson). 
Fynd (500 ex eller fler): 500-600 ex Näsnaren, 
Katrineholm 13.7 - 18.8 (Bengt E Larsson). 
500 ex Idö, Sörfjärden, Eskilstuna 26.7 (Bar-
bro Hedström). 600-700 ex. Lilla Näsnaren, 
Katrineholm 20-22.9 (Bengt E Larsson, Kris-
ter Aronsson). 600-940 ex. Inre Marsviken, 
Nyköping 9.10 - 30.12 (Jan Gustafsson, Len-
nart Wahlén, Jonny Werdin m.fl.).

Trana (Grus grus)
Årets första trana noterades redan 18.2 då en 
förbiflygande fågel sågs vid Gräsmaren, Ny-
köping (Bo Thoor, Gigi Sahlstrand). De första 
tranorna brukar under år med tidiga vårar och 
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gynnsamt väder rapporteras under den sista 
februariveckan så årets fynd får betraktas som 
tidigare än normalt. Från Skåraområdet, Ny-
köping finns flera rapporter om större antal 
rastande tranor under augusti och septem-
ber. Det högsta antalet var de 1000 ex. som 
inräknades 24.9 (Jonny Werdin). Det högsta 
antal rastande tranor som rapporterats från 
Skåraområdet är 4000 ex. i september 2010. 
Från april finns en rapport om större antal 
sträckande tranor. 970 ex noterades sträck-
ande mot N vid Mälby kvarn, Flen 7.4 (Jukka 
Väyrynen). Antalet är det högsta som finns 
rapporterat i rapportområdet när det gäller 
nordsträckande tranor på våren. Från hösten 
saknas riktigt höga sträcksiffror. 
De högsta rapporterade antalen är: 2325 ex. 
sträckande SV Vattentornet, Oxelösund 23.9 
(Jan Hägg) och 2760 ex. sträckande SV Mar-
säng, Nyköping 24.9 (Jan Gustafsson).

Strandskata (Haematopus ostralegus)
Årets sista fynd av strandskata blev ett in-
landsfynd vid ett oväntat sent datum. I Art-
portalen finns bara sex fynd av strandskata 
från oktober och ett fynd i november rappor-
terade från rapportområdet. En häckning är 
rapporterad som inte ligger i direkt anslutning 
till kusten. 1 ex adult + 1 ex pulli) föda åt 
ungar Blommenhovsvägen 18, Nyköping 5.6 
(Lennart Wahlén). 
Sista fynd: 5 ex. sträckande Västra fälten, Ge-
sta gård, Strängnäs 30.9 (Petter Kappel). 

Tofsvipa (Vanellus vanellus)
Höstarna har tenderat att bli allt mer utdrag-
na under 2000-talet vilket medfört att fynden 
av årets sista tofsvipa allt oftare sker under 
december månad. 
Sista fynd: 4 ex. rastande Närkemaderna, Inre 
Marsviken, Nyköping 4.12 (Jonny Werdin, 
Jan Karlsson) och ett ex. kvar på lokalen den 
5.12 (Lennart Wahlén, Jonny Werdin). 
Rastande flockar på >500 ex:500 ex. Vad-
sjön, Nyköping 13.8 (Lars Danielsson, Jonny 
Werdin, Jan Sjöstedt), 560 ex. rastande Sjö-
holmskärret, Näsnaren, Katrineholm 20.9 
(Bengt E Larsson), 535 ex Edeby våtmark, 
Strängnäs 22.9 (Petter Kappel, Yngve Mei-
jer), 500 ex. rastande Apalsjön, Lista, Vings-
leör, Eskilstuna 23.9 (Bo Gustafsson, Lennart 
Karlsson), 500 ex Sjöholmakärret, Näsnaren, 
Katrineholm 28.9 (Bengt E Larsson).

Ljungpipare (Pluvialis apricaria)
Första och sista fynd: Årets första rapporte-
rade fynd blev 1 ex. sträckande N Svanviken, 
Nyköping 23.3 (Lennart Wahlén) vilket överens-
stämmer med medeldatumet för artens an-
komst i vårt rapportområde. Trenden på att 
det normala för årets sista ljungpipare sakta 
förskjuts allt längre in i november förstärks 
med årets sista fynd, 1 ex. lockläte, övriga 
läten Lundbyfälten, Eskilstuna 9.11 (Kent 
Carlsson). 
De största antalen från vårflyttningen: 207 ex. 
rastande Stigtomta fält V, Nyköping 24.4 (An-
dreas Grabs), 400 ex. rastande Åby loge, Ving-
åkersslätten, Vingåker 30.4 (Ronny Nilsson) 
och 200 ex. förbiflygande Kyrkvattnet, Stora 
Malm, Katrineholm 1.5 (Bengt E Larsson).

Kustpipare (Pluvialis squatarola)
Vårfynden fortsätter att hålla sig på samma 
nivå med bara enstaka fynd. Året bjöd på ett 
nytt fenologirekord och den första rapporten 
någonsin för november månad i rapportom-
rådet. I Artportalen finns bara ett tiotal rap-
porter från andra halvan av oktober med ett 
sista fynd så pass långt tillbaka i tiden som 
den 25.10 1969 vid Ekeby reningsverk i Es-
kilstuna. Från sträckbevakningen vid Mäla-
ren har årets högre antal rapporterats. 19 ex. 
sträckande SV Prästhällen, Herresta Norra 
Tomtområde, Prästfjärden, Mälaren, Sträng-
näs 2.8 (Erik Widuss). 40 ex. sträckande SV 
Kolstahatt, Eskilstuna 2.8 (Johan Mellquist, 
Joachim Strengbom). 28 ex. sträckande V 
Torshälla huvud, Eskilstuna 6.8 (Sten Ljung-
ars, Kent Carlsson, Monica Ljungars). 24 ex. 
sträckande S Hagby, Eskilstuna 6.8 (Tommy 
Emanuelsson). 20 ex. sträckande S Sundby-
holmsbadet, Tegelviken, Sundbyholm, Eskil-
stuna 10.8 (Joachim Strengbom).
Vårfynd: 2 ex. rastande Tornmaden, Strandstu-
viken, Nyköping 29.4 (Ragnar Falk, Peter 
Lantz, Jan Sjöstedt). 
Fenologirekord höst: noterad lockläte, övriga 
läten Hävringe, Oxelösund 8.11 (Bertil Karls-
son, Niklas Liljebäck). 

Större strandpipare (Charadrius hiaticula)
Konstaterade häckningar är rapporterade 
från tre lokaler, minst fyra häckande par vid 
Strandstuviken, Nyköping (Jan Gustafsson), 
minst två häckningar vid Björködammen, Ny-
köping (Morgan Andersson) och en häckning 
vid Aspafälten, Aspa gård, Oxelösund (Peter 
Skoglund). Ett relativt sent sistafynd är rap-
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porterat när ett ex rastande vid Edeby våt-
mark, Strängnäs fram till den 14.10 (Janne 
Wahlström, Gittan Wahlström). Endast ett 
fåtal observationer finns rapporterade till Art-
portalen från rapportområdet under andra 
halvan av oktober och fenologirekordet från 
den 25.10 är inte allt för avlägset.

Mindre strandpipare (Charadrius dubius)
Häckningsutfallet för året ser ut att vara ka-
tastrofalt dåligt med lyckade häckningar rap-
porterade från bara två lokaler, två par med 
ungar vid såväl Tornmaden, Strandstuviken, 
Nyköping (Jan Gustafsson) som Hårsta våt-
mark, Nyköping (Jan Hägg). Anledningen till 
de två senaste årens utveckling kan stå att fin-
na i ett par riktigt varma och extremt neder-
bördsfattiga somrar. Det återstår dock att se 
om det dåliga häckningsutfallet under de se-
naste två är av tillfällig karaktär, eller om det 
har uppstått nya förutsättningar för arten i 
vårt rapportområde.

Fjällpipare (Charadrius morinellus)
(-2017:95/693) (2018:2/15) 
Året bjöd på en mycket udda fyndbild där inga 
fynd alls gjordes i rapportområdet under flytt-
ningen mot norr i mitten av maj. Noterbart 
är att de två fynden under hösten bestod av 
fem respektive tio individer. Normalt brukar 
de enskilda fynden under hösten antalsmäs-
sigt inskränka sig till någon eller några enstaka 
individer. Som flest har tidigare rapporterats 
sex ex till Artportalen så pass långt tillbaka 
som 1983 vid Marsäng. 
Samtliga fynd: 5 ex. rastande Träbron, Lilla 
Kungsladugården, Nyköping 28.8 (*Lennart 
Wahlén, Morgan Andersson, Jonny Werdin 
m.fl.). 10 ex. rastande Lundbyfälten, Eskil-
stuna 28.8 - 29.8 (Kent Carlsson, Johan Mell-
quist, Magnus Nilsson).

Småspov (Numenius phaeopus)
Även om rapporterna av småspov visar på an-
talsmässigt stora variationer mellan olika år 
så är årets siffror väldigt låga. Totalt är bara 
43 ex rapporterade under året fördelade på 
30 ex. under vårsträcket och 13 ex på resan 
söderut.

Storspov (Numenius arquata)
Inga indikationer på permanenta revir kan 
noteras där bara två fynd av storspov är rap-
porterade mellan den 10.5 och 11.6. Enstaka 
sistafynd har genom åren rapporterats från 
både oktober och november men årets sista 
storspov blev en riktig långstannare vid Gesta 
gård, Strängnäs från den 4.9 fram till den 23.9 
(Kjell Ericsson, Petter Kappel).

Fjällpipare
Foto: Jan Karlsson
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Myrspov (Limosa lapponica)
Ett vårfynd vilket också blev den enda rap-
porten under året av lite större antal. 100 ex. 
sträckande NO Nötudden, Brannäs våtmark, 
Oxelösund 30.5 (Tommy Knutsson). Under 
hösten handlade rapportskörden huvudsakli-
gen om enstaka eller grupper om några få indi-
vider. Noterbart är dock den tidiga höstflyttare 
som redan den 24.6 sträckte mot SV vid Mar-
viken, Brannäs vårmark, Oxelösund (Tommy 
Knutsson). Även om antalen kan variera kraf-
tigt mellan olika år beroende på skilda väder-
förutsättningar kan man konstatera att detta 
år blev ett av det absolut sämsta under 2000-
talet för myrspov i rapportområdet.

Rödspov, underarten islandica 
(Limosa limosa islandica)
(-2017:7/17) (2018:1/1) 
Ökad kunskap om skillnaderna mellan raserna 
limosa och islandica har medfört att det stora 
flertalet av fynden i landet från september 
och framåt under hösten tillskrivs rasen islan-
dica. Det finns anledning att misstänka att ett 
flertal av de sena höstfynd i vårt rapportom-
råde som är av lite äldre datum som inte rör 
rasbestämda individer borde vara av rasen is-
landica. Årets fynd: 1 1K rastande Tornmaden, 
Strandstuviken, Nyköping 9-12.9 (Jan Karls-
son, Lennart Wahlén, Jan Sjöstedt m.fl.). 
Tillägg från 2017: 
Samtliga årets rapporter av rödspov är från 
perioden 13/8 till 31/8. Med tanke på tid-
punkten under året så talar det mesta för att 
samtliga individer var av rasen islandica. Ofta 

Rödspov, underarten islandica, Foto: Jan Karlsson

handlar det om lite längre observationsavstånd 
vilket medför att rasbedömningen inte är helt 
okomplicerad. Med tanke på att det bara finns 
sex tidigare fynd av rödspov med som flest två 
ex där rasen är bestämd till islandica så är fyn-
det vid Vadsjön ytterst anmärkningsvärt. 
Fynd av rasen islandica: Vid Vadsjön rastade 
minst 10 ex mellan 13/8 och 23/8 (Rickard, 
Gustafsson, Erik Johansson, Jan Hägg m.fl.). 
Därefter minskade antalet succesivt och den 
sista individen lämnade lokalen den 31/8 
(Lennart Wahlén). Antalet är det högsta som 
rapporterats i landet under 2017. 
Fynd av till ras obestämd: 1 ex Snäckviksma-
den, Strandstuviken, Nyköping 14/8 (Peter 
Skoglund, Bertil Karlsson).

Roskarl (Arenaria interpres)
En säkerställd häckning med 2 ex. pulli/ny-
ligen flygga ungar Svartrantshällan, Hävringe, 
Oxelösund 27.6 (Lennart Wahlén, Björn 
Johansson, Jan Karlsson m.fl.). Därtill 1 ex. 
pulli/nyligen flygga ungar vid Lilla Rödbaken, 
Hävringe, Oxelösund 22.7 (Henrik Anders-
son) där det dock inte går att utesluta att det 
är en av individerna från Svartrantshällan som 
flytta på sig. I Nyköpings- och Oxelösunds 
skärgård är finns ytterligare några tänkbara 
revir rapporterade men utan riktade invente-
ringsinsatser är det svårt att få fram ett hel-
täckande utfall av antalet häckningar. 
Inlandsfynd: 1 ex. sträckande V Kolstahatt 2.8, 
Eskilstuna (Johan Mellquist, Joachim Streng-
bom). 1 ex. födosökande Vadsjön, Nyköping 
9.8 (Samuel Wivstad, Adam Stålnäbb).



24 | Det sörmländska fågelåret 2018 Föreningen Södermanlands Ornitologer | 2524 | Det sörmländska fågelåret 2018 Föreningen Södermanlands Ornitologer | 25

Kustsnäppa (Calidris canutus)
Inga fynd från våren och förhållandevis få fynd 
från inlandet är rapporterade. Antalsmässigt är 
fyndet av 110 ex. som sträckte mot SV vid 
Stora Garkast, Hartsö skärgård den 14.8 värt 
att notera (Lennart Wahlén). Flocken är den 
näst största som någonsin rapporterats till 
Artportalen från vårt rapportområde. Redan 
under slutet av september börjar fynden bli 
ovanliga och årets sista fynd är det senaste nå-
gonsin i rapportområdet. Det föregående fe-
nologirekordet är från 2005 när 1 ex. rastade 
på Stora Garkast i Hartsö skärgård i Nyköping 
den 7.10. Fenologirekord, höst: 1 ex. rastande 
Skvaltan, Hävringe, Oxelösund 17.10 (Lennart 
Wahlén, Jan Gustafsson, Jan Karlsson m.fl.).

Myrsnäppa (Calidris falcinellus)
Det är svårt att korrekt uppskatta det totala 
antalet individer som rastat vid Strandstu-
viken, Nyköping mellan den 21.5 och 1.6. 
Eftersom inga rapporter från lokalen har in-
kommit mellan den 26.5 och 29.5 har antalet 
uppskattats som två delmängder, sex ex res-
pektive två ex. Totalantalen för året blir då 
nio ex på två lokaler från våren och två ex på 

två lokaler under hösten. Även om antalet ras-
tande individer fluktuerar stort mellan olika 
år så kan man notera att årets antal är ett av 
de lägsta som noterats på 2000-talet. 
Samtliga vårfynd: Max 6 ex. födosökande 
Tornmaden, Strandstuviken, Nyköping 21.5 
- 25/5 (Ragnar Falk, Lennart Wahlén, Janne 
Oldebring m.fl.). 2 ex rastande Tornmaden, 
Strandstuviken, Nyköping 30.5 - 1.6 (Jan 
Hägg, Jan Sjöstedt, Peter Lantz m.fl.). 1 ex. 
Marsäng, Nyköping 31.5 (Morgan Anders-
son). 
Samtliga höstfynd: 1 ex. rastande Tornmaden, 
Strandstuviken, Nyköping 4.7 (Jan Karlsson). 
1 ex. födosökande Vattungarna, Oxelösund 
15.8 (Lars Sundin, Leif Nyström).

Spovsnäppa (Calidris ferruginea)
Ännu en arktisk vadare där endast ett fåtal 
inlandsfynd gjordes under året, dessutom inga 
fynd alls av sträckande individer i anslutning 
till Hjälmaren eller Mälaren. Årets största an-
tal inskränker sig till sex ex. rastande Vadsjön, 
Nyköping 11.8 (Björn Erixon).

Mosnäppa (Calidris temminckii)
Flockar på 15 ex. eller fler förekommer spar-

Kustsnäppa
Foto: Leif Nyström, www.leifnystrom.com
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samt i rapportområdet men mellan den 15.5 
och 21.5 är antal mellan 15 och 33 ex. rappor-
terade från Strandstuviken, Nyköping. Som 
flest 33 ex. rastande Tornmaden, Strandstuvi-
ken, Nyköping 20.5 (Jan Hägg). Vi får gå till-
baka så pass långt i tiden som till 1994 för att 
hitta ett högre antal i vårt rapportområde.

Sandlöpare (Calidris alba)
Om man bedömer fynden vid Vattungarna 
och Kistan som olika individer blir årets to-
tal åtta fynd av tolv individer. Antalet fynd är 
tämligen normalt men antalet individer ligger 
i de lägre nivåerna. Noterbart är att åter ett 
inlandsfynd är rapporterat från Vadsjön vilket 
är det tredje fyndet på lokalen. 
Samtliga fynd: 1 ex. rastande Vadsjön, Ny-
köping 31.7 (Björn Erixon). 1 1K+ rastande 
Vattungarna, Oxelösund 1.8 (Leif Nyström). 
2 ex. rastande Vattungarna, Oxelösund 2.8 
(Tommy Ubbesen, Leif Nyström). 1 ex. ras-
tande Hävringe, Oxelösund 2.8 (Adam Stål-
näbb). 4 ex. rastande Kistan, Hartsö skärgård, 
Nyköping 14.8 (Lennart Wahlén). 1 ex. ras-
tande Kistan, Hartsö skärgård, Nyköping 18.8 

(Lennart Wahlén, Janne Oldebring). 1 ex. 
rastande Pålsugnsbådarna, Hartsö skärgård, 
Nyköping 18.8 (Lennart Wahlén, Janne Olde-
bring). 1 ex. rastande Vattungarna, Oxelösund 
2.9 (Tommy Ubbesen, Leif Nyström).

Kärrsnäppa (Calidris alpina)
Flockar överstigande 100 ex är långt ifrån 
vanliga inom vårt område. 
Antal över 100 ex: 200 ex. rastande Damm 7, 
Ekeby våtmark, Eskilstuna 27.5 (Elias Ern-
vik). 109 ex. rastande Tornmaden, Strandstu-
viken, Nyköping 22.9 (Jan Karlsson, Arne 
Hellström).

Skärsnäppa (Calidris maritima)
Samtliga fynd är gjorda i områdets tre skär-
gårdskommuner Nyköping, Oxelösund och 
Trosa där fynden av de större flockarna har 
gjorts på Vattungarna och Hävringe i Oxelö-
sunds skärgård. 
Större flockar: 50 ex. rastande Vattungarna, 
Oxelösund 27.1 (Adam Stålnäbb, Samuel 
Wivstad). 40 ex. rastande Skvaltan, Hävringe, 
Oxelösund 31.3 (Adam Stålnäbb, Samuel 

Sandlöpare
Foto: Leif Nyström, www.leifnystrom.com
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Wivstad). 100 ex. rastande Hävringe, Oxelö-
sund 7.4 (Adam Stålnäbb, Samuel Wivstad). 
100 ex. stationär Vattungarna, Oxelösund 8.4 
(Henrik Andersson). 250 ex. rastande Öster-
korpen, Hävringe, Oxelösund 16.4 (Jan Karls-
son, Lennart Wahlén, Björn Erixon m.fl.). 130 
ex. rastande Hävringe, Oxelösund 30.4 (Jan 
Karlsson, Jan Gustafsson, Björn Erixon m.fl.)

Småsnäppa (Calidris minuta)
Ovanligt få fynd till både antal och antalet 
individer. Från hela rapportområdet är endast 
åtta fynd om totalt 13 individer rapporterade 
vilket är exceptionellt få. Scenariot liknar fler 
andra arter av vadare med ett år som präglats 
av olika vädersituationer. En ovanligt sen vår 
i de arktiska häckningsområdet med en lång 
och varm sommar kan ha påverkat såväl häck-
ningsutfallet som flyttningen. 
Inlandsfynd: 1 ex. rastande Sjöholmskärret, 
Näsnaren, Katrineholm 9.8 (Bengt E Larsson). 
1 ex. rastande Hårsta våtmark, Nyköping 23.8 
(Björn Erixon).

Morkulla (Scolopax rusticola)
Höstarna tenderar att bli allt mildare men 
trots detta så är det förhållandevis få fynd av 
morkulla rapporterade under december jäm-
fört med januari. Sannolikt stannar de indivi-
der som bestämt sig för att försöka övervint-
ra kvar ute i skogarna så länge som möjligt. 
Först när vintern på allvar börjar tränga sig på 
tvingas de att uppsöka lokaler med öppet vat-
ten eller fuktstråk som inte frusit till. Sanno-
likheten är då betydligt större till upptäckt av 
fågelskådare jämfört med i storskogen. 
Vinterfynd januari: 2 ex. Fårsjön, Lästringe 
kyrka, Nyköping 9.1 (Per Erik Pershagen, 
Bosse Lindroth), 1 ex. Ludgosjön, Nyköping 
15.1 (Per Erik Pershagen), 1 ex. Ängstugans 
fågeltorn, Nyköping 19.1 (Gregorio Para, 
Adam Stålnäbb), 1 2K+ rastande Brannäs våt-
mark, Oxelösund 20.1 (gnm Jan Gustafsson, 
Tommy Knutsson), 1 2K+ förbiflygande Bras-
storp, Oxelösund 20.1 (gnm Jan Gustafsson). 
1 2K+ förbiflygande Kylvattendammen, Oxe-
lösund 20.1 (gnm Jan Gustafsson), 1 ex. ras-
tande Hävringe, Nyköping 27.1 - 28/1 (Adam 
Stålnäbb, Samuel Wivstad). 
Vinterfynd december: 1 ex. rastande Oxelö-
sunds hamn 3.12 (Thomas Larsson). 1 ex. sta-
tionär Getnäsudden, Oxelösund 8.12 (Peter 
Skoglund). 1 ex. stationär Brannäs våtmark, 
Oxelösund 22.12 (Tommy Knutsson).

Dvärgbeckasin (Lymnocryptes minimus)
Under året är drygt 20 rastande dvärgbecka-
siner rapporterade. Strängnäs 7 ex. (3 vår 4 
höst), Trosa 2 ex. (vår), Nyköping 8 ex. (6 
vår 2 höst), Katrineholm 3 ex. (2 vår 1 höst) 
och Oxelösund 2 ex. (bara vinterfynd). Några 
fynd som styrker häckning finns ej rappor-
terade. Två spelande fåglar har dock hörts 
så sent som i slutet av april. 1 ex. spel/sång 
Våmmen, Strandstuviken, Nyköping 25-26.4 
(Mats Andersson). 1 ex. spel/sång Sjölunda-
vägen, Trosa 27.4 (Göran Andersson). Bran-
näs våtmark i Oxelösund framstår åter som en 
säker vinterlokal för dvärgbeckasin, 1 ex. sta-
tionär Täppan, Brannäs våtmark, Oxelösund 
19.1-13.3 (Lennart Wahlén, Jonny Werdin, 
Samuel Wivstad m.fl.). 1 ex. rastande Lilla 
dammen, Brannäs våtmark, Oxelösund 25.12 
(Jan Karlsson).

Dubbelbeckasin (Gallinago media)
Antalet fynd varierar kraftigt mellan olika år 
men årets fem fynd av totalt fem individer är 
långt färre än normalt. 
Vår: 1 ex. rastande Labromaden, Labro ängar, 
Nyköping 8.5 (Peter Lantz, Björn Johansson). 
1 ex. spel/sång Aspamaden, Nyköping 9.5 
(Samuel Wivstad, Harald Ris, Kristaps So-
kolovskis). 1 ex. spel/sång Svanviken, Norra 
ängarna, Nyköping 11.5 (Lennart Wahlén). 1 
ex. spel/sång Sätterstamaden, Nyköping 22.5 
(Peter Lantz). 
Höst: 1 ex. rastande Brannäs våtmark, Oxelö-
sund 16.10 (Tommy Knutsson)

Enkelbeckasin (Gallinago gallinago)
Efter några år med inga eller bara något ensta-
ka fynd av ansamlingar på 50 ex eller fler är i 
år glädjande nog lite högre antal rapporterade 
från tre lokaler. Brannäs våtmark i Oxelösund 
fortsätter att vara en pålitlig lokal för vinter-
fynd under såväl december som januari. 
Ansamlingar på >50 ex: 100 ex. rastande Mars-
äng, Nyköping 11.4 (Adam Stålnäbb). 50-56 
ex. rastande Vadsjön, Nyköping 9.8 till 11.8 
(Johan Bergkvist, Leif Godin). 50-84 ex. ras-
tande Hårsta våtmark, Nyköping 20.8 till 21.8 
(Bertil Karlsson, Mattias Ohlsberg). 
Vinterfynd: 1 ex. Brannäs våtmark, Oxelösund 
13.1 till 30.1 (Adam Stålnäbb, Hakim Cha-
hed, Samuel Wivstad m.fl.). 2 ex. rastande Yt-
terbo, Nyköping 18.1 (Mikael Gemsiö). 1 ex. 
rastande Åmynningen, Nyköping 20.1 (Göran 
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Altstedt). 1 ex. förbiflygande Diket och dikets 
utlopp, Brandholmen, Nyköping 23.1 (Mats 
Andersson, Björn Johansson). 1 ex. rastande 
Våmedet, Strandstuviken, Nyköping 3.12 
(Lennart Wahlén). 1-2 ex. rastande Brannäs 
våtmark, Oxelösund 4.12 (Lennart Wahlén, 
Tommy Knutsson, Jan Karlsson m.fl.).

Smalnäbbad simsnäppa 
(Phalaropus lobatus)
Årets säsong blev antalsmässigt en kopia av 
fjolåret med enbart två individer rapporte-
rade. Antalet fynd av arten fluktuerar visserli-
gen stort mellan olika år, dock får vi gå så pass 
långt tillbaka i tiden som till år 2008 för att 
antalsmässigt komma upp i tvåsiffriga tal. 
Samtliga fynd:1 ex. rastande Våmedet, 
Strandstuviken, Nyköping 31.5 (Jan Sjöstedt). 
1 ex. rastande Snäckviksmaden, Strandstuvi-
ken, Nyköping 18-21.8 (Björn Erixon, Len-
nart Wahlén, Morgan Andersson m.fl.).

Skogssnäppa (Tringa ochropus)
Större ansamlingar av skogssnäppa är relativt 
sparsamma och antal på 20 individer eller fler 
som rapporteras är relativt få. Vintern dröjde 
sig envist kvar vilket medförde att årets första 
fynd dröjde till den 1.4 vilket bara är fjärde 
gången under 2000-talet som inte ett första-
fynd rapporterats till Artportalen från mars 
månad. 
Stora antal: 20 ex. Strandstuviken, Nyköping 
7.4 (Fredrik Enoksson) och 20 ex. eller fler 

Tretåig mås, Foto: Kalle Brinell

vid Aspamaden, Nyköping 8.4 till 20.4 (Sam-
uel Wivstad, Adam Stålnäbb) med som flest 
30 ex. den 12.4 (Samuel Wivstad).

Svartsnäppa (Tringa erythropus)
Ett exemplar anlände till Edeby våtmark, 
Strängnäs så pass sent som den 7.10 (Petter 
Kappel, Yngve Meijer, Magnus Brandel) där 
den sedan rastade fram till den 16.10 (Yngve 
Meijer, Petter Kappel). Detta innebär en min-
dre putsning av fjolårets nysatta fenologire-
kord för hösten med en dag.

Gluttsnäppa (Tringa nebularia)
Första fynd: Trots en sen vår rapporterades 
årets första gluttsnäppa redan den 15.4 vid 
Aspamaden, Nyköping (Samuel Wivstad). 
Medeldatumet för gluttsnäppans ankomst 
under de senaste tio åren är den 16/4.

Tretåig mås (Rissa tridactyla)
(-2017:62/76) (2018:2/4) 
Arten är nästan årlig i rapportområdet och 
brukar ses med ett fåtal exemplar. De flesta 
fåglar brukar ses i oktober-november längs 
kusten i samband med hårda pålandsvindar. 
Samtliga fynd: 1 1K rastande Stora Garkast, 
Hartsö skärgård, Nyköping 11.10 (Kalle Brinell, 
Niklas Liljebäck, Tomas Widlund). 3 1K sträck-
ande Femörehuvud, Femöre, Oxelösund 31.10 
(Kalle Brinell, Jan Karlsson).
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Svarthuvad mås
Foto: Leif Nyström, www.leifnystrom.com

Dvärgmås (Hydrocoloeus minutus)
Likt föregående år är det sparsamt med rap-
porter och i år är största antalet som har rap-
porterats 60 exemplar. Årets första fynd gjor-
des redan den 13 januari vilket är det nionde 
tidigaste fyndet någonsin i rapportområdet 
och vi får gå tillbaka till 2012 för att hitta ett 
tidigare fynd. 
Först och sista observation: 1 adult sträckande 
SO Örsbaken, Brannäs våtmark, Oxelösund 
13.1 (Lennart Wahlén). 1 1K sträckande SV 
Torshälla huvud, Eskilstuna 3.11 (Ola Dahl-
bom, Björn Dahlbom). 
Största antal: 60 1K rastande Torshälla huvud 
27.7 (Sten Ljungars, Monica Ljungars).

Svarthuvad mås 
(Ichthyaetus melanocephalus)
(-2017:8/8) (2018:1/1) 
Rapportområdets nionde fynd totalt och blott 
andra vårfynd blev en utfärgad adult fågel som 
stannade länge till mångas glädje. 
Samtliga fynd: 1 adult stationär Utterholms-
hällarna, Örsbaken, Brannäs våtmark, Oxelö-
sund 12-21.5 (Tommy Knutsson m.fl.).

Havstrut (Larus marinus)
Likt föregående år var det dåligt med konsta-
terade inlandshäckningar. Blott två stycken, 
dock finns rapporter om möjliga häckningar 
från fem andra inlandslokaler. 
Konstaterade inlandshäckningar: 2 ex. ru-
vande Lilla Skinnpälsen, Segeröfjärden, Mä-
laren, Strängnäs 15.5 (Markku Kemppi, Kent 
Söderberg). 1 1K pulli/nyligen flygga ungar 
Prästhällen, Herresta Norra Tomtområde, 
Prästfjärden, Mälaren, Strängnäs 29.7 (Yngve 
Meijer, Erik Widuss).

Kaspisk trut (Larus cachinnans)
(-2017:10/11) (2018:2/3) 
Under oktober och november sågs tre indi-
vider som rörde sig mellan Nyköpings hamn 
och Björshults soptipp. Denna fyndbild stäm-
mer väl överens med hur rapportbilden har 
varit i vårt rapportområde dem senaste åren. I 
år rörde det sig om tre stycken 1K-fåglar. 
Samtliga fynd: 3 1K rastande Nyköpings hamn 
- Björshults soptipp 4.10 - 15.11 (Kalle Bri-
nell, Björn Erixon, Anton Johansson m.fl.) 
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Silltrut (Larus fuscus)
Enbart en konstaterad häckning har rappor-
terats från skärgården utanför Nyköping. Det 
största beståndet finns dock fortsatt på ön 
Dansken utanför Strängnäs med fortsatt cirka 
16 par. Återigen har det funnits silltrut i Kläm-
mingen utanför Gnesta under häckningstid. 
Häckningar eller häckningsindicier: 16 ex. 
permanent revir Dansken, NO Ytterselö, 
Prästfjärden, Mälaren, Strängnäs 2.7 (Yngve 
Meijer). 2 pulli pulli/nyligen flygga ungar 
Rödgrunden, Nyköping 5.7 (Jan Gustafsson, 
Jan Karlsson). 4 adult permanent revir Södra 
Stångskär, Källskären, Oxelösund 3.6 (Jan 
Gustafsson, Leif Nyström). 6 adult perma-
nent revir Södra Källskär, Källskären, Oxelö-
sund 3.6 (Jan Gustafsson, Leif Nyström). 3 
ex. permanent revir Klämmingen, Gnesta 1.6 
- 12.7 (Bertil Karlsson). 1 ex. permanent re-
vir Hävringe, Oxelösund 11.5 (Jan Karlsson, 
Lennart Wahlén, Jonny Werdin).

Skräntärna (Hydroprogne caspia)
I april - maj rastade maximalt 54 skräntär-
nor vid Strandstuviken. Häckningsåret i ko-

lonin i yttre Bråviken, Sörmlandsdelen blev 
i stort sett totalt misslyckat p.g.a. predation 
av främst havsörn. Skräntärnorna la i två om-
gångar, då den första perioden predaterades 
s.g.s. totalt. 61 bon på Långa Hållet i maj 
och av dessa klarade endast ett par sig undan 
från predation med en flygg unge. I det andra 
försöket som blev till på ön Hållen, fanns 64 
bon. Här blev predationen också i stort sett 
total. Endast max fyra ungar kom på vingar 
av ca 120. Därutöver lyckades ett par på ett 
litet skär NV Risskären med häckning och en 
flygg unge. I Oxelösunds skärgård fanns det 1 
par på vardera på 2 öar där främst silvertärnor 
häckade, häckningsutfallet där okänt. 
Sammanfattning 2018: 1 par litet skär NV Ris-
skären, Srm, 1 flygg unge. 1 par Långa Hållet, 
Srm, 1 flygg unge, 60 par drabbades av preda-
tion i maj i samband med att äggen kläcktes. 
64 par Hållen, Srm, misslyckad häckning, en-
dast någon (max fyra) enstaka unge flygg, här 
predation ca en vecka efter äggkläckning. 1 
par Stora skäret Källskären, Srm, okänd häck-
ningsframgång 1 par Norra Grässkärsklubben, 
Srm, okänd häckningsframgång

Kaspisk trut
Foto: Kalle Brinell
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Kentsk tärna (Thalasseus sandvicensis)
(-2017:84/115) (2018:4/5) 
Återigen ett bra år med fem individer som har 
setts. Samtliga fynd har gjorts längs kusten. 
Samtliga fynd: 1 ex. sträckande NO Nötud-
den, Brannäs våtmark, Oxelösund 11.5 (Tom-
my Knutsson). 2 ex. rastande Trutbådshällarna, 
Lacka, Trosa 18.8 (Lennart Wahlén, Janne Olde-
bring). 1 ex. födosökande Hävringe, Oxelö-
sund 23.9 (Adam Stålnäbb, Samuel Wivstad). 
1 ex. förbiflygande Getnäsudden, Oxelösund 
23.9 (Peter Skoglund).

Småtärna (Sternula albifrons)
(-2017:65/86) (2018:1/2) 
Arten fortsätter att vara årlig i vårt rapport-
område, vilket den har varit sedan 1988. I år 
sågs två individer vilket vi får gå tillbaka till 
år 2011 för att slå då det sågs fyra individer. 
Däremellan har det enbart handlat om en in-
divid per år. Årets fynd har gjorts längs kusten 
vilket stämmer väl överens med hur rapport-
bilden har varit tidigare år. 
Samtliga fynd: 2 ex. födosökande Labro ängar, 
Nyköping 19.8 (*Fredrik Enoksson, Jan Sjö-
stedt, Eva Edmert m.fl.).

Fisktärna (Sterna hirundo)
Årets första fisktärna sågs den 7 april och den 
sista sågs den 30 september, vilket stämmer 
bra överens med hur fyndbilden brukar se ut. 
Första och sista fynd: 1 ex. sträckande NO 
Nötudden, Brannäs våtmark, Oxelösund 7.4 
(Tommy Knutsson). 1 1K födosökande Sjösa-
viken (norra), Labro ängar, Nyköping 30.9 
(Peter Lantz).

Silvertärna (Sterna paradisaea)
Årets första fynd gjordes den 24 april och 
det sista fyndet gjordes den 14 augusti vil-
ket stämmer bra överens med hur fyndbilden 
brukar vara. 
Första och sista fynd:  2 ex. obs i häcktid, lämp-
lig biotop Utterholmshällarna, Örsbaken, 
Brannäs våtmark, Oxelösund 24.4 (Tommy 
Knutsson). noterad stationär Utterholmshäl-
larna, Örsbaken, Brannäs våtmark, Oxelösund 
14.8 (Tommy Knutsson).

Silvertärna
Foto: Leif Nyström, www.leifnystrom.com
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Tordmule
Foto: Leif Nyström, www.leifnystrom.com

Svarttärna (Chlidonias niger)
Det finns 10 observationer från 2018 och som 
mest sågs 29 exemplar. Årets första fynd är 
redan från den 28 april vilket är det näst tidi-
gaste observationen någonsin i vårt rapport-
område. Den tidigaste observationen är från 
3 april 2015. 
Första och sista fynd: 1 ex. födosökande Näs-
naren, Katrineholm 28.4 (Bengt E Larsson). 1 
1K sträckande V Torshälla huvud, Eskilstuna 
16.8 (Sten Ljungars). Största antal: 29 adult 
sträckande V Torshälla huvud, Eskilstuna 5.7 
(Sten Ljungars).

Kustlabb (Stercorarius parasiticus)
Det har rapporterats in sex stycken konstate-
rade häckningar vilket ligger i paritet med ti-
digare år. Utöver det finns det även flera revir 
med möjlig häckning. I år sågs inga inlands-
fynd av sträckande kustlabbar. Årets första 
kustlabbar sågs den 16 april och de sista sågs 
9 september vilket överensstämmer med hur 
fyndbilden brukar vara. 
Konstaterade häckningar: 2 pulli pulli/nyligen 
flygga ungar observerad Hållenöarna, Ny-
köping 24.6 (Jan Gustafsson, Jan Karlsson). 
2 adult i par ruvande observerad Skär SO 
Rödgrunden, Nyköping 24.6 (Jan Gustafs-
son, Jan Karlsson). 1 ex. pulli/nyligen flygga 
ungar Svartranten, Hävringe, Oxelösund 27.6 
(Lennart Wahlén, Björn Johansson, Jan Karls-
son m.fl.). 1 ex. pulli/nyligen flygga ungar 
Soparklubbshällorna, Hävringe, Oxelösund 
27.6 (Lennart Wahlén, Björn Johansson, Jan 
Karlsson m.fl.). 2 ex. pulli/nyligen flygga ung-
ar Lilla Rödbaken, Hävringe, Hävringe 22.7 
(Henrik Andersson). 
Första och sista fynd: 2 ex. par i lämplig häck-
biotop Soparklubbshällorna, Hävringe, Oxe-
lösund 16.4 (Jan Karlsson, Lennart Wahlén, 
Björn Erixon m.fl.). 2 ex. förbiflygande Mar-
viken, Brannäs våtmark, Oxelösund 9.9 (Tom-
my Knutsson).

Sillgrissla (Uria aalge)
Under häckningstid har det rapporterats tolv 
stycken sillgrisslor från Oxelösunds yttre 
skärgård, vilket är lägre än förra året då 26 
stycken rapporterades. Anmärkningsvärt är 
att årets sista fynd är från 8 november vilket 
är det näst senaste fyndet någonsin i rapport-
området. Det senaste fyndet är från 15 de-
cember 2012. 
Fynd i häckningstid: 12 2K+ obs i häcktid, 
lämplig biotop Tordmulen, Källskären, Oxelö-

sund 4.5 (Jan Gustafsson, Markus Forsberg). 
Första och sista fynd: 4 2K+ sträckande O 
Femöreflagen, Femöre, Oxelösund 5.4 (Tho-
mas Larsson). 1 ex. rastande Stora Byttan, 
Vattungarna, Oxelösund 8.11 (Bertil Karls-
son, Niklas Liljebäck).

Tordmule (Alca torda)
Spontanrapporteringen har enbart kommit 
upp i 368 par i hela skärgården, Trosa (55 
par), Nyköping (8 par) och Oxelösund (305 
par), vilket är cirka hälften av förra året note-
ring. Troligtvis beror det på en sämre bevak-
ning av skärgården i år än föregående år och 
inte på en tillbakagång av beståndet. 
Vinterfynd (januari, december): 1 ex. statio-
när Örsbaken, Brannäs våtmark, Oxelösund 
13-14.1 (Lennart Wahlén, Tommy Knutsson). 
1 ex. födosökande Femöreflagen, Femöre, 
Oxelösund 26.1 (Adam Stålnäbb, Samuel 
Wivstad). 1 ex. förbiflygande Östra Skärud-
den, Hävringe, Oxelösund 27.1 (Adam Stål-
näbb, Samuel Wivstad). 1 ex. stationär Örs-
baken, Brannäs våtmark, Oxelösund 4.12 
(Lennart Wahlén).

Tobisgrissla (Cepphus grylle)
Årets spontanrapportering har noterat 110 
par, samtliga i Oxelösunds skärgård. Det är i 
paritet med föregående år. 
Vinterfynd (januari, december): 1 ex. förbifly-
gande Femöreflagen, Femöre, Oxelösund 11.1 
(Adam Stålnäbb). 2 ex. födosökande Östra 
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Skärudden, Hävringe, Oxelösund 27.1 (Adam 
Stålnäbb, Samuel Wivstad). 4 ex. rastande 
Hävringe, Oxelösund 28.1 (Adam Stålnäbb, 
Samuel Wivstad).

Skogsduva (Columba oenas)
Skogsduvor är rapporterade årets samtliga 
månader. Det finns rapporter om ca 90 revir 
inom rapportområdet. Flest revir (25 st) är 
rapporterade från Strängnäs kommun. Utifrån 
inkomna rapporter kan inga säkra slutsatser 
dras, men det tycks vara en nedåtgående trend 
för antalet skogsduverevir. Eller är vi för då-
liga på att rapportera spelande skogsduvor? 
Stort antal (>99 exemplar): 180 ex. rastande 
Långbro, Trosa kommun 24.3 (Claes Leijon). 
Vinterfynd (januari, december): 1 ex. förbi-
flygande Långsjön, Nyköping 2.1 (Rickard 
Gustafsson). 7 ex. förbiflygande Eneby, Skåra-
området, Nyköping 2.1 (Jonny Werdin). 1 ex. 
Bettna, Flen 27.1 (Andreas Grabs). 1 2K+ fö-
dosökande Staffanstorps gamla tomt, Nykö-
ping 27.1 (Jan Gustafsson). 1 ex. förbiflygan-
de Buskhyttebäcken, Nyköping 12.12 (Jonny 
Werdin). 1 ex. rastande Julsätersvägen 15, 
Katrineholm 17.12 & 31.12 (Bengt E Lars-
son). 1 ex. sträckande SV Marviken, Brannäs 
våtmark, Oxelösund 18.12 (Tommy Knuts-
son). 25 ex. födosökande/förbiflygande Hus-
by gård/Ramsta, Nyköping 25.12 och 29.12 
(Jonny Werdin). 1 ex. förbiflygande Skåraom-
rådet, Nyköping 30.12 (Jan Sjöstedt).

Ringduva (Columba palumbus)
Under vintern observerades övervintrande 
ringduvor i flertalet kommuner i rapportom-
rådet. Bland annat sågs en flock på 30 indivi-
der tillsammans i Nyköping i december. Vin-
terfynd från antingen januari eller december 
månad finns även från Eskilstuna, Strängnäs, 
Oxelösund, Trosa och Katrineholm. Den 4 
oktober kunde hela 67800 ringduvor räknas 
in då de sågs sträcka söderut från en lokal i 
Oxelösund. Denna gigantiska sträcksiffra är 
ett nytt högstarekord för rapportområdet och 
en av de högsta sträcksiffrorna från lokaler ut-
anför Falsterbo i Skåne. 
Stora antal (>4999 exemplar): 6330 ex. sträck-
ande Hummelholmen, Horns båtvarv, Nykö-
ping 29.9 (Kalle Brinell). 6500 ex. sträckande 
SV Marviken, Brannäs våtmark, Oxelösund 
3.10 (Tommy Knutsson). 67800 ex. sträckan-
de Vattentornet, Oxelösund, Oxelösund 4.10 
(Kalle Brinell).

Turkduva (Streptopelia decaocto)
Förra året fanns det enbart ett revir av turk-
duva i rapportområdet och glädjande nog har 
fåglar rapporterats från detta revir även i år. 
Från denna lokal som ligger i ett äldre villa-
område i Strängnäs har det under året setts 
individer varenda månad och som mest har 
fem individer setts samtidigt. Dessvärre är 
denna lokal den enda där det frekvent rappor-
terats turkduvor vilket innebär att det i nulä-
get är det enda reviret. Spelande turkduvor 
har hörts på enstaka andra platser och på vissa 
lokaler har fåglar hörts eller setts fler än en 
gång men då dessa fåglar enbart observerats 
en begränsad period av häcksäsongen går det 
inte att avgöra om dessa fåglar försöker hålla 
revir eller inte.

Gök (Cuculus canorus)
Årets första gök hördes redan den 29 april i 
Gnesta. De första spelande gökarna brukar nor-
malt höras de första dagarna i maj så årets ob-
servation är några dagar tidigare än normalt och 
är endast två dagar senare än fenologirekordet 
från 2014. Sista observationen för året gjordes 
22 september vilket är normalt då de sista gö-
karna lämnar oss i mitten av september. 
Första och sista fynd: 1 spel/sång Jakobsbergs-
ängen, Gnesta 29.4 (Henrik Björk). 1 rastan-
de Solö, Fogdö k:a, Strängnäs 22.9 (Magnus 
Brandel).

Berguv (Bubo bubo)
Ca tio lokaler rapporterade med revir från 
året inom rapportområdet. Finns flera obser-
vationer utanför häckningstid, men flertalet 
av dessa är i eller i nära anslutning till områ-
den med revir från våren. Alla fynd döljs uti-
från detta. 
Revir: Ca tio revir besatta i rapportområdet 
Södermanland.

Slaguggla (Strix uralensis)
(-2017:9/9) (2018:1/1) 
Det var ett år sedan en slaguggla senast sågs 
i rapportområdet, en individ som sågs mitt i 
centrala Eskilstuna i mars månad av flertalet 
skådare. Det har även under 2018 inkommit 
en rapport om en slaguggla som sågs i novem-
ber 2017 och även detta fynd är från Eskil-
stuna kommun. Slaguggla är en riktig raritet 
i rapportområdet trots att den häckar i an-
gränsade rapportområden norr om Mälaren. 
Anledningen till att arten är så pass ovan-
lig beror på att den inom sitt häcknings-
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Slaguggla
Foto: Joachim Strengbom
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område är väldigt stationär och sällan flyger 
längre sträckor. 
Samtliga fynd 2018: 1 ex. rastande Rade-
machergatan, Eskilstuna, Eskilstuna 26.3 (Yo-
nas Ericsson, Ulf Gustafsson, Lennart Cron-
holm m.fl.). 
Samtliga fynd 2017: 1 ex. Tegelhagen, Sund-
byholm, Eskilstuna 5.11 2017 (gnm Gunnar 
Carlsson).

Lappuggla (Strix nebulosa)
(-2017:54/65) (2018:1/1) 
Under året finns rapporter om ett fynd. Det-
ta avser en individ som sågs vid ett tillfälle i 
Katrineholm i februari. Det har även inkom-
mit rapporter om några tillägg från tidigare år 
vilka presenteras nedan. 
Samtliga fynd 2018: 1 ex. stationär Västerlund, 
Katrineholm 5.2 (gnm Rickard Gustafsson). 
Tillägg från tidigare år: 1 ex. Stenfasta, 
Strängnäs 28.7 2011 (Pelle Barkengren). 
1 ex. obs i häcktid, lämplig biotop 400m S 
om Magslog, Eskilstuna 14.6 2016 (Edwin 
Sahlin). 1 ex. Gruvstugudammen, Nyköping 
13.11 2017 (Göran Håkanson).

Sparvuggla (Glaucidium passerinum)
Denna doldis är sannolikt underrapporterad 
även 2018. Ingen rapport om lyckad häckning 
har inkommit. Omkring 15 revir med spe-
lande fåglar finns rapporterade under våren 
och försommaren. Vid höstens ringmärkning 
på Hartsö-Enskär fågelstation märktes tre 
sparvugglor 24-25.9 (Lennart Wahlén m.fl.).

Pärluggla (Aegolius funereus)
2018 blev ett magert pärluggleår för rapport-
området. Det finns endast två rapporter om 
spelande fåglar. 1 ex. spel/sång Skogsbol, Sjö-
sa, Nyköping 18.3 (Göran Altstedt). 1 hane 
spel/sång St Göljen, Fjällmossen, Nyköping, 
Nyköping 20.4 (Jan Sjöstedt). Sju pärlugglor 
har rapporterats under sträcktid. Av dessa sju 
ringmärktes fem på Hartsö-Enskär fågelsta-
tion under hösten.

Hornuggla (Asio otus)
Antalet rapporterade hornugglor varierar 
kraftig från år till år. 2018 är ett riktigt bot-
tenår med bara 13 rapporter. Tre av dessa rap-
porter avser höstobservationer av flyttande 
fåglar. Under 2018 har endast två säkerställda 
häckningar med tiggande ungar rapporterats. 
Det är en ovanligt låg siffra, jämfört med t.ex. 
2018, då hela 45 lokaler med häckningar rap-

porterats. Inga vinterfynd finns rapporterade. 
Säkerställda häckningar: 1 1K lockläte, övriga 
läten Lutebol, Trosa 16.6 (Örjan Jitelius). 3 
1K pulli/nyligen flygga ungar Fredön, Nykö-
ping 10.7 (Ulf Hagström).

Jorduggla (Asio flammeus)
Under året finns det 18 fynd av jordugglor 
och denna siffra får anses som normal för 
området. Fynden gjordes som brukligt under 
våren då jordugglorna är på väg till häcknings-
platserna i norr och på hösten då dem flyttar 
igenom rapportområdet på väg söderut. Det 
finns inga indikationer på att häckningsför-
sök gjorts under sommaren. En vinterrapport 
gjordes i slutet av december månad i Sträng-
näs kommun. 
Fynden fördelar sig mellan kommunerna enligt 
följande: Nyköping (10), Oxelösund (3), Ka-
trineholm (2), Strängnäs (2), Trosa (1).

Nattskärra (Caprimulgus europaeus)
Under året har det rapporterats spelande 
nattskärror från 51 olika revir. Antalet spelan-
de fåglar varierar väldigt mycket från år till år 
men årets siffra är väldigt låg då medelvärdet 
för de senaste tio åren är ungefär 85 revir. Vad 
denna variation beror på är svårt att veta men 
då nattskärrorna spelar mitt i natten och ofta 
i skogsområden där det befinner sig väldigt få 
fågelskådare kan man misstänka att antalet 
hörda fåglar beror på hur frekvent arten har 
eftersökts. 
Reviren fördelar sig mellan kommunerna enligt 
följande: Nyköping (25), Trosa (10), Eskilstu-
na (5), Strängnäs (5), Katrineholm (3), Gnes-
ta (2), Flen (1). Årets första fynd gjordes re-
dan den 30 april på ön Hävringe i Oxelösunds 
kommun. Detta är ett nytt fenologirekord för 
arten då det tidigare rekordet var från 2 maj 
2004. Årets fynd är alltså det första någonsin 
i april månad i rapportområdet. 
Första och sista fynd: 1 ex. rastande Hävringe, 
Oxelösund 30.4 (Jan Karlsson, Jan Gustafs-
son, Björn Erixon). 2 ex. födosökande Skiv-
lingvägen, Bryngelstorp, Nyköping, 25.8 (Jan 
Sjöstedt).

Tornseglare (Apus apus)
Årets första tornseglare sågs redan den 2 maj 
vilket är några dagar tidigare än normalt för 
området. Den sista individen sågs i mitten av 
september och detta datum är normalt då de 
sista seglarna lämnar våra breddgrader i bör-
jan av september. I juni sågs även en stor flock 
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seglare sträckande förbi Marviken i Oxelö-
sunds kommun. Denna sträcksiffra är en av 
de högsta någonsin i rapportområdet. 
Första och sista fynd: 1 ex. obs i häcktid, 
lämplig biotop Kyrkviken, SO Stallarholmen, 
Stallarholmen, Strängnäs 2.5 (Leif Ekblom, 
Monika Eriksson Bertilsson). 1 ex. sträckande 
SV Vattentornet, Oxelösund, Oxelösund 14.9 
(Kalle Brinell). 
Stora antal (>999 ex): 20000 ex. sträckande SV 
Marviken, Brannäs våtmark, Oxelösund 19.6 
(Tommy Knutsson).

Kungsfiskare (Alcedo atthis)
Som tidigare år är det omöjligt att beräkna 
hur många individer som setts i rapportområ-
det under året då denna art rör sig över stora 
områden och kan uppehålla sig inom samma 
områden under längre perioder. Vid ett försök 
att uppskatta årets antal hamnar sammanslag-
ningen på cirka 30 olika individer vilket är en 
helt normal årssiffra om man jämför med de 
senare åren. Under året har det vid några olika 
lokaler setts individer under häckningssäsong 
men det finns ingen indikation på att någon 
häckning ägt rum. Liksom brukligt finns det 
även ett antal övervintrande individer som 
setts vid öppna vattendrag under vintern.

Härfågel (Upupa epops)
Två fynd har gjorts under året, ett på våren 
och ett på hösten. Antalet fynd är normalt för 
området då det brukar ses några enstaka fynd 
varje år. 
Samtliga fynd: 1 2K+ rastande Högsten, Oxe-
lösund 16.4 (gnm Jan Gustafsson). 1 ex. födo-
sökande Stackebergsgatan, Nyköping, Ny-
köping 4.10 (Lennart Wahlén, Lars Sundin, 
Arne Hellström m.fl.).

Göktyta (Jynx torquilla)
Totalt har det rapporterats 164 göktytor från 
olika revir runt om i rapportområdet, siffran 
är den lägsta sen 2011. 
Reviren fördelar sig följande på de olika kom-
munerna: Vingåker (7), Gnesta (5), Katrine-
holm (24), Oxelösund (11), Trosa (10), Flen 
(6), Eskilstuna (25), Strängnäs (40), Nykö-
ping (36), Första göktytan rapporterades den 
14 april, vilket är tidigt, endast en dag senare 
än fenologirekordet. 
Första och sista fynd: 14 april, 1 ex. rastande 
Myrkärr, Katrineholm (Kerstin Norin). 8 sep-
tember, 1 ex. Vattungarna, Oxelösund, (Nik-
las Liljebäck).

Härfågel
Foto: Lars Sundin, www.flickr.com/photos/lamasuma
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Spår efter tretåig hackspett
Foto: Fredrik Enoksson

Tretåig hackspett (Picoides tridactylus)
Ett fynd från året av denna art som är en rari-
tet i våra skogar, och som vanligt får man nog 
påstå så är fyndet gjort i Eskilstuna kommun. 
Fyndet i Eskilstuna är i marker som arten ses 
från och till genom åren. Därutöver finns det 
ett fynd av äldre spår på ett träd från hösten. 
Samtliga fynd:1 hane födosökande Skiren, Ski-
ren/Kvicken området, Eskilstuna 20.1 (Kent 
Carlsson). 
Äldre spår: Noterad äldre spår Skog öster 
om Djuphiren, Djuphiren, Katrineholm 11.9 
(Fredrik Enoksson).

Mindre hackspett (Dendrocopos minor)
Under året har det kommit in rapporter som 
tyder på 90 revir runt om i länet. Siffran är 
den lägsta på flera år, det är dock svårt att av-
göra om de är en reell minskning i antal, eller 
om det beror på låg rapporteringsgrad. Under 
2019-2021 kommer projekt mindre hackspett 
att återupprepa inventeringen från 1980-ta-
let. Projektet bygger på frivilliga insatser och 
förhoppningsvis kan vi få en bra uppslutning 
av inventerare i länet. 

Reviren fördelar sig på följande sätt mellan kom-
munerna: Nyköping (24), Strängnäs (20), Eskils-
tuna (19), Oxelösund (8), Gnesta (3), Flen (2), 
Katrineholm (6), Trosa (4), Vingåker (4).

Gråspett (Picus canus)
(-2017:34/36) (2018:0/0) 
Ett ex noterades under 2017 från Eskilstuna 
kommun. Arten är inte årlig i rapportområ-
det. Senast den sågs var 2013. 
Tillägg 2017: 1 ex. spel/sång NV Skiren/Kvick-
en, Skiren/Kvicken området, Eskilstuna 27-
30.10 2017 (Sten Ljungars, Kent Carlsson).

Tornfalk (Falco tinnunculus)
Året 2018 gav 18 platser med möjlig - trolig 
eller lyckad häckning av arten. Något mer än 
2016. Vi kan nog utifrån rapportmaterialet att 
vår stam ligger på en stabil nivå. Året blev un-
der hösten ett verkligt eldorado av sträckande 
tornfalkar på hösten, främst noterades detta 
på sträcklokalerna utmed kusten. Nya dags-
rekord slogs på löpande band. Tornfalkarna 
kom stötvis, förmodligen familjevis, de kom 
ofta i glesa flockar med 3 - 5 ex åt gången. 
Från perioden 13 - 28 september räknades 
det in 614 sträckande tornfalkar vid Horn - 
Vattentornet - Marsäng, men viss dubbelräk-
ning kan förekomma, men även så missades 
säkert en del. Därutöver finns det rapporter 
från dagarna innan och efter om ytterligare 
dagsiffror på mindre än 15 ex. Toppdag på 
en enskild lokal och dag blev den 14 septem-
ber med 97 ex vid Vattentornet i Oxelösund. 
Nedan presenteras samtliga sträcksiffror från 
de tre ovan nämnda lokalerna under perioden 
13 - 28 september. Från perioden 1 augusti - 
12 september och 29 september - 31 oktober 
noterades även sträckande fåglar, men då med 
mer måttliga dagsiffror. Även under dessa två 
sistnämnda perioder fanns det så gott som 
daglig bevakning på åtminstone någon av de 
tre kustlokalerna. Totalt under hösten kan vi 
nog räkna in ca 675 - 700 sträckande tornfal-
kar vid kusten. 
13 - 28 September: Horns båtvarv: 81 ex. sträck-
ande Horns båtvarv, Nyköping 15.9 (Kalle 
Brinell). 40 ex. sträckande Horns båtvarv, Ny-
köping 15.9 (Jan Sjöstedt). 15 ex. sträckande 
SV Horns båtvarv, Nyköping 16.9 (Morgan 
Andersson). Vattentornet, Oxelösund: 97 ex. 
sträckande SV Vattentornet, Oxelösund, Oxe-
lösund 14.9 (Kalle Brinell). 23 ex. sträckande 
SV Vattentornet, Oxelösund, Oxelösund 16.9 
(Jan Hägg). 16 ex. sträckande SV Vattentor-
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Tornfalk
Foto: Leif Nyström, www.leifnystrom.com

Aftonfalk
Foto: Niklas Liljebäck

net, Oxelösund, Oxelösund 23.9 (Jan Hägg). 
17 ex. sträckande Vattentornet, Oxelösund, 
Oxelösund 24.9 (Kalle Brinell, Jan Hägg). 
15 ex. sträckande Vattentornet, Oxelösund, 
Oxelösund 28.9 (Kalle Brinell). Marsäng: 50 
1K+ sträckande SV Marsäng, Nyköping 13.9 
(Jan Gustafsson). 24 ex. sträckande Marsäng, 
Nyköping 14.9 (Jan Sjöstedt). 57 1K+ sträck-
ande SV Marsäng, Nyköping 15.9 (Jan Gus-
tafsson, Thomas Larsson). 15 1K+ sträckande 
SV Marsäng, Nyköping 16.9 (Jan Gustafsson, 
Thomas Larsson). 44 1K+ sträckande SV Mar-
säng, Nyköping 17.9 (Thomas Larsson). 24 
1K+ sträckande SV Marsäng, Nyköping 18.9 
(Jan Gustafsson, Thomas Larsson). 30 ex. 
sträckande SV Marsäng, Nyköping 19.9 (Pe-
ter Lantz, Thomas Larsson). 32 1K+ sträckan-
de SV Marsäng, Nyköping 20.9 (Jan Gustafs-
son, Thomas Larsson). 28 1K+ sträckande SV 
Marsäng, Nyköping 23.9 (Jan Gustafsson). 16 
1K+ sträckande SV Marsäng, Nyköping 24.9 
(Jan Gustafsson m.fl.).

Aftonfalk (Falco vespertinus)
(-2017:74/77) (2018:4/4) 
Från rapportområdet fyra fåglar i år. Arten är 
numera årlig. Årets fynd är alla från kust eller 

strax innanför kusten. Därutöver komplette-
ring från 2017. Fyndbilden på årstid är den 
normala med höstfynden, samt maj månad 
under våren. 
Samtliga fynd: 1 2K+ honfärgad födosökande 
Marsäng, Nyköping 26.8 (Samuel Wivstad, 
Thomas Larsson m.fl.). 1 1K förbiflygande 
Utsiktsberget, Västergården, Trosa 5.9 (Raul 
Vicente). 1 1K Gärdesta, Lästringe kyrka, 
Nyköping 6.9 (Niklas Liljebäck). 1 honfärgad 
sträckande SV Ålbäcksudden, Nyköping 25.9 
(Jonny Werdin). 
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Tillägg 2017: 1 adult hane Tystberga, Nykö-
ping 13.5 2017 (Göran Frisk). 1 2K+ hona N 
om E4 Hillestalund, Hillestalund, Trosa 17.5 
2017 (Dag Lanerfeldt).

Stenfalk (Falco columbarius)
Inga sommar- eller vinterfynd i år. En bra siffra 
med fem ex från Vattentornet i Oxelösund 
under normal årstid för artens passage över 
länet. 
Bra dagssträcksiffra:5 ex. sträckande Vatten-
tornet, Oxelösund, Oxelösund 28.9 (Kalle 
Brinell).

Lärkfalk (Falco subbuteo)
Inga rapporter inkomna med häckningskrite-
rie under sommaren. Från april flera fynd med 
tidiga vårfåglar. Under hösten, några dagar 
med höga sträcksiffror. 
Samtliga aprilfynd: 1 ex. sträckande S Häv-
ringe, Oxelösund 16.4 (Jan Karlsson, Lennart 
Wahlén, Björn Erixon m.fl.). 1 ex. förbiflygan-
de Palmtorps allé, Oxelösund 18.4 (Jan Karls-
son). 1 ex. sträckande NO Nötudden, Brannäs 
våtmark, Oxelösund 21.4 (Tommy Knutsson). 
1 ex. sträckande N Torshälla huvud, Eskilstuna 
21.4 (Sten Ljungars, Kent Carlsson). 1 ex. 
stationär Vansöåsen V, P10 Norra övningsom-
rådet, Strängnäs 21.4 (Yngve Meijer). 1 ex. 
stationär Pipartorp, P10 Norra övningsområ-
det, Strängnäs 22.4 (Markku Kemppi). 1 ex. 
födosökande Stora Mälby, Gnesta 25.4 (Ann 
Karlsson, Olle Wahlström). 
Höga sträcksiffror september: 9 1K+ sträck-
ande SV Marsäng, Nyköping 13.9 (Jan Gus-
tafsson). 18 ex. sträckande Marsäng, Nykö-
ping 14.9 (Jan Sjöstedt). 17 ex. sträckande 
Horns båtvarv, Nyköping 15.9 (Kalle Brinell). 
11 ex. sträckande SV Marsäng, Nyköping 
15.9 (Adam Stålnäbb, Samuel Wivstad). 11 
ex. sträckande Horns båtvarv, Nyköping 20.9 
(Jan Sjöstedt).

Pilgrimsfalk (Falco peregrinus)
Under 2018 påbörjades häckning av fyra par i 
rapportområdet på lokaler som givetvis hem-
lighålls. Lokalerna är däremot kända hos myn-
digheter som kan sörja för skydd av platsen 
i fråga. Totalt dryga 110 rapporter inkomna 
under året, vilket rör minst ca 100 olika fal-
kar. Från månaderna januari, november och 
december finns fyra fynd. 
Häckningar: 
4 påbörjade häckningar i rapportområdet 
Sörmland. 

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

Vinterfynd januari: 1 ex. födosökande Tuna-
berg, Nyköping 6.1 (Pekka Westin). 
November: 1 ex. förbiflygande Västra fälten--
NV, Gesta gård, Strängnäs 1.11 (Petter Kap-
pel). 1 2K förbiflygande Marsäng, Nyköping 
16.11 (Thomas Larsson). 
Vinterfynd december: 1 ex. förbiflygande Kas-
talruinen, Svanviken, Nyköping 13.12 (Jan 
Karlsson).

Törnskata (Lanius collurio)
Årets första observationer var från två olika 
lokaler i Strängnäs, den 30 april. Sista törn-
skatan rapporterades den 1 oktober. 
Första och sista fynd: 1 hane Pipartorp, P10 
Norra övningsområdet, Strängnäs 30.4 (Kjell 
Thorsén). 1 hane obs i häcktid, lämplig bio-
top Harpasset, Ängsmarken, Vansöåsen, P10 
Norra övningsområdet, Strängnäs 30.4 (Yng-
ve Meijer, Inger Karlsson, Bo Karlsson). 1 1K 
födosökande Valasjön, Gnesta 1.10 (Bertil 
Karlsson).

Sommargylling (Oriolus oriolus)
Sommargyllingen uppträder aldrig i några 
större antal under en och samma säsong och 
det rör sig nästan alltid om tillfälliga fåglar. 



38 | Det sörmländska fågelåret 2018 Föreningen Södermanlands Ornitologer | 3938 | Det sörmländska fågelåret 2018 Föreningen Södermanlands Ornitologer | 39

Nötkråka, Foto: Arne Hellström

De allra flesta fåglarna noteras runt månads-
skiftet maj/juni. Medel per år för 2000-talet 
är 2,8 med en variation mellan noll och sju. 
Med det sagt får årets fyndbild betraktas som 
synnerligen normal. 
Samtliga fynd: 1 adult hane förbiflygande 
Trangången, Bryngelstorp, Nyköping 3.6 (Pe-
ter Lantz). 1 adult hane rastande Yxtatorp, 
Rysken, Flen 3.6 (Elisabeth Johansson).

Nötkråka (Nucifraga caryocatactes)
Under häckningstid finns arten rapporterad 
från 13 olika lokaler vilket kan anses normalt 
för denna svårinventerade art. Från fyra av 
lokalerna finns rapporter med häckningskrite-
rier men ingen säkerställd häckning finns.

Smalnäbbad nötkråka 
(Nucifraga caryocatactes macrorhynchos)
Under året gjordes ett fynd av denna ras av 
nötkråka som långt ifrån ses varje år. 
Samtliga fynd: 1 ex. Mellösa Ängsvägen 30.9 
(Andreas Grabs).

Råka (Corvus frugilegus)
Råkan förekommer främst vår och höst under 
flyttningen men undantagsvis görs även vinter 
och sommarfynd av arten. Under året gjor-

des det två fynd i juni samt ett fynd i januari. 
Dessutom noterades det en bra sträcksiffra i 
oktober vid Torshälla huvud. 
Sommarfynd (juni-juli): 1 ex. födosökande Sil-
lekrog 18.6 (Johan Bergkvist, Mattias Ohls-
berg). 1 ex. födosökande Arnö bron, Kilaån 
21-25.6 (Tommy Ubbesen, Morgan Anders-
son, Ingemar Palmberg m.fl.) 
Vinterfynd (januari, december): 2 ex. rastande 
Vingåkers Reningsverk, Vingåker stad 19.1 
(Lillemor Däckfors). 
Större sträcksiffror: 75 ex. sträckande SV 
Torshälla huvud 10.10 (Sten Ljungars, Kent 
Carlsson)

Svartkråka (Corvus corone corone)
(-2017:31/37) (2018:1/1) 
Liksom förra året gjordes det ett fynd av 
denna ras av kråka. Fortsätter därmed att vara 
mycket sparsam i rapportområdet. 
Samtliga fynd: 1 ex. rastande Hävringe 12.5 
(Adam Stålnäbb, Samuel Wivstad).

Trädlärka (Lullula arborea)
Vädret påverkade så att många tidiga vårfåg-
lar kom lite senare i år. Årets första trädlärkor 
rapporterades, på flera platser, först den 25:e 
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mars. Detta är nästan två veckor senare än 
vad som har varit normalt sedan millennium-
skiftet (=11 mars, variation 1 mars-29 mars). 
Under året så har det inkommit rapporter om 
95 sjungande hanar/par i lämplig häcknings-
biotop. Detta säger ju kanske inte så mycket 
om storleken på den sörmländska populatio-
nen i sig, som man ju kan förmoda är avse-
värt mycket större än vad som framkommer 
från spontanrapporteringen. Exempelvis så 
kommer drygt en tredjedel utav alla fynd från 
den skådartäta Nyköpings kommun. Även om 
antalet rapporter varierar från år till år, bero-
ende på hur flitigt länets rapportörer rör sig i 
lämpliga trädlärkebiotoper, så går det däremot 
att se trender utifrån spontanrapporteringen. 
Långsiktig så ser vi en klar ökning sedan 70-/ 
och 80-talet. Årets rapportering ligger, om än 
knappt, dock något under genomsnitten för 
den senaste 10-årsperioden. 
Stora antal (>19 exemplar): 33 ex sträckande 
Horns båtvarv, Nyköping 24.9 (Kalle Brinell). 
21 ex sträckande Horns båtvarv, Nyköping 
28.9 (Kalle Brinell).

Berglärka (Eremophila alpestris)
(-2017:69/145) (2018:1/1) 
Under de senaste 60 åren, så har arten saknats 
under 17 utav dessa. Arten är alltså långt från 
årlig i rapportområdet. Trots att berglärkan 
tydligen har minskat i landet, så har detta inte 
direkt märks av i den sörmländska fyndbilden 
sedan 1970-talet. Arten har sedan dess fak-
tiskt varit ungefär lika fåtalig hela tiden. Inte 
helt ointressant är det dock att se att det i 
"Fåglar i Sörmland" nr. 1 1977 publicerades 
följande "har tidigare ej redovisats, då arten 
ansetts som regelbunden gäst under vår och 
höst". Arten har genom åren vanligtvis setts 
under slutet av oktober-början av november, 
regelbundet under december och januari ute 
i skärgården och återigen under återsträcket 
i slutet av mars-mitten av april. Årets fynd 
gjordes på en typisk lokal långt ute i kustban-
det, dock något avvikande på så sätt att fyn-
det gjordes i slutet av september. Senast arten 
rapporterades från denna månad var år 1997 
och dessförinnan år 1982. Arten ses dock re-
gelbundet i både Götaland och Svealand un-
der samma period, varför det inte är sensatio-
nellt tidigt om man utvidgar perspektivet lite. 
Samtliga fynd: 1 ex sträckande SV Hävringe, 
Oxelösund 30.9 (Jan Gustafsson m.fl.).

Backsvala (Riparia riparia)
Återigen mycket god rapportering från hela 
länet. Troligtvis så har alla kända kolonier be-
sökts, och arten har därutöver även eftersökts 
på ett flertal äldre häckningslokaler. Tack vare 
detta så är årets resultat det högsta under hela 
2000-talet. Arten rapporterades nämligen 
ifrån nio lokaler och rrk's bedömning är att det 
rör sig om drygt 600 par i området. Det kan 
såklart vara en viss felmarginal i denna siffra, 
då det utifrån rapporterna ibland är svårt att 
med säkerhet säga hur många aktiva/gamla 
hål rapporterna gäller. Detta betyder dock 
inte att trenden har vänt, utan det går fort-
satt mycket dåligt för arten. Första backsvalan 
för året sågs vid länets största koloni den 22:a 
april, vilket är något tidigare än mediandatu-
met för åren 1987-2017 (=28 april, variation 
18 april-15 maj). Årets sista fågel sågs sträcka 
förbi Vattentornet, Oxelösund den 24:e sep-
tember (Jan Hägg, Kalle Brinell), vilket är nå-
got senare än normalt. 
Första och sista fynd: 1 ex obs i häcktid, lämp-
lig biotop Edeby våtmark, Strängnäs 22.4 
(Yngve Meijer). 1 ex sträckande Vattentornet, 
Oxelösund 24.9 (Jan Hägg, Kalle Brinell).

Ladusvala (Hirundo rustica)
Årets första ladusvala rapporterades i år den 
11:e april. Därefter så gjordes det några en-
staka fynd fram till och med den 16:e, då 
det tydligare märktes av ett större inflöde till 
rapportområdet. Årets första fynd är väl nå-
got tidigare än vad som varit mediandatumet 
under åren 1987-2017(=16 april, variation 
28 mars-1 maj), dock helt i linje för vad som 
får anses vara normalt för den senaste 15-
årsperioden. Även det sista höstfyndet ligger 
inom ramarna för vad som är normalt, då det 
rapporterades en ladusvala den 21:a oktober. 
Sedan år 2000, så har de sista ladusvalorna 
lämnat Sörmland mellan den 5:e oktober-8-
:e november, även om de sista vanligtvis ses 
kring mitten utav oktober månad. 
Första och sista fynd: 1 ex förbiflygande Nykö-
pings hamn, Nyköping 11.4 (Jan Hägg). 1 ex 
födosökande Vilsta ridhus, Eskilstuna 21.10 
(Leif Carlsson). 
Stora antal (>4999 exemplar): 5000 ex förbi-
flygande Marsäng, Nyköping 2.9 (Jonny Wer-
din).
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Hussvala (Delichon urbicum)
Likt ladusvalorna, så anlände årets första hus-
svalor som sig bör något tidigare än normalt. 
Första rapporten gör gällande två rastande 
exemplar i centrala delarna av Nyköping den 
19:e april, vilket förvisso är lite tidigare än det 
nu gällande mediandatumet(=21 april, varia-
tion 15 april-5 maj). Det stora inflödet tyck-
tes komma några dagar senare, nämligen den 
23:e då arten helt plötsligt rapporterades från 
många lokaler. Arten tycks faktiskt vara väl-
digt punktlig och trots att de, under de senas-
te åren, har anlänt stadigt kring den 20:e april, 
så görs det trots allt väldigt sällan några ex-
trema fynd. Det nuvarande fenologirekordet 
ifrån 2013 (=15 april) står sig. Lika intressant 
är det då att se att arten är minst lika punktlig 
när det kommer till höststräcket. Nästan varje 
år så ses de sista hussvalorna under den sista 
veckan utav september månad och med tanke 
på det, så görs det förvånansvärt få oktober-
fynd. Faktum är att det bara finns två fynd från 
oktober månad rapporterat genom åren, vilket 
är synnerligen anmärkningsvärt med tanke på 
att mediandatumet för sista höstobservation 
är den 25:e september! Årets sista hussvalor 
sågs på flera lokaler den 23:e september, vil-
ket alltså är lite tidigare än normalt. 
Första och sista fynd: 2 ex födosökande Brand-
holmen, Nyköping 19.4 (Mattias Ohlsberg). 
6 ex sträckande SV Marsäng, Nyköping 23.9 
(Jan Gustafsson mfl.). 2 ex sträckande SV 
Vattentornet, Oxelösund 23.9 (Jan Hägg). 
noterad födosökande Apalsjön, Vingsleör, Es-
kilstuna 23.9 (Bo Gustafsson, Lennart Karls-
son).

Hussvala x ladusvala 
(Delichon urbicum x Hirundo rustica)
(-2017:5/5) (2018:1/1) 
Rapportområdets sjätte fynd utav denna ovan-
lig hybrid. Samtliga tidigare fynd har gjorts 
under 2000-talet, så antalet fynd tycks med 
andra ord vara ökande. Detta är en trend som 
faktiskt syns i landet som helhet, vilket ju får 
en att fundera vad det beror på? Uppmärk-
sammas dessa fåglar i högre grad nu än tidi-
gare, eller är det så att det blir allt vanligare 
med blandhäckningar p.g.a. att hussvalans po-
pulation är kraftigt reducerad? Från tidigare 
år så finns det två vårfynd och tre höstfynd, 
samtliga ifrån kusten. Detta är alltså det första 
inlandsfyndet. 
Samtliga fynd: 1 ex. födosökande Gesta gård, 
Strängnäs 4.8 (Petter Kappel).

Stjärtmes, underarterna caudatus x europaeus 
(Aegithalos caudatus caudatus x europaeus)
(-2017:2/3) (2018:0/2) 
Samma lilla flock med stjärtmesar som rap-
porterades i slutet av 2017, och som innehöll 
några individer med intermediärt utseende, 
noterades även i början av 2018 på samma få-
gelbord. Denna gång med upp till fyra indivi-
der med ett utseende som indikerar inbland-
ning från både nordlig ras (caudatus) och 
sydlig ras (europeus). Antalet fynd av denna 
korsning ligger därmed kvar på två medan an-
talet individer ökar med två. 
Samtliga fynd: 2-4 födosökande Skogsstigen, 
Trosa 14-20.1 (Göran Andersson).

Lövsångare (Phylloscopus trochilus)
Årets mest anmärkningsvärda lövsångarfynd 
är den fågel som noterades i ytterskärgården 
i början av november. När det annars handlar 
om rekordsena lövsångare för vårt rapport-
område brukar det röra sig om fynd en till två 
veckor in i oktober. Man blir förstås nyfiken 
på varifrån denna novemberfågel kommit och 
om den möjligen har östligt ursprung. 
Sent fynd: 1 ex. Stora Garkast, Hartsö skär-
gård, Nyköping 8.11 (Niklas Liljebäck, Bertil 
Karlsson).

Gransångare (Phylloscopus collybita)
En försiktig skattning av sjungande gransång-
are under juni och juli ger 14 stycken. Det är 
tydligt färre än de ca 25 som räknats in de se-
naste tre åren och tillbaks på den nivå vi hade 
2014. Återstår att se om detta var en tillfällig 
händelse som kanske mer reflekterar skådar-
nas aktivitet denna mycket varma sommar.

Gransångare, underarten tristis 
(Phylloscopus collybita tristis)
(-2017:11/12) (2018:4/4) 
Det pågår många och långa diskussioner kring 
denna östliga ras inom fågelskådarkåren hu-
ruvida man kan rasbestämma fåglar baserat 
endast på utseende och om man kan vara sä-
ker ens om man även hört ett typiskt lockläte. 
Det råder fortfarande oklarheter kring hur 
övergångszonen mellan västliga och östliga 
gransångare ser ut i Ryssland och hur inter-
mediära fåglar kan se ut och låta. Inte ens med 
DNA-studier tycks man kunna vara helt säker 
vad gäller just dessa förmodade individer från 
övergångszonen. Med nuvarande kunskap har 
Rrk Sörmland valt att endast publicera fåglar 
som dels uppvisar dräktkaraktärer för tristis 
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Tajgasångare
Foto: Mauri Karlsberg, www.karlsbergsfoto.com

och som har hörts locka som en sådan. Övriga 
fåglar med tristislikt utseende som inte hörts 
får föras till den något vaga kategorin "fåglar 
av östligt ursprung". Med detta sagt kan vi 
notera ovanligt många fynd från gångna sä-
songen och som vanligt för östliga vagranter 
handlar det om fynd i kustbandet. Fyndbilden 
vad gäller tidsmässigt uppträdande får också 
sägas vara typisk. Notera tilläggen från 2013 
och 2017 som även dom följer det typiska 
mönstret. Totalantalet för vårt rapportområde 
har justerats med dessa tillägg. 
Samtliga fynd 2018: 
1 ex. rastande Gamla Oxelösund, Oxelösund 
10.10 (Kalle Brinell). 1 ex. födosökande Berg-
sundsberget, Gamla Oxelösund, Oxelösund 
14.10 (Mats Grahn). 1 1K+ rastande Lång-
tidsparkeringen, Gamla Oxelösund, Oxelö-
sund 16.10 (Jan Gustafsson). 1 ex. Källskä-
ren, Oxelösund 8.11 (Niklas Liljebäck, Bertil 
Karlsson). 
Tillägg 2013 och 2017: 2 ex. Hävringe, Oxe-
lösund 23.9 2017 (Niklas Liljebäck). 1 ex. 
rastande Hävringe, Oxelösund 18-21.9 2013 
(Niklas Liljebäck, Kalle Brinell, Tomas Wid-
lund).

Grönsångare (Phylloscopus sibilatrix)
Det finns ett extremfynd från 14.4 som är gäl-
lande fenologirekord för vårt rapportområde. 

Bortser man från detta är 21.4 det tidigaste 
fyndet. Sett ur det perspektivet är årets fyra 
fynd från 19-20.4 väl värda att uppmärksam-
mas. Som nämnts på annat håll är flera arter 
som anländer i april ovanligt tidiga under 
2018 så förhållandena under flytten norrut 
måste ha varit gynnsamma denna vår. 
Tidiga vårfynd: 1 spel/sång Dagnäsöns na-
turreservat, Nyköping 19.4 (Ingvar Jansson). 
1 spel/sång Vingåkersån, Lönntorp, Högsjö, 
Vingåker 19.4 (Ronny Nilsson). 1 spel/sång 
fd Beneborg, Stjärnholm, Oxelösund 20.4 
(Peter Lantz). 1 hane spel/sång Hållets natur-
reservat, Nyköping 20.4 (Lennart Wahlén).

Tajgasångare (Phylloscopus inornatus)
(-2017:61/76) (2018:7/7) 
Om vi antar att alla fåglar sedda i området 
runt Gamla Oxelösund är olika individer kan 
vi summera sju fynd om lika många exemplar 
från gångna säsongen. Detta ligger ungefär i 
nivå med de senaste två åren och en bra bit 
ifrån rekordåren 2014 och 2015. Innan dess 
var dock normalläget länge 1-3 ex per år. I 
vanlig ordning är det perioden mitten sep-
tember till mitten oktober som är hetast och 
det är i kustbandet de flesta fynden görs var-
för fyndet i Vingåker är värt att notera. Total-
antalet för rapportområdet har justerats efter 
tillägget från 2017. 
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Trastsångare
Foto: Leif Nyström, www.leifnystrom.com

Samtliga fynd 2018: 1 1K+ rastande Höjdpla-
tån Gamla Oxelösund, Oxelösund 11.9 (Jan 
Gustafsson). 1 ex. Askögatans strandäng, Trosa 
16.9 (Göran Andersson). 1 1K+ rastande Sko-
gen N Långtidsparkeringen, Gamla Oxelö-
sund, Oxelösund 17.9 (Jan Gustafsson). 1 
ex. ringmärktes Hartsö-Enskär fstn, Nyköping 
2.10 (Lillemor Däckfors). 1 1K+ rastande Sko-
gen N Långtidsparkeringen, Gamla Oxelö-
sund, Oxelösund 7.10 (Jan Gustafsson). 1 
ex. rastande Parkmark, Vingåker, Sävstaholm, 
Vingåker 9.10 (Raul Vicente, Rikard Ander-
berg). 1 ex. rastande Gamla Oxelösund, Oxelö-
sund 13.10 (Lennart Wahlén, Mauri Karls-
berg, Jan Gustafsson m.fl.). 
Tillägg 2017: 1 ex. Hävringe, Oxelösund 
23.9 2017 (Niklas Liljebäck). 1 ex. rastande 
Hamnskär, Oxelösund 23.9 2017 (Markus 
Forsberg).

Lundsångare (Phylloscopus trochiloides)
(-2017:31/36) (2018:4/4) 
Som nämnts tidigare är det märkligt svårt att 
få in beskrivningar och dokumentation av 
denna art. Det påverkar tyvärr fyndbilden då 
Rrk fortfarande endast publicerar dokumen-
terade fynd då arten fortsätter att vara för-
vånansvärt ovanlig i vårt rapportområde. Med 
ovan kommentar i minne kan vi ändå konsta-
tera att det var ett förhållandevis gott år med 
fyra fynd. Detta för en art som inte varit årlig 
under 2000-talet och som ofta summeras till 
1-3 ex de år den rapporteras. Fyndbilden är i 
stort sett den förväntade med fynd i maj/bör-
jan av juni i kusttrakterna. Det som sticker ut 
är de två tidiga fynden 11-12.5 då det tidigare 
gällande fenologirekordet var just 12.5. Dessa 
är dock i linje med ett antal fynd i sydöstra 
Sverige 10-13.5. 
Samtliga fynd: 1 ex. spel/sång Sumpskogen, 
NV Askölabbet, Askö, Trosa 11.5 (Göran An-
dersson). 1 ex. spel/sång Ryssbergens skid-
backe, Ryssbergens naturreservat, Nyköping 
12.5 (Jan Karlsson, Jan Gustafsson). 1 hane 
spel/sång Spången, Strandstuviken, Nyköping 
22-23.5 (Jan Gustafsson, Lennart Wahlén, 
Mattias Ohlsberg m.fl.). 1 2K+ spel/sång Li-
nuddens naturreservat, Linudden, Nyköping 
6.6 (Jan Gustafsson).

Trastsångare (Acrocephalus arundinaceus)
Med årets total på 34 sjungande trastsångare 
är vi glädjande nog åter tillbaks på de nivåer 
vi vant oss vid under första delen av 2000-
talet. Det innebär att den lilla tendensen till 

minskande antal vi noterat under 2016 och 
2017 åtminstone tillfälligtvis är bruten. Det 
är framförallt två kärnområden som håller de 
flesta individerna och det är traditionsenligt 
Söderfjärden som delas mellan Eskilstuna 
och Strängnäs, men numera även vassvikarna 
syd och sydost om Nyköping. På både dessa 
platser sitter fåglarna så tätt att det är svårt 
att urskilja det exakta antalet utifrån rappor-
teringen i Artportalen varför angivet totalan-
tal får ses som ungefärligt. Vi uppmanar till 
fortsatt noggrann rapportering så vi kan följa 
utvecklingen för denna karismatiska art.
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Busksångare, Foto: Morgan Andersson

Busksångare (Acrocephalus dumetorum)
(-2017:64/66) (2018:3/3) 
Den kommentar som gavs för 2017 gäller även 
för 2018, d.v.s. det finns betydligt fler rappor-
ter i Artportalen av busksångare än vad som 
dokumenterats och som därmed kan publi-
ceras. Från gångna säsongen tre fynd från tre 
lokaler. Det som är lite udda för denna säsong 
är att två av de tre fynden är från inlandsloka-
ler. Annars brukar kustnära lokaler överväga. 
I övrigt får det betecknas som normalt antal 
under normal tid. Totalantalet justerat efter 
tillägget från 2017. 
Samtliga fynd 2018: 1 ex. spel/sång fd. Katrine-
holms gård, Ramshammar, Eskilstuna 3-7.6 
(Joachim Strengbom, Krister Bergh m.fl.). 1 
ex. spel/sång Arnö bron, Kilaån, Nyköping 
14.6 - 3.7 (Kalle Brinell, Lennart Wahlén 
m.fl.). 1 ex. spel/sång Gesta gård, Strängnäs 
4-6.7 (Petter Kappel, Ulf Gustafsson, Kjell 
Ericsson m.fl.). 
Tillägg 2017: 1 ex. spel/sång Dragsjön- Lillsjö-
omr, Öja, Dragsjön, Eskilstuna 10-11.6 2017 
(Elias Ernvik m.fl.).

Kärrsångare (Acrocephalus palustris)
Under mitten av 2000-talet noterades 70-90 
sjungande kärrsångare per år och det var då en 
ökning jämfört med 1990-talets 20-35 indivi-
der per år. De senaste fem åren innan 2018 
har vi istället blivit bortskämda med nivåer 

närmare 100 exemplar per år. I det perspek-
tivet är årets ca 70 sjungande fåglar alltså en 
tillbakagång till nivåer som gällde för några år 
sedan, men fortfarande en gott resultat sett ur 
ett längre tidsperspektiv. 
Kommunvis fördelning av revir: Nyköping 
(29), Eskilstuna (16), Strängnäs (7), Trosa 
(5), Katrineholm (5), Vingåker (3), Gnesta 
(2), Oxelösund (2) och Flen (1).

Gräshoppsångare (Locustella naevia)
Återigen ett år med anmärkningsvärt få sjung-
ande gräshoppsångare i och med årets total 
om 23 revirhävdande individer från 19 loka-
ler. Det handlar alltså om en bottennotering 
för 2000-talet. Fram till 2015 hade vi vis-
serligen ganska stora variationer mellan åren, 
men ett medeltal på strax under 70 sjungande 
fåglar per år. Även under 1990-talet handlade 
det om antal om 70-90 sjungande fåglar per 
år. Rekordnoteringen för vårt rapportområde 
gjordes 1980 då 150 individer räknades. Detta 
var då i nivå med beståndsuppskattningen från 
inventeringar gjorda 1977 och 1978. Man ska 
dock komma ihåg att i mitten på 1960-talet 
var gräshoppsångaren fortfarande sparsam och 
sågs som en nyetablerad häckfågel. Det ska nu 
bli spännande att följa utvecklingen för att se 
om arten kan komma tillbaks, eller om den är 
på väg att försvinna som häckfågel inom vårt 
rapportområde.

Flodsångare (Locustella fluviatilis)
Precis som för 2017 summerar vi fyra sjung-
ande flodsångare för 2018. Detta är låga ni-
våer, men för en art som varierar mycket mel-
lan åren så än kan vi inte tala om någon tydlig 
trend. Vi kan exempelvis notera att så sent 
som 2013 räknades 46 individer medan det 
2009 också noterades låga fyra exemplar. 
Samtliga fynd: 1 ex. spel/sång Gamla flygra-
kan/Modellplatsen, Brandholmen, Nyköping 
19-28.5 (Björn Johansson, Björn Erixon, Pe-
ter Lantz m.fl.). 1 ex. spel/sång Stora Mälby, 
Gnesta 21.5 (Ann Karlsson, Olle Wahlström). 
1 ex. spel/sång Spånga, Täckhammar, Nykö-
ping 25.5 (Peter Lantz). 1 ex. spel/sång Jä-
gern, Katrineholm 1-6.6 (Håkan Lernefalk, 
Krister Aronsson, Ulrika Ahlblom).

Vassångare (Locustella luscinioides)
(-2017:53/56) (2018:0/0) 
Vi har sannerligen blivit bortskämda med vas-
sångare i vårt rapportområde genom fåglarna 
vid Haversjön, Björnlunda. I år noterades arten 
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vid den lokalen för sjätte året i rad. I år som 
synes en sjungande individ 28.4-15.6. Utöver 
denna lokal gjordes ytterligare ett fynd vilket 
även det är brukligt, men i det fallet rör det 
alltså två fåglar. Notera även kompletteringen 
från både 2014 och 2016 från samma plats. 
Kan uppenbarligen vara värt att leta vassång-
are även vid Brobyviken kommande år. Vi an-
ser att fåglarna som noterats 2018 är samma 
individer som rapporterats tidigare år, vilket 
gör att fyndstatistiken inte uppdateras med 
nya fynd eller fåglar för 2018.
Samtliga fynd:  1 hane spel/sång Haversjön, 
Björnlunda, Gnesta 28.4 - 15.6 (Jan Sjöstedt, 
Tommy Ubbesen, Lennart Wahlén m.fl.). 2 
ex. spel/sång Brobyvikens mynning, Brobyvi-
ken, Eskilstuna 29.4 - 23.5 (Pedro Haglund, 
Bo Gustafsson, Bengt Andersson m.fl.). 
Tillägg från 2014:  1 ex. spel/sång Brobyvikens 
mynning, 150 m NV, Eskilstuna 1-21.6 2014 
(Kjell Ingeström, m.fl.). 
Tillägg från 2016:  1 ex. spel/sång Brobyvikens 
mynning, 150 m NV, Eskilstuna 1-22.5 2016 
(Pedro Haglund, Kjell Ingeström).

Svarthätta (Sylvia atricapilla)
Vissa arter kan vara intressanta att följa då de 
skulle kunna indikera ändrade flyttnings- och/
eller övervintringsstrategier. En sådan art är 
svarthättan där vi nog lite till mans förväntat 
oss fler fynd under vintermånaderna januari 
och december som är de vi brukar följa upp. 
Än så länge är det dock svårt att se någon tyd-
lig tendens utan istället varierar antalen av 
övervintrare från en upp till toppnoteringen 
elva under 2000-talet. Sett ur det perspek-
tivet är årets 6-7 individer något högt, men 
ändå tämligen normalt. Att vi anger just 6-7 
individer beror på fynd från samma lokal i Ka-
trineholm både januari och december varför 
man skulle kunna misstänka samma individ.

Ärtsångare (Sylvia curruca)
Under våren 2018 var ärtsångaren rekordti-
dig. Detta gäller både vårt rapportområde och 
landskapen runt oss. Tidigare var 24.4 gäl-
lande fenologirekord, men i år föreligger inte 
mindre än elva fynd tidigare än detta datum. 
Av den anledningen frångår Rrk sin princip 
om att fenologirekord ska beläggas på raritets-
blankett. Vad detta uppträdande beror på kan 
man endast spekulera i, men notera att även 
för några andra arter med ankomst under april 
kan vi se tendenser till tidig ankomst. 
Tidiga vårfynd: 1 hane spel/sång Grinda våt-

mark, Nyköping 20.4 (Lennart Wahlén). 
1 spel/sång Missnevägen, Gisekvarn, Trosa 
21.4 (Janne Oldebring). 1 spel/sång Bergs-
mansvägen 3, Brandkärr, Nyköping 21.4 (Per 
Folkesson). 1 spel/sång Trosa Våtmark, Trosa 
21.4 (Örjan Jitelius). 1 ex. Nynäs naturre-
servat, Nyköping 21.4 (Morgan Andersson, 
John Löfgren). 1 ex. Allégatan 9B, Trosa 22.4 
(Claes Leijon). 1 adult hane spel/sång Härad, 
Strängnäs 22.4 (Ulf Gustafsson). 1 spel/sång 
Gamla flygrakan/Modellplatsen, Brandhol-
men, Nyköping 23.4 (Morgan Andersson). 1 
spel/sång Lötbacka, Gorsingeholm, Strängnäs 
23.4 (Janne Wahlström, Gittan Wahlström, 
Kjell Thorsén). 1 spel/sång Stallarholmens 
Centrum, Strängnäs 23.4 (Yngve Meijer). 1 
spel/sång Rokafälten, Rokaudd, Strängnäs 
23.4 (Yngve Meijer, Kent Söderberg).

Törnsångare (Sylvia communis)
Då fenologirekordet för vårt rapportområde 
lyder 29.4 kan det vara värt att nämna årets 
första fynd som gjordes endast en dag senare. 
Inalles sju fynd inklusive årets föreligger från 
april. Någon tydlig trend finns däremot inte. 
Senaste aprilfyndet innan årets gjordes 2012. 
Tidigt fynd: 1 ex. födosökande Tureholmsfäl-
ten, NO Tureholms slott, Trosa, Trosa 30.4 
(Örjan Jitelius).

Brandkronad kungsfågel 
(Regulus ignicapilla) (-2017:15/19) (2018:1/1) 
Under 2017 noterade vi ett anmärkningsvärt 
uppträdande i vårt rapportområde. Något som 
förutspåddes 2016 med tanke på hur arten 
etablerat sig i Sydsverige på senare år. Möjli-
gen har sörmländska skådare redan blivit lite 
blasé att döma av hur få fynd från 2018 som 
dokumenterats så väl att de kan publiceras. 
I Artportalen finns sex fynd av lika många 
rapportörer, men endast ett av dessa finns 
dokumenterat. Detta enda fynd faller dess-
utom totalt utanför ramen för arten för vårt 
rapportområde då det gäller ett inlandsfynd 
och dessutom på vintern. Vanligast har annars 
varit kustnära fynd av sjungande fåglar under 
april-juni. Tillägget från 2014 gäller utökad 
datumperiod för en stationär individ. Totalen 
för rapportområdet har justerats efter tilläg-
get från 2017. 
Samtliga fynd 2018: 1 ex. Eksågstornet, Sör-
fjärden, Mälaren, Strängnäs 11.1 (Rickard 
Gustafsson). 
Tillägg för 2014 och 2017: 1 hane spel/sång 
Parkeringen, Lilla Strandstugan, Strandstuvi-
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Rosenstare
Foto: Niklas Liljebäck

ken, Nyköping 5.6 - 2.7 2014 (*Kalle Brinell, 
Jan Hägg, Ola Bäckman m.fl.). 1 hane spel/
sång Granskog, Backa, Backa, Nyköping 24.4 
2017 (Raul Vicente, Fingal Gyllang, Magnus 
Nilsson m.fl.).

Gärdsmyg (Troglodytes troglodytes)
Arten har, som bekant, ökat under en läng-
re tid. Går man tillbaka och tittar i "Fåglar 
i Sörmland" och årssammanställningen från 
1988, så kan man snabbt konstatera att det 
rapporterades blott 16 sjungande gärdsmygar 
ifrån hela rapportområdet det året. Från och 
med detta år, så sköt antalet rakt upp i höjden 
och redan år 1992, så hade antalet revirhäv-
dande gärdsmygar flerdubblats till ca 75 ex. 
Nu för tiden, så är det ju knappt möjligt att 
avgöra hur många par gärdsmygar som häckar 
i länet och arten rapporteras inte heller lika 
väl som den gjordes förr. Bara för att göra en 
jämförelse, så har det dock rapporterats drygt 
2300 gärdsmygar under det gångna året. Även 
om det såklart är en del dubbelräkningar i den-
na siffra, så visar detta ändå mycket tydligt att 
gärdsmygen troligtvis är en utav de arter som 
har ökat allra mest under den senaste trettio-
årsperioden. Vi ser givetvis tydliga variationer 
från år till år när det kommer till vinterfynd 
utav arten, även om den långsiktiga trenden 
även här är spikrakt uppåt. Gör man en his-

torisk djupdykning, så ser man att Sörmlands 
första vinterfynd gjordes i Flen 1982. Däref-
ter dröjde det faktiskt ända till 1990 innan 
arten återigen sågs under vinterhalvåret, då 
det dessutom gjordes flera fynd. Därefter blev 
arten snabbt en regelbunden övervintrare och 
fram till och med millenniumskiftet så gjor-
des det årligen mellan 15-25 observationer. 
Kring år 2005 så fick arten en ny skjuts och 
antalet vinterfynd ökade drastiskt till mellan 
45-70 ex. Därefter resulterade de två hårda 
vintrarna år 2010-2011, till en rejäl dipp i 
antalet. I januari 2011 så fanns det exempel-
vis bara elva övervintrande i hela länet. Arten 
gjorde dock en mycket snabb comeback och 
vi är redan nu tillbaka på rekordnivåer. Årets 
rapportering pekar på att åtminstone 80-85 
gärdsmygar sågs under januari månad, vilket 
förmodligen ligger i underkant då arten nu 
faktiskt börjat bli så pass vanlig att det inte är 
långsökt att tro att det blir en och annan som 
glöms bort att rapporteras.

Rosenstare (Pastor roseus)
(-2017:7/7) (2018:1/1) 
Under året gjordes det 7:e fyndet av rosen-
stare i rapportområdet. Det var en ungfågel 
som observerades vid Hårsta våtmark, Ny-
köping. Fågeln sågs till och från i två dagar 
tillsammans med starar innan den inte kunde 
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återfinnas igen. Årets fynd avser det första in-
landsfyndet i rapportområdet. 
Samtliga fynd: 1 1K rastande Hårsta våtmark 
18-20.8 (Niklas Liljebäck, Janne Oldebring, 
Morgan Andersson m.fl.).

Stare (Sturnus vulgaris):
Arten fortsätter att vara svår att förutse vad 
gäller övervintring. Under januari gjordes en-
dast två fynd av två fåglar i rapportområdet 
medans det gjordes 16 fynd av 115 ex under 
december månad. Vad som avgör hur många 
individer som stannar är fortsatt oklart. 
Vinterfynd (januari & december): 1 ex. ras-
tande Stäpphöksberget, Marsäng 12.1 (Adam 
Stålnäbb). 1 ex. förbiflygande Enholmen 18.1 
(Jan Sjöstedt, Torbjörn Brissman).22 ex. fö-
dosökande Lundby 3.12 (Jan Hägg). 2 ex. 
förbiflygande Marsäng 4.12 (Jonny Werdin). 
9 ex. rastande Åkern S Emtnäs gård, Emtnäs 
gård 4.12 (Jan Karlsson). 10 ex. födosökande 
Emtnäs gård 5.12 (Lennart Wahlén, Jonny 
Werdin). 6 ex. födosökande Gillesvägen 4, 
Merlänna 6.12 (Leif Ekblom, Agneta Ek-
blom). 2 ex. födosökande Gillesvägen 4, Mer-
länna 7.12 (Leif Ekblom, Agneta Ekblom). 
1 1K+ födosökande Boulebanan, g:a Femör-
eplan, Oxelösunds hamn 8.12 (Jan Gustafs-
son). 1 ex. Oxelösunds hamn 13.12 (Morgan 
Andersson). 15 ex. födosökande Kvarntorp 1, 

Vadsbro k:a 14.12 (Maria Gustavsson). 30 ex. 
födosökande Kvarntorp 1, Vadsbro k:a 15.12 
(Per Flodin, Maria Gustavsson). 3 ex. Smedsta 
16.12 (Per Skyllberg). 2 1K+ födosökande 
Gamla Oxelösund 18.12 (Jan Gustafsson, Jan 
Karlsson). 2 ex. rastande Gamla Oxelösund 
18.12 (Jan Karlsson, Jan Gustafsson). 3 ex. 
födosökande Breviksskolan, Oxelösund 27.12 
(Tommy Knutsson). 2 ex. stationär Vadsjön 
30.12 (Jan Sjöstedt). 5 ex. stationär Skåraom-
rådet 30.12 (Jan Sjöstedt).

Ringtrast (Turdus torquatus)
Ett ganska normalt år sett till antalet fynd. 
I år dock något annorlunda, dels för att ett 
fynd gäller en övervintrade fågel på ett fågel-
bord och dels för att det helt saknas höstfynd. 
Normalt sett görs såklart de flesta observatio-
nerna under våren, framförallt i den senare 
delen av april, vilket inte var något undantag 
för i år heller. Arten har genom åren visat sig 
ha en förvånansvärt spridd fyndbild sett till 
vart de dyker upp nånstans. Chanserna att 
hitta på den vid någon kustlokal, eller i Es-
kilstuna, tycks alltså vara lika stor. Nog för att 
man ändå kan utläsa att det generellt görs fler 
fynd i Nyköpings kommun än i övriga delar av 
länet, men det går nog troligtvis att skylla på 
den högre skådartätheten i just det området. 
Samtliga fynd: 1 hane födosökande Tomta-
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klint, Trosa 30.1 - 19.4 (Claes Leijon m.fl.). 1 
hane rastande Kungshagen, Nyköping 13-18.4 
(Gregorio Para, Lennart Wahlén m.fl.). 1 hona 
rastande Oxelösunds kyrkogård, Oxelösund 
14.4 (Tommy Knutsson). 1 hane födosökande 
Sjöholmskärret, Näsnaren, Katrineholm 17.4 
(Pelle Moqvist, Gerd Karlsson, Gunilla Carls-
son m.fl.). 1 ex födosökande Erikslundsalén, 
Trosa 17.4 (Göran Andersson). 2 ex rastande 
Lindbacke, Svanviken, Nyköping 19.4 (Björn 
Johansson). 1 hane Norrholm, Sörfjärden, 
Eskilstuna 21.4 (Lars-Owe Hagman, Barbro 
Hedström, Kristina Hagman m.fl.). 1 hane 
rastande Hagby, Eskilstuna 22.4 (Elias Ern-
vik). 1 hane rastande Härad, Strängnäs 23-
26.4 (Ulf Gustafsson m.fl.). 1 hane spel/sång 
Öllsta Östergård, Jönåker, Nyköping 28.4 
(Henrik Andersson).

Rödvingetrast (Turdus iliacus)
Vi är inte helt säkra på artens historiska status 
i länet. Enligt muntliga utsagor så ska arten 
ha minskat kraftigt i rapportområdet, men 
går man tillbaka och gräver i statistiken från 
1940-/50-talet, så publicerades faktiskt alla 
häckningar i Sörmland och det handlade då 
om ett fåtal. Det verkar alltså som att arten 
tidigare hade en kraftig uppgång och att po-
pulationen nu gått ner och stabiliserat sig 
på en lägre nivå. Under sommaren 2018, så 
gjordes det observationer på ett 30-tal platser 
och ibland flera sjungande fåglar på samma 
lokal. Det har dock bara rapporterats en kon-
staterad häckning, vilket väl i och för sig inte 
är särskilt förvånande. Man kan väl dock för-
moda att fler häckningar ägde rum på platser 
där fåglar höll revir. Vi börjar väl att få oss 
en bild av hur vanlig arten är i länet och den 
är absolut fåtalig, särskilt vid kusten. Därför 
så önskas det även fortsättningsvis god rap-
portering utav såväl konstaterade häckningar, 
som sjungande fåglar under häckningstid. Ett 
normalt år sett till antalet vinterfynd, då det 
sågs 15 exemplar i januari och fem exemplar 
i december. 
Stora antal (>249 exemplar): Oxelösund 16.4 
(Tommy Knutsson). 500 ex. sträckande Vat-
tentornet, Oxelösund 4.10 (Kalle Brinell).

Taltrast (Turdus philomelos)
Den första taltrasten anlände den 21 mars, 
men ett större inflöde skedde dock inte för-
rän den 5:e april. Dessa datum är i vår del av 
landet ganska normala, trots att sträcktoppen 
för arten ligger långt senare. Den stora majo-

riteten av alla taltrastar brukar nämligen pas-
serade från mitten till slutet av april. Det finns 
sedan tidigare ca 25 januarifynd rapporterade 
sedan 1940-talet i länet. Det första "rena" 
(d.v.s. januari) vinterfyndet gjordes dock inte 
förrän år 1985. Det ska dock påpekas att utav 
alla januarifynd, så gjordes det hela tio fynd år 
2010 när det också sågs onormalt mycket röd-
vingetrastar. Vi ser förvisso en långsiktig trend 
till ökning vad gäller januarifynd, men faktum 
är att arten fortfarande är att klassa som en 
förstaklassig raritet under den här tidsperio-
den. Som exempel, så saknas det helt janua-
rifynd under tolv utav åren under perioden 
2000-2018. Som regel så görs det alltså bara 
ett fynd vart tredje år. Det ska väl dock påpe-
kas att det dessutom görs ett och annat fynd 
i december, speciellt i den första halvan utav 
den månaden. Förmodligen så hinner dock 
de flesta taltrastarna inse att det är dags att 
lämna, innan det är för sent. 
Vinterfynd (januari och december): 1 ex sta-
tionär Täppan, Brannäs våtmark, Oxelösund 
20.1-7.3 (Tommy Knutsson m.fl.). 1 ex för-
biflygande Palmtorps allé, Oxelösund 3.12 
(Jan Karlsson). 1 ex. rastande Våmskogen, 
Strandstuviken, Nyköping 3.12 (Lennart 
Wahlén).

Dubbeltrast (Turdus viscivorus)
Vi nöjer oss med att, vad gällande vinterfynd, 
publicera januarifynd. Precis som med så 
många andra arter så är det lättare att under 
januari (jämfört med december) avgöra hur 
pass många fåglar som faktiskt övervintrar. 
Därmed är det också lättare att göra jämfö-
relser mellan åren. Arten har ett starkt fäste 
bland mistelsmittade träd längs med Mälar-
stranden i norra delen av länet. Antalet va-
rierar från år till år, trots att lokalerna besöks 
flitigt (framförallt av Leif Carlsson). Under 
januari i år, så rapporterades det 30 exem-
plar. Utav dessa sågs alla utom sex exemplar 
i Eskilstuna och Strängnäs kommuner. Några 
riktigt höga sträcksiffror rapporterades ifrån 
kusten under hösten, om än inga rekord. 
Stora antal (>99 exemplar): 607 ex sträckande 
Hummelholmen, Horns båtvarv, Nyköping 
24.9 (Kalle Brinell). 173 ex sträckande Vat-
tentornet, Oxelösund 25.9 (Kalle Brinell). 
456 ex sträckande Hummelholmen, Horns 
båtvarv, Nyköping 29.9 (Kalle Brinell). 262 
ex sträckande SV Marsäng, Nyköping 29.9 
(Jan Gustafsson). 350 ex sträckande Vatten-
tornet, Oxelösund 2.10 (Kalle Brinell).
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Grå flugsnappare (Muscicapa striata)
Sedan tidigare finns endast några få fynd från 
april av denna art, och gällande fenologire-
kord är 28.4, varför de två fynden sista april är 
värda att uppmärksammas. Detsamma gäller 
fyndet från oktober som blir ett prydligt re-
kord då det senaste fyndet innan detta gjordes 
1.10 både 2004 och 2006. 
Tidiga fynd:  1 spel/sång Arnö strandpark, Ny-
köping 30.4 (Morgan Andersson). 1 stationär 
Brannäs våtmark, Oxelösund 30.4 (Tommy 
Knutsson). 
Sent fynd:  1 rastande Långtidsparkeringen, 
Gamla Oxelösund, Oxelösund 7.10 (Jan 
Gustafsson, Janne Oldebring, Adam Stålnäbb 
m.fl.).

Rödhake (Erithacus rubecula)
Gångna säsongen skiljer sig något från de före-
gående åren så till vida att antalet december-
fynd är nästan dubbelt så många som januari-
fynden. Man kan tycka att detta låter logiskt, 
d.v.s. i början av vintern görs fler fynd och 
att dessa sedan minskar vartefter vintern blir 
strängare. Så brukar det dock inte se ut och 
man kan förstås spekulera i varför. En möjlig 
orsak kan vara att rödhakar under december 
visserligen är fler än under januari, men att de 
då är mer utspridda och sedan kommer in till 
villakvarter och matningar vid kallare väder, 
och där uppmärksammas av skådarna. Hur 
som helst kan vi för 2018 summera för senare 
år normala 16 fynd under januari medan det i 
december rapporterats höga 39 exemplar. Un-
der december är det även noterbart att dessa 
fynd har en mycket utpräglad tyngdpunkt på 
kustnära lokaler.

Mindre flugsnappare (Ficedula parva)
Efter toppnoteringen 2017 och bottenno-
teringen 2016 kan vi för 2018 summera ett 
tämligen normalt år för mindre flugsnappa-
ren med jämn fördelning mellan vår och höst 
samt tyngdpunkt för kustregionen som bruk-
ligt. Tydligast blir tyngdpunkten för kusten 
under hösten då samtliga fynd gjorts i Nykö-
pings- och Oxelösunds kommuner söder om 
E4:an. Arten varierar en hel del mellan åren så 
som illustreras av de senaste tre åren så någon 
trend är inte lätt att utläsa. Vårfynden blev i 
år sju till antalet och höstfynden sex. 
Dessa fördelar sig på de olika kommunerna en-
ligt: Nyköping (6), Oxelösund (4), Strängnäs 
(1), Eskilstuna (1), Trosa (1). Det är svårt att 
tala om misstänkta häckningar, men det före-

ligger åtminstone rapporter om sjungande
hane i slutet av maj från tre lokaler.

Svart rödstjärt (Phoenicurus ochruros)
Efter flera goda år för arten ser vi nu en ner-
gång för 2018 avseende misstänkta eller kon-
staterade häckningar. I Eskilstuna och Nykö-
ping har det konstaterats att par matat ungar 
i vardera ett revir. Därutöver finns det rappor-
ter om par eller enstaka fåglar i lämplig miljö 
under häckningstid från ytterligare fyra revir. 
Detta är långt ifrån de nivåer på 15-20 revir 
vi vant oss vid de senaste åren. Kommande år 
får utvisa om detta innebar en bruten positiv 
trend eller en tillfällig nergång i eftersök och 
rapportering. 
Konstaterade häckningar: Ett par matar tre 
ungar Spelhagen, Nyköping 20.4 - 6.8 (Jan 
Sjöstedt, Morgan Andersson, Mats Andersson 
m.fl.). Ett par ger föda åt ungar Gredbyvägen, 
Eskilstuna, Eskilstuna 26.4 - 24.5 (Elias Ern-
vik, Thomas Gladh, Johan Mellquist m.fl.).

Buskskvätta (Saxicola rubetra)
I Artportalen finns sex fynd av buskskvätta 
rapporterade 20.4 eller tidigare från vårt 
rapportområde med rekordnoteringen 17.4 
från 2015. Dessa sex fynd är utspridda 2004-
2015. Med detta i åtanke är årets första fynd 
från 18.4 värt att notera. Det stora inflödet 
av buskskvättor i vårt landskap sker sedan de 
sista dagarna i april. Man kan ännu inte tala 
om någon tydlig trend med tidigare ankomst 
för denna art. 
Första fynd: 1 hane födosökande Öllsta Öst-
ergård, Jönåker, Nyköping 18.4 (Henrik An-
dersson).

Järnsparv (Prunella modularis)
Arten anlände, precis som många andra väder-
flyttare, ganska sent i år. Den första fågeln ver-
kade anlända den 1:a april, vilket är drygt en 
vecka senare än mediandatumet (=24:e mars). 
Ett större inflöde märktes dock redan några 
dagar senare. Arten har, precis som mycket 
annat, blivit en betydligt vanligare övervintra-
re jämfört med förr. Arten är fortfarande väl-
digt sparsam vintertid, men trenden är ändå 
klart ökande. Detta beror förmodligen främst 
på två faktorer, dels att arten har ökat under 
den senaste 70-årsperioden och den andra 
såklart att vintrarna generellt är mildare än 
förr. Sörmlands första publicerade vinterfynd 
är en obs ifrån Strängnäs år 1955. Därefter 
dröjde det till år 1977 innan arten sågs under 
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vintermånaderna igen, även denna gång dock 
under februari månad. Faktum är att det fram 
till och med milleniumskiftet endast finns sju 
publicerade vinterfynd. Därefter så hände det 
dock någonting radikalt, för under 2000-talet 
så rapporterades det 17 januarifynd och än så 
länge är vi uppe i 19 ex under detta decen-
nium. 
Vinterfynd (januari och december): 1 ex Bran-
näs våtmark, Oxelösund 5.1 (Adam Stålnäbb, 
Samuel Wivstad). 1 ex Brandholmens renings-
verk, Nyköping 14.1 (Mats Andersson).

Gulärla (Motacilla flava)
Årets första gulärla rapporterades ifrån Labro 
ängar, Nyköping den 20:e april. Detta är nå-
got tidigare än vad som är normalt (=24 april, 
variation 14 april-5 maj), men ändå inom ra-
men för vad som är att klassa som ett normalt 
anländningsdatum hos oss. Årets sista gulärla 
rapporterades, även den ifrån Nyköping, den 
7:e oktober. Detta är givetvis ett ovanligt sent 
datum, då de absolut sista gulärlorna brukar 
lämna oss under de sista dagarna i september. 
Detta till trots, så är det nära en månad tidi-
gare än det nuvarande fenologirekordet ifrån 
ifjol (6:e november). I övrigt så saknas det 
helt högre sträcksiffror, detta trots att bevak-
ningen har varit god under hösten. Endast en 
högre siffra, visserligen från en bra sträcklo-
kal, om ett stort antal rastande fåglar. 
Första och sista fynd: 1 ex födosökande Labro 
ängar, Nyköping 20.4 (Mats Andersson, Mari-
anne Mattiasson). 1 ex rastande Ytterbo, Ny-
köping 7.10 (Mikael Gemsiö). 
Stora antal (>49 exemplar): 100 ex rastande 
Marsäng, Nyköping 21-25.8 (Jan Gustafsson 
m.fl.).

Gulärla, underarten flava 
(Motacilla flava flava)
Arten är fåtalig i länet, det vet vi sedan tidi-
gare. Årets rapportering speglar dock inte det 
som vi uppfattar vara verkligheten, varför vi 
fortsatt uppmanar till noggrann rapportering 
utav par i lämplig häckningsbiotop och häck-
ningar. Vi önskar också att man i möjligaste 
mån försöker separera raserna åt, så gott det 
går. Alla häckande par i Sörmlands rapport-
område är förvisso s.k. "sydliga gulärlor", d.v.s. 
av rasen flava. Under året har det rapporterats 
26 par i lämpliga biotoper ifrån sammanlagt 
23 olika lokaler. Vi vet, utifrån tidigare års er-
farenhet, att det ska finnas en god stam i om-
rådet kring Svanviken-Mellanfjärden-Sjösavi-

ken, i utkanterna utav Nyköping. I år saknas 
det nästan helt rapporter härifrån, vilket gör 
att fyndbilden sannolikt blir lite missvisande.

Forsärla (Motacilla cinerea)
Arten bara fortsätter att expandera och den 
börjar numera att bli vardagsmat även för oss 
sörmlänningar. Det bör ju nämnas att det bara 
fanns nio (!) fynd utav arten i Sörmlands rap-
portområde fram till och med år 2000. Där-
efter har arten sakta, men säkert, etablerat 
sig till att bli en årlig och spridd häckfågel. 
Fortfarande är den dock relativt sparsam i 
kustlandskapet och i de ostligaste delarna av 
länet, även om vi såklart ser en tydlig ökning 
även här. Arten börjar hur som helst att bli så 
pass vanlig att vi inte längre tänker publicera 
alla häckningar här i fågelåret. Under året 
har det rapporterats konstaterade häckningar 
ifrån elva lokaler och därutöver har det även 
rapporterats fåglar i lämplig biotop från yt-
terligare 13 lokaler. Man kan alltså misstänka 
att antalet, som åtminstone har gjort häck-
ningsförsök, ligger på runt 24 par. Detta är en 
ökning med 50 procent jämfört med fjolårets 
toppnotering. Det hade givetvis varit intres-
sant med en riktad inventering för att få veta 
hur många par det egentligen finns i våra vat-
tendrag. Utöver fåglar i lämplig häckningsbio-
top, så rapporterades det elva vårfynd (13 in-
divider), 19 höstfynd (30 individer) och fem 
vinterfynd (sex individer). Sammanlagt, med 
alla häckningar, så har det alltså setts lite drygt 
112 forsärlor under året. Det är fler individer 
än vad det hade setts sammanlagt under alla 
år fram till och med år 2006! 
Vinterfynd (1 december - 28 februari): 1 ex 
födosökande Ekeby våtmark, Eskilstuna 1.1 - 
11.3 (Stefan Karlsson, Roland Svensson m.fl.). 
1 ex stationär Oxelösunds hamn, Oxelösund 
9.1 - 4.2 (Peter Lantz, Thomas Larsson). 2 ex 
stationär Brannäs våtmark, Oxelösund 7.2 - 
15.4 (Leif Godin, Göran Moheim m.fl.). 1 
ex rastande Ekeby våtmark, Eskilstuna 20.12 
(Magnus Brandel). 1 ex rastande Brannäs våt-
mark, Oxelösund 30.12 (Lennart Wahlén).

Större piplärka (Anthus richardi)
(-2017:16/16) (2018:1/1) 
Ett godkänt fynd under året, vilket innebär 
det sjuttonde i ordningen. Arten, som oftast 
är svår att få se i rapportområdet, har en klar 
tendens till att dyka upp ute vid kusten. Det 
finns två fynd ifrån Eskilstuna kommun, men 
i övrigt så är samtliga större piplärkor sedda i 
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Nyköping och Oxelösund. Dessutom nästan 
alltid på utpräglade sträcklokaler eller ute 
på öar. Senast det sågs någon stationär större 
piplärka i rapportområdet var nu så länge se-
dan som år 2006, vid Svanviken utanför Ny-
köping. Dessförinnan 1998 och 1989, bägge 
de gångerna vid Marsäng, Nyköping. Arten 
har setts under tidsspannet 19 september - 8 
november, med en topp kring månadsskiftet 
sept-okt. Mediandatumet för alla sörmländ-
ska fynd är, i och med årets fynd, den 25:e 
september. 
Samtliga fynd: 1 ex sträckande SV Marsäng, 
Nyköping 23.9 (Jan Gustafsson).

Ängspiplärka (Anthus pratensis)
I år gjordes ett fynd under januari månad, 
vilket fortfarande inte är särskilt vanligt. 
Rena övervintringar rapporteras väldigt säl-
lan och fram till idag, så finns bara lite drygt 
25 fynd från denna månad genom åren. Rent 
spekulativt, så skulle arten dock kunna tänka 
sig övervintra varje vinter i ytterskärgården. 
Rapporter utifrån skärgården vintertid pekar 
nämligen på det, men dessvärre så besöks lo-
kalerna väldigt sällan under denna tid på året. 
Höstens högsta sträcksiffra om 2680 ex vid 
Marsäng, Nyköping den 24.9, är en riktigt bra 
dag. Dock faktiskt bara hälften utav det nuva-
rande sörmländska rekordet, från samma lokal 
den 16.9 år 2011. 
Vinterfynd (januari och december):1 ex Bran-
näs våtmark, Oxelösund 7-23.1 (Tommy 
Knutsson). 1 ex rastande Marsäng, Nyköping 
15.12 (Thomas Larsson). 1 ex födosökande 
Ytterbo, Nyköping 31.12 (Mikael Gemsiö). 
Stora antal (>999 exemplar): 1200 ex sträck-
ande SV Marsäng, Nyköping 23.9 (Jan Gus-
tafsson). 2680 ex sträckande SV Marsäng, 
Nyköping 24.9 (Jan Gustafsson m.fl.). 800 
ex sträckande Vattentornet, Oxelösund 28.9 
(Kalle Brinell).

Trädpiplärka (Anthus trivialis)
Årets första trädpiplärkor sågs, mycket ty-
piskt, den 16:e april. Detta är också median-
datumet för artens ankomst under åren 1987-
2017 och det görs väldigt sällan tidigare fynd 
än så här. Det har hänt, i samband med varma 
sydvindar och milda vårar, att arten har anlänt 
som tidigast kring den 11-12:e april. Årets sis-
ta trädpiplärka rapporterades så sent som den 
21:a oktober, vilket inte är långt ifrån det nu-
varande fenologirekordet. Arten rapporteras 
förvisso årligen i oktober, men väldigt sällan 

efter den första veckan utav nämnda månad. 
Här bör det kanske även nämnas att det också 
rapporterades en obestämd trädpiplärka/sibi-
risk piplärka förbisträckande vid Vattentornet, 
Oxelösund den 4:e november (Kalle Brinell). 
Fyndet är, oavsett art, så pass intressant att det 
bör publiceras. 
Första och sista fynd: 1 ex sträckande Häv-
ringe, Oxelösund 16.4 (Jan Karlsson, Lennart 
Wahlén, Björn Erixon m.fl.). 1 ex sträckande 
Marsäng, Nyköping 16.4 (Mattias Ohlsberg). 
1 ex Hagby, Eskilstuna 21.10 (Elias Ernvik). 
Stora antal (>249 exemplar):400 ex sträckande 
SV Vattentornet, Oxelösund 14.9 (Kalle Bri-
nell).

Rödstrupig piplärka (Anthus cervinus)
Under våren så gjordes det inte ett enda fynd 
utav arten, vilket faktiskt är ganska ovanligt. 
Nog för att rödstrupig piplärka vanligtvis ses 
väldigt sparsamt under vårsträcket, men det 
brukar nästan alltid vara något eller några 
fynd. Under hela 2000-talet, så har det ex-
empelvis gjorts trettio vårfynd, vilket ger ett 
snitt på nära två fynd per vår. Sedan år 1980 
så har arten dock saknats under vårsträcket 
under sju utav dessa år. Senast det begav sig 
var år 2016, dessförinnan år 2014 och sedan 
så får vi gå tillbaka ändå till år 1993 för att 
hitta ett år då det inte sågs någon rödstrupig 
piplärka under våren. Framtiden får visa om 
detta är en ökande trend eller inte. Hösten in-
leddes med två tidiga fynd den 17:e och 19:e 
augusti. Därefter gjordes ytterligare några få 
fynd under slutet av månaden, innan sträcket 
satte igång ordentligt i början av september. 
Toppen inföll, som vanligt, under första halv-
an av september och årets sista rapport gäller 
två stycken vid Horns båtvarv den 28:e sep-
tember. Med andra ord så saknas det helt rap-
porter ifrån oktober månad i år. Med tanke på 
att arten minskar, så publicerar vi hädanefter 
även höstfynd. Arten är fortfarande för vanlig 
för att vi ska vilja publicera varje enskilt fynd, 
utan vi väljer istället att publicera det totala 
antalet fynd. 
Kommunvis fördelning (antalet fynd/antalet in-
divider): Eskilstuna (4/4), Nyköping (15/18), 
Oxelösund (2/2), Strängnäs (2/2), Trosa 
(1/1) och Vingåker (1/1).

Tallbit (Pinicola enucleator)
Under året finns fyra rapporter om 16 indi-
vider av denna art. Tre av rapporterna avser 
20.1 - 15.2 och endast ett fynd gjordes under 
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hösten. Arten ses årligen i rapportområdet 
men omfattar oftast bara några enstaka obser-
vationer. 
Samtliga fynd: 5 ex. förbiflygande Getnäsud-
den 20.1 (Peter Lantz, Markus Forsberg, Per 
Folkesson). 3 adult födosökande Lötskogen, 
Lötstugan 25.1 (Susanne Stilling). 1 honfär-
gad förbiflygande Hällmarkstallskog, Näver-
kärr 15.2 (Raul Vicente). 7 ex. förbiflygande 
Kvarntorp 1, Vadsbro k:a 13.10 (Per Flodin, 
Maria Gustavsson).

Rosenfink (Carpodacus erythrinus)
Årets första rosenfink dök upp 11.5 vilket är 
det näst tidigaste fyndet i rapportområdet. 
Sista fyndet gjordes 10.8 vilket får anses nor-
malt. Ca 57 sjungande rosenfinkar har rappor-
terats från rapportområdet vilket är sämre än 
de senaste åren. Likt tidigare år har majorite-
ten av fynden av sjungande fåglar gjorts i de 
kustnära kommunerna. 
Fördelning, kommunvis: Nyköping (34), Oxe-
lösund (15), Trosa (3), Eskilstuna (2), Sträng-
näs (1), Kungsör (1), Vingåker (1).

Vinterhämpling (Linaria flavirostris)
Antalet vinterobservationer varierar från år 
till år. Det gångna året gjordes det 13 fynd om 
268 exemplar under vintermånaderna. Detta 
får anses som relativt normalt av denna kraf-
tigt varierande art. 
Större flockar vintertid (>45): 50 ex. förbi-
flygande Marviken, Brannäs våtmark 23.12 
(Tommy Knutsson).

Hämpling (Linaria cannabina)
Vinterfynd är fortsatt ovanliga i rapportom-
rådet. Inga fynd i januari eller december i år 
men ett fynd gjordes dock i början av februari. 
Dessutom noterades en större flock i slutet av 
september. 
Vinterfynd: 1 hane rastande jössebacken, 
Stensund 10.2 (Thomas Persson) 
Större flockar: 200 ex. födosökande Solöfäl-
ten, Fogdö k:a 25.9 - 3.10 (Magnus Brandel).

Gråsiska (Acanthis flammea)
Från den gångna säsongen finns det fyra som-
marfynd som avser perioden juni-juli samt ett 
fynd med konstaterad häckning. Fynd under 
häckningstid verkar bli allt vanligare och fler 
häckningar är nog att vänta. 
Häckningar: 3 1K pulli/nyligen flygga ungar 
Vivesta badplats, Vivesta 23.8 (Thomas Lars-
son). Sommarfynd: 2 ex. stationär Djungelvä-

gen 3.6 (Pontus Åkerholm). 1 ex. Vagnhärads 
kyrka, Vagnhärad 2.7 (Kauno Hämeenkorpi). 
1 ex. lockläte, övriga läten Djungelvägen 2.7 
(Pontus Åkerholm). 1 hane födosökande Björ-
ködammen 8.7 (Johan Meyer).

Brunsiska (Acanthis flammea cabaret)
Under året sågs totalt 113 ex av denna ras av 
gråsiska var av en observation av en flock på 
100 ex. födosökande Missnevägen, Gisekvarn 
3.11 (Janne Oldebring).

Snösiska (Acanthis flammea exilipes)
Under året har det inkommit 28 rapporter om 
35 individer vilket är i nivå med föregående 
år. Degraderingen från art till ras verkar inte 
ha påverkat rapporteringen. Återstår att se 
om det fortsätter likadant kommande år. 
Kommunvis fördelning:  Trosa(13), Oxelösund 
(8), Nyköping (6), Eskilstuna (2), Gnesta (2), 
Flen (2), Katrineholm(1), Vingåker (1).

Bändelkorsnäbb (Loxia bifasciata)
Under året finns totalt sju fynd om 14 indivi-
der. Samtliga fynd är från hösten och fyndbil-
den är ganska typisk för denna varierande art. 
Samtliga fynd: 4 ex. förbiflygande Mälby 
Kvarn, NO Skundern 8.9 (Jukka Väyrynen). 1 
hane stationär Brannäs våtmark 25.9 (Tommy 
Knutsson). 2 ex. lockläte, övriga läten Torn-
skogen 6.10 (Krister Aronsson). 1 ex. förbi-
flygande Rinmansparken, Eskilstuna 24.10 
(Svante Söderholm). 1 ex. lockläte, övriga 
läten Solgårdsvägen, Sanda, Tosterön 15.11 
(Gunilla Oleniusson). 1 ex. förbiflygande Vas-
sen, Västra sidan, Tynnelsö 18.11 (Yngve Mei-
jer, Petter Sundin). 4 ex. födosökande Torpa 
k:a 20.12 (Stefan Johansson).

Steglits (Carduelis carduelis)
Större flockar av arten rapporteras numera 
regelbundet efter häckningen på hösten. I år 
finns det dessutom ett fynd av en större flock 
även den första halvan av året. 
Större flockar, vår (>100 ex): 150 ex. födosö-
kande Brohagen 8.1 (Mats Andersson). 
Större flockar, höst (>100 ex): 110 ex. födosö-
kande Hillesta, Västerljung 14.8 (Claes Lei-
jon). 100 ex. födosökande Duvholmsfältet, 
Gesta gård 31.8 (Petter Kappel). 100 ex. fö-
dosökande Duvholmsfältet, Gesta gård 28.9 
(Petter Kappel). 100 ex. förbiflygande Petters 
hage, Gesta gård 2.10 (Kjell Ericsson, Lotta 
Andersson). 100 ex. födosökande Tybblefäl-
ten, SO Stensjön, Stora Malm 4.10 (Pelle Mo-
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Buskskvätta, Foto: Leif Nyström, www.leifnystrom.com

qvist). 100 ex. födosökande Duvholmsfältet, 
Gesta gård 11.10 (Kjell Ericsson).

Ortolansparv 
(Emberiza hortulana)
Ortolansparven är numera något av en raritet 
i vårat rapportområde och inga vårfynd gjor-
des i år. Däremot så gjordes det tre höstfynd 
var av ett ovanligt sent fynd i Strandstuviken, 
Nyköping. Nämnas ska också att alla fynd är 
gjorda i kustnära områden. 
Samtliga fynd: 1 1K+ rastande Slängaviken, 
Marsäng 29.8 (Jan Gustafsson). 1 honfärgad 
rastande Syran, Marsäng 2.9 (Jan Karlsson, 
Bertil Karlsson). 1 ex. rastande Tornmaden, 
Strandstuviken 8.10 (Jan Karlsson).

Videsparv (Emberiza rustica)
Videsparven är en sällsynt gäst under höst-
strecket i rapportområdet med 1-2 individer 
per år. Så årets fynd på Brannäs i september 
får ses som normalt. 
Samtliga fynd:1 ex. rastande Brannäs våtmark 
16.9 (Tommy Knutsson).

Sävsparv (Emberiza schoeniclus)
Från vintermånaderna januari och december 
finns det fynd av sävsparv från tre lokaler i 
Nyköping, två lokaler i Oxelösund, två lokaler 
i Eskilstuna och en lokal i Trosa. Summerar 
man högsta noteringen från respektive lokal 
blir den totala summan 39 individer. Detta får 
anses relativt normalt för arten.

Ob. dvärg-/videsparv (Emberiza pusilla/
rustica)
Då både videsparv och dvärgsparv är ovanliga 
i vårt landskap kan det vara av intresse att ta 
med ett fynd som avser endera arten. 
Samtliga fynd: 1 ex. sträckande Hummelhol-
men, Horns båtvarv 29.9 (Kalle Brinell).

Lappsparv (Calcarius lapponicus)
Under vårsträcket observerades endast två fåg-
lar medans det under höststräcket (2.9 - 9.10) 
observerades 18 ex uppdelat på 13 olika loka-
ler. Samtliga fynd rör en eller två fåglar. 
Vårfynd: 2 ex. sträckande N Mälby Kvarn, 
NO Skundern 8.4 (Jukka Väyrynen).

Snösparv (Plectrophenax nivalis)
Vinterfynd av arten görs så gott som årligen. 
Under den gångna säsongen gjordes endast ett 
fynd i januari och fyra fynd i december. Un-
der vårsträcket (4.3 - 10.4) observerades 114 

fåglar och under höststräcket (22.10 - 10.11) 
observerades 125 fåglar. 
Stora antal (>40): 60 ex. rastande Öknamaden, 
Floda, Floden 24.3 (Krister Andersson, Pelle 
Moqvist, Ulrika Ahlblom). 43 1K+ sträckande 
V Femöreflagen, Femöre 31.10 (Jan Gustafs-
son, Jan Karlsson). 
Vinterfynd (januari, december): 2 ex. Byring-
efälten, Länna bruk 6.1 (Bernt Andersson). 8 
ex. förbiflygande Marviken, Brannäs våtmark 
8.12 (Tommy Knutsson). 1 ex. rastande Ut-
terholmshällarna, Örsbaken, Brannäs våtmark 
8.12 (Jan Karlsson). 1 ex. stationär Lundby-
fälten 25.12 (Kent Carlsson, Peter Carlsson). 
1 ex. stationär Lundbyfälten 31.12 (Johan 
Mellquist).
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Rapportering av fågelobservationer

Artsammanställningen i den här årsboken bygger 
på fågelobservationer som gjorts under 2018 och 
som rapporterats företrädesvis via rapporterings-
systemet Artportalen (www.artportalen.se).

Det är den regionala rapportkommittén för 
Södermanland, ofta förkortat till Rrk, som har 
gjort sammanställningen. Rrk har också till upp-
gift 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 rapport-
kommittén på riksnivå, ofta förkortad Rk.

För den som inte använder rapporteringssyste-
met Artportalen, utan vill skicka in skriftliga rap-
porter, gäller fortfarande att alla rapporter, även 
de som ska behandlas av Rk (Riks), skickas till 
Rrk:s rapportmottagare. Skriftliga rapporter gäl-
lande 2018 skickas in senast den 5 februari 2019 
för att komma med i rätt årsrapport. 

Vi ser annars helst att du använder rapportsys-
temet Artportalen och att du rapporterar suc-
cessivt. Detta underlättar oändligt för Rrk och 
innebär att vi alla får mycket på köpet avseende 
exempelvis bevakning av särskilt intressanta fynd 
(rariteter, udda antal, udda tidpunkt o.s.v.) med 
hjälp av de filter vi definierat.

Notera att rapporter inskrivna i rapportsystemet 
Artportalen efter den 31 januari påföljande år 
riskerar att inte komma med i rätt årssamman-
ställning. 

Glöm sedan inte att göra beskrivningar av säll-
syntare arter eller udda fynd i övrigt där skriftlig 
beskrivning krävs. Vilka dessa är framgår av fil-
treringen 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 ska-
pas 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 rapportmotta-
gare. Då får Rrk en möjlighet att bedöma den-
samma i tid. 

Notera att det går bra att rapportera även känslig 
information i Artportalen som häckningar av rov-
fåglar 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 Södermanland

Grågås, Foto: Marie Mardla Sundin, 
www.flickr.com/photos/lamasuma
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Rrk:s ledamöter under 2018
Under arbetet med rapporter inkomna under 2018 består Rrk Sörmland av 11 ledamöter.

Skriftliga rapporter för rariteter hanteras lämpligen i Artportalen. 
Den som ändå vill skicka in en blankett på papper gör det till 
Rapportmottagaren Anton Johansson, och för den som vill 
komma i kontakt med Rrk Sörmland via e-post gäller adressen: 
rrk@sormlandsornitologerna.se

Anton Johansson
Sammankallande, rapportmottagare och 
sammanställningsansvarig
Pojkarnas väg 74, 611 50 Nyköping
070-2974388

Göran Andersson, Trosa
Sammanställningsansvarig

Per Flodin, Flen
Ansvarig Artportalen, fågelskydd

Jan Hägg, Nyköping, 
Sammanställningsansvarig

Petter Sundin, Strängnäs, 
Sammanställningsansvarig

Yngve Meijer, Stallarholmen
Sammanställningsansvarig

Kalle Brinell, Tierp
Sammanställningsansvarig

Jan Gustafsson, Oxelösund
Sammanställningsansvarig, fyndstatistik, fågelskydd

Samuel Wivstad, Nyköping
Sammanställningsansvarig

Peter Lantz, Nyköping 
Sammanställningsansvarig, NV arter

Fredrik Enoksson
Sammanställningsansvarig, NV arter

Föreningen Södermanlands Ornitologer (FSO) 
vill uppmuntra alla att rapportera sina fågel-
observationer på Artportalen. Artportalen är 
det bästa redskapet som finns för att som 
privatperson bidra till fågelskyddet, då det 
bland annat används av myndigheterna inför 
exploatering och skogsavverkning. De inrap-
porterade fågelobservationerna kan då vara 
helt avgörande för att rätt hänsyn ska tas och 
för att långsiktigt kunna bevara fåglarna.

Vi vill uppmuntra att man rapporterar (att 
man använder något i aktivitetsfältet) med 
ett så högt häckningskriterium som möjligt, 
såsom ”obs i häcktid, lämplig biotop” eller 
”besöker bebott bo”, men även anger om det 
är en rastande eller sträckande fågel. Samt, 
att man rapporterar så noggrant som möjligt. 
I många fall kan det vara bättre att skapa en 
egen lokal istället för att använda dem förin-
ställda publika lokalerna som ofta är har en 
sämre noggrannhet. En ökad noggrannhet och 
ett högre häckningskriterium hjälper myndig-
heterna att enklare kunna avgöra vilka områ-
den som det ska tas hänsyn till och hur stark 
den hänsynen bör vara. I nuläget upplever 

Om rapportering av fåglar på 
Artportalen

myndigheterna ett problem med att många 
skyddsvärda arter inte är inrapporterade med 
en tillräcklig noggrannhet eller har ett till-
räckligt häckningskriterium. Följden kan bli 
att många områden exploateras utan nöd-
vändig hänsyn till dessa arter. På Artportalen 
döljs rapporter av skyddsvärda arter med ett 
häckningskriterium automatiskt, så att ingen 
utomstående kan komma över uppgifterna.

FSO bevakar och validerar inkomna rappor-
ter på Artportalen genom den Regionala Rap-
portkommittén (Rrk Södermanland) för att 
bland annat sammanställa häckningar, vilket 
underlättar för myndigheternas bedömningar. 
För vissa skyddsvärda arter finns det även en 
kontaktperson kopplad till FSO som man kan 
vända sig till. FSO jobbar aktivt med sekre-
tessen för uppgifterna som de tar del av ge-
nom Artportalen och endast två stycken med-
lemmar (Jan Gustafsson och Per Flodin) har 
full behörighet att se uppgifter för de mest 
skyddsvärda arterna. Dessa arter är bland an-
nat berguv, havsörn, kungsörn och pilgrims-
falk.

Rrk Södermanland
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Rrk:s arbetsuppgifter är att:
•	 Sammanställa ett underlag till årsrapport i Artportalen. Uppgiften omfattar validering/
 kvalitetssäkring och bedömning av fågelobservationer för årsrapporten. För dessa arter   
 skrivs artkommentar och de fynd som ska publiceras markeras för publicering i regional-   
 och nationell årsrapport.
•	 Bedöma	inkomna	raritetsrapporter	av	ovanliga	och	svårbestämda	arter.
•	 Skapa/förvalta	regional	rapportmall.
•	 Administrera	publika	fågellokaler	i	Artportalen.	Innebär	att	skapa	nya	lokaler	och		 	
 redigerar befintliga.
•	 Föra	fyndstatistik	över	arter	med	100	eller	färre	fynd	i	rapportområdet	och	hålla			 	
 denna statistik aktuell i Artportalen.
•	 Bevaka	utveckling	i	arternas	fenologi	i	rapportområdet.	Nya	fenologirekord	ska	doku-	 	
 menteras genom att fynd beskrivs genom raritetsrapport.
•	 Följa	rapportering	i	Artportalen	av	ett	antal	utvalda	arter	av	högt	naturvårdsintresse.	
•	 Utvalda	arter	är	de	högt	skyddsklassade	arterna	(havsörn,	kungsörn,	pilgrimsfalk	och		 	
 berguv). För att se fynd som rapporterats med häckningskriterium av dessa arter krävs   
 full behörighet till skyddade fynd i Artportalen. Full behörighet till dessa fynd begränsas   
 till två Rrk-medlemmar, som är godkända av FSOs styrelse. Alla medlemmar ska ha   
    adekvat kunskap för hantering av rapporter av skyddsklassade arter (skyddsklass 3,4,5).
•	 Ge	support	kring	Artportalen	till	användare.	Utöver	grundläggande	support	om	systemet			
 ingår att informera användare om betydelsen av noggrann rapportering.

(Fastställt av FSOs styrelse 2018-10-23)

Styrdokument för Regionala rapport-
kommittén i Södermanland

Regionala rapportkommittén (Rrk) är en arbetsgrupp inom 
Föreningen Södermanlands Ornitologer (FSO).
Sammankallande för Rrk utses av FSO-styrelsen. Övriga Rrk-
medlemmar utses inom Rrk som fördelar uppgifter till medlem-
marna inom gruppen.
Sammankallande samordnar arbetet inom Rrk och har fortlö-
pande kontakt med styrelsen.
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Arter som skall beskrivas på blankett får auto-
matiskt en sådan blankett knuten till rappor-
ten när den skrivs in, den får detta utifrån den 
rapportmall som finns i Artportalen. 

Vissa undantag finns dock, och det är då så-
dana arter där endera könet är undantaget för 
blankett, exempelvis adulta praktejderhanar. 
Även udda datumobservationer kan vara så-
dan. I dessa fall gör en Rrk-medlem en ma-
nuell validering på rapporten så att den får 
ett beskrivningskrav på blankett eller att blan-
kettkravet släpps direkt. Denna åtgärd kan ta 
ett tag innan den görs, allt utifrån den enskilda 
Rrk-medlemmens arbete i Artportalen.

I fall där bild/ljud bifogats rapport på Artpor-
talen som utan tvivel bekräftar arten i rappor-
ten så kan blankettkravet släppas när kontroll 
görs av Rrk-medlem.

Rrk ser trots detta att man helst gör en blan-
kettbeskrivning på dessa arter som har en bild/
ljud för att dessa arter/blanketter skall hamna 
i det samlade arkivet över rapporter som in-
kommit på blankett. Rrk önskar åtminstone 
att man knyter bild/ljud till blanketten om 
man inte kan/vill skriva en textförklaring på 
sitt fynd.

Vem skall då skriva en beskrivnings-blan-
kett?
Vi ser helst att den som finner/upptäcker 
fågeln som faller inom beskrivningskrav och 
har artbestämt den och skriver in den i Art-
portalen gör denna blankettbeskrivning. Om 
upptäckaren av fågel som fått beskrivnings-
krav själv inte bestämt fågeln så är det i första 
hand den som bestämt fågeln till art som gör 
beskrivningen på blanketten i Artportalen.
Vi ser ju gärna att flera gör en blankettskriv-
ning av art som fått beskrivningskrav (detta 
för att olika rapportörer kan bidra med fler 

bestämningsnycklar som gör att en rapport 
blir bedömd rätt). Men vi vill inte se en rap-
port som inte innehåller något som beskriver 
fågeln. Däremot går det bra att bara bifoga 
bild/ljud i en blankettrapport.

Hur behandlas sedan en beskrivning på 
blankett på en art?
Inom Rrk finns flera erkänt duktiga ornitolo-
ger som läser de inkomna beskrivningsblan-
ketterna noggrant och utan några förutfattade 
meningar om rapportskrivaren. Oavsett om 
denna är nybörjare eller erfaren ornitolog. 

De inom Rrk (ojämnt antal läsare av beskriv-
ningsblankett) bedömer sedan den inkomna 
rapporten och ger den ett omdöme. När alla 
inom den läsande gruppen i Rrk gjort sin be-
dömning tar hela Rrk med sammankallande 
i spetsen ett beslut om rapporten utifrån de 
omdömen som gjorts, allt ifrån ett godkän-
nande till ett underkännande.

I samband med att en rapport har fått ett be-
slut så kommer den/de person/personer som 
skrivit en beskrivningsblankett få ett medde-
lande under fliken ”Mina sidor” på Artporta-
len om beslutet.
När detta förfarande har gjorts av en god-
känd fågelrapport, så går man igenom (inom 
snar framtid) övriga rapporter av samma få-
gel som då också har beskrivningskrav, men 
inte inkommit med beskrivning. De rapporter 
av samma fågel som finns inom den tidspe-
riod som omfattar en period som inte avviker 
på slutdatum valideras om till godkänd. Om 
fynd av arten ligger långt efter slutdatum så 
kvarstår beskrivningskravet på blankett och 
vissa fall meddelas rapportör genom medde-
lande på ”Mina sidor” med fråga om datumet 
är rätt inskrivet m.m.

Hur behandlas arter som beskrivits 
på blankett inom Rrk Södermanland?
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Om fågeln har blivit underkänd så valideras 
denna rapport som avser beskrivningsblanket-
ten till underkänd. De övriga fynden på denna 
fågel har fortfarande då sitt beskrivningskrav 
på blankett kvar tills rapport inkommit. Året 
efter när Rrk arbetar med nästkommande års-
rapport underkänns alla rapporter som inte 
inkommit med beskrivningsblankett. Detta 
med underkännande görs även på arter som 
det inte inkommit någon beskrivning på av 
någon rapportör.

Vill någon rapportör efter att en rapport bli-
vit underkänd komma med en beskrivning på 
blankett i efterhand så meddelar denna per-
son Rrk om detta så validerar Rrk om fyndet 
till att vara med beskrivningssymbol.

Rrk Södermanland

Kohäger
Foto: Leif Nyström, www.leifnystrom.com
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Hartsö-Enskär 
fågelstation 2018
                                                                           

Verksamheten under året kan sammanfattas 
som väldigt begränsad. Inventeringar under 
häckningstid genomfördes vid betydligt färre 
tillfällen än normalt och den ordinarie ring-
märkningen under hösten endast under tre 
veckor. Den sedvanliga uppstartshelgen ute-
blev dessvärre helt. Totalt ringmärktes under 
hösten 1060 fåglar av 38 arter. Viss rörelse 
på ugglor noterades under hösten, med 22 
fångade av 4 arter. Övrigt udda i fångsten var 
duvhök (1), sidensvans (2), tajgasångare (1) 
och mindre flugsnappare (4).

Inventeringar
Yttre delen av Hartsö skärgård inventerades 
vid några få tillfällen under häckningstid. 
Enskär besöktes också för att huvudsakligen 
inventera eventuell förekomst av höksångare. 
Resultat som följer behandlar arter i urval. 
Knölsvan konstaterades häcka med 2 par vid 
Enskär. Ett par i viken närmast fågelstationen, 
Gräshålet, och ett par vid norra Enskär/Grön-
skär. Vid de första besöken konstaterades 3 
respektive 4 ungar för dessa par. Mot slutet på 

sommaren hade de blivit 2 och 2. Kanadagås, 
grågås och även vitkindad gås konstaterades 
häcka i området. Gravand noterades endast 
vid några få tillfällen, och då endast ensamma 
fåglar. 2 par skedand noterades vid Enskär, va-
rav minst ett par fick ut ungar. Kricka häck-
ade framgångsrikt på två ställen på Enskär. I 
övriga området noterades minst två par. Vigg 
konstaterades häcka på bland annat St. Gar-
kast och Enskär. Ejder har likt tidigare år inte 
noterats häcka på någon ö som besökts. Inte 
en enda unge har heller noterats under båtfär-
der i området. Flockar med vuxna fåglar har 
dock noterats med upp till drygt 8000 indi-
vider under tidig höst. I dessa flockar note-
rades påfallande lite honor 7/9. I en flock på 
500 ejder räknades endast 6 (!) honor. Svärta 
har setts vid flera tillfällen, med upp till ca 15 
individer. Någon häckning har dock inte kon-
staterats. Knipa konstaterades häcka på bland 
annat Enskär. Två par svarthakedopping no-
terades i Gräshålet, södra Enskär, med okänd 
häckningsframgång. Två par respektive av 
enkelbeckasin och rödbena fanns på Enskär. 

Hartsö-Enskär
Foto: Ingrid Altstedt
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Ringmärkta fåglar i tabell:
Duvhök    1

Sparvhök 2

Sparvuggla 3

Hornuggla 2

Jorduggla 2

Pärluggla 15

Större hackspett 2

Ängspiplärka 1

Sidensvans 2

Gärdsmyg 49

Järnsparv 3

Rödhake 113

Rödstjärt 1

Koltrast 4

Taltrast 23

Rödvingetrast 5

Dubbeltrast 1

Ärtsångare 1

Svarthätta 7

Tajgasångare 1

Gransångare 21

Lövsångare 2

Kungsfågel 618

Mindre flugsnappare 4

Svartvit flugsnappare 1

Stjärtmes 44

Entita 5

Talltita 4

Svartmes 12

Blåmes 13

Talgoxe 25

Nötväcka 2

Trädkrypare 25

Bofink 4

Bergfink 2

Grönsiska 5

Gråsiska 2

Sävsparv 8

SUMMA 1060

Som brukligt är fanns även morkulla på En-
skär. Några få par drillsnäppa noterades likaså. 
I övriga området noterades rödbena och drill-
snäppa med några par vardera. Roskarl note-
rades glädjande nog även i år häckande, dock 
endast med ett par. Ett par kustlabb häckade 
och fick ut en unge. Två mindre kolonier med 
gråtrut fanns i området. På Stora Garkast på-
började 7-8 par häckning, utan att få några 
ungar flygga. Även på Torskbådan genomför-
des häckningar, men några flygga ungar note-
rades inte heller där. Några få par tordmule 
har gjort häckningsförsök, men precis som de 
föregående sex åren lyckades inte ett enda par 
få ut ungar. På Enskär konstaterades upp till 4 
ärtsångare, 4 törnsångare, 2 par törnskata och 
5 härmsångare. 

Bland övriga observationer under vår och 
sommar kan nämnas en forsärla vid Torskbå-
dan i augusti, och sandlöpare vid flera tillfäl-
len bland andra vadare i augusti. 

Observationer under hösten
Storlom och smålom sågs endast vid ett till-
fälle vardera under hösten. Likaså noterades 
endast en gråhakedopping. Något fler obser-
vationer av stenfalk kunde konstateras med 
5 tillfällen under september, och vid ett till-
fälle i oktober. Fjällvråk noterades under 3 da-

gar i september och 5 dagar i oktober. Högsta 
notering med drygt 50 fjällvråkar den 7/10. 
Berguv noterades vid stationen 1/10. Första 
sidensvansarna dök upp 10/10. En ringtrast 
sågs 3/10 flyga i ett nät och studsa ut igen, 
utan att fångas. Det skulle kunna ha blivit 
stationens 5:e. Mindre flugsnappare noterades 
under 5 dagar i september, och en i oktober.

Ringmärkningen
Säsongen startade 23/9 och fortsatte sedan 
till 13/10. Inga nya arter för stationen fånga-
des under hösten. Den endast tre veckor långa 
verksamheten medförde givetvis mindre 
fångst än normalt. Totalt blev det 1060 fåglar 
av 38 arter vilka presenteras i tabell. Lite ugg-
lor i form av 3 sparvugglor, 15 pärlugglor och 
2 vardera av horn- och jorduggla fångades. 
Övrigt värt att nämna i fångsten var en ung 
duvhök (stationens 9:e) vilket inte fångats se-
dan 1989. Dessutom fångades 2 sidensvansar 
som det nu har ringmärkts 20 stycken av. Sta-
tionens 20:e tajgasångare fångades, vilket var 
tredje året i rad som arten fångats. Fler min-
dre flugsnappare än normalt fångades också, 
hela 4 stycken och den senaste 12/10. Av den 
totala fångsten utgjordes 58% av kungsfågel. 
Totalt har nu 179 092 fåglar av 165 arter ring-
märkts vid Hartsö-Enskär fågelstation.
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Sidensvans
Foto: Göran Altstedt, www.exulans.se
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Kontroller och Återfynd
Två främmande kontroller gjordes under hös-
ten. En sparvhök som ringmärkts som bounge 
i Finland kontrollerades hos oss drygt 5 år se-
nare. Den andra kontrollen var från grannen 
Landsort, en talgoxe som behövde nästan ett 
år för att hitta till Enskär. Där stannade den 
bevisligen drygt två veckor, då den kontrol-
lerades två gånger.

Tre återfynd rapporterades under 2018. En 
sparvhök vi ringmärkte 2016, hittades död 
i Tyskland drygt 2 år senare. Det var åter-
fynd 56 av sparvhök, vilket motsvarar cirka 
8%. Snittet för stationens återfynd ligger på 
3,6‰. Övriga återfynd var en rödhake i Tysk-
land och en grönsiska i Ryssland.

Främmande kontroller
S 357139 –  Sparvhök, hona, årsunge
2013-08-23  Tulliniemi, Hangö, Finland
2018-10-04  Enskär, Kontrollerad av ringmär 
 kare och släppt
 5 år, 42 dagar, 333 km VSV
2KV12782 – Talgoxe, hane, årsunge
2017-10-01  Landsort
2018-09-25  Enskär
2018-10-12  Enskär, Kontrollerad av ringmär- 
 kare och släppt
 359 dagar, 23 km VSV

Återfynd inrapporterade 2018 
6206208 –  Sparvhök, hona, årsunge
2016-09-21 Enskär
2018-11-29 Engstingen, Tyskland 
 Funnen död 2 år, 69 dagar, 
 1264 km SSV
CX 15864 – Rödhake, årsunge
2017-10-01  Enskär
2018-03-17 Düsseldorf, Tyskland 
 Funnen död, flugit mot glasruta
 167 dagar, 1066 km SV
CX 15476 – Grönsiska, årsunge
2016-10-13  Enskär
2017-10-07  S:t Petersburg, Ryssland 
 Kontrollerad av ringmärkare och  
 släppt 359 dagar, 894 km ONO

Personal
Följande personer har, förutom undertecknad, 
bidragit till höstens verksamhet som ring-
märkare eller assistent: Nicke Helldorff, Dan 
Johansson, Lennart Wahlén, Anita Eriksson, 
Bernth Andersson, Urban Rundström, Lille-
mor Däckfors, Per-Åke Hägerroth, Peter Alt-
stedt och Ingrid Altstedt. Tack för er insats!
Besök gärna vår hemsida www.sormlandsor-
nitologerna.se  Under pågående ringmärkning 
går det även att följa verksamheten dagligen 
på vår blogg hartsoenskar.blogspot.se

Göran Altstedt
hartso.enskar@sormlandsornitologerna.se

Svartmes
Foto: Göran Altstedt, www.exulans.se
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Försäljning
Stöd fågelstationens verksamhet genom att köpa fågelholkar i olika storlekar, 
klisterdekaler, ”enskärsugglan” (med eller utan tomteluva) och den snygga kepsen 
med broderad logga.
Kontakta gärna undertecknad för köp och leveransfrågor

Göran Altstedt 
hartso.enskar@sormlandsornitologerna.se

Keps 150:-

Dekal 20:-Fågelholkar i 
olika storlekar 

Enskärsugglan 50:-
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Sparvuggla
Foto: Leif Nyström, www.leifnystrom.com



64 | Det sörmländska fågelåret 2018 Föreningen Södermanlands Ornitologer | 6564 | Det sörmländska fågelåret 2018 Föreningen Södermanlands Ornitologer | 65

Fågelföreningen Tärnan                            
                  artrally 2018, Nyköping/Oxelösund

Segrande laget. Från vänster: Janne Oldebring, Lennart Wahlén och Jonny Werdin
Foto: Henrik Andersson

För 22:e gången gick Tärnans artrally av sta-
peln på lördagen den 20 januari. I perfekt skå-
darväder startade rallyt och vädret var på vår 
sida hela dagen.

16 olika lag med totalt 48 deltagare åkte runt 
i Nyköpings- och Oxelösunds kommuner för 
att samla arter till sitt lag.

Denna blandade skådardag med social aktivi-
tet blir mer och mer uppskattat av de när-
varande, för att vara med krävs inget annat 

än att anmäla ett lag och sedan ha roligt och 
utföra denna dag i sitt eget tempo. Det vik-
tigaste är inte att segra, det viktigaste är att 
komma ut och träffa skådarkamrater från alla 
hörn av Sörmlands län, samt att det kommer 
skådare utanför länet och deltar. 

Efter tävlingstidens slut så samlades vi för ge-
mensam genomgång av dagen på restaurang 
Sailor Kickis i Oxelösund. 
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Inne på restaurangen började Jan Gustafsson 
tillsammans med Susanne Stilling med att 
hälsa alla välkomna.

Därefter meddelades om Bernth Anderssons 
hörselförstärkare och parabol som fanns för 
intresserade. Därefter delades priset för ”Finn 
årets fågelart i Nynäs naturreservat 2017” 
ut. Vinnare blev här Adam Stålnäbb med ett 
fynd av tallbit. Miljölistan 2017 hade också 
vinstutdelning, här blev det Lennart Wahlén 
som noterade 209 arter.

När detta var klart började vi gå igenom da-
gens observerade arter för att sedan följa upp 
med att se hur många arter respektive lag 
samlat ihop samt utdelning av vandringspri-
set.

Årets segrarlag blev detta år laget Jonny Wer-
din, Lennart Wahlén och Jan Oldebring. De 
lyckades få ihop 64 arter. Därefter kom laget 
Jan Gustafsson och Henrik Andersson med 61 
arter. Med 60 arter kom sedan tre lag.

Under dagen så sågs det 84 olika arter av la-
gen tillsammans. En ny art för Tärnans artral-
lyhistoria blev det i år, stjärtand som sågs på 
två platser, Kylvattendammen och i Gamla 
Oxelösund. 

Några arter som inte ses så ofta blev det ock-
så. Rörhöna för 6:e gången, i Nyköpingsån vid 
Nyköpings slott. Dvärgbeckasin för 4:e gång-
en och den var vid Täppan, Brannäs våtmark 
i Oxelösund. Enkelbeckasin för 6:e gången 

också den vid Täppan. Morkulla för 4:e gång-
en, observerad längst ut på Brannäs våtmark, 
Oxelösund samt utmed vägen mellan Vivesta 
gård och Brasstorp i Oxelösund. Ängspiplärka 
för 3:e gången, även denna fågel vid Bran-
näs våtmark.Taltrast för 3:e gången, denna 
vid Täppan, Brannäs våtmark i Oxelösund. 
Svarthätta för 2:a gången, denna sågs vid ett 
fågelbord i Jönåker. Nötkråka för 4:e gången, 
och det var på Labro ängar, Nyköping, Vin-
terhämplingar i Gamla Oxelösund i en stor 
flock med gråsiskor. Större korsnäbb för 4:e 
gången ute vid Brannäs våtmark. Tallbit för 
4:e gången hörd vid Getnäsudden, Brannäs i 
Oxelösund.

Några ”vanliga” fågelarter som brukar ses un-
der artrally genom åren kunde inte hittas den-
na dag. Vi saknade skäggdopping, ringduva, 
turkduva, spillkråka samt stare.

Det har nu setts 134 arter (om vi fortfarande 
räknar med snösiskan. + mandarinand och 
grågås x kanadagås, men dessa har ej med-
räknats) totalt under de 22 år som artrallyt 
bedrivits. 

Efter allt prat och genomgång blev vi idag ser-
verade en tacobuffé 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 ge-
nomföra artrallyt. 

Jan Gustafsson och Susanne Stilling

Stjärtand
Foto: Leif Nyström, www.leifnystrom.com
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Stjärtmes
Foto: Leif Nyström, www.leifnystrom.com
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Ejder
Foto: Leif Nyström, www.leifnystrom.com
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Sörmlands
Ejderhusprojekt 
                           2016-2018
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Inom Fågelföreningen Tärnan (med FSO som 
huvudman) bildades under hösten 2015 en 
arbetsgrupp som tog kontakt med andra in-
tressenter och berörda.

Således informerade vi markägaren Statens 
Fastighetsverk, El- och stugföreningen på 
Hävringe, Hävringelotsarnas jaktvårdsfören-
ing samt skötsel- och tillsynsansvariga hos 
Länsstyrelsen i Sörmland. Alla dessa var posi-
tiva till vårt initiativ.

Stöd och Finansiering
Arbetsgruppen har jobbat för att få en finan-
siering till projektet. Projektet har fått in 
195 000 kr vilket har täckt kostnaderna för 
projektet under dessa tre år. Våra största kost-
nader är båttransporter, materiel samt dager-
sättning för arbetsinsatser och inventering ute 
i fält. 

Vi har fått ett flertal organisationer, fonder 
och företag att ekonomiskt stödja projektet. 
De som stöttat projektet ekonomiskt och på 
andra sätt är: Naturskyddsföreningen i Ny-
köping och Oxelösund, Sörmlands Skärgårds 
Intresseförening, El- och Stugföreningen på 
Hävringe, Hävringelotsarnas jaktvårdsfören-
ing, Naturbruksgymnasiet Öknaskolan, Fågel-
föreningen Tärnan, WWF, SSAB Oxelösund, 
Sörmlands Sparbank, Alvins fond, Oxelö-
sunds kommun, Cramo Nyköping, Marelox, 
XL-bygg Nyköping och Länsstyrelsen. 

Arbete och resultat
Det finns en grupp på ett 10-tal personer som 
återkommande arbetat i projektet under des-
sa tre år. Ytterligare ett 20-tal personer har 
hjälpt till på olika sätt. 

År 2016 hade vi 30 ejderhus och 30 plats-
byggda enklare skydd på Hävringe.  År 2017 
byggde vi ytterligare 30 enkla skydd och mo-
difierade ejderhusen genom att öppna upp 
dem. Under 2018 fortsatte vi med att öppna 
upp ejderhusen, vilket föranleddes av våra 
lärdomar att ådorna föredrog de mer öppna 
ejderhusen/skydden. Under 2018 flyttade vi 
dessutom några av de hus/skydd som ej blivit 
nyttjade av någon åda till en i våra ögon bättre 
plats. 

Under ådornas häckning har vi besökt Häv-
ringe 10-12 dagar/år. Vi har dels bevakat ön 
från Vaktstugans utkikstorn under ett antal 

Ejderhusprojektet ville prova om ejderhusen 
kunde ge ett skydd för ådor mot havsörnspre-
dation och därigenom få fram fler ungar. 

Bakgrund
Utgångspunkten för ejderhusprojektet var 
att det under det senaste årtiondet setts allt 
färre ejderungar i Sörmlands skärgård och 
att vi under åren 2014-15 noterade stora an-
samlingar av havsörn på ön Hävringe utanför 
Oxelösund. Det finns flera orsaker till ejder-
populationens nedgång varav tiaminbrist kan-
ske är den viktigaste. Predation från mink och 
havsörn är andra orsaker. 

På ön Hävringe utanför Oxelösund saknas en 
fast population av mink tack vare öns isole-
rade läge längst ut i skärgården, men där har i 
stället havsörnarna blivit ejderns fiende nr 1.
I samband med två olika fågelinventeringar 
på Hävringe under 2015 kunde effekterna av 
örnpredationen på ejder studeras. Upp till 17 
havsörnar (ej könsmogna yngre örnar) hade 
under ejderns ruvningstid samtidigt och sta-
digvarande uppehållit sig på ön och systema-
tiskt tagit ådor på åtkomliga bon samt plund-
rat bona på ägg. Endast ett fåtal ungar sågs 
under 2015 på vattnet efter örnarnas angrepp 
på ådor och bon, trots att ca 100 par ejder 
konstaterats inleda häckningar.

På initiativ av Nils Kjellberg från Sörmlands 
Skärgårds Intresseförening (SSIF) beslutade 
Fågelföreningen Tärnan i Nyköping/Oxelö-
sund och Föreningen Sörmlands Ornitologer 
(FSO) att starta ett projekt som skulle syfta 
till att försöka skydda ejdrarnas och deras 
häckningar på Hävringe. Projektet planerades 
pågå under åren 2016-2018.

Målsättningen var att bygga ett antal skydd, 
s.k. ejderhus, och placera ut dem på Hävringe 
så att örnarna inte lika lätt skulle kunna kom-
ma åt de ruvande ådorna. Ejderhus har sedan 
lång tid tillbaka använts i bl.a. Norge (där man 
då bl.a. skattar bona på dun) och hade under 
2015 testats i liten skala i Upplands skärgård. 
Att nå framgång med ejderhus på Hävringe 
bedömdes sannolikt ha stora chanser att lyck-
as, då förekomst av mink saknas. Skulle mink 
upptäckas på Hävringe efter t ex en isvinter, 
så är det relativt enkelt att eliminera den/dem 
innan ejdern ska häcka.
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Ejder. Foto: Jan Karlsson

dagar och då bl.a. studerat den örnpredation 
som förekommit. Dessutom har vi både under 
ruvning och efter kläckning noga kontrollerat 
alla boplatser i hus/skydd, varav de allra flesta 
ådor kunde ses utan att vi störde dem. 

2016 blev inget ejderhus bebott (utanför/
alldeles intill 3 av husen ruvade dock ådor), 
medan 13 av de enklare skydden blev bebod-
da. 2017 var 14 av ejderhus/skydd bebodda. 
Nio av dessa ruvningar ledde till att det kläck-
tes ungar (kriteriet är att vi har hittat äggres-
ter). 2018 var 22 ejderhus/skydd bebodda 
och 14 av dem ledde till att ungar kläcktes. 
Under 2017 och 2018 har några ådor fortsatt 
att häcka utanför/alldeles intill hus/skydd. 
Under 2017 och 2018 häckade även tre svär-
tor inne i hus/skydd. 

Media och kontakter
Projektet har skapat ett stort massmedialt in-
tresse också. Lokaltidningen Södermanlands 
Nyheter skrev vid tre tillfällen om projektet. 
Journalister från Tidningen Skärgården och 
Jaktmarker & Fiskevatten gjorde reportage på 
ön, en grupp från Skärgårdsstiftelsen i Stock-
holm gjorde ett studiebesök liksom två repre-

sentanter från WWF, 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.

Sörmlands Ejderhusprojekt har redan inspire-
rat fågelföreningen i Tjust att starta ett eget 
ejderhusprojekt i deras skärgård. Dessutom 
finns det enskilda personer som blivit inspire-
rade att sätta ut ejderhus/skydd.   

Erfarenheter 
- Vi har lärt oss att ådorna fördrar skydd  
 som är mer öppna och vi har försökt att  
 anpassa skydden därefter. 
- Vi ser att ådorna varit mer benägna att  
 häcka i de ejderhus/skydd som är place 
 rade nära stugor, bodar och hamnen efter-
 som örnarna undviker att gå ned på dessa  
 platser (vi ser en motsvarande placering  
 bland de frihäckande ådorna.)
- Tre år är en kort tid och vi tycker det är  
 glädjande att antalet ådor som nyttjar våra  
 hus/skydd ökat för varje år. Det är en posi 
 tiv trend som vi tror kan fortsätta.
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WWF HAR DEL-
FINANSIERAT

DETTA
PROJEKT

Frågeställningar 
- Vi behöver ha mer tid för att se om ten 
 densen att fler ådor väljer våra skydd kom 
 mer att hålla i sig
- Vi behöver en referensgrupp av frihäck 
 ande ådor för att se vilken häckningsfram 
 gång de har för att kunna bedöma om våra  
 hus/skydd har någon positiv effekt. 
- När vi väljer bland de frihäckande i referens-
 gruppen kommer vi sträva efter att hitta  
 ådor som matchar våra bebodda hus/  
 skydd med avseende på avstånd till stugor,  
 bodar och hamnen.

Framtid
För att kunna få svar på våra frågeställningar 
planerar vi att fortsätta med projektet tre år 
till. Vi har fått tillstånd av Länsstyrelsen att 
kunna fortsätta åren 2019 – 2021. 
Statens fastighetsverk, som är markägare, är 
informerade och också positivt inställda till 
en fortsättning. 

Vi kommer söka mer pengar för att kunna 
fortsätta projektet i ytterligare tre år. 
                                                                                         

Sörmlands Ejderhusprojekt/arbetsgruppen                     
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Ett misslyckat år för arten i vår Sörmländska 
skärgård. Vi redovisar hela kolonin och då blir 
det även lite från några skär i Östergötland 
som ligger i yttre Bråviken. Utöver det hittade 
vi vid inventeringen i den skärgård som ligger 
i Oxelösund ytterligare 2 par, dessa har vi inte 
följt upp.

Som vanligt började vi undersöka var skrän-
tärnorna skulle häcka i år i början av maj. 
Vi finner att de finns på Långa Hållet, och 
allt ser bra ut. Det finns några solitära par i 
denna skärgård också, det lilla skäret NV om 
Risskären och Mellre Benskären. Vi har inga 
häckande par på Yttre Benskären nu i maj vid 
besöken där. Vi ser inga tecken på att de skulle 
vara några problem i första halvan av maj. 

Äggläggning och de första ungarna kan ses i 
början - mitten av maj, men i slutet av maj 
är det när det första stora bakslaget äger rum. 
I samband med det första ringmärkarbesöket 
ser vi att det har varit något som hänt i kolo-
nin, det saknas äggkullar och även ungfåglar. 
Vi lyckas ändå märka några ungar, samt att vi 
fångar även in en adult fågel som får en gps 
sändare. Denna fågel har vi sedan kunnat följa 
under hela året 2018. Mycket spännande kan 
avläsas av dess flygturer över våra landskap.

Några dagar in i juni får vi en total (nästan 
i varje fall, 1 par blir kvar av dryga 60 par) 
skövling av Långa Hållet. Hela kolonin splitt-
ras, och vi undrar vart tänker de ta vägen nu. 
Efter några oroliga veckor ser vi att de har 

Skräntärnan 
                           i yttre Bråviken 2018

Skräntärnemärkning Hållet, Foto: Per Folkesson
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återvänt till en av de öar som de har häckat på 
förr i området, nämligen södra ön vid Hållen-
öarna. Nu är det 64 par som häckar här, samt 
att vi hittar 8 par som har gått till häckning 
på Yttre Benskären. Alltså fler par har anslutit 
än det var från början, sannolikt från andra 
havererade häckningar i Östersjön.

Den kända skräntärnan Astrid har med make 
börjat häcka på en vitfågelrik ö längre ut i den 
östgötska skärgården, Östra Gröskärsklabben. 
Denna ö är fullständigt fullproppade med 
häckande skrattmås, fiskmås, fisktärna och sil-
vertärna, vart man än kliver på denna ö så är 
det ett bo med ägg eller frispringande ungfåg-
lar av dessa arter. Och bland dessa då skrän-
tärnan Astrid med make.

Allt ser ut att gå bra med den nya häcknings-
platsen på södra ön av Hållenöarna och vid 
Yttre Benskären. Vi besöker ön i juli och ring- 
och färgmärker nästan varenda årsunge på 
Hållenön, ca 120 fåglar, inga tecken på pre-
dation finns så nu är vi väldigt hoppfulla. Vid 
Yttre Benskären har det gått lite sämre, här 
har några par avbrutit häckningen så här blir 
det bara några få årsungar märkta. Men vi ser 
inga tecken på att det har varit någon preda-
tion.

Besöker sedan häckningsön för Astrid, då vi 
sett på hennes gps sändare att något inte är 
som det skall så befarar vi att det hänt något. 
Astrid hade vid kontroll några dagar innan en 
levande unge samt att det fanns en död unge 
vid hennes bo. 

Vid ser en havsörn lämna ön när vi kommer i 
båten och nu vid besöket för ringmärkning så 
ser vi att den unge som levde för några dagar 
sedan är försvunnen och inga tecken på att de 
vuxna fåglarna är kvar i området. Vi har alltså 
fått en predation på Astrids unge samt att vi 
ser en ganska stor ”slaktplats” över hela ön av 
de andra arternas årsungar. 

Vid nytt besök på Hållenöarna efter en knapp 
vecka sedan ringmärkningstillfället ser vi det 
tragiska, här har en nästan komplett predation 
ägt rum på en knapp vecka. Det ligger rester 
av ungar på flera platser, vi hittar färg- och 
stålringar lite varstans, vi kan plocka in ringar 
från ca 20 slaktade fåglar. På yttersta kanten 
av skäret står knappt 20 årsungar av varie-
rande storlek. Det finns någon/några årsungar 
som klarat sig så att de lyckats bli flygga. Uti-
från de årsungar som står på skäret bedömer 
vi att endast någon kommer klara sig från en 
ny predationsattack.

Alltså ett år i dödens tecken för arten i yttre 
Bråviken, vi får se var de kommer (om de 
kommer tillbaka 2019) att häcka under som-
maren 2019.

Sammanfattning 2018
1 par litet skär NV Risskären, Srm, 
1 flygg unge

1 par Långa Hållet, Srm, 1 flygg unge

64 par Hållen, Srm, misslyckad häckning, 
endast någon (max 4) enstaka unge flygg

1 par Mellre Benskären, Ögl,  2 flygga ungar

8 par Yttre Benskären, Ögl, 
misslyckad häckning

1 par Östra Gröskärsklabben, Ögl, 
misslyckad häckning

1 par Stora skäret Källskären, Srm, 
okänd häckningsframgång

1 par Norra Grässkärsklubben, Srm, 
okänd häckningsframgång

För Skräntärna Södermanland
Jan Gustafsson och Ulrik Lötberg

Skräntärna
Foto: Mauri Karlsberg, www.karlsbergsfoto.com



74 | Det sörmländska fågelåret 2018 Föreningen Södermanlands Ornitologer | 7574 | Det sörmländska fågelåret 2018 Föreningen Södermanlands Ornitologer | 75

Kungsörnsinventeringen  
                   2018 i Södermanlands län

Vi startade inventeringsperiod den 1 februari 
och avslutade den 25 mars. Vädret har inte 
varit på vår sida, inte många dagar har haft 
optimala förutsättningar för observationer. 
Inte förrän under de sista dagarna inom in-
venteringsperioden så blev det bättre väder.
 
Period 2 har pågått från 1 juni till 18 septem-
ber. 

Vi har inventerat i 12 delområden under 
perioderna. I varje område har 6 – 15 besök 
gjorts under inventeringsperiod 1 och under 
period 2, 6 – 22 besök i varje område. I många 
fall har kortare arbetsinsatser i timmar gjorts i 
samband med att väderförutsättningarna för-
ändrats under dagen.

Vi har därför gjort många fler arbetsinsatser 
än vad grundplanerna har varit.

Vi kan konstatera att årets inventering har ge-
nerellt mindre med örnobservationer (kungs-
örn och havsörn) under period 1, vilket kan 
förklaras av det ogynnsamma väderläget, 
främst under februari. Vi har trots detta fått 
en del resultat för båda de två örnarterna.

Inom de inventerade områdena har ingen 
spelflykt konstaterats av kungsörn under pe-
riod 1, däremot har flera nya revir av havsörn 
kunna bokföras. I några områden har ändock 
äldre (subad – ad) kungsörnar noterats, vilket 
trots allt tyder på revir, även om vi inte fått 
långa serier av observationsdagar.

Kungsörn 7K hona
Foto: Pekka Pulsa
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Våra noteringar av äldre örnar av båda arter-
na visar på att de gick till trolig äggläggning 
i huvudsak under sista tredjedelen av mars, 
detta gäller även havsörnar som spelflög flitigt 
mellan den 20 – 25 mars. Om detta är örnar 
som har fått avbryta sin häckning p.g.a. vädret 
tidigare på säsongen eller om de helt enkelt 
väntat in bättre väder.

Under period 2 har äldre kungsörn 4k+ setts 
i några områden, presenteras nedan, samt in-
venterare har hittat 4K+ kungsörnar i utkant 
av de utpekade inventeringsområdena. Vi har 
inte funnit några tecken på lyckade häckning-
ar, misslyckade häckningar eller fall med okänt 
resultat. Vi har inte heller enligt de riktlinje-
normer från Naturvårdsverket för revir kun-
nat fastställa något sådant revir med säkerhet. 
Utifrån våra iakttagelser med andra kriterier 
(atlasinventeringen) för revir har vi däremot 
noterat revir eller starkare kriterium.

Inventeringsområden
Område 1: Ingen säkerställd observation av 
äldre kungsörn i varken period 1 eller 2. Vid 
ett tillfälle en misstänkt kungsörn i trädtopps-
höjd under period 1. Vid ett tillfälle en 2K 
fågel noterad.

Område 2: Vid några tillfällen subad – ad 
kungsörn i området under period 1, främst är 
observationerna från södra delen och östra de-
len av område 2, och då främst i X län. Även 
2K fågel noterad. Under period 2 ingen obser-
vation. Observatörerna rapporterar om många 
skogshuggningar, gallringar i området vilket 
sannolikt gjort att eventuella häckningar (el-
ler revir) inte har kunnat utföras.

Område 3: Äldre kungsörnar noterade, 2 ad 
hanar och 2 ad honor, sannolikt två revir i om-
rådet under period 1. En ad hona är fotogra-
ferad på åtel i närheten under period 1. Även 

Örnspaning
Foto: Henrik Andersson
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flera yngre individer har rört sig i området 
(2K och 3K). Under period 2 så har inga äldre 
kungsörnar noterats inom inventeringsom-
rådet. Däremot har en intressant iakttagelse 
gjorts den 19 augusti en bit utanför område 
3. Ett äldre par har haft spelflykt vid detta 
datum. 

Denna observation tror vi röra sig om paret 
från område 3, men under kommande år skall 
vi även ha viss bevakning över skogsområdet 
som beskrivs ovan.
Område 4: 2 ad kungsörnar rör sig i området 
under period 1, främst har de setts i de cen-
trala delarna. Även några yngre kungsörnar är 
noterade. Under period 2 inga noteringar av 
äldre kungsörn trots mängder av besök i om-
rådet.

Område 5: Ingen konstaterad äldre kungsörn, 
en misstänkt enbart under period 1. Under 
period 2 finns en rapport om två örnar som 
sannolikt var kungsörn, tyvärr i hårt motljus 
och värmedaller, strax söder om inventerings-
området. Kontroll av området där örnarna 
sågs kommer äga rum framöver och under 
kommande år.

Område 6: Ingen konstaterad äldre kungsörn, 
någon observation av yngre kungsörn under 
period 1. Under period 2 har inga noteringar 
gjorts.

Område 7: Under period 1 en äldre kungsörn 
noterad väster om inventeringsområdet. Inom 
reviret en observation av en 4K- kungsörn. 

Under period 2 har en 4K kungsörn noterats 
i området väster om inventeringsområdet. Få-
geln flög sedan västerut. I nordväst om inven-
teringsområdet har en äldre kungsörn setts 
under sensommaren. Fågeln kom från sydväst 
och drog sedan österut.

Under juli – till mitten av september har äldre 
kungsörnar noterats vid 4 tillfällen (vid 2 av 
tillfällena har det rört sig om samma hona 
(4K) och vid 2 tillfällen av en 6K fågel) i om-
råden öster och nordost om inventeringsom-
rådet. Vi antar med ganska stor säkerhet att 
i det fall det rör sig om den fågel som är 4K 
och som setts vid två tillfällen kommer från 
område 7 och kanske även kan vara den fågel 
som setts väster om inventeringsområdet. Rö-
rande den fågel som setts under juli – augusti 

och som bedömts vara 6K kan då vara en part-
ner till honan som är 4K. Under kommande 
år kommer viss bevakning äga rum i området 
och dess närhet.

Område 8: Ingen konstaterad äldre kungs-
örn, någon observation av yngre kungsörn 
under period 1. Under period 2 finns enbart 
en observation av en obestämd örn, sannolikt 
kungsörn. 

Område 9: Ingen konstaterad äldre kungsörn, 
någon observation av yngre kungsörn under 
period 1. Under period 2 inga noteringar av 
kungsörn i området.

Område 10: Ingen konstaterad äldre kungs-
örn, någon observation av yngre kungsörn un-
der period 1. Under period 2 inga noteringar 
av kungsörn i området.

Område 11: Ingen säkerställd äldre kungsörn, 
några observationer av yngre kungsörn under 
period 1. Under period 2 observationer av en 
äldre kungsörn väster om inventeringsområ-
det.

Område 12: Ingen konstaterad äldre kungsörn 
under inventeringsperiod 1, några observatio-
ner av yngre kungsörn. I slutet av januari sågs 
en 4K kungsörn strax söder om inventerings-
området. Under period 2 inga noteringar av 
kungsörn.

Sammanfattning
I fem av områdena har äldre kungsörn regist-
rerats under period 1, men inga noteringar av 
spelflykt. 

Totalt kan vi nog säga att i eller i utkanten 
av fem områden så finns det ett revir under 
2018. Utöver detta sannolikt i ytterligare tre 
områden troligt revir.

Jan Gustafsson
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Törnsångare
Foto: Leif Nyström, www.leifnystrom.com
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Långsjön är med sin yta på drygt 30 hektar en 
av Södermanlands största våtmarker. Det ti-
digare igenväxta området har nu restaurerats. 
Arbetet har pågått under flera år och sker i 
samarbete mellan Sveriges Sportfiske- och 
Fiskevårdsförbund, markägare, SSAB i Oxelö-
sund och Länsstyrelsen. 

Projektet är en del i Sportfiskarnas arbete med 
att restaurera våtmarker längs med ostkusten 
i syfte att stärka bestånden av kustlevande 
rovfisk och minska kustens övergödning. 
Arbetet har pågått sedan 2010 och resulterat 
i ett stort antal restaurerade kustnära våtmar-
ker med målet att återskapa så mycket som 
möjligt av de stora arealer våtmark som dikats 
bort sedan andra halvan av 1800-talet. Miljön 
svarar snabbt med ökad produktion av fisk-
yngel, ökat fågelliv och minskad transport av 
näringsämnen till kusten. 

Långsjön var ursprungligen den nedersta av 
fyra sjöar på Tunabergshalvön söder om Oxe-

Långsjön 
                - fågel, fisk och människa

lösund. Efter att sjön sänktes i slutet av 1800-
talet fick den gamla sjöbotten funktionen av 
en våtmark, där vidsträckta slåtter- och be-
tesmarker tidvis ställdes under vatten. Stora 
mängder fisk, framförallt gädda, vandrade om 
vårarna upp från Östersjön för att leka i det 
grunda och varma vattnet. När man på 1970-
talet rationaliserade jordbruket och slutade 
slå gräset accelererade igenväxningen och till-
förseln av näringsämnen ökade. De för fiskar 
och fåglar så viktiga öppna våtmarksmiljöerna 
växte igen och ersattes av tät bladvass. Fåg-
larna och fisken försvann.

Förutom att restaurera de över 30 hektar 
stora öppna våtmarksytorna byggs inom pro-
jektet en dammvall med omlöp och reglering. 
Regleringen möjliggör en förutsägbar vatten-
nivå under året och omlöpet gör att fisk lätt 
kan simma upp från Bråviken för att leka i 
våtmarken. För att hålla kvar vatten i områ-
det under sommarens lågvatten och öka fast-
läggningen av näringsämnen grävs en 3 hektar 

Långsjöns fågeltorn 2018
Foto: Arne Hellström



80 | Det sörmländska fågelåret 2018 Föreningen Södermanlands Ornitologer | 8180 | Det sörmländska fågelåret 2018 Föreningen Södermanlands Ornitologer | 81

stor mosaik med djupare öppna vattenspeglar. 
Informationstavlor, parkeringsplats och fågel-
torn tillgängliggör området för besökare. Res-
taureringen beräknas förutom de direkt åter-
skapade naturvärdena och ett förbättrat fiske 
bidra till att över 1,2 ton kväve och 30 kilo 
fosfor årligen hindras från att nå Östersjön.

Restaureringen av Långsjön är ett projekt där 
flera samhällsaktörer har arbetat tillsammans 
för att möjliggöra någonting som inte hade 
varit möjligt att genomföra för den enskilda 
parten. Projektet leds av Sveriges Sportfiske- 
och Fiskevårdsförbund, Sportfiskarna, i sam-
arbete med berörda markägare och SSAB 
EMEA i Oxelösund. Arbetena finansieras av 
SSAB och medel från EU:s landsbygdspro-
gram samt Havs- och vattenmiljöanslaget via 
Länsstyrelsen i Södermanlands län. I projek-
tets planering har även Nyköpings kommun 
och Europeiska fiskerifonden bidragit till 
finansieringen.
Inom ramen för projektet byggdes somma-
ren 2018 ett fågeltorn i den södra delen av 
våtmarksområdet. En parkering med plats för 
tiotal bilar och en buss har också skapats och 
givetvis är tillfart och fågeltorn anpassat för 
funktionsnedsatta.

Redan idag finns flera fågellokaler i Artporta-
len där du kan rapportera dina fynd. Huvud-

lokalen är benämnd som Långsjön med flera 
underlokaler: Långsjöns fågeltorn, Påldiket, 
Mellsjöns utlopp, Pinnhagen, Lagunskogen, 
Haglundstorp och Lagunen.

2019 kommer vara första året som våtmarken 
är i drift och när våren ankommer är det fritt 
fram för fågel, fisk och människa att åter se 
Långsjön i sin forna glans.

Rickard Gustafsson och Nils Ljunggren
Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund

Drönarbild tagen under restaurering av Långsjön. 
De grävda ytorna kommer att hålla vatten året runt 
och de omgivande maderna översvämmas vid hög-
flöden vår och försommar.
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Under maj månad deltog Tärnan återigen i 
den årliga sjöfågeltaxeringen som är en riks-
täckande inventering i regi av Lunds univer-
sitet och BirdLife Sverige/SOF. Nio invente-
rare från Tärnan inventerade sammanlagt 22 
objekt. Inventeringsmetodiken går ut på att 
räkna antalet individer i området under ett 
tillfälle och inventeraren får välja mellan att 
endast skåda från en punkt eller skåda från 
flera punkter i en slinga. Fåglar som uppen-
barligen är rastande ska inte räknas med utan 
endast fåglar som kan tänkas häcka i områ-
det.

Med sjö menas alla typer av våtmarker såsom 
sjöar, våtmarker, strandängar och kuster. Om-

Sjöfågeltaxering 
2018

rådet som inventeras måste inte vara någon 
känd fågellokal utan då inventeringen ska 
representera alla Sveriges sjömarker upp-
muntras även inventering av områden med 
mindre fågel. Risken är annars att statisti-
ken blir skev och ger glädjekalkyler över 
våra häckande sjöfåglar.

Vi i Tärnan vill uppmuntra alla som vill 
vara med i inventeringen att kontakt mig 
som är lokalansvarig för att anmäla sig och 
en egenvald lokal till nästa års invente-
ring. Fortfarande saknar vi inventerare för 
exempelvis den nya våtmarken Långsjön 
med bra fågeltorn för observationer i, samt 
Strandstuviken och Skåraviken.

Anton Johansson

Brun kärrhök
Foto: Per Thyrén, www.flickr.com/photos/71812399@N02
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Sävsparv
Foto: Per Thyrén, www.flickr.com/photos/71812399@N02
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Arnö Strandpark
                                     Nyköping 2018

Revirkartering samt räkning av rastande fåglar

Resultatet av revirkarteringen
Resultat av revirkarteringen i Arnö Strandpark 2018. På 
bifogad karta ses med röd linje inventeringsgränsen för 
det utförda. Vissa arter finns givetvis i kantzonen, och har 
då revir på båda sidor om linjen. Totalt har 52 arter no-
terats vid något tillfälle markera revir, av dessa är det 38 
arter som har säkerställt revir enligt inventeringskriterier 
(Statens Naturvårdsverk, Råd och riktlinjer. BIN Fåglar).
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under sommaren (slutet av maj - slutet av au-
gusti) varit extremt torra. Detta har säkert bi-
dragit till ett sämre häckningsår samt sensom-
marens torka har gjort att inga naturliga
”blöthål” har etablerat sig på strandängen. 
För häckande arter har även det stora björk-
partiet i den centrala delen av strandängen 
varit ett hinder för lyckade häckningar. Det 
har blivit bra sittplatser för spanande kråkor 
som då kan lokalisera både var boplatser och 
ungar av häckande strandängsarter gömmer 
sig. Vid flera tillfällen har även adulta (gamla) 
havsörnar suttit här och spanat av området. 
Detta kan åtgärdas med borttagning av dessa 
björkar, men allt utifrån vad man vill ha av 
området och dess karaktär. En fin strandäng 
med många häckande fåglar kräver sådana åt-
gärder. Vill man däremot ha ett område varie-
rat med strandäng och lite lummigare partier 
insprängt i området så passar detta bra.
Genom detta björkparti har man under hösten 
2018 gjort en upphöjd grusad vandringsled ut 
till en plattform i anslutning till vassen, vilket 
gör området mycket attraktivt för besökande 
naturintresserade.

Områdets södra del går i linje med en populär 
vandring- och cykelled, vilken inte snöröjes. 
Här finns utmed denna led träd och buskar 
som skapar en trevlig atmosfär. I detta område 
finner man många av de häckande arterna som 
bygger sitt bo, eller födosöker, i denna miljö. 
En utökning av möjliga boplatser, fågelholkar, 
skulle göra det totala området ännu mer in-
tressant för fåglar och naturintresserade. I väs-
ter så avslutas området mot Arnöleden, väster 

Nedan listas de arter som noterats med sä-
kerställt revir och med antal revir inom det 
inventerade området.

Revirarter (i bokstavsordning):
Björktrast 2, blåmes 5, bofink 4, enkelbecka-
sin 8, fasan 4, grågås 2, gräsand 3, gulärla 1, 
härmsångare 1, kanadagås 1, knölsvan 1, kol-
trast 1, kärrsångare 2, lövsångare 2, näktergal 2, 
nötväcka 1, pilfink 1, ringduva 2, rosenfink 1, 
rödbena 2, rödstjärt 1, rörsångare 6, skägg-
dopping 3, skäggmes 2, snatterand 1, sothöna 1, 
stare 3, svartvit flugsnappare 1, sädesärla 3, 
sävsparv 7, talgoxe 6, tofsvipa 9, trana 1, träd-
gårdssångare 5, törnsångare 8, vattenrall 1, 
vigg 1, ängspiplärka 1.

Rastande fågelarter
Väldigt få rastande fågelarter, och även in-
dividfattigt har säsongen 2018 varit. Under 
våren enbart några enstaka enkelbeckasiner i 
flock. Under sommarens torka så var området 
i princip dött från rastande fågelarter, vilket 
inte var någon skillnad med andra liknande 
områden. Rastande strandängsarter vill ha 
blöta partier i ängen.

Resonemang kring området
Totalt kan vi se att så här ett första år så har 
inte området ”satt” sig riktigt. Vi finner att 
nötkreaturen inte har hunnit etablera ett rik-
tigt bra bete ut i vassområdena, utan enbart de 
redan tämligen öppna ytorna har fått ett bra 
bete. Vädret under året har varit ”ovanligt”, så 
till vida att markerna har varit extremt blöta 
under april och början av maj. För att sedan 

Arnö Strandpark
Foto: Jan Gustafsson
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om Arnöleden fortsätter den fina fågelmarken 
med vass och rikligt med lövträd, vilket gör att 
många fågelarter häckar här och kompletterar 
Arnö Strandpark på ett föredömligt sätt.

I den nordvästra delen går Kilaån som en gräns 
mot Arnö Strandpark, kring ån finns stora 
vassområden som hyser de arter som föredrar 
att bygga sitt bo i vassen. Norr om detta så 
ansluter även här en grusad gång och cykel-
led vilken smälter bra in i miljön nedanför 
de byggnader som finns i Spelhagenområdets 
södra del. Området kring ån, och främst på 
den norra sidan hyser många fågelarter och är 
också ett område som skulle kunna göras mer 
fågelattraktivt med en del fågelholkar.
I den nordöstra delen är det vassen som gör en 
barriär mot vattenytor, och här blir det då en 
helt annan fågelfauna då häckande änder, gäss 
och skäggdoppingar tar över.

I öster så avslutas området med ett vass- och 
lövområde innan Rosenhill Marina/Sjöhagens 
brygga med båtplatser gör en bra avslutande 
gräns. Många fågelarter finns i denna sista del i 
öster då den är varierad med olika biotoper.

Tillgänglighet
För vandrare och cyklande är området redan 
bra, men det bör även göras tillgängligt för 
de som kommer längre ifrån med bil. Just nu 
finns det inga naturliga parkeringsytor för bil i 
anslutning till området, utan man får använda 
sig av parkeringsytor i Spelhagen, kring äldre-
boendet Myntan samt en grusplan vid infar-
ten mot Rosenhill Marina/Sjöhagens brygga. 

Gärna en parkering centralt i anslutning till 
den grusad upphöjda vandringsleden.

På sikt
I framtiden skulle eventuellt området kunna 
bli en plats för betande gäss, men det kräver 
att betet (samt vassen) hålls extremt kort. 
Området skulle också kunna hysa många fler 
par av de naturliga strandängsarterna. Under 
året 2018 har det t.ex. varit extremt få häck-
ande gulärlor och ängspiplärkor, som skall vara 
karaktärsarter på en sörmländsk strandäng.

Jan Gustafsson

Ovan
Betande ko, 
Foto: Jan Gustafsson 

Arnö Strandpark,
områdesgräns
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Fiskmås
Foto: Leif Nyström, www.leifnystrom.com

Ejder, Foto: Henrik Andersson
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Under 2018, som var den nationella kust-
fågelövervakningens fjärde år, inventerades 
samtliga 200 rutor som ingår i detta delpro-
gram. Totalt noterades 97 165 fåglar, vilket 
är det högsta antalet hittills. Mest talrika 
art blev storskarv (14 966 individer), där-
efter följde skrattmås (10 875 ind.) och 
silvertärna (8877 ind.). Totalsumman på 
7483 ejdrar är det lägsta antalet som regist-
rerats sedan kustfågelinventeringen starta-
de. Fiskmåsen var i vanlig ordning den art 
som sågs i störst andel rutor (98 %), däref-
ter kom havstrut (82 %) och storskrake (80 
%). Den förstnämnda arten har varit den 
särklassigt mest spridda arten under de fyra 
år som inventeringen pågått. Årliga popu-
lationsindex har beräknats för 47 arter, av 
dessa är det sex som uppvisar minskande 
värden för varje år som gått. Vigg, drill-
snäppa, silltrut och havstrut tillhör denna 
grupp. Som enda art uppvisar knölsvanen 
ett motsatt mönster, d.v.s. dess indexvär-
den har ökat kontinuerligt.

För flertalet län ingår sedan år 2017 räkning 
av ejderungar i samband med inventering-
en av vuxna fåglar. Bedömt utifrån denna 
räkning gick reproduktionen under 2018 
bäst i Skåne och Blekinge län, medan an-
talet registrerade ejderungar var lågt längs 
östkusten, Södermanlands län undantaget. 
Hallands och Västra Götalands län uppvi-
sar siffror däremellan.

Ejderungar under ordinarie inventering
Under den ordinarie inventeringen av kust-
fåglar år 2018 räknades det ejderungar i tio 
län, två fler än under 2017. Resultaten från 
de två åren är relativt samstämmiga, med 
flest ungar per ruta i Blekinge och Skåne 
län och väldigt få i Stockholms län. I Skåne 
län baseras dock resultatet på räkningar i 

Nationell 
kustfågelövervakning 
                           

endast två rutor. I fem av de åtta län där 
det räknats ejderungar under bägge åren 
visar årets resultat högre siffror. Störst ök-
ning har skett i Södermanlands län där det 
år 2017 noterades i snitt ca nio ungar per 
ruta och i år 31 ungar per ruta. I Stock-
holms län var medelantalet ungar per ruta 
två under båda säsongerna. Det är för när-
varande oklart hur mycket regionala skill-
nader i häckningsfenologi påverkar resul-
taten. Ungar som inte kläckts ut inom ett 
givet område kommer självfallet inte med 
i inventeringen. Detta är dock något som 
det kommer vara möjligt att kompensera 
för statistiskt när tidsserien blivit längre, 
kombinationen av inventeringsdatum, an-
tal ungar och att ungarna storleksklassats 
möjliggör detta. Räkningen av ejderungar 
ger redan nu spännande resultat, men kom-
mer på några års sikt vara ytterst värdefull 
för att ge insikter om beståndsutvecklingen 
hos den häckande populationen.

Fredrik Haas & Martin Green
Biologiska institutionen, Lunds universitet



Grågås
Foto: Per Thyrén, www.flickr.com/photos/71812399@N02

Sädgäss
Foto: Per Thyrén, www.flickr.com/photos/71812399@N02



Spetsbergsgäss
Foto: Per Thyrén, www.flickr.com/photos/71812399@N02

Bläsgäss
Foto: Per Thyrén, www.flickr.com/photos/71812399@N02
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En av föräldrarna av smådopping i augusti 2017. 
Foto: Henrik Andersson

Andra kullsunge av smådopping i augusti 2017.
Foto: Henrik Andersson
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Strax norr om Jönåker strax intill Wiks Gård 
satsades det för några år sedan på att starta 
en stärkelsefabrik. För verksamheten grävdes 
det ett par djupa dammar. Verksamheten blev 
inte den succé som man hoppats och företaget 
gick i konkurs för några år sedan. Dammarna 
står dock kvar och lockar en del änder, vadare 
och doppingar under flyttning. Naturen bör-
jar nu så sakta ta över de tidigare sterila dam-
marna. Vass har börjat växa och det attraherar 
fåglar till häckning. 

Förutom svarthakedoppingar så fann 2017 
även ett par av smådopping att dammen hade 
potential för att föda upp ungar. 
Sommaren var gynnsam och med tanke på 

GREBE-projektet 
                                    utanför Jönåker

den stora variationen på ungar som fanns i 
dammen i slutet av sommaren så bör paret 
ha fått ut två kullar. Dammen är numera full 
av bland annat blodiglar och det verkar dop-
pingarna tycka är helt okej att föda upp sina 
ungar på. 

Det är ju kul att ha lite udda arter stationära 
på hemmaplan och jag började fundera på om 
man inte kunde vidta åtgärder för att få ännu 
fler doppingar att samsas i dammen, den är ju 
ganska stor. Tänkte mig gråhakedopping men 
ännu hellre förstås en svarthalsad dopping. 
Problemet är dock att vassruggen än så länge 
är begränsad och det finns inga andra ställen 
att bygga ett bo på. 

Svarthakedopping
Foto: Henrik Andersson
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Inspirerad av andra Tärnanmedlemmars pri-
vata projekt funderade jag på om några be-
främjande åtgärder kunde göras även i denna 
damm. Skillnaden här var att inte några större 
förändringar kunde göras, då dammarna even-
tuellt åter ska tas i bruk för affärsverksamhet 
i framtiden. 

På vårvintern 2018 snickrade jag därför ihop 
sex mindre flytande plattformar. Enkla kon-
struktioner med markfrigolit och en ram kring 
denna och en tegelsten som sänke. För att ge 
lite skydd för attacker från måsar och kråk-
fåglar så gjordes lite skydd med hjälp av nyss 
avklippta skott från äppelträdet. Ingångs- och 
reträttöppning på två sidor. Jag täckte ovan-
delen med jord för att det skulle se lite mer 
naturligt ut.

Plattformarna placerades ut när det fortfaran-
de var is och några dagar senare flöt de på den 
öppna dammen. Våren var ju väldigt sen 2018 
och bara någon vecka senare, den 15 april no-
terade Björn Erixon den första svarthakedop-
pingen i den nu isfria dammen. Plattformarna 
låg initialt lite för högt över vattenytan, men 
när virket sög upp fukt så hamnade de perfekt. 

Morgan Andersson rapporterade positiva ny-
heter redan den 18:e med flera svarthakedop-
pingar i dammen och minst ett par hoppade 
upp på plattformar och inspekterade. 

I slutet av april var det 5 spelande par av svart-
hakedopping i dammen och ytterligare någon 
individ hängde i lokalen. Även ett par av knipa 
och sothöna häckade i dammen. Det är nog 
max vad dammen klarar av och när de började 
hävda revir var det irriterad stämning. Små-
dopping återkom inte detta år, antagligen var 
det för stökigt.

Så hur gick det då, blev det den succé jag hop-
pats? Det kanske är för snabbt att dra några 
slutsatser redan efter första säsong. I juni note-
rade jag att 4 par svarthakedopping fanns kvar 
i dammen. Ett par fick ut 3 ungar. Dock ingen 
häckning på plattformarna men de uppskatta-
des som solplattform för dammens individer.

Var med och följa upp kommande säsong och 
se om de vågar sig på en häckning på plattfor-
marna. Oavsett så hör det till en av vårens fa-
voriter att uppleva spelet av svarthakedopping 
på riktigt nära håll. Åk själv ut och kika i april/

Utsättning av plattformar i början av april 2018. 
Foto: Henrik Andersson
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maj. Planer finns på att uppföra 
ett enklare gömsle, men fram till 
dess går det bra att köra upp bi-
len på dammens bank. Håller man 
sig inne i bilen stör man fåglarna 
minimalt. Lite senare på säsongen 
är det en god lokal för småfläckig 
sumphöna med 2 revirspelande i 
juni 2018. 

Kör vägen mellan Jönåker och 
Stigtomta och ta av vid skylten 
Björkvik. Den övergivna grå fa-
briksbyggnaden på höger sida kan 
ni inte missa.

Henrik Andersson

Svarthakedopping inspekterar plattformarna bara dagar efter utsättning. 
Foto: Morgan Andersson

Stundande parning av svarthakedopping, 
honan lägger sig tillrätta. 
Foto: Henrik Andersson
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Svarthakedopping
Foto: Leif Nyström, www.leifnystrom.com
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2018 har inneburit både med- och motgångar. 
Etableringen av nya par går framåt. Första året, 
om vi ska räkna modern tid, var 2016. Då no-
terades att pilgrimsfalk hade kommit tillbaka 
som Sörmländsk häckfågel då två par hittades. 
2017 blev det ytterligare ett par och nu 2018 
hittades Sörmlands fjärde par. Fåglarna i det 
senast etablerade paret har sitt ursprung från 
Dalsland respektive en utsättning i Västman-
land. Så långt de goda nyheterna, lokaler som 
lockar falkar att påbörja en häckning ökar. Ser 
vi sedan till häckningsframgång under året är 
det sämre beställt. I Sörmland, liksom Norden 
i övrigt (inklusive norra Ryssland) blev det ett 
mellanår med ett sämre häckningsresultat än 
normalt. På våren fanns fyra par på plats i lä-
net. Vi vet att i alla fall tre gick till häckning. I 
det fjärde fallet är oklart hur långt häcknings-
bestyren kom. För två av de tre kunde senare 
konstateras att häckningen avbrutits. Över-
givna ägg sågs i båda dessa bon. Orsaken till 
de misslyckade häckningarna vet vi inte men 
störning kan misstänkas i ett fall. Glädjade var 

Pilgrimsfalken i 
                                   Sörmland 2018

i alla fall att det nyetablerade paret genom-
förde sin häckning. Boet var placerat i ett berg 
och sommarhettan var nog extrem för ungarna 
och för den fågel som ruvade. Men allt gick 
i alla fall bra. 21 dagar efter kläckning, den 
18 juni, kunde två välnärda ungar, båda hanar 
ringmärkas med blå ringar som var 2018 års 
färg. Ungarna kunde sedan följas i häcknings-
bergets omgivningar fram till början av au-
gusti. Jaktframgångarna ökade allt eftersom 
veckorna gick men som syskon var de mycket 
avundsjuka. Om den ena lyckats slå ett byte 
satt den andra och mattiggde högljutt, någon 
gång gick det också över i råkurr som inte 
heller var ljudlöst. Det är inte lätt att hålla 
häckningslokaler hemliga när falkarna själva 
för sådant liv att de hörs kilometervis.

Vi hoppas på bättre häckningsresultat 2019 
och givetvis på ytterligare nyetablerade par.

Per Folkesson, Anders Andersson 
och Bertil Karlsson  
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Pilgrimsfalksunge
Foto: Bertil Karlsson



96 | Det sörmländska fågelåret 2018 Föreningen Södermanlands Ornitologer | 9796 | Det sörmländska fågelåret 2018 Föreningen Södermanlands Ornitologer | 97

Resultat av inventeringen 2018 
Totalt registrerades nio lokaler med backsvale-
häckningar i Södermanlands Län, samtliga be-
lägna i sandtäkter. Kolonin i en täkt dog ut ef-
ter att regelbundet haft häckning åtminstone 
sedan 2003.

Täkter med backsvalekolonier i Söder-
manlands Län 2018
1. Larslunds-täkten. Nyköping Kommun. 
(även kallad Stigtomtamalmen)
Antal: 3 kolonier. Sammanlagt 108 bohål. 
Kommentarer: För första gången sedan jag 
började besöka täkten hade en ny koloni eta-
blerat sig i den privatägda sydvästliga delen av 
täkten som fortfarande har aktiv verksamhet. 
Totalt räknades 47 nygrävda bohål i en aktiv 
koloni. Naturlig sand vid täktkant. Jag är osäker 
på när Swerock lade ner verksamheten i sin 
del av täkten. Vid återställnings-arbetet visa-
des hänsyn till backsvalekolonierna i denna 
del av täkten och man sparade 2 stora väggar 
åt svalorna.

I den västliga kanten av mellersta delen räkna-
de jag 46 aktiva hål i år. Här har jag sett dem 
häcka sedan 2016. Det fanns även en mindre 
koloni med 15 bohål i naturlig sand vid täkt-
kantens östra sida, precis under tillfartsvägen 
till täkten. Populationen av backsvalor i denna 
täkt har blivit dubbelt så stor sedan förra året. 
Är det möjligt att delar av den stora kolonin 
vid Husby-gropen ca.15 km fågelvägen flyt-
tade hit när häckmöjligheterna där drastiskt 
försämrades 2017? Storleksmässigt stämmer 
ökningen av beståndet här och minskningen 
i Husby in. 

2018: 3 kolonier, 108 bohål.
2017: 1 koloni, 70 bohål.
2016: 1 koloni, 20 bohål

Häckning i täkten har rapporterats till Art-
portalen med 1-2 kolonier sedan 2003.

Kartläggning av täkter 
med backsvalekolonier 
                  i Södermanlands Län 2018

2. Husby-gropen. Nyköpings Kommun.
Antal: 2 kolonier. 60 bohål.
Kommentarer: De två kolonierna var belägna i 
samma branter som 2017. Jag räknade 30 bo-
hål i varje koloni, som inte verkade vara från 
föregående år. Inte mycket fart på svalorna. 
Korp häckar i täkten. Lärkfalken flyget regel-
bundet förbi. 

Det är fortfarande ingen industriell verksam-
het i täkten. Den ena kolonin är belägen där 
den lätt utsätts för predation av bl.a. korp. 
Den andra kolonin är belägen i en vägg med 
lite utrymme att expandera. Jag undrar om 
dessa kolonier snart kommer att dö ut om 
ingenting görs. 2016 fanns här en stor, livs-
kraftig koloni med runt 100 par.

2018: 60 bohål.
2017: 70 bohål.
2016: 200 bohål

Häckning i täkten har rapporterats till Art-
portalen sedan 2003.

3. Edeby våtmark. Strängnäs Kommun.
Antal: 115 bohål
Kommentarer: Efter telefonsamtal till Jan 
Andersson i våras, körde han dit en hjullas-
tare och skrapade även i år till en fin häck-
brant åt svalorna. 2016 fanns endast 2-3 par i 
denna lilla husbehovsgrop där kanterna rasat 
och gropen tagits över av kaniner. 2017 tog 
godset sand ur gropen och svalorna flyttade 
omedelbart in. Gissningsvis kom svalorna från 
den nedlagda Hässelbytäkten på Selaön 6-7 
km därifrån fågelvägen. Hässelby blev denna 
vår hemsökt av ett gäng motocrossentusiaster 
som la sin bana rätt igenom kolonin som då 
övergavs. Storlekarna på Hässelby och Edeby 
kolonierna är desamma. Besökte täkten till-
sammans med representanter från Söderman-
lands Ornitologiska Förening.
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2018: 115 Bohål.
2017: 83 bohål
2016: 20 bohål (de flesta från föregående år)

Häckning från gropen har rapporterats till 
Artportalen sedan 2010.

4. Sätertorps Grus. Strängnäs Kommun 
(kallas även Malmby)
Antal: 2 kolonier. 70 bohål.
Kommentarer: Två kolonier. En nygrävd med 
45 bohål i upplagd hög med stenmjöl samt en 
i samma vägg som 2017. Natursand vid täkt-
kant, 25 bohål.

Täkten togs förra året över av Finnja, men 
förre ägaren, Ola Åkerman, kvarstår som VD.
Det finns ytterligare en nedlagd täkt som 
drevs av Jehanders ett par kilometer sydöver. 
Vid mitt besök i Jehanders täkt fann jag 2016 
ett 30-tal gamla bohål som verkade övergivna. 
Ingen häckning har konstaterats i denna ned-
lagda täkt på länge.

2018: 70 bohål.
2017: 65 bohål.
2016: 40 bohål.

Häckning i Sätertorp/Malmby har rapporte-
rats till Artportalen sedan 2003.

5. Jäders Betong, Eskilstuna Kommun.
Antal: 41 bohål.
Kommentarer: När jag för första gången be-
sökte Jäders Betong 2016 kunde jag inte finna 
någon koloni i täkten. Platschefen upplyste 
mig om att häckväggen grävts bort året innan 
och svalorna hade inte återkommit efter detta. 
Jag fick tips om att istället besöka en liten 
hushållsgrop på grannens mark, en bondgård 
som låg 3-400 meter ifrån betonganläggningen. 
I denna lilla ”bondgrop” var det full fart med 
över 100 bohål. Flertalet av dessa verkade be-
bodda.

Vid besök till denna hushållsgrop 2017 ver-
kade de flesta svalorna ha övergivit denna. Jag 
räknade 72 bohål, men de flesta verkade ha 
grävts föregående år. I 5-10 hål gjordes bobe-
sök under en timmes vistelse vid sandgropen. 
Däremot upptäckte jag detta år en nygrävd, 
stor koloni vid NCC/Ballasts sandtag Kjula, 
utmed E-20 endast drygt 5 kilometer därifrån 
fågelvägen. Kan det vara så att svalorna flyttat 
dit detta år?

När jag besökte betongfabriken 2018 hade en 
liten grupp svalor, 41 bohål, åter börjat häcka 
i naturlig sand vid täktkant längst in i anlägg-
ningens täkt. Kul.

2018: 41 bohål i Jäders Betongs anläggning.
2017: ca.10 aktiva bohål i hushållsgrop belä gen  
 vid grannens bondgård, ”Lilla Malmö”.
2016: 110 bohål i hushållsgrop belägen vid  
 grannens bondgård.

Häckning i Jäders Betongfabrik rapporterad 
första gången till Artportalen 2007.

6. Kjula Sand och Bergtäkt. Eskilstuna 
Kommun.
Antal: 120 bohål, några förmodligen från 
2017.
Kommentarer: Vid mitt första besök i denna 
täkt 2016, såg jag en mindre koloni i en upp-
lagd hög inte långt från kontorsbyggnaden i 
den del av täkten som ligger söder om E-20.
2017 var denna vägg bortgrävd. Däremot fann 
jag detta år en ny, större koloni i naturlig sand 
vid täktkant, belägen i den del av täkten som 
ligger norr om E-20. Kolonin var grävd i kan-
ten, utmed E-20. Kan delar av denna koloni 
ha kommit från Jäders Betong månne? 2018 
hade svalorna återvänt till samma brant.

2018: 120 bohål. Norr om E-20.
2017: 82 bohål. Norr om E-20 
2016: 20 bohål. Syd om E-20.

Häckning i denna täkt har rapporterats till 
Artportalen sedan 2000.

7. Ättersta. Vingåker Kommun. 
(även kallad ”Torp” i Artportalen)
Antal: 2 kolonier, 60 bohål.
Kommentarer: Sandtaget lades ner i vintras. 
Det finns fortfarande en hjullastare på plats, så 
det verkar fortfarande pågå någon sorts verk-
samhet här. 2 kolonier i täkten. En nygrävd 
koloni med 50 bohål i upplagd hög med grov 
stenmjöl. Den andra kolonin med 10 bohål i 
samma brant som tidigare år utmed nedfarten 
till gropen vid sidan av ”kontoret”. Naturlig 
sand i täktkanten. 

En knapp kilometer norr ut i samma täkt  lig-
ger ytterligare en bergtäkt, Ättersta Grus, där 
verksamhet fortfarande pågår. Har dock aldrig 
sett spår av backsvalor här sedan jag startade 
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2016. Förmodligen kallas denna täkt ”Ätter-
sta” i Artportalen.

2018: 2 kolonier. 60 bohål
2017: 2 kolonier. 65 bohål
2016: 125 bohål

Häckning i Ättersta/Torp först rapporterad 
till Artportalen 2002 

8. Fagermon. Vingåker Kommun.
Antal: 2 kolonier. 156 bohål.
Kommentarer: 2 kolonier. Dels den från fö-
regående år med 26 bohål, dels en nygrävd 
med 130 bohål. Båda i upplagda högar med 
natursand vid täktkanten.

Det verkar enligt platschefen bli svårt att 
fortsätta verksamheten om några år. Ansö-
kan om förnyat täkttillstånd är inlämnat till 
Länsstyrelsen men platschefen var skeptisk 
till att detta kommer att beviljas. Han berät-
tade att han hade nämnt till Länsstyrelsen att 
backsvale-kolonin kommer att försvinna om 
täkten läggs ner, men att myndigheten ställt 
sig oförstående till detta.

2018: 2 kolonier.156 bohål.
2017: 2 kolonier. 43 bohål
2016: 110 bohål.

Häckning i Fagermon först rapporterad till 
Artportalen 2002

9. Weber, Lyttersta. Vingåker.
Antal: 52 bohål (stort ras hade inträffat någon 
dag tidigare)
Kommentarer: Ett stort självras (regn?) hade 
inträffat någon dag innan besöket. Detta hade 
förstört delar av kolonin. Jag hittade levande 
och döda ungar nedanför häckbranten som 
flyttat ett 50-tal meter sedan förra året. Kolo-
nin är fortfarande belägen i naturlig sand vid 
täktkant i gropens södra ända. 

Platschefen var mycket behjälplig och före-
slog på eget initiativ var och hur man kun-
de gräva till ytterligare branter som svalorna 
kunde kolonisera. Det verkade inte heller som 
befintlig brant det kommande året blir inklu-
derad i täktverksamheter.

Backsvala
Foto: Mauri Karlsberg, www.karlsbergsfoto.com
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2018: 52 bohål (självras decimerade detta år  
 kolonin)
2017: 110 bohål
2016: ca.100 bohål

Häckning i täkten rapporterad till Artporta-
len åtminstone sedan 2009.

Analys och kommentarer till inventeringen
Nio lokaler med häckande backsvalor regist-
rerades 2018, en minskning med två lokaler 
sedan 2017 då elva lokaler registrerades i 
kartläggningen. Tyvärr missade jag förmod-
ligen en täkt, Äskedalens Grustäkt utanför 
Björkvik, under kartläggningarna 2016-17. 
Här rapporterades svalor häcka 2016 och 17. 
Ingen häckning rapporterad 2018. Dessa upp-
gifter är nu inräknade i denna analys.    
                                                                         
Häcklokalernas beskaffenhet
Av dessa nio lokaler med häckande backsvalor 
är samtliga belägna i sandtag.  Sex av dessa 
täkter är belägna i sandtag där storskalig indu-
striell täktverksamhet pågår. I tre av täkterna 
har verksamhet avslutats. En koloni med sva-
lor är belägen i en liten ”hushålls- eller bond-
grop”.

Av de fem täkterna med industriell verksam-
het kommer täkttillstånd bl.a. i Lyttersta, Fa-
germon och Jäders betong snart att upphöra, 
vilket innebär att dessa behöver söka nya till-
stånd. Åtminstone ansvariga för Fagermon be-
tvivlar att dessa kommer att förnyas. Lyttersta 
och Jäders Betong hade hopp om att fortsätta 
verksamheten. Hur tillstånds-förhållanden råder 
i Kjula, Sätertorp samt den som bedrivs i det 
sydvästra hörnet av Larslunds-täkten är jag 
osäker på. Om ett sandtag lägger ner verk-
samheten påverkar detta ofta backsvalornas 
häckning. Om inte hänsyn tas till kolonierna i 
täkten när denna återställs, försvinner ofta sva-
lorna från täkten inom några år. Finns det en 
närliggande täkt med lämpliga branter, flyttar 
förmodligen delar av kolonin dit. Om så inte 
är fallet är det osäkert vad som händer med 
dessa bostadslösa svalor. Det kan därför vara 
av betydelse att känna till hur täktverksam-
heten kommer att bedrivas de närmaste åren. 
Det finns tre täkter inom Södermanlands läns 
gränser som har backsvalekolonier i täkter där 
verksamheten upphört. 

NCC/Ättersta upphörde med verksamheten 
2017. Man har fortfarande en hjullastare i 
täkten. Jag vet inte om denna används vid för-
säljning av kvarvarande högar, bl.a. den med 
backsvalekolonin, eller om den är tänkt att 
användas vid återställandet av täkten. Jag vet 
inte heller om ansvariga för planeringen av 
återställandet kommer att spara den upplagda 
stenmjölshögen där merparten av svalorna 
häckar.
 
Husby-täkten är en mindre, privatägd, täkt 
som inte har varit i bruk på åtminstone 4-5 år. 
Här fanns 2016 en stor och livskraftig koloni 
med ca 200 bohål. Förmodligen häckade här 
över 100 par i två kolonier detta år. 2017 gräv-
des den upplagda sandhögen bort där merpar-
ten av svalorna häckade. En smärre grupp, ca 
20-30 bohål, grävde då i en sandficka ovanför 
berg-brottet i täktens sydöstra hörn, där dessa 
även häckade 2018. 

Den andra kolonin i täkten, ca.30 bohål, är 
belägen på så vis att den förmodligen blir 
mycket utsatt för predation bl.a. av täktens 
korpar. 

Förmodligen kommer denna grupp svalor att 
försvinna från täkten inom några år om man 
inte kan få tillstånd någon form av överens-
kommelse med markägaren, Husby Gård, om 
att lägga upp en hög eller gräva om täktkan-
ten vid tillfarten till gropen.

Swerocks anläggning Larslund/Stigtomtamal-
men lades ner och återställdes för ett antal 
år sedan. Här sparade man 2 stora och branta 
täktkanter som backsvalorna koloniserat. Det-
ta innebar att svalorna kunde fortsätta att boa 
i denna täkt långt efter det man avslutat verk-
samheten här. Branterna är tillräckligt höga 
så dessa regelbundet kan ”förnya” sig genom 
självras, vilket är viktigt för att svalorna ska 
välja att återkomma till dessa. Även ett fukt-
marks område, där grundvattnet går i dagen, 
sparades. Vid besök 2018 sågs bl.a. ett par 
större strandpipare i denna fuktmark (ovan-
ligt i inlandet) samt 1-2 par mindre strand-
pipare.

I Södermanlands län finns även den enda ko-
lonin i en bond/hushållsgrop jag funnit i de 
tre länen jag kartlagt, Edeby. Historiskt, innan 
de stora, kommersiella, sandtagen etablerades 
i Mälarregionen fanns förmodligen fler sådana 
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kolonier. Kolonin ligger mycket väl till, endast 
ett hundratal meter från Edeby våtmark, ett 
fågelrikt viltvatten. Den rika födotillgången 
här är förmodligen en anledning till att en så 
liten ”bondgrop”, endast ca 20x30 meter, kan 
hålla en så stor koloni med svalor. Förhållan-
dena här borde studeras ingående för att dra 
lärdom om hur man skulle kunna anlägga lik-
nande häckbiotoper invid lämpliga våtmarker 
eller fågelsjöar.

Kolonier som ”dött ut” 2018
Två täkter med backsvalekolonier har för-
svunnit sedan 2017. Jag missade tyvärr att be-
söka Äskedalens Grustäkt och har ingen info 
om denna koloni. Bert Lindgren rapporterade 
häckning här till Artportalen första gången 
2016. Enligt Ingvar Jansson häckade svalorna 
i täkten även 2017, men ingen häckning ge-
nomfördes 2018.

Hässelby-täkten beboddes av en livskraftig 
koloni när jag först besökte denna täkt 2016. 
Jag räknade då drygt 80 bohål och det kan ha 

funnits så många som 50-60 par här detta år. 
Vid besök 2017 hade detta nedlagda sandtag 
tagits över av en motocrossklubb som snitslat 
en bana i täkten, bl.a. rakt igenom denna sto-
ra koloni som då övergav sin koloni. Jag fann 
detta år endast 15 nygrävda hål i en liten, av-
lägsen täktkant. 
2018 var samtliga svalor försvunna från denna 
täkt och ingen häckning kunde konstateras. 
Förmodligen hade denna population då flyt-
tat till närliggande Edeby, vars koloni utökats 
i samma storleksordning som denna koloni. 
Sorgligt, med tanke på att svalorna funnits här 
åtminstone sedan 2003. 

Sammanfattning av kartläggningen i Söder-
manlands Län 2016-18
2016-17 rapporterades 11 täkter med häck-
ande backsvalor i Södermanlands län. 9 täkter 
med boande svalor rapporterade 2018. Kan-
ske kommer kolonierna i de nedlagda täkterna 
Husby och Ättersta att försvinna inom några 
år. Fagermon får kanske inte täkttillstånd 
förnyat. Således kan en nedåtgående trend 

Backsvala, Foto: Mauri Karlsberg, www.karlsbergsfoto.com
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skönjas i länet. Kanske det endast kommer att 
finnas 5-6 täkter med häckande fåglar i länet 
inom 4-5 år om man inte kan vända trenden. 

Några förslag till åtgärder
Husby-gropen. Med tillstånd från ägaren av 
denna lilla täkt skulle man kunna anlägga en 
upplagd hög i täkten, eller möjligen skrapa 
till en lämplig kant söder om infarten till gro-
pen. Alternativt skulle man kunna anlägga en 
hög vid Vadsjön eller liknande närliggande 
våtmark, lite såsom man gjort vid Edeby våt-
mark.

NCC/Ättersta. Jag vet inte hur återställnings-
planerna ser ut för denna nedlagda täkt. Om 
man tänkt sig att spara den upplagda högen 
där svalorna häckade i år. Kanske borde någon 
förhöra sig med Länsstyrelsen om detta. Det 
finns 3 täkter inom ett relativt begränsat om-
råde. 2 av dessa har backsvalekolonier; NCC/
Ättersta och Fagermon, båda hotade täkter. 
Bara några hundratal meter norr om NCC/

Ättersta finns ytterligare en bergtäkt, Ätter-
sta Grus som för 5-10 år sedan haft häckande 
svalor. Denna täkt kommer att fortsätta verk-
samhet ännu en tid. Kanske skulle man kunna 
försöka behålla en koloni i en av dessa tre täk-
ter? 

Alla täktansvariga jag varit i kontakt med har 
visat intresse och förståelse för backsvale-ko-
loniernas prekära situation i sina täkter och 
velat hjälpa till i möjligaste mån. Man har 
överlag visat stor hänsyn till kolonierna under 
häckningstid och då inte rört dessa. 
Man måste dock komma ihåg att sandtagen/
bergtäkterna är en industri vars mål är att vara 
vinstdrivande. Planering och tillsyn av back-
svalekolonier är inte det primära målet. Det-
ta tillkommer den fågel-/naturintresserade. 
Därför borde sådana föreningar etablera ett 
samarbete med täktoperatörerna och på årlig 
basis se till att det finns lämpliga häckbranter 
samt utvärdera hur häckningen gick i samtliga 
av dessa 9 kvarvarande täkter.  

Bengt Legnell
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Jag vaknade upp den här morgonen och fun-
derade över ifall att jag skulle bege mig upp 
på Isbergen eller Oxelösunds vattentorn som 
de flesta kanske känner till lokalen, för att 
spana lite sträck. Det blåste nämligen ganska 
friskt ifrån västsektorn denna morgon. Sikten 
visade sig dock vara riktigt deprimerande och 
om jag inte minns fel så var det till och med 
lite regn i luften. Vädret visade sig alltså vara 
allt annat än optimalt, ja rent utsagt så pass ri-
sigt att det inte var någon vidare fart på någon 
fågel överhuvudtaget.

Vad gör man då istället under dessa väderför-
utsättningar i början utav november, tänkte 
jag? Läget kändes tyvärr ganska ”ohett” för det 
allra mesta i fjäderväg. Det fanns helt enkelt 
inget läge att tala om, utan det kändes snarare 

Stäppörn 
vid Björshults soptipp 3:e november 2018.
Ny art för rapportområdet

som en sådan där grå tråkig dag då man mest 
går runt och suckar och hoppas att det på sin 
höjd ska svirra förbi någon snösparv.  

Jag skrotade den ena idén efter den andra, 
innan jag slutligen bestämde att åka till sop-
tippen för att, om man ska hitta något fina-
re ord, studera trutar. Jag hade sett ett par 
kaspiska trutar här några dagar tidigare och 
tänkte väl att någon utav dessa fortfarande 
borde kunna vara kvar, eller att det till och 
med hade kunnat dyka upp något nytt? Det 
skulle sedermera visa sig att inte ens trutarna 
var särskilt medgörliga den här förmiddagen, 
utan de låg mest retsamt och snurrade högt 
över soptippen utan att vilja gå ner. Likt Kalle 
Anka när han ska fota fåglar i djungeln i det 
där legendariska julaftonavsnittet, så blev jag 

Stäppörn
Foto: Kalle Brinell
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därför lite lätt sur över att trutarna höll på 
som de gjorde.

Hungrig som jag fortfarande dock var, så tänk-
te jag att jag istället skulle dra till Gåsudden 
för att hitta något exklusivt. Helt enkelt bli 
hjälte för dagen, om man så säger. Jag kände 
mig trots allt ganska less, så istället för att åka 
direkt så stod jag bredvid bilen och hängde. 
Egentligen så stod jag nog mest här och glod-
de i telefonen och det var väl bara en slump 
som gjorde att jag slängde en blick bortåt 
skogskanten. Jag ser då omgående, med blotta 
ögat, att det kommer en örn farandes i raskt 
tempo emot mig. Fågeln kommer strax över 
trädtoppshöjd kanske någon kilometer bort. 
Jag ser givetvis direkt att det inte är någon 
utav dem lokala havsörnarna som ska in på 
tippen och härja, utan att det snarare är en 
örn av ”kungsörnsmodell”.

Schysst, tänkte jag! Jag öppnar bakdörren på 
bilen, plockar fram kameran och tubkikaren. 
Monterar lugnt upp stativet och tar mig sen en 
första titt i kikaren på örnen. Det är just den 
här känslan, i detta då, som är anledningen till 
att jag faktiskt skådar överhuvudtaget. Det 
där obegripliga som infinner sig i huvudet på 
en, när man inser att det är en stäppörn som 
kommer här. Det ÄR en stäppörn som kom-
mer här! Den känslan är för mig helt omöjligt 
att beskriva, men en sak är säker – min hjärna 
och min kropp slutar helt att samarbeta i så-
dana här situationer. Jag vet helt enkelt inte 
vad jag håller på med, bortsett ifrån att moto-
riken fortfarande tycks fungera.

Nåväl, örnen ville tydligen skrämma skiten ur 
varenda kråka och likt en Hells Angels-knutte 
göra en ordentlig entré. Så inte nog med att 
den ens behagade att existera, nej den ville 
komma flygandes riktigt nära dessutom! Jag 
var visserligen tvungen att göra en klassisk 
”springa ifatt en raritet”-rusning in genom 
grinden till soptippen. Absolut helt obekym-
rad om vad sopgubbar och diverse miljömed-
vetna återvinnare tyckte om den där kutande 
dåren som förmodligen också stod där och 
yrade helt lyriskt och osammanhängande.

Det kändes dock som att örnen inte hade lust 
att stanna på en kaffe, utan den fortsatte till-
synes målmedvetet förbi mot SV. Lika glad 
för det var jag, både över örnen och att ingen 
där inne ringde till jouren på psyket.

Jag släpade mig tillbaka till bilen för lite re-
habilitering och för att hämta telefonen. En 
sådan här sak ”kräver” snabb utlarmning. Man 
har ju såklart alltid valet att behålla hela 
chipspåsen för sig själv, men frågan är ju bara 
hur populärt det är. Jag står här och försöker 
larma, lätt paralyserad och lutad mot bilen. 
I ögonvrån så ser jag något komma flygandes 
mellan träden bortanför brandövningsområ-
det. Döm om min förvåning när jag inser att 
det är örnen som helt plötsligt kommer till-
baka! Den glider runt på obehagligt behagligt 
avstånd, skruvar lite, glider lite till osv. under 
drygt 6 minuters tid. Jag kommer aldrig att få 
se en stäppörn så här bra i Sverige igen, det 
vet jag. Tyvärr var ljuset och vädret så pass 
dåligt att bilderna inte vart särskilt tilltalande. 
I sammanhanget dock helt oväsentligt.

Den väljer sedan, trots vädret, att ta lite höjd 
innan den slutligen börjar dra mot SV igen. 
Jag larmar då på det lokala larmsystemet 
”BAND” om att den är på väg mot Marsäng. 
Lika förvånad som man blir över att vinna 20 
spänn på Sverigelotten, så kommer det strax 
också ett larm ifrån Thomas Larsson om att 
han ser örnen därifrån. ”Mr. Marsäng jr.” med-
delar att örnen går snett emot honom öster 
om lokalen. Örnen sänkte sig dock så pass lågt 
att han strax därpå tappar bort den bortanför 
skogen. Här slutar tyvärr också historien om 
Sörmlands första stäppörn. Det skulle näm-
ligen visa sig att den aldrig skulle ses igen, 
trots att folk letade flitigt i ett par dagar. Både 
utav sörmlänningar som sugna östgötar nere i 
Norrköping.  

Det finns sedan tidigare 53 fynd av arten i lan-
det. Arten har en vana av att bara dyka upp i 
den sydligaste delen av landet och en kros-
sande majoritet utav alla fynd är gjorda i Fal-
sterbo eller på södra Öland. Faktum är att det 
utanför de sydliga landskapen bara finns två 
fynd vardera i Värmland och Norrbotten, ett i 
Västmanland, ett i Uppland, ett i Ångerman-
land och ett i Västerbotten. Fågeln som pas-
serade Björshult var således landets 9:e fynd 
norr om Halland-Öland-Gotland.

Kalle Brinell
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Det smakar i alla fall fågel sa gumman och ko-
kade soppa på stören där kråkan suttit. 

Innan vi går igång med den riktiga naturspanin-
gen kanske vi, som ibland hemfaller åt att an-
vända talesätt, skulle lägga oss vinn om att an-
vända hela ordstävet. Lite för ofta används bara 
”Bättre en fågel i handen” eller ”Ju fler kockar”. 
För att inte helt förflacka den svenska ordskat-
ten på mer eller mindre användbara utryck kan 
vi kanske enas om att i fortsättningen lägga till 
även efterledet ” än tio i skogen” och” desto säm-
re soppa”. Här finns en Kapten Stofil varning *), 
så vi fortsätter naturspaningen.

Äta kråka? Ja det är faktiskt inte så länge sedan 
kråkan var ett välkommet proteintillskott på 
våren. Hos oss förekom det allmänt in på nit-
tonhundratalet. Kråkan finns i hela Sverige. I 
Sörmland är den en stannfågel eller under hårda 
vintrar en strykfågel.  Det där med ”stryk” har 
inget med bestraffning att göra utan handlar om 
att den stryker omkring. Från sin vanliga hem-
vist kan den flytta kortare sträckor till områden 
med bättre födotillgång. I norra Sverige är krå-
kan däremot en flyttfågel. Några kan stanna i de 
större städerna eller vid någon soptipp, men i 
stort är det en flyttfågel. Övervintringsområde 
för våra norrlandskråkor, och även flertalet finska 
är området runt Östersjön. Förmodligen stannar 
många på slätterna i södra Sverige där de kalasar 
på åkrarnas spillsäd och andra godsaker.

När vintern lider mot sitt slut är det tid för norr-
landskråkorna att återvända till hemorten. Det 
kan vara lite svårt att se denna flyttrörelse. Krå-
kor flyger kors och tvärs i vårt grannskap men 
över skogsmark blir flyttningen tydligare. I stor-
skogen förekommer inte kråkor frekvent så när 
ni ser en kråka som kommer på hög höjd med 
stadigt nordlig kurs så är det en flyttare. Kråkor 
på hemfärd flyttar inte i stora flockar som duvor 
och tranor utan flyger mot norr i ensamt majes-
tät. I mars kan man se hur kråkor kommer fly-
gande, ofta på samma rutt, en och en. Det är lite 
som att stå vid inflygningen till Arlanda och se 
hur ett flygplan är på väg att landa. Bakom det 
första planet kommer ett till, på samma rutt, och 

bakom det ytterligare ett. På samma sätt är det 
med kråkorna, de kommer på rad med en liten 
lucka, alla strävande mot norr.

I gamla dagar var detta ett känt fenomen. Mars-
kråkorna på väg mot norr. Efter en mager vinter 
och med torpstugan full med hungriga ungar var 
en fälld kråka ett välkommet sätt att förse famil-
jen med ett tillskott med protein. Att folk inte 
för så länge sedan tog tillfället i akt när natu-
ren bjöd på ett extra tillskott var då en livsnöd-
vändighet. Vandrande stim av fisken nors kunde 
formligen ösas upp ur de Sörmländska åarna på 
vårarna. Lekgäddor fångas på grunda översväm-
made marker och den för trädgårdsägaren för-
hatliga kirskålen var en C-vitaminkälla som inte 
föraktades. 

Men som sagt, äta kråka? När jag googlar på 
orden ”Kråka” och ”Recept” kommer det några 
träffar. Föga förvånande är det sidan Svensk Jakt 
som kommer upp bland de första. Restaurang 
Tennstopet berättar här hur kråka kan tillredas. 
Efter urlakning i mjölk och marinering i vin kan 
den serveras med gräddsås spetsad med cognac. 
Smaken då? Nja en viss järnsmak lär dominera. 
Men det smakar i alla fall fågel, sa gumman.

Bertil Karlsson

*) Kapten Stofil, "världens främste bakåtsträvare" teck-
nad kulserie skapad av Joakim Lindengren.  

Marskråka 
                         smakar i alla fall fågel

Mot Norrland, våren är här. Foto: Bertil Karlsson
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Skedänder
Foto: Krister Andersson
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Näsnaren är en av länets främsta fågelsjöar. Området är 
mycket lättillgängligt och ligger mycket nära Katrineholms 
tätort. Från centrala Katrineholm är det ca 3 km ut till 
Tornstugan som är en bra utgångspunkt för fågelskådning. 
Det finns dock mycket mer i området och förutom Torn-
stugan finns ytterligare ett torn och två plattformar; det 
gamla tornet som nås via samma parkering som Tornstu-
gan; en plattform vid Vännevad på västra sidan sjön, belä-
get på en ö och nås via en 500 m lång spång, och en ny 
plattform vid Lilla Näsnaren. Bra utsikt har man även från 
vägen mot Österåker där man kan spana av den västra 
delen av sjön. Runt sjön finns även en vandringsled på ca 
14 km, men delar av den är i nuläget inte framkomliga.

Näsnaren
- ett rikt, tätortsnära naturområde
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Näsnarenområdet består alltså av sjöarna 
Näsnaren och Lilla Näsnaren, Tornskogen, 
samt den anlagda våtmarken Sjöholmskärret 
väster om sjön. Naturen är väldigt omväx-
lande vilket gör området intressant inte bara 
ur fågelsynpunkt utan det finns också en rik 
insektsfauna. De båda sjöarna är grunda och 
näringsrika med ett snittdjup på ca 1 m och 
ett största djup på ca 1,7 m. Runt om sjön 
finns både barrskog och ädellövskog. Tornsko-
gen, som man går igenom för att ta sig ut till 
de båda fågeltornen består av två skogstyper: 
taiga och lövsumpskog med höga naturvär-
den. Vid Lilla Näsnaren finns gott om gamla 
ekar. Det finns även hagmarker och ett fåtal 
strandängar. Området är inte reservat men har 
skydd som Natura 2000- område. Eller rättare 
sagt, tre områden räknas som Natura 2000-
områden. Dessa är Tornskogen, Näsnaren och 
Nästorp (vid Lilla Näsnaren).
Sista åren har området haft mycket stor upp-
märksamhet från kommunen som i samarbete 
med Katrineholm-Vingåkers Ornitologer 
och Naturskyddsföreningen ordnat dagar för 
allmänheten vid Tornstugan, med fågelskåd-

ning såväl som nattlysning efter fjärilar i 
Tornskogen, fladdermusvandringar, blomster-
vandringar etc. Det är på gång en permanent 
utställning i Tornstugan, och det finns ytterli-
gare planer för att göra hela området till ett 
naturområde för invånarna, kanske i stil med 
t.ex. Oset. Eklövskogen vid Lilla Näsnaren in-
venterades även på insekter under 2018, men 
mer om det längre ner.

Fåglar
Sjöarna har inventerats vid flera tillfällen; 
senast 2006 då sjöfåglar räknades vid både 
Näsnaren och Lilla Näsnaren. Mycket har 
dock hänt sedan dess och några arter har ökat 
kraftigt. Det mest anmärkningsvärda måste 
sägas gälla salskrake. En liten ökning kunde 
ses i början av 2000-talet då runt 200 var en 
anmärkningsvärd siffra. Senaste decenniet har 
den stigit ytterligare och flera av de senaste 
åren har kännetecknats av flockar på bortåt 
400-500 individer i främst Lilla Näsnaren un-
der höstarna. Rekordet ligger på 725 ex. vid 
ett tillfälle under 2016. Det man ska komma 
ihåg är att Lilla Näsnaren är en mycket liten 

Mindre hackspett, Foto: Krister Andersson
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sjö, men 2016 var det endast den många gång-
er större Hornborgasjön som hade lika stora 
koncentrationer av rastande skrakar. En liten 
dipp var det under 2017 men 2018 var det 
tillbaka på dessa höga nivåer.

Snatterand är en art som också ökat kraftigt 
och 1500 individer är ingen omöjlighet i ok-
tober. Det kan emellanåt krylla av fågel på 
sjöarna under hösten, med fyrsiffriga antal av 
bläsand, vigg och sothöna, även om flockar på 
4000 sothöns numer ligger några år bakåt i ti-
den. Storskrake, skäggdopping och knipa kan 
också ses med flera hundra ex på höstarna. 
Det gäller även brunanden som dock mins-
kade kraftigt under början under 2000-talet 
och inte riktigt återhämtat sig till forna ni-
våer. På vårarna ses sjöorre och alfågel med 
några ex. och de flesta av våra svenska änder 
brukar kunna hittas. Flera tusen grågäss över-
somrar numer i sjön och dvärgmås, skräntärna 
och svarttärna ses regelbundet. Ett trevligt 
tillskott i häckfågelfaunan de sista åren har 
varit gråhakedopping. Rördrom kan höras då 
och då, men tyvärr alltmer sporadiskt.

Havsörn, lärkfalk, brun kärrhök och fiskgjuse 
är vanliga rovfåglar. Strandskata häckar på en 
ö i västra delen av sjön, där vi även finner en 
koloni med storskarv. I vassarna finns skägg-
mes, säv- och rörsångare, och ibland även 
trastsångare. Mindre hackspett ses lite här 
och var i lövskogarna och det har setts en del 
ovanliga arter genom åren. Under 2018 fanns 
här bl.a. ett par rödhuvade dykänder under 
någon vecka och sju ägretthägrar rastade på 
en sten i Lilla Näsnaren en eftermiddag i ok-
tober.

Sjöholmskärret har en annan fauna än de öv-
riga vattendragen. Här häckar årta vissa år. 
Skedand och svarthakedopping häckar hell-
re här än i den stora sjön. Här har vi också 
den enda egentliga vadarlokalen för områ-
det. Dvärgbeckasin har setts flera gånger och 
dammsnäppa (har inte rapporterats på doku-
mentationsblankett till Rrk Sörmland) sågs 
av ett par skådare under 2018. Annars är det 
främst de vanliga tringa-vadarna, strandpipare 
och enkelbeckasin som dominerar.

Tornskogen, slutligen, ger en hel del tillskott 
till fågelfaunan. Här hittas bl.a. spillkråka, 
tofsmes, mindre korsnäbb, trädkrypare m.m. 
Att gå en vårmorgon genom denna mycket 
fina skog och lyssna på sjungande fåglar är en 
härlig start på skådardagen.

Salskrake
Foto: Krister Andersson

Storskarv
Foto: Bernth Andersson
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Insekter
Under 2018 bedrevs en inventering av områ-
det mellan Lilla Näsnaren och Gersnäs. Inven-
teringen gjordes på uppdrag av Katrineholms 
kommun och bedrevs av entomologen och 
framför allt skalbaggsexperten Stanislav Snäll. 
Fällor sattes upp runt om i eklandskapet och 
en hel del intressant hittades som tyder på 
höga naturvärden. Detta presenterades sedan 
för allmänheten under en dag på sensomma-
ren. Bl.a. hittades den ovanliga långhorningen 
stekelbock, sällsynta arter av rödrockar och 
ovanliga guldbaggar. I samband med att bål-
getingen åter fått fäste går det nu också att se 
bålgetingkortvinge om man närmar sig kolo-
nin efter mörkrets inbrott.

Området är mycket rikt även på fjärilar och 
sjöarna är kända som en av få lokaler i Mel-
lansverige för strimvassfly. Hagmarkerna runt 
Lilla Näsnaren och Gersnäs har under senare 
år varit ett eldorado för fjärilar, förutsatt att 
markerna inte slagits alltför tidigt. 

Under 2017 t.ex. fanns här bl.a. svartfläckig 
glanssmygare, flera arter glasvingar och sex-
fläckig bastardsvärmare. Anmärkningsvärt var 
även att det hittats många nattaktiva arter på 
dagen, bl.a. vit hakvinge. Förutom fjärilar har 
vid något tillfälle även hittats kommunens 
ansvarsart trumgräshoppa. 

Ett delområde som också varit insektsrikt 
är beläget mellan Tornskogen och järnvägen 
och utgörs av en grusväg som löper längs 
med järnvägen och som mynnar ut i en hage, 
med ett bestånd av asp intill. Den i Sörmland 
sparsamt förekommande mindre blåvingen 
har en förekomst här och det kan dyka upp 
lite vad som helst i insektsväg. Bland andra 
intressanta arter som setts kan nämnas min-
dre bastardsvärmare, mygglasvinge och grön 
mosaikslända. 

Allt som allt är Näsnaren med dess omgiv-
ningar ett mycket rikt naturområde som mås-
te bevaras för framtiden.

Krister Aronsson

Svartfläckig glanssmygare, Foto: Krister Aronsson
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Styrelsemöte vid Vännevad
Foto: Bernth Andersson
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Blåmes
Foto: Leif Nyström, www.leifnystrom.com
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För att uppmuntra till klimat- och miljövänlig 
fågelskådning startade Fågelföreningen Tär-
nan år 2017 “Miljöskådarlistan”. Det är en 
tävling som går ut på att under ett kalenderår 
se eller höra så många fågelarter som möjligt 
utan att använda bil eller andra motorfordon. 
Deltagarna registrerar kontinuerligt sina sed-
da och hörda arter på Tärnans hemsida, och 
där går det också att hela tiden följa den aktu-
ella ställningen. 

Regler i huvuddrag:
•	 Man	ska	ta	sig	hela	vägen	från	hemme	till		
 obs-platsen och hem igen utan att använda  
 motordrivna färdmedel 
 (med hemmet likställs eget fritidsboende).
•	 Tidtabellsbunden	kollektivtrafik	är	tillåten		
 att använda.
•	 Miljö-obsar	från	hela	Sverige	under	hela		
 året får tas med.
•	 Man	måste	vara	medlem	i	Fågelföreningen		
 Tärnan för att få deltaga.

Miljöskådarlistan 2017 lockade 35 personer 
att vara med. Flest arter, 209 st, fick Lennart 
Wahlén ihop. Därefter kom Bertil Karlsson 
med 206 och Peter Lantz med 204 arter. Av 
alla deltagare tillsammans registrerades 238 
arter*). Inom Tärnans verksamhetsområde 
(Nyköpings och Oxelösunds kommuner) no-
terades bland annat några här mindre vanliga 
arter såsom dammsnäppa, vitvingad tärna, 
härfågel, berglärka, lundsångare, gulhämpling 
och videsparv. 

Hur gick då 2018 års tävling? Antalet delta-
gare minskade till 20 och antalet registrerade 
arter blev också färre, nämligen 218. Det lägre 
antalet arter 2018 kan förklaras med dels na-
turligtvis det lägre deltagarantalet, men fram-
förallt med att de allra flesta bara rapporte-
rade från närområdet. Således inga arter från 
t.ex. Lappland, Gotland eller Skåne. Några ar-
ter som sågs/hördes utanför Tärnans område 
2017, men som saknades i listorna 2018, var 

Miljöskådarlistan 2018
                  
- artletartävling för Tärnans medlemmar

Vinnaren 2018, Lennart Wahlén, Foto: Jan Karlsson
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jaktfalk, sandlöpare, hökuggla, slaguggla, grå-
spett, tretåig hackspett, lavskrika, svarthakad 
buskskvätta och pungmes.

Även i Miljöskådarlistan 2018 registrerades 
ett antal mer eller mindre ovanliga arter i Ny-
köpings-Oxelösundsområdet. Bland dessa kan 
nämnas svart stork, vit stork, praktejder, svart-
huvad mås, kaspisk trut, härfågel, lundsångare 
och sommargylling.

Vinnare av Miljöskådarlistan 2018 blev återi-
gen Lennart Wahlén, denna gång med 198 
registrerade arter. För detta belönades han 
med ett presentkort från Naturbokhandeln. 
Tiobästalistan såg ut så här:

•	 Lennart	Wahlén	 198	
•	 Mats	Andersson	 193	
•	 Peter	Lantz	 186
•	 Gregorio	Para	 169
•	 Björn	Johansson	 164
•	 Marianne	Mattiasson	 163
•	 Samuel	Wivstad	 146
•	 Lars-Hugo	Jansson	 144
•	 Inger	Kullander	 137
•	 Claes	Leijon	 116

Trots det minskade deltagarantalet kommer 
Miljöskådarlistan att fortsätta även under 
2019. Aktiviteten är uppskattad bland delta-
garna inte minst för att den ger tillfälle att 
bättra på konditionen. Till 2019 års upplaga 
av tävlingen kommer en revidering av reg-
lerna att göras. Bl.a. kommer man inte att få 
använda sitt fritidsboende som utgångspunkt 
för miljöskådandet. Man kommer inte heller 
att få använda kollektivtrafik för att ta sig till 
obs-platserna. Läs mer om detta och annat rö-
rande Miljöskådarlistan, t.ex. de fullständiga 
artlistorna för deltagarna, på Fågelföreningen 
Tärnans hemsida www.tarnan.eu.                                                                       

Mats Andersson 

*) Rättelse: I “Fåglar i Sörmland - Det sörmländska 
Fågelåret 2017” står på sidan 90: “Totalt rapportera-
des 235 arter in”.Detta är fel, det ska vara 238 arter.

Vit stork, Foto: Mauri Karlsberg, www.karlsbergsfoto.com
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(Iakttagelser och slutsatser gäller för näktergal 
i Eskilstuna kommun åren 1965 till 2018 och 
inget annat.)

Näktergalen har inventerats i Eskilstuna kom-
mun åren 1965, 1975, 1986, 1993 och i ut-
valda delar av kommunen 2018.  

Fig. 1

Näktergalens 
         nutidshistoria 
  i Eskilstuna kommun. Ett koncentrat.

I boken Fåglar i Eskilstuna kommun (sid. 187 – 
191) beskriver Gösta E Nilsson på ett övertygande 
sätt sambanden mellan ändrad markanvändning 
och näktergalens expansion. (fig.1) Samband som 
bekräftas av 2018 års inventering i utvalda delområ-
den. (fig.2 & 3)

Fig.2

Antal sjungande näktergalar i Eskilstuna kommun 
åren 1965,1975,1986 och 1993
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Utvecklingen inom utvalda delområden. 
Antal hörda näktergalar
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Näktergal, Foto: Kjell Widén
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Utvecklingen i delområde 1. Kanske den mest 
intressanta? Delområdet omfattar landskapet 
söder och väster om Sörfjärden med Björsund 
som gräns i norr och Kjula samhälle i väster. 
Här visar inventeringarna på dramatiska för-
ändringar. På ca 20 år,(fig.3. stapel 1.) från 
1965 till 1986 ökade antalet hörda näktergalar 
från 1 hane, 1965, till 53 hanar, 1986. (27 
hanar, 1975.). Den dramatiska förändringen 
sammanfaller i tiden med att ett kreaturslöst 
jordbruk införs. Behoven av betes- och slåtter-
marker minskar drastiskt eller upphör helt. 
Igenväxningen inleds. Buskagen av främst slån, 
viden och hägg breder ut sig. Biotoper, tidiga 
busksuccessioner, som under mycket lång tid 
saknats i landskapet uppstår eller återupp-
står.  Näktergalen får möjligheter att häcka, 
möjligheter en livskraftig art utan fördröj-
ning helt och fullt tar i anspråk. Vad hände i 
delområde 1, 1993? Nu har i delområde 1, i 
motsats till skeendena i kommunen i övrigt, 
antalet sjungande näktergalar minskat från 
53 hanar 1986 till 41 hanar 1993. Jo, vintern 
1993 påbörjades restaureringsåtgärder för att 
möjligaste mån återskapa ett ålderdomligt av 
kreatursbete präglat kulturlandskap. Det öpp-
na landskapet saknades av många människor. 
Samtidigt öppnades ett landskap för bland 
annat strandängens fågelfauna. Det finns an-
ledning att fundera över människans ändrade 
markanvändning och förekomsten av näkter-
gal. Människans påverkan på betydande delar 
av fågelfaunan. 
 

Utvecklingen i delområde 1 åren 1993 till 
2018. Antalet sjungande näktergalar har 
minskat från 41 till 24. Omfattande åtgärder 
för att återskapa/ restaurera ett ålderdomligt 
kulturlandskap pågår fram till millennieskiftet 
varefter restaureringen bedöms vara klar. Re-
dan under restaureringen togs en del hänsyn 
till bland annat näktergal då buskagen i viss 
omfattning lämnades. En ny epok, fortvarig-
het, med hjälp av bete inleddes. (Sten Uller-
stad projektledare). I delar av området har 
under de ca 15 senaste åren betestrycket varit 
sådant att busksuccessionen ”startat om” vil-
ket näktergalen reagerat positivt på. 

De 2 ”Skären”, Skäret Mälarbaden och Skäret 
Mälby, kan var och ett på sitt sätt illustrera 
skeenden som påverkar näktergalen. Skeen-
den som i båda fallen leder till tillbakagång. 
Skäret Mälarbaden under 1970 – 80 talen 
hördes enligt flera observatörer, 5 till kanske 
så många som 10 sjungande näktergalar. 2018; 
1 till 2 sjungande.  På Skäret Mälby hördes 
under under samma period näktergal i en om-
fattning som var svår att säkert räkna. 2018; 1 
möjligen 2 stationära hanar. 

Vad har då hänt? Skäret Mälarbaden har fått 
status som naturreservat vilket medfört att 
merparten av buskskiktet röjts bort. På Skä-
ret Mälby har den naturliga successionen til-
låtits fortsätta och buskskiktet har i dagsläget 
utvecklats till ett trädskikt. Skeenden som i 
båda fallen missgynnar näktergal. 

Utvecklingen delområde för delområde.
Antal hörda näktergalar
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Fig.3. 
Näktergalens förekomst i Eskilstuna kommun sammanfaller, 2018 och har gjort så sedan första inventeringen 
1965, i stort med gränsen för kulturmarker under ca 35 meter över havet.  Förekomster i anslutning till Mäla-
ren är de tätaste. 
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Delområde 16 (norra Hjälmarstranden) ett 
delområde som skiljer sig från de övriga. Här 
är antalet hörda näktergalar större än vid ti-
digare inventeringar. Flertalet näktergalar i 
delområde 16 är hörda i energiskog på land-
vinningsmark. En, som det verkar, speciell 
miljö som erbjuder näktergalen häcknings-
möjligheter. I energiskogen har undre 2018 
års inventering antalet hörda/ rapporterade 
näktergalar varierat påtagligt från 20 sjung-
ande 16/5, 7 sjungande 22/5, 13 sjungande 
31/5 till 7 sjungande 9/6? Kanske påverkan 
av extremtorkan?

Näktergalens aktuella status i Eskilstuna kom-
mun som den ter sig 2018. Artens livskraft 
verkar vara sådan att den snabbt, omgående, 
finner och besätter för den lämpliga bioto-
per? Detta bör betyda att arten inte utsätts 
för överdödlighet under tiden fram till höst-
sträcket. Inte heller sträcken eller övervint-
ringen leder till överdödlighet. Den framtida 
numerären, eller förekomsten över huvudtaget 
tycks för närvarande helt bero på nu- och 
framtida markanvändning. Alternativt en aktivt 
målinriktad och anpassad skötsel i delar av 
landskapet?         

Resultat av 2018 år näktergalsinventering 
Analysen, utvärderingen av 2018 års inventerings-
resultat, försvåras av att näktergalen förefaller ha 
påverkats av den extrema torkan våren- för-
sommaren 2018? Rapporter ”sökt men ej 

återfunnen” börjar dyka upp från 16 maj 
och de blev hela 12 stycken fram till 8 juni. 
Samtidigt och där inventerare tidigare rört 
sig, hörs sjungande fåglar på nya platser. 
Kanske en naturlig rörlighet, kanske inte?                                                               
Totalt bedöms 137 sjungande näktergalar 
funnits i de utvalda delområdena. (Fig. 2 & 
3) En minskning med ca 40 % sedan 1993 då 
232 sjungande näktergalar hördes. Skälen till 
förändringen bedöms, enligt antaganden ovan, 
vara den pågående förändringen av markan-
vändningen.  

Instruktioner till inventerare 2018. Instruk-
tionerna var enklast tänkbara. 

Instruktioner och råd. ”Vi inventerar genom 
att registrera sjungande eller på annat sätt 
observerade näktergalar. Bästa tiden att höra 
dem är i lämpligt väder under tiden 15 maj 
– 10 juni. Undvik blåsiga tillfällen. Lätt regn 
eller fuktigt väder är inget hinder. Inventera 
gärna ditt (ert) område flera gånger under pe-
rioden”.

Rapportering. ”Notera tydligt på bifogade 
kartkopior av ditt (ert) ansvarsområde var 
näktergalar observerats. OBS VIKTIGT: No-
tera datum och mellan vilka klockslag du (ni) 
varit ute. Inte minst viktigt, notera även tid 
och plats i området när du (ni) varit ute och 
INTE noterat näktergalar”.

Fig. 4.
Den 2018 rekommenderade inventeringsperioden är samma som rekommenderats sedan 1986. Den effektiva 
perioden 2018 visade sig vara en 1 dryg månad räknat från ca 5 maj. 

Ref. OKE 1994 Fåglar i Eskilstuna kommun. 

Bo Gustafsson och Leif Carlsson   

Sångperiod 2018 enligt rapporter till Artportalen.
Antal rapporter per dygn.
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Havsörn
Foto: Sten Ljungars
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•	 Vid	inventeringarna	av	kungsörn	under	
2016 och 2018 sågs havsörnar regelbundet 
födosöka i skogslandskapet, som delvis var 
av karaktären mosaiklandskap. Detta skedde 
i miljöer, som vi vanligtvis inte förknippar 
med födosöksområden för havsörn. Havs-
örnarna sågs med ungefär samma frekvens 
under vårvinter som under hög- till sensom-
mar. 

Havsörnar
                 födosöker i skogslandskapet

Antal sedda födosökande havsörnar per observationstimme.
Tidsperiod Antal havsörnar Antal obstimmar Havsörnar/timme

Feb - Mars 2016 10 31,2 0,32

Augusti 2016 0 12 0

    

Feb - Mars 2018 13 37 0,35

Augusti 2018 14 42,2 0,33

•	 Bedömningen	är	att	örnarna	födosöker.	De	
rör sig sakta och under lång tid över land-
skapet samtidigt som de ser ut att spana mot 
marken. 

•	 Alla	åldrar	av	havsörnar	observerades,	
även om yngre havsörnar dominerade. Hu-
vudsakligen skedde födosöken på 100 - 300 
m höjd men örnar sågs också på avsevärt 
högre höjd. Man kan förutsätta att ett flertal 
på hög höjd födosökande havsörnar aldrig 
upptäcktes.

Några funderingar
•	 Har	de	andra	grupperna	med	kungsörnsinventerare	gjort	liknande	iakttagelser?
•	 Slaktavfall	från	jakt	kan	vara	en	av	de	födokällor,	som	örnarna	söker	efter.	
•	 Borde	inte	i	tillstånden	för	vindkraftverken	finnas	regler	för	var	slaktavfall	från	jakt	får		 	
 lämnas? Detta för att kungs-och havsörnar inte ska lockas in i ett farligt område och   
 drabbas av onödig överdödlighet. 
•	 Bör	vid	prospekteringen	av	områden	för	vindkraft	också	ingå	en	inventering	av	förekom	 	
 sten av födosökande örnar?

Leif Carlsson och Sten Ljungars
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Nötväcka
Foto: Leif Nyström, www.leifnystrom.com
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Hårsta våtmark är en ny våtmark med en plattform 
för skådare. Våtmarken anlades och fylldes med 
vatten under 2018, den är på 18 ha, och ligger 12 
km N om Nyköping, se karta för vägbeskrivning.

Våtmarken drog genast till sig spännande fåglar, 
bl.a. sågs dessa arter, rosenstare, myrspov, småsnäp-
pa, rödstrupig piplärka, röd glada, mindre strand-
pipare (2 häckande par), rörhöna, snatterand (1 
häckning), svarthakedopping (3 par som inledde 
häckning men häckningen avbröts p.g.a. lågt vat-
ten under sommaren).

Blir spännande att se vad denna våtmark kommer 
att leverera framöver.

Jan Hägg

Hårsta våtmark

Hårsta våtmark
Foto: Arne Hellström
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Rosenfink
Foto: Kjell Ericsson
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Ska man vara riktigt ärlig så är väl inte Gesta gård ett eldorado 
för den kryssjagande fågelskådaren. Men lokalen bjuder på va-
rierande biotoper och lämpar sig väl för en utflykt där man kan 
ta med sig kikaren, lite matsäck och passa på att skåda fågel. 

Under de senaste åren har det bedrivits ett lite mer intensivt skådan-
de och det har lett till ett antal roliga upptäckter. Det mer intensiva 
skådandet på lokalen började med att naturfotograf Kjell Ericsson, 
som har sin bostad på lokalen, tog med sig kameran ut i markerna 
för att fotografera fåglar. I början visste väl inte Kjell riktigt vad det 
var för arter han fotograferat, men med hjälp av den utomordentliga 
Facebook-gruppen ”Artbestämning av fåglar” kunde fåglarna artas. 

Gesta, Strängnäs
          som fågellokal
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Min koppling till lokalen är den att jag dels 
har mitt kontor på lokalen, dels min häst. Då 
arbetet innebär mycket stillasittande framför 
datorn och jag har behov av att röra på mig 
har jag för vana att ta en lunchpromenad. När 
jag fick se Kjells foton och vilka fåglar han 
sett började även jag notera vilka fåglar jag 
upptäckte. Och så småningom introducerade 
Kjell mig till Artportalen och Facebook-gruppen 
”Artbestämning av fåglar”, och mitt fågelskå-
dande tog mer fart. 

Även jag har ett fotointresse och ibland tog 
jag med kameran på mina promenader. En 
dag när jag inte hade kameran med satt plöts-
ligt en blåhake i praktdräkt och exponerade 
sig fem meter framför mig och efter den dagen 
blev det mer en regel än undantag för mig att 
ta med mig kameran, och jag känner mig lite 
naken utan. 

En annan källa som bidragit till det intensiva 
utforskande av lokalen är nog tävlingsdjävulen. 
Kanske lite svårt att erkänna för mig men det 
är nog en del av min läggning. Kjell skapade 
något han kallade för fotokryss och det blev 
helt enkelt oemotståndligt för mig och jag 
hakade på. I början låg Kjell hästlängder före 

mig men nu har jag lyckats komma ikapp och 
i dagarna jagar vi sida vid sida. 

Vi har dessutom en hemlig tävling där vi gemen-
samt försöker få Gesta gård att årligen, i kom-
munen Strängnäs, ligga högt i Artportalens 
lista ”Fågellokalligan”. Genom att vi håller 
denna tävling hemlig har vi en rimlig chans 
att komma högt upp i listan och 2018 kom vi 
för första gången högst upp med 143 arter.

Gesta gård
Förutom ridverksamhet anordnas det även 
jakter och hundkurser på gårdens marker. För 
att jakten på ett smidigt sätt inte ska krocka 
med övriga verksamheter har det upprättats 
en FB-grupp där jakterna i förväg annonseras. 
Kjell Ericsson som är ansvarig för SOKs FB-
grupp ”SOK-skådarna” lägger även ut när det 
är jakter i denna grupp. SOK-skådarna är en 
offentlig grupp och om man planerar att skåda 
på Gesta är det lämpligt att kolla där för att 
förvissa sig om att ingen jakt pågår.

Parkering
Det går bra att parkera på stallplanen, men 
det är absolut förbjudet att köra bil på de små 
vägar som leder från stallområdet.

Vatten
1. Gamla viltvattnet
2. Viltvattnet
3. Hundvattnet
4. Östra sumpmarkerna

Odlade fält
5. Västra fälten
6. Östra fälten
7. Hjortfältet

Hagmark
8. Sommarhagarna
 
Viltåkrar
9. Duvholmsfältet
10. Bortre energiskogsfältet

Skogsmark, snår mm
11. Storskogen
12. Tallåsen
13. Lummelunden
14. Björkdungsträsket
15. Duvholmen
16. Mellersta energiskogsfältet
17. Bortre energiskogen

Hästhagar
18. Vinterhagarna
19. Petters hage

Övrigt
A. Utkikspunkt viltvattnet
B. Utkikspunkt viltvattnet
C. Kjelles skogsmatning

De olika biotoperna och exempel på vad man kan se där
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Hästhagar
18. Vinterhagarna
19. Petters hage

Övrigt
A. Utkikspunkt viltvattnet
B. Utkikspunkt viltvattnet
C. Kjelles skogsmatning

Gesta är en modern hästgård med egen pro-
duktion av grovfoder, strö och spannmål. Man 
har medvetet arbetat för att bygga upp bioto-
per som skall gynna fågel och vilt. Där finns 
två viltvatten och en damm. Där finns utbred-
da odlingsfält, stora hästhagar, träsk, mindre 
skogspartier och gott om buskage.

Bland de rovfåglar man kan se är nog orm-
vråken bland de vanligaste. Vintertid finns 
det även stationär fjällvråk på lokalen och på 
sommaren kan man med lite tur se bivråk. 
Havsörnen är också vanlig, vi brukar ha några 
observationer varje vecka. Den är lite ovanligare 
på högsommaren. Kungsörn har observerats 
ett fåtal gånger under vinterhalvåret. 

Bland falkarna är nog lärkfalken den vanligaste. 
Men även tornfalken är vanlig med undantag 
för 2018 då den av någon okänd anledning var 
ovanligare. Med en lite gnutta tur kan man 
även se pilgrimsfalk som vi 2018 hade 6 obser-
vationer av. Lite sällsyntare verkar stenfalken 
vara som vi endast har ett fåtal observationer 
av. Eller så är det så att vi inte varit tillräckligt 
observanta.

Brun kärrhök födosöker regelbundet över 
lokalerna under sommarhalvåret. Den blåa 
kärrhöken brukar vi också ha ett antal obser-
vationer av varje år. Vi har även haft ett par 
observationer av stäpphök. 

Fiskgjusen passerar ibland förbi lokalen och 
en art som verkar vara på uppgång är den röda 
gladan. Vintertid är det relativt vanligt att se 
varfågel. Senhösten 2017 hade vi flockar av 
vinterhämpling.

Viltvattnen
Genom Gestas lokaler flyter en bäck som vi 
kallar Gestaån. Den har dämts upp på ett an-
tal ställen och skapat en damm och två vilt-
vatten. 

Det första viltvatten som skapades kallar vi för 
”Gamla viltvattnet”. Det är ett brett uppdämt 
dike med gott om vass och stora buskar. Här 
häckar säv-, rör- och kärrsångare. Här är även 
sävsparven vanlig. I omgivningarna är det gott 
om buskskvätta. I vattnet kan man se änder 
och ibland någon vadare. Sångsvanen brukar 
börja sin häckning i detta vatten och förflyt-
tar senare sina ungar till ekvattnet. I början av 
vattnet finns det en liten björkdunge, där vi 

av någon anledning alltid brukar ha årets för-
sta obs av gransångare. Där viltvattnet slutar 
söderut tar ett träskområde vid. Vi kallar det 
för ”östra sumpmarkerna”. Där kan man höra 
gräshoppsångare.

Det nyaste viltvattnet kallas för viltvattnet 
eller ekvattnet. Här är det lite lättare att se 
vattenspegeln och de olika arter som håller 
till här. Vanligast är gräsanden som plante-
ras ut för jakt. Här häckar normalt gräsand, 
grågås, sothöna, tofsvipa, fiskmås och knipa. 
I vassarna huserar sävsparv, sävsångare och i 
viss mån rörsångare. Sommaren 2018 häckade 
även vattenrall och vi kunde följa två till tre 
stycken unga individer nästan dagligen. 

Grönbena och enkelbeckasin ser man rela-
tivt ofta men övriga vadare är ovanligare. Ser 
man brushane och gluttsnäppa blir man oftast 
glad. Ett undantag var 2018 då det p.g.a. tor-
ka gav en sänkt vattennivå och detta gynnade 
vadarna. Då såg vi: Enkelbeckasin, storspov, 
myrspov, tofsvipa, större och mindre strand-
pipare, brushane, gluttsnäppa, drillsnäppa, 
svartsnäppa, grönbena, skogssnäppa, kärr-
snäppa samt mosnäppa.

Under höstflytten rastar blåhake i vassarna.
Det finns fisk i vattnet och ibland får vi be-
sök av fisktärna och storskarv. Andra lite udda 
besök är alfågel, mandarinand och svarthake-
dopping.

Viltåkrarna
På viltåkrarna växer det många fröväxter som 
gynnar arter som steglits och gråsiska. Kom-
mer man på hösten kan man se stora flockar 
med flera hundra individer med steglits, där 
de flesta är ungfåglar.

Åkermark
Vid flyttider kan man se rastande fåglar av 
t.ex. sångsvan, storspov, grå- och kanadagås.

Sommarhagarna
Sommarhagarna betas av hästar sommartid. 
De är ogödslade och där finns rikligt med bus-
kage som nypon, slån, hassel och hagtorn. Det 
växer många enbuskar och där i toppen kan 
man ofta se grönfink och törnskata. I enbuskar-
na födosöker kungsfågeln. På markerna växer 
även enskilda träd som björk, asp och gran. 
Det händer att man stöter upp enkelbeckasin 
och skogssnäppa. Andra arter man kan se här 
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är t.ex. grå flugsnappare, göktyta, gröngöling, 
större hackspett, spillkråka, lärk- och tornfalk. 
I stenpartier är stenskvättan vanlig.

Skogsmark
Skogsmark är nog att ta i. Det finns lite an-
samlingar av träd där vi lite skämtsamt kal-
lar den största för storskogen.  Här växer gran 
och tall. I anslutning till den har Kjell sin 
skogsmatning där han lockar fram t.ex. entita, 
trädkrypare, tofs- och svartmes. Längst bort 
i sommarhagarna finns en ås med tall som vi 
kallar Tallåsen. Här kan man förutom de van-
liga skogsfåglarna se göktyta och hackspettar. 
Vi har även ett litet lövskogsparti vi kallar 
Lummelunden. Här växer asp, hassel och ek. 
Man får faktiskt en liten salkänsla när man går 
här och kommer man i rätt tid när de fällt 
sina löv går man på en gyllengul matta och 
får känslan att befinna sig i ett slott. På vå-
ren sjunger grön- och härmsångare. Går man 
längre västerut har vi en björkdunge vi kal-
lar Björkdungsträsket. Den är i direkt anslut-
ning till de Östra sumpmarkerna och marken 
är delvis vattensjuk och förutom björk växer 
även stora buskar. Det var här vi gjorde vår 
observation av busksångare. 

Ett urval roliga observationer på Gesta
Kungsfiskare (text Kjell Ericsson)
Utrustad med kamera och kikare beger jag 
mig en aprildag 2016 till ett av de vatten som 
finns på Gesta gårds marker, nämligen Gamla 
viltvattnet, för att se vad som finns i och om-
kring vattnet.

När jag nu, tre år senare sitter och knåpar ihop 
de här raderna, ska jag i ärlighetens namn säga 
att jag inte minns så mycket vad som fanns 
där 13 april. Vid den här tiden rapporterade 
jag inte allt jag såg till Artportalen, men det 
var säkert det vanliga; gräsänder, krickor, kni-
por och kanske något sångsvanspar. 

Det jag däremot med tydlighet minns, är den 
kungsfiskare som med full fart kom flygande 
längs det långsmala vattnet. Kunde inte tro 
mina ögon och blev som förstenad. Trots att jag 
i första hand var på plats för att ta fotografera, 
kom jag mig inte för att ens lyfta kameran.

Den närmsta tiden efter den här händelsen var 
både Petter och jag på plats för att försöka få syn 
på kungsfiskaren igen, men utan resultat…eller ”Ej 
återfunnen”, som man kunde ha rapporterat i Art-
portalen. 

Varje gång vi går till det här vattnet, hoppas och 
tror vi att kungsfiskaren ska visa sig igen. En vack-
er dag är den säkert där igen.

Stäpphök (text Kjell Ericsson)
27 augusti 2016 fick jag på långt avstånd några 
bilder av en rovfågel, som jag dessvärre inte 
lyckades artbestämma. Skickade bilderna av 
fågeln till facebook-gruppen ”Artbestämning 
av fåglar” och fick snabbt många svar om att 
det var en stäpphök.

Dagen efter när jag gick ut en runda på mina 
hemmamarker fick jag återigen syn på stäpp-
höken som då kretsade över mig. Två dagar i 
rad fick jag äran att se denna ovanliga rovfågel, 
samma individ visserligen, men ändå. Att få se 
en stäpphök är nog för de flesta en once-in-a-
liftime-upplevelse. 

I början av september 2018 gjorde Strängnäs 
Ornitologiska Klubb en utflykt till Gesta och 
vi tog oss till viltvattnet för att skåda andfåg-
lar och vadare. Döm om min förvåning när 
det plötsligt dyker upp en stäpphök. Den här 
gången var jag inte ensam utan fick dela upp-
levelsen med ett femtontal medlemmar från 
fågelklubben.

Rosenfink (text Kjell Ericsson)
2016 var ett bra år för mig när det gäller lite 
ovanliga obsar på min hemmalokal. Bland 
födosökande törnsångare, grönfinkar och blå-
mesar hittade jag 5 augusti en för mig okänd 
fågel. Med hjälp av den bild jag tog fick jag 
den artbestämd till rosenfink, hona.

Vad jag kan se i Artportalen är det den enda 
rosenfink som rapporterats från Gesta gård 
under hela 2000-talet. 

Kan väl tillägga att min skådarkollega här på 
Gesta, Petter Kappel, är väldigt avundsjuk, 
han har alltid längtat efter att få se den och 
höra den sjunga.

Alfågel (text Kjell Ericsson)
Måndagen 17 oktober 2016 fick jag ett med-
delande och en bild från Petter med frågan
- Vad kan det här vara? 
- Troligen en alfågel, svarade jag efter att ha 
konsulterat Fågelguiden och det visade sig 
också stämma.
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Kommande lördag skulle det vara andjakt just 
där den höll till, så jag gav jaktledaren ett foto 
av alfågeln med budskapet: Skjut den INTE! 
Alfågeln överlevde jakten och var kvar ytter-
ligare någon dag.

Svart rödstjärt (text Kjell Ericsson)
Under en liten runda på Gesta 9 september 
2016 blev det bland annat stjärtand, tornfalk 
och järnsparv, men den roligaste obsen var en 
svart rödstjärt. En art som jag inte sett vare sig 
förr eller senare.

Röd glada (text Petter Kappel)
En art som verkar vara på uppgång är den röda 
gladan. Under 2018 hade vi 12 observationer 
på Gestas marker mot endast en 2017. Vi såg 
adulta och yngre (2k) exemplar och gick na-
turligtvis och hoppades på att få se årsexem-
plar (1k) av fågeln. En sommardagsmorgon (1 
augusti) stod Kjell och jag vid viltvattet och 
tittade på vadare och änder. Då ser vi att det 
sitter en rovfågel i en gran i sommarhagarna 
450 meter bort. Vi tänker först att det är en 
ormvråk, men det är nått som inte stämmer. 
Då, när vi står och kliar oss i huvudet, lyf-
ter rovfågeln och flyger rakt emot oss. Vi sä-

ger i mun på varandra: RÖD GLADA. Den 
behåller sin kurs mot viltvattnet där den blir 
attackerad av ett gäng tofsvipor som häckar i 
närheten, och passerar rakt ovanför oss på låg 
höjd. Vi får bra foton av fågeln och redan där 
och då tycker vi att det luktar ungfågel. Väl 
hemma och med framkallade bilder kan fågeln 
bestämmas till 1k.

Vår nestor i kommunen – Yngve Meijer – skrev 
sedan på klubbens hemsida: ”… Det riktigt in-
tressanta är den ungfågel som rapporterats och 
fotats den 1 augusti. Ett mycket för tidigt datum 
för att den ska ha varit född någon annanstans 
än i det omedelbara närområdet, på sin höjd 
någon eller ett par kilometer från Gesta är nog 
en god gissning…”.

Busksångare (text Petter Kappel)
Allt som oftast när jag tar mina lunchprome-
nader händer det absolut ingenting. Jag bru-
kar beklaga mig över det för Kjell. Han brukar 
trösta mig med orden: ”När man minst anar 
något, händer det”. Ja, och det stämmer fak-
tiskt rätt bra. Våren och sommaren 2018 hade 
jag försökt lära mig skilja på säv-, rör- och 
kärrsångarnas sång som man kan höra i gamla 

Röd glada
Foto: Petter Kappel
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viltvattnet. Tyckte att jag lyckats ganska bra 
och hade så smått börjat snegla på andra acro-
cephalus-arter. Därför hade jag lyssnat en hel 
del på busksångaren på XenoCanto. 

En sommardag (4 juli) när jag befann mig på 
viltåkern ”Bortre energiskogsfältet” hörde jag 
ett bekant läte ifrån den intilliggande björk-
dungen. Kände genast igen den s.k. ”trappan” i 
busksångarens sång. Den sjöng flitigt och hög-
ljutt trots att det var mitt på dagen. Jag gick 
närmare och där satt den och exponerade sig 
på en gren. Jag var egentligen rätt säker på 
vad det var – vad skulle det annars vara – men 
spelade in sången i telefonen och skickade till 
FB-guppen ”Artbestämning av fåglar” med 
frågan om det var busksångare. Fick genast ett 
jakande svar. 

Jag larmade fågeln på kommunens larmsystem 
och la ner lite extramöda att Kjell skulle bli 
uppmärksammad på fågeln. Ringde och mes-
sade, men Kjell svarade inte. Han låg säkert 
på sofflocket och tog sig en eftermiddagslur. 
Väl hemma knackade jag på hos Kjell och en 
yrvaken herre öppnade dörren. Jag förklarade 

situationen och Kjell lyckade få fotokryss av 
fågeln.

Busksångaren var kvar ett par dagar och den 
senaste observationen av den var den 6 juli.

Strömstare (text Petter Kappel)
På väg hem från en lunchpromenad vid hund-
vattnet flyger plötsligt en fågel över vägen 
och sätter sig väl synlig på en sten i Gestaån 
ett par meter från mig. En strömstare. Jag 
lyckas få upp kameran och i all hast ta några 
bilder då det kommer tre traktorer dundran-
des förbi mig. Jag får hoppa åt sidan och står 
där och svär över sakernas tillstånd. Jag hade 
inte lyckas ställa in kameran optimalt och jag 
fick några skitbilder. Strömstaren är kvar men 
har flyttat sig längre upp i ån med mer växt-
lighet och den exponerar sig inte längre på 
samma sätt för fotografering. Jag ringer Kjell 
som kommer och även han får några foton 
av fågeln. Detta är den enda observationen 
av strömstare på Gesta, men vi brukar alltid 
kolla om den återvänt när vi passerar hund-
vattnet. 

Busksångare, Foto: Petter Kappel
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Brun majna (text Petter Kappel)
En sensommardag 2018 plingade det till i tele-
fonen när jag var ute på en av mina vanliga 
lunchpromenader. Det var ett SMS från min 
stallkompis Caroline Berg. Hon undrar över 
en konstig fågel hon sett i den hage där jag 
har min häst. Caroline skickade ett gäng bil-
der som hon tagit med sin mobiltelefon, och 
pö om pö visade sig det ena fotot efter det 
andra i min telefon. Bilderna var väl inte av 
bästa kvalitet men jag blev inte klok på vad 
jag såg och pulsen höjdes påtagligt. Caroline 
är konstnär med natur som inriktning och 
har gjort många fina fågelmotiv och har en 
god artkännedom. Gå gärna in på FB-sidan 
”Konstnär Caroline Berg” och titta. 

Följande förvirrande mess-konversation utväxlades:
C:  ”Vad är detta för fågel?”. 
P:  ”Blir faktisk inte riktigt klok på den. Näb- 
 ben ser gul ut och det lutar lite åt kol-  
 trast. Men det är nått som inte stämmer,  
 förutom det vita. Ska kolla på bättre   
 skärm. Annars föreslår jag att du skickar  
 in bilden till FB-gruppen artbestämning  
 av fåglar. Men jag vill gärna titta   
 lite noggrannare först”. 
C:  ”Lancelote gick omkring jättelänge   
 med den sittandes på ryggen. Jag   
 stod vid postlådorna och den var   
 inte skygg. Det var ingen vanlig  
 koltrast i.a.f.”. 
P:  ”Såg det ut som en koltrast?”. 
C:  ”Nej inte alls. Ska hem och googla  
 bilder. Den var brun och svart på  
 olika separat kroppen”. 
P:  ”Tyckte inte kroppshållningen  
 stämde med koltrast. Spännande.  
 Det finns en trast som ser ut som  
 koltrast med ett vitt band över  
 bröstet, men det här vita sitter på  
 fel ställe.”. 
P: ”Heter ringtrast” 
C:  ”Nej det var ingen ringtrast”. 
C:  ”Jag såg den på nära håll men bil- 
 derna blev tyvärr suddiga”. 
P:  ”Ska ta en litet titt när jag är till 
 baka. Men räknar inte med att den  
 är kvar, men kanske”. 
C:  ”Den gula näbben gick väldigt tyd 
 ligt runt hela munnen, även i mun 
 giporna.”. 
C:  ”Vet inte vad mer jag kan googla  
 på än trastar?”. 
P:  ”Det står f.n. still i huvet. Kommer 

 inte på någon annan svart fågel med gul  
 näbb än koltast. Att det gula går in i mun 
 giporna kan tyda på ungfågel. Unga kol 
 trastar och honor är lite bruna i färgen så  
 det kan vara en övergångsdräkt”. 
P:  ”Den enda andra svarta med gul näbb jag  
 kommer på i nuläget är alpkråka, men  
 den  har en annan näbb, och inte något  
 vitt”. 
P:  ”Det vita kan vara pigmentfel”. 
C:  ”Den jag hittar som är mest lik är brun  
 majna”. 
C:  ”Ganska säker på att det var en sådan”. 
C:  ”Kallas också majnastare verkar det som”.

När jag kom tillbaka var den kvar och det 
var en Brun majna. Den gick mestadels kring 
benen på hästarna och födosökte. Emellanåt 
hoppade den upp på någon hästs rygg och tog 
sig en liten ridtur. Den stannade kvar några 
timmar och därefter har den inte synts till. 
Det sista som sågs av majnan kan Kjell Er-
iksson berätta om: ”… det kom en sparvhök 
svepande över hagen och majnan tog skydd 
inne i buskaget. När jag tog ner blicken från 
sparvhöken var majnan borta…”. 

Petter Kappel och Kjell Ericsson

Brun Majna, Foto: Kjell Ericsson
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Fiskgjuse
Foto: Leif Nyström, www.leifnystrom.com
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Sjön Båven i Södermanland har sedan länge 
varit känd för sitt stora bestånd av fiskgjusar.
De senaste årtiondena har beståndet drastiskt 
minskat och allra mest i västra Båven.

Många förklaringar brukar diskuteras. Havs-
örnen har etablerat sig och kan ta ungarna i 
boet, störningar från friluftsliv och sportfis-
kare ökar, fåglarna råkar illa ut under flytt-
ningen, vattenkvaliteten kan ha ändrats och 
fiskbeståndet kan ha minskat o.s.v. Nedfall 
från luften, övergödning som sprids i vattnet, 
gifter från växtodlingen, gifter från mediciner 
och industrier, allt kan misstänkas. 

Fiskgjusar blir förhållandevis gamla varför 
beståndsminskningar inte så lätt observeras. 
Föräldrafåglarna tycks ju komma tillbaks och 

häcka år efter år. Men om det inte blir några 
överlevande ungar så kan beståndet plötsligt 
försvinna när de gamla fåglarna till sist dör.

Undertecknad som bor på Töverstaholm, en 
udde vid nordvästra Båven, har under de senaste 
10 åren gjort direkta iakttagelser som kan 
peka mot någon form av brist eller förgiftning 
hos bl.a. knipor och fiskgjusar. Det blir ingen 
häckning alls, äggen kläcks inte trots trogen 
ruvning eller ungarna dör i olika stadier inom 
några veckor.

I västra Båven fanns på 1980-talet drygt 10 
par fiskgjusar enligt P-E Betzholtz invente-
ring. Sedan 2015 har jag bara kunnat konsta-
tera enstaka häckningar.

Vad har hänt 
         med fiskgjusarna i västra Båven?   

Sjuk fiskgjuse, Kråkholmen, Foto: Magnus Uvnäs
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Fiskgjusar har årligen häckat utanför Töver-
staholm ända tills för ca 8 år sedan då paret 
ruvade sina ägg som ej kläcktes varefter de 
övergav boet efter ca 6 veckor. Kråkor obser-
verades sedan när de åt upp äggen i boet.

Först år 2015 häckade ett par på nytt vid Töversta-
holm och fåglarna ruvade och uppehöll sig 
i boet ca 7 veckor varefter de övergav boet. 
Kråkor syntes även nu äta eller välta ner något 
som kan ha varit en liten död unge.

År 2016, häckade fiskgjusarna ånyo och ruva-
de länge. I början på juni kunde vi observera 
3 ungar i boet. Efter ca 2 veckor syntes bara 
två ungar men de växte och åt med god aptit. 
Efter ytterligare 2 veckor syntes bara en unge 
i boet som i slutet på juli började flyga runt 
boet. Den 8 augusti observerades ungen sitta 
på en strand på en ö ca 200 m från boet. Jag 
begav mig dit och fann att den verkade oför-
mögen att flyga. 

Jag kontaktade Lennart Balk på Stockholms 
universitet och frågade om han var intresserad 
av att undersöka den och kanske kunna rädda 
den. Lennart Balk forskar om B-vitaminbrist 
och vi har varit i fortlöpande kontakt efter-
som många av de iakttagelser jag gjort runt 
Båven stämmer med symptom på B-vitamin-
brist. (Bristen avser främst vitamin B-1 som 
även kallas Tiamin.)

Tyvärr dog ungen innan jag kunde köra den 
till undersökning och den skickades istäl-
let till Statens Veterinärmedicinska Anstalt 
(SVA) för obduktion. I provsvaret framgick 
att ungen var utmärglad och hade ett fiskben i 
halsen. Den hade förmodligen svultit ihjäl.

Tiaminbrist har konstateras hos många andra 
djurarter än fåglar. Typiska symptom/följder 
är att immunförsvaret försvagas och att för-
äldradjur som drabbats får nedsatt fertilitet. 
Nervsystemet påverkas och de drabbade kan 
dö under uppvisande av olika symptom. Drab-
bade fåglar får i ett tidigt skede ett stört häck-
ningsbeteende och dålig eller ingen kläckning 
av lagda ägg. Kläckta ungar dör ofta i olika 
utvecklingsstadier.

Jag har de senaste 15 åren gjort många loka-
la iakttagelser på olika fågelarter som skulle 
kunna vara förknippade med B-vitaminbrist. 
Många gånger har jag dokumenterat detta 
med fotografier eller videofilm men detta kan 

jag kanske återkomma till vid annat tillfälle. 
För några år sedan rapporterade en granne vid 
en närliggande vik att en tills synes fullvuxen 
fiskgjuse unge påträffats på marken på ett fält 
nära boet och den föreföll oförmögen att fly-
ga. Den hjälptes upp på en staketstolpe och 
lämnades där utan att man sedan vet något 
om dess öde.

År 2017 var det, så vitt jag vet, i detta bo de 
kanske sista fiskgjusarna i västra Båven som 
lyckades med en häckning. Två ungar blev 
flygfärdiga men de observerades inte därefter.

År 2018 uppehöll sig två och ibland tre fisk-
gjusar tidvis i boet utanför Töverstaholm men 
trots att de byggde på boet och de sågs para 
sig blev det ingen äggläggning/ruvning.

Det finns förstås helt naturliga orsaker till be-
ståndsminskningar i naturen. I fallet med de 
välobserverade fiskgjusarnas häckning utanför 
Töverstaholm kan någon form av brist eller 
förgiftning misstänkas. När häckningar har 
genomförts oavsett kråkor, örnar och mindre 
störningar så har ändå äggen inte kläckts eller 
så har ungarna dött i olika utvecklingsstadier. 
Brist på bytesfisk kunde vara en anledning 
eller kanske bristande fiske- och matningsin-
stinkter hos föräldrafåglarna. 

Lennart Balk har konstaterat och även forskat 
kring tiaminbrist hos så vitt skilda arter som 
ejder, lax och älg. Forskningen visar att tia-
minbristen lokalt kan komma och gå i cykler. 
Tiaminbristen i sig måste ju orsakas av något 
och många faktorer kan samverka i en kedja 
av händelser. 

Orsaken till misslyckade häckningar kan ju t 
ex vara att en kombination av skadliga ämnen 
överbelastar individens immunsystem. Detta 
skulle kunna ge upphov till bl.a. tiaminbrist 
och sedan kan stört häckningsbeteende, para-
sitangrepp eller sjukdomar följa efter detta.

Det är tråkigt att den typ av övergripande 
forskning som Lennart Balk och andra bedri-
ver får så litet stöd och uppmärksamhet. Man 
lägger ned mycket arbete och stora summor 
på skydd av enskilda arter och miljöer medan 
forskning om allvarliga kemiska hot mot alla 
arter och mot hela naturen inte verkar priori-
teras eller samordnas.

Magnus Uvnäs
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Undertecknad som bor vid nordvästra Båven, 
har under de senaste 25 åren gjort spridda 
iakttagelser som pekar mot någon form av 
brist, sjukdom eller förgiftning hos vitt skilda 
djurarter. Jag har påträffat döda och sjuka djur 
och fåglar vilket jag även ibland dokumente-
rat med foto eller videofilm.

Det började med att en vuxen gråtrut som satt 
passiv på stranden fångades med händerna. 
Den var loj och apatisk men såg normal ut. 
Detta var för många år sedan då trut och ejder-
döden i Blekinge och Sörmlands skärgård bör-
jade beskrivas. Jag kontaktade SVA som dock 
inte hade möjlighet att ta sig an fallet. Några 
år senare häckade i det då övergivna fiskgjuse-
boet utanför Töverstaholm två år i rad ett par 

gråtrutar. De kläckte ungar som kunde ob-
serveras i boet men ungarna blev aldrig full-
vuxna. 

Fiskgjusarna misslyckas med sin häckning 
och minskar i antal. Knipor som häckar i det 
10-tal holkar som finns på vår udde kläckte 
mer och mer sällan sina ägg. Äggen blir lig-
gande kvar i holkarna sedan ruvningen avbru-
tits. Under flera år observerades inte en enda 
knipkull. Ett par knölsvanar häckade för ett 
par år sedan i närheten och visade sig med 3 
ungar. Efter några dagar var det bara två ungar 
och sedan en och därefter hade de ingen unge 
kvar.

Är hela naturen 
                 förgiftad?

Sjuk sparvhök fångad med händerna
Foto: Magnus Uvnäs
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En vacker sparvhökshane som länge setts jaga 
runt huset satt en dag apatisk nedanför fågel-
bordet och den fångades med händerna. Ingen 
visste hur man skulle ta hand om den varför 
den sattes ut igen men den dog inom några 
timmar. Kanske den hade flugit på ett fönster, 
kanske var den helt enkelt gammal, men den 
visade liknande symptom som andra sjuka 
fåglar som påträffats.

Döda småfåglar har varje år, särskilt under 
vintern, hittats runt huset (vi har en appor-
terande labrador). Några har säkert flugit in 
i fönsterrutor. Många sjuka och uppburrade 
småfåglar har dock observerats runt fågelbor-
det och inom några dygn har dessa försvun-
nit eller påträffats döda. Några av dem kunde 
fångas med händerna då de verkar förlora 
uppfattningen om sin omgivning. Obduktion 
på SVA visade att salmonella kunde spåras 
hos någon fågel och gulknoppssjuka hos nå-
gon annan.

Döda ekorrar, två ungar och en fullvuxen, har 
vid olika tillfällen påträffats i vår trädgård de 
senaste åren. De såg ut att helt enkelt ha lagt 
sig ned och dött. De såg helt oskadda ut men 

en hade möjligen någon fläck med 
håravfall. På en videofilm har jag 
bilder av en till synes sjuk ekorre 
som lojt söker föda på marken.
Åkergrodor fanns tidigare i över-
flöd i trakten och nu påträffas en-
dast någon enstaka individ. Döda 
fiskar har några gånger iakttagits 
flytande i sjön varav två ovanligt 
stora gäddor. 

Våren 2018 observerades en stor-
skrakhona som lockade på ungar 
som hoppade ur en holk varefter 
hon ledde dem till sjön. Det var 
en kull med knipungar. På kväl-
len sågs hela kullen sittandes på 
land med honan. Dag två övergav 
hon kullen men några av ungarna 
växte upp på egen hand och minst 
en blev flygfärdig. Konkurrens om 
holken där två olika honor lagt 
ägg är en förklaring. Kanske detta 
förekommer normalt men annars 
kan man misstänka ett stört häck-

beteende. 

Många av dessa iakttagelser kan stämma med 
symptom som förknippas med B-vitaminbrist 
(tiaminbrist). Stört häckningsbeteende och 
misslyckade häckningar är ju enligt professor 
Lennart Balk vid Stockholms universitet sådana 
typiska symptom. Vetenskapligt publicerade 
resultat har visat att i nio fall av tio kan en be-
handling med tiamin ”bota” en drabbad fågel. 
Nu är ju tiaminbristen i sig förmodligen en 

Sjuk blåmes i sista stadiet
Foto: Magnus Uvnäs

Två stora döda gäddor påträffade de senaste åren
Foto: Magnus Uvnäs
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följd av något annat. Det kan 
ju vara så att en överbelastning 
med gifter och skadliga ämnen 
i naturen får en ackumulerad 
effekt som antingen ger tia-
minbrist direkt i miljön eller så 
kanske djurens immunsystem 
överbelastas av skadliga ämnen. 
När tiaminbrist väl uppstått 
kan kanske immunsystemet ej 
längre bromsa omgivningens 
negativa påverkan. Parasiter 
och sjukdomar som även nor-
malt förekommer kan då få 
övertaget. Den primära döds-
orsaken kan synas vara en sjuk-
dom eller ett parasitangrepp 
men allt kanske är en följd av 
den uppkomna tiaminbristen.

I miljödebatten riktas medi-
ernas fokus mot CO2, som ju 
ändå är en naturlig beståndsdel 
i naturens kretslopp, medan 
den smygande kemiska förgiftningen av hela 
jordklotet knappast ägnas något utrymme. 
Det mesta vi skapar och vräker ut i naturen 
är ju farligt för någon del av det naturliga 
systemet. Målarfärger, smink, mediciner, jord-
brukskemikalier, material och icke nedbrytba-
ra tillsatsmedel skapas och sprids. Allt för att 
förlänga hållbarhet, förgifta vissa organismer 
eller på annat sätt hindra, ändra och fördröja 
de naturliga processerna. 
När man försöker se en helhetsbild så verkar 
ju, bortsett från invasionsarter, bestånden av 
allt från insekter till sorkar och fåglar stadigt 
minska i vår natur. Människans fertilitet i 
västvärlden mätt i spermakvalitet har minskat 
med 50 % de senaste 25 åren enligt professor 
Richard Sharpe. Blodprov och mätningar visar 
att vi alla redan drabbats av vår kemiskt för-
giftade miljö. När SVT:s reporter Karin Axels-
dotter Olsson lät testa sig så kunde samtliga 
kända miljögifter som man letade efter spåras 
i hennes blodprov. Även i spädbarns blod och 
i prover från djur i Arktis kan miljögifter på-
visas. 

Jag vill gärna betona att detta inte är en veten-
skaplig rapport. Det är en sammanställning av 
vad jag själv har läst och iakttagit. Kanske är 

det ”naturliga” beståndsförändringar och be-
teenden som jag observerat. Grodorna kanske 
har blivit uppätna av tranorna som nu finns 
överallt. Signalkräftorna som etablerats i sjön 
kanske har påverkat vegetationen och därmed 
födotillgången för andra arter. Självdöda och 
sjuka djur kanske finns och har funnits över-
allt bara man uppmärksammar det. o.s.v.

Det finns ju trots allt mycket att glädja sig 
åt i naturen som t.ex. att 2018 var det första 
året på länge då vi här hemma observerade en 
knipkull. Kanadagässen som länge misslyckats 
med häckningen kläckte en kull ungar även 
om de sedan inte syntes till. Storlommen fick 
en unge flygfärdig i somras igen och vem vet, 
kanske fiskgjusarna återkommer och lyckas 
med sin häckning nu till våren. Förutsatt att 
de då kan vräka den grågås som har installe-
rat sig i boet 15 meter upp i tallen nu i mars 
2019.

Magnus Uvnäs

Sjuk uppburrad domherre
Foto: Magnus Uvnäs
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Storskrakhona med knipungar
Foto: Magnus Uvnäs

Självdöd ekorre 2014
Foto: Magnus Uvnäs
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Självdöd ekorre 2014
Foto: Magnus Uvnäs

Föreningen Södermanlands Ornitologer (FSO) 
          Verksamhetsberättelse för 2018

Hänt i regionalföreningen

Styrelsen för Föreningen Södermanlands Ornito-
loger (FSO) avger härmed följande verksam-
hetsberättelse för år 2018

Styrelse och funktionärer
Styrelsen:
Ordförande: Ingvar Jansson, Nyköping
Vice ordförande: Jukka Väyrynen, Flen
Sekreterare: Krister Aronsson, Katrineholm
Kassör: Vakant
Ledamot: Leif Carlsson, Eskilstuna
Ledamot: Jan-Eric Hägerroth, Nyköping
Ledamot: Anton Johansson, Nyköping
Ledamot: Judith Lambert, Flen
Ledamot: Yngve Meijer, Strängnäs

Adjungerade till styrelsen:
Följande funktionärer inom FSO har kunnat 
adjungeras till styrelsen i samband med att 
deras verksamhet behövt avrapporterats:
Göran Altstedt: Verksamhetsledare Hartsö-
Enskärs fågelstation
Jan Gustafsson: Koordinator för FSO:s års-
boksredaktion

Revision:
Revisor: Staffan Karlsson, Nyköping   
(sammankallande)
Revisor:  Steffan Kluge, Malmköping
Revisorssuppleant: Leif Karlsson, Strängnäs

Viltförvaltning: 
I länsstyrelsens viltförvaltningsdelegation är 
Leif Carlsson, Eskilstuna samt Stephan Gävert, 
Nyköping representanter för naturvårdsintresset 
(inkl. FSO)

Redaktion för Det sörmländska fågelåret 2017 
Redaktör: Vakant
Ansvarig utgivare: Ingvar Jansson/FSO:s 
ordförande
Redaktion: Jan Gustafsson, Oxelösund (Koor-
dinator) med en redaktionsgrupp bestående av 
Eva-Karin Brinell, Yonas Ericsson, Markus Fors-
berg, Bertil Karlsson, Karin Lindström

Regional Rapportkommitté (Rrk):
Anton Johansson, Nyköping (sammankallande), 
Jan Gustafsson, Per Flodin, Jan Hägg, Göran 
Andersson, Kalle Brinell, Peter Lantz, Fredrik 
Enoksson, Samuel Wivstad, Yngve Meijer och 
Petter SundinFiskgjuse

Foto: Mauri Karlsberg, www.karlsbergsfoto.com
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Föreningen Södermanlands Ornitologers 
hemsida
Tormod Kelén har under året svarat för hem-
sidan och dess aktualitet.
Vår adress är www.sormlandsornitologerna.se

Valberedning
Årsmötet valde ordförande från resp. lo-
kalförening att ingå i valberedningen enligt 
följande:
Yngve Meijer, Strängnäs (SOK) 
(sammankallande)
Krister Aronsson, Katrineholm (KVO)
Leif Carlsson, Eskilstuna (OKE)
Ingvar Jansson, Nyköping (Tärnan)
Judith Lambert, Flen (FOF)
Medlemstal
Medlemskap i FSO sker fr.o.m. 2009 genom 
resp. lokalförening. Medlemskap där ger auto-
matiskt medlemskap i FSO, vilket kostar 20kr/
medlem och 5 kr för familjemedlem. 
Medlemsantalet i lokalklubbarna anslutna till 
FSO per den 31/12 2017 är drygt 600 Dessut-
om tillkommer ett antal familjemedlemmar.

Medlemskontakter
Årsboken Det sörmländska fågelåret 2017 
distribuerades till medlemmarna under främst 
sensommaren/hösten 2018.

Styrelsemöten under 2018
2018-02-25 FSOs årsmöte, Åsa folkhögskola
  Sköldinge
2018-02-25 Konstituerande möte i samband 
 med årsmötet
2018-04-10 Studiefrämjandets lokal i Flen
2018-06-07 Studiefrämjandets lokal i Flen
2018-09-17 Studiefrämjandets lokal i Flen
2018-10-23 Studiefrämjandets lokal i Flen
2018-12-03 Studiefrämjandets lokal i Flen

Årsmötesdag
FSOs årsmöte hade denna gång fokus på våt-
marker. Under rubriken "Landskap i förvand-
ling" berättade Mats Rosenberg hur Örebro 
kommun lyckats göra Oset till en förstklassig 
våtmark från att från början varit oljehamn, 
soptipp m.m.  Lennart Eriksson och Rolf Pet-
tersson gav en lägesbeskrivning från Vadsjön, 
och Lennart pratade också om Ekeby våt-
mark. 

Hartsö-Enskär fågelstation 2018
2018 var ett år med mer begränsad verksam-
het än vad som är brukligt. Inventeringar 

under häckningstid genomfördes endast vid 
några få tillfällen, och den ordinarie ring-
märkningen under hösten bedrevs endast un-
der tre veckor. Inventeringarna som genom-
fördes, var som tidigare år främst riktad för att 
konstatera eventuell förekomst av höksångare 
på Enskär. Dessutom inventerades den yttre 
delen av Hartsö skärgård för att följa häck-
ningar av bland annat gråtrut, ejder och tord-
mule i fågelskyddsområdet. Den traditionsen-
liga uppstartshelgen uteblev detta år. Bristen 
på framför allt ringmärkare resulterade i 
att det endast blev tre veckors verksamhet. 
Under dessa tre veckor, runt månadsskiftet 
september-oktober, ringmärktes preliminärt 
drygt 1000 fåglar. Totalt deltog elva personer 
i höstens verksamhet som ringmärkare och as-
sistenter.

Externa årsmöten 
Jukka Väyrynen, Krister Aronsson och Jan-Eric 
Hägerroth representerade FSO vid BirdLife 
Sverige:s årsmöte på Bohus-Malmön, Bohus-
län. 

Avgivna yttranden m.m.
Remissärenden som har behandlats under 
2018 är utlagda på FSOs hemsida

FSOs höstkonferens
Höstkonferensen tog upp rapportering i art-
portalen, hur det går till och varför det är 
viktigt att rapportera på ett korrekt sätt. Per 
Folkesson, länsstyrelsen pratade om anlägg-
ning av bränder ur naturvårdssynpunkt. Leif 
Carlsson tog upp landskapsperspektivet och 
hav exempel från Hjälmarområdet. Stefan 
Silverblad berättade om Färna. Slutligen gavs 
även en inblick i ett pågående pilgrimsfalks-
projekt i länet.

Övrigt

Vadsjöprojektet
Under året har kontakter tagits med jägare för 
att se över mängden grågäss. Den kraftiga tor-
kan har påverkat sjön och vädret har styrt de 
åtgärder som kunnat göras.

Ekonomiredovisning
Smith Redovisning AB i Nyköping har under 
året skött FSOs ekonomiska transaktioner då 
kassörstjänsten fortsatt varit vakant.

Ingvar Jansson/ordförande FSO
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Tjäder
Foto: Jan-Eric Hägerroth
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Ornitologiska klubben i Eskilstuna/OKE
                     Verksamhetsberättelse                                                                                                                            
                     för 2018

Hänt i klubbarna

Styrelse 
Styrelsen har haft följande sammansättning: 
Ordförande: Bo Gustafsson 
Vice ordförande: Leif Carlsson 
Kassör: Lennart Cronholm 
Sekreterare: Eva Olofsson 
Övriga ledamöter: Pedro Haglund, 
Sten Lindeberg, Krister Bergh 
Suppleant: Björn Fors 

Styrelsemöten 
Under verksamhetsåret har åtta protokoll-
förda styrelsemöten hållits, nämligen den 
23/1, 7/3, 18/4, 16/5, 13/6, 22/8, 24/10 och 
21/11. 

Årsmöte 
Mötet hölls den 15 februari och 31 perso-
ner var närvarande. Naturfotografen Magnus 
Elander hälsades välkommen att med ord och 
bilder underhålla oss före kaffe och årsmötes-
förhandlingar. 

Naturglimten 
Fågelåret 2017 har skickats ut digitalt till de 
medlemmar som angett sin e-postadress till 
klubben.
 
Övriga arrangemang 
Några av klubbens medlemmar har lett exkur-
sioner för elever och/eller personal vid Rör-
drommens fältstation. Gökotta med inbjudan 
till allmänheten hölls tillsammans med Eskil-
stunas Park- och naturavdelning vid Skärets 
naturreservat lördagen den 26 maj. 

Veteraner och daglediga 
Veteranerna har under året haft studiecirklar 
och gjort exkursioner samt ägnat sig åt tillsyn 
och underhåll av uppsatta fågelholkar. Några 
från veteranerna har guidat skolelever vid 
Rördrommen. Ansvariga: Anna Struwe, Kris-
tina Hagman och Bo Gustafsson. 

Representanter 
FSO:s styrelse: Leif Carlsson som suppleant. 
Natur- och vattenvårdsberedningen: Leif 
Carlsson, ordinarie och Håkan Gilledal, supp-
leant. Sörfjärdsgruppen/Fältstation Rördrom-
men: Anna Struwe och Sten Lindeberg. 

Avgivna yttranden och fågelskyddsarbete 
OKE och klubbens faunagrupp har under 
2018 haft kontakt med och framfört synpunk-
ter till följande intressenter och projekt. 

Frågetecken kring Ekeby våtmarks förändring 
vad gäller fåglar och biologisk mångfald. Un-
der året har våtmarkens påtagligt förändrade 
dragningskraft på fågel diskuterats. Ekeby våt-
marks mycket stora potential för tätortsnära 
rekreation och fågelstudie förslummas lång-
samt. Beslut har därför fattats att i studiecir-
kelform försöka beskriva våtmarkens historia 
genom att sammanställa och analysera inrap-
porterat data till Artportalen. 

Vindkraftsetableringar i kommunen – vad har 
hänt? OKE har varit aktivt när det gäller fågel-
skyddsfrågor i anslutning till planerna på två 
vindkraftsparker i kommunen, en i Kafjärden 
med 9 verk och en i Duvhällen med 13 verk. 
OKE är positiv till utbyggnaden av förnybar 
energi, bland annat i form av vindkraftverk, 
men bedömer miljöpåverkan från vindkrafts-
verk utifrån strikt fågelskyddssynpunkt. 

I Kafjärden gav kommunen bygglov för 6 verk 
inklusive miljöpåverkan för att senare utöka 
detta godkännande till 10 (som blev 9) större 
verk med annorlunda konstruktion, placering-
ar och vinghöjd än de första 6. OKE och Na-
turskyddsföreningen i Eskilstuna bjöds in till 
samtal med Sweco, vindkraftsbolagets miljö-
konsult och framförde synpunkter på even-
tuella risker gällande bland annat fåglar och 
fladdermöss och åtgärder för att minska dessa 
risker. Våra synpunkter mottogs då positivt. 



140 | Det sörmländska fågelåret 2018 Föreningen Södermanlands Ornitologer | 141140 | Det sörmländska fågelåret 2018 Föreningen Södermanlands Ornitologer | 141

Hänt i klubbarna

Tillfartsvägar och betongfundament för 
vindkraftsparken byggdes efter ett mycket 
märkligt godkännande av kommunen. Ett av 
fundamenten har byggts 400 m från natur-
reservatet Sofiebergsåsen. Länsstyrelsen har 
underkänt kommunens olika beslut och till-
stånd flera gånger och fortsatt byggande har 
stoppats. I skrivande stund har nu Mark- och 
Miljödomstolen godkänt etableringen efter 
överklaganden av vindkraftsbolaget respek-
tive den förening mot etableringen som bil-
dats. Ärendet kommer med stor sannolikhet 
att hamna hos Mark- och Miljööverdomsto-
len efter nya överklaganden. OKE följer detta 
mycket egendomliga och utdragna ärende. 

Beträffande Duvhällens planerade vindkrafts-
park sade OKE och Naturskyddsföreningen 
inte nej till etableringen men ställde krav. 
Slaktavfall från den omfattande jakt som be-
drivs drar till sig örnar. Avfallet måste vid en 
etablering snarast transporteras bort för att 
minska riskerna för kollisioner med vindkraft-
verken som följd. Miljöprövningsdelegationen 
i Uppsala som hanterar miljöprövningsfrågor 
för bland annat Sörmlands län, underkände 
detta argument med en mycket märklig moti-
vering. Delegationen föreslog istället att OKE 
skulle försöka påverka tillsynsmyndigheten, i 
detta fall kommunens respektive jakträttsin-
nehavare i området att på frivillig väg se till 
att slaktavfallet skaffades bort, vilket OKE 
anser är orealistiskt. Etableringen fick klar-
tecken av delegationen mitt i semestertiden 
2017. OKE:s överklagan till Mark- och Mil-
jödomstolen gällande krav på slaktavfallet 
kom tyvärr in för sent och lämnades utan be-
aktande. Med kraftigt stigande elpriser är det 
troligt att denna etablering rätt snart kommer 
till stånd. OKE bevakar ärendet och kommer 
i så fall att till kommunen och jakträttsinne-
havarna framföra krav på slaktavfallets han-
tering. Inför kommande vindkraftsutbyggnad 
bör ärendet av principiella skäl ses som myck-
et viktig.

Ogenomtänkt trädavverkning längs Tors-
hälla kanal 
I slutet av november 2018 larmade medlem-
mar i föreningen och närboende om avverk-
ning längs Torshälla kanal (anlades på sent 
1600-tal). Cirka 400 m av nordvästra stran-
den hann avverkas innan kommunen själv 
satte stopp. OKE och Naturskyddsföreningen 
påtalade det allvarliga i att kommunen gång 

efter gång gjort liknande avverkningar i om-
råden med höga naturvärden och utan hänsyn 
till fågelliv och biologisk mångfald. Fortsatt 
avverkning är förhoppningsvis definitivt stop-
pad.

Olämpligt tippande av avfall på Granback-
ens gamla deponi för industriavfall 
På sätt som ovan slog medlemmar i förening-
en och närboende larm om förmodat otillåtna 
avfallsprodukter, kablar, plåtrör, plåtbitar med 
mera, i den pågående tippningen av massor 
ovanpå den gamla industriavfallstippen i 
Granbacken i Torshälla. Nära intill ligger dels 
äldre villabebyggelse, dels ett område med 
höga naturvärden. Många tusentals ton föro-
renad jord- och byggavfall skall läggas i en hög 
som mest 6 m hög och sluttande åt sidorna. 
Massorna skall täckas av ett vattentätt skikt av 
plast/gummi och besås med ängsgräs i ett tunt 
lager ovanpå. Den planerade kontrollen av av-
fallet som leverantören av de hittills levere-
rade fyllnadsmassorna respektive kommunen 
skulle göra har uppenbarligen inte fungerat. 
Efter larmet tog kommunen bort synliga delar 
av det olämpliga avfallet men vi ställer krav 
på att hittills deponerat material saneras, vil-
ket är en mer omfattande uppgift. Eftersom 
det finns planer att sluttäcka ett stort antal 
gamla industriavfallsdeponier i kommunen är 
kontroll av fyllnadsmassor av stor vikt liksom 
bevakning av att så sker. 

Vilstaområdets utvecklingsplan 
Med anledning av att kommunen planerar 
en utveckling av Vilstas fritidsområde bjöds 
OKE in tillsammans med ett stort antal be-
rörda föreningar vid tre planeringsmöten att 
komma med förslag och synpunkter på hur 
föreningsverksamheterna och området kunde 
utvecklas. Eftersom en del av föreningarnas 
aktiviteter i fritidsområdet också delvis pågår 
eller planeras pågå i det intilliggande reserva-
tet har OKE tillsammans med Naturskydds-
föreningen kommit med konstruktiva förslag 
och detaljerade synpunkter på hittillsvarande 
förslag. Det handlar om förslag för att skydda 
reservatet med dess biologiska mångfald men 
också om att öka tillgängligheten för invånar-
na i de stora befolkningsområdena som finns 
inte långt från Vilstaområdet. Här har vi före-
slagit en vandringsled med olika informativa 
stationer som förbinder friluftsområdet med 
Skjulsta slussar och där de skiftande miljöerna 
längs stigen i reservatet görs tillgängliga. Vi 
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har också föreslagit att ett bemannat Natur-
kunskapscenter etableras vid Skjulsta slussar. 
Inledningsvis hoppas vi att den befintliga Na-
turskolans lokaler kan användas på helgerna. 
Här kan intresserade besökare få njuta av och 
uppleva naturen, lära sig mer om allemansrät-
ten, kultur- och skogslandskapets utveckling, 
biologisk mångfald, klimatkrisen med mera. 
Besökare kan också se utställningar och få 
guidade turer längs stigar i reservatet. Utveck-
lingsarbetets första etapp skulle ha kommit 
igång redan men har skjutits framåt i tiden 
efter omarbetning av nuvarande förslag. 

Deltagande i Världsmiljödagen 
OKE medverkade vid Världsmiljödagen den 5 
juni på Retuna Återbruksgalleria. 

Rördrommen 
OKE-medlemmar medverkade med ett stor 
antal observatörer vid den sedvanliga örnräk-
ningen 3 mars 2018. Medlemmar deltog också 
som stugvärdar samt som ledare vid de besök 
som skolklasser traditionellt gör i maj-juni. 
Flera OKE-medlemmar medverkade också 
vid uppsättning av fårstängsel. En medlem 
var fågelguide vid Rördromstornet när Funk-
tionsrätt Eskilstuna med ett antal funktions-
hindrade gjorde ett mycket uppskattat besök 
vid Rördrommen i samband med invigningen 
av fiskeplattformen vid Barvalappen. OKE har 
under året deltagit i det fortsatta arbetet med 
och tillämpning av förvaltningsplanen för grå-
gås. En viktig del av arbetet är deltagandet i 
de standardiserade gås- och sjöfågelräkning-
arna vid Sörfjärden. 

Projekt 
Boken "Fåglar i Eskilstuna”. Lagret vid årets 
slut är reserv för framtida uppdatering och 
arkivexemplar. 

Ekeby våtmark 
Infohuset vid Ekeby våtmark får disponeras av 
OKE i samråd med Energi & Miljö AB. OKE 
har en löpande kontakt med ledningen för av-
loppsverket där synpunkter på skötsel av Eke-
by våtmark diskuteras. Fågelskådningens dag 
hölls vid Ekeby våtmark lördagen den 6 maj.
 
Fågelrapportering och digitalt utskick av 
Fågelåret 2017 
Varje år bearbetas medlemmarnas fågelobser-
vationer av OKE:s lokala rapportkommitté 

(Lrk) och ställs samman till en årsrapport 
över fågelåret i Eskilstuna kommun. Fågel-
året 2017 publiceras digitalt med utskick via 
e-post till våra medlemmar. Årsrapporten har 
varit uppskattad och innehåller även fina bil-
der från våra lokala skådare. Fynd hämtas från 
den nationella fågeldatabasen i Artportalen. 
Ansvarig: Yonas Ericsson. 

Gåsräkning 
OKE har under 2018 aktivt deltagit i för-
valtningsprojektet för grågås vid Sörfjärden. 
Ansvariga: OKE:s faunagrupp/Fältstationen 
Rördrommen. 

Havs- och kungsörnsräkning 
Tillsammans med ornitologiska klubbar och 
naturskyddsföreningar runt Mälaren och 
Hjälmaren genomfördes lördag den 3 mars, en 
räkning av örnar kring de stora sjöarna. Ansva-
rig: Fältstationen Rördrommen. 

Kungsörnsinventering 
Under 2018 genomförde FSO på uppdrag av 
länsstyrelsen en kungsörnsinventering i länet. 
Åtta OKE-medlemmar bevakade tänkbara re-
vir i vår kommun. 

Näktergalsinventering 
Under 2018 inventerades näktergal i utvalda 
delar av kommunen. Inventeringen är en upp-
följning av de inventeringar av arten i hela 
Eskilstuna kommun som genomfördes åren 
1965, 1975, 1986 och 1993. Inventeringar 
som på ett mycket tydligt och bra sätt beskri-
ver när i tiden, hur och var i landskapet näk-
tergal funnit och finner livsrum. Ca 20 klubb-
medlemmar har förtjänstfullt deltagit i 2018 
års inventering. 

Häckfågeltaxering 
Medlemmar har samlat in material att ingå i 
Lunds universitets långsiktiga övervakning av 
fågelfaunan. 

Sörfjärdsgruppen/Fältstationen Rördrommen 
Ett gemensamt projekt mellan naturskydds-
föreningarna och de ornitologiska klubbarna i 
Eskilstuna och Strängnäs samt Eskilstuna Bi-
odlarförening. Gruppen hyr Sundkarlsbacken, 
Sörfjärdens fältstation Rördrommen. OKE:s 
representanter har under 2018 varit Anna 
Struwe och Sten Lindeberg. 
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Ringmärkning vid Idö märkplats 
Det var inte planerat att utföras någon stan-
daliserad vassfågelfångst i år. Viss provfångst 
gjordes dock under 14 dagar, 4 juli-28 okto-
ber. Det framgick snart att det var mycket 
ont om fåglar i vassen även i år, särskilt av de 
tidigare topparterna rörsångare, sävsångare 
och sävsparv. Totalt fångades och ringmärk-
tes endast 16 fåglar per sextimmars fångstdag 
(medel 2001-2012=40). Bästa art blev skägg-
mes med 74 ringmärkta. Till skillnad mot i 
fjol fanns det bladlöss i vassen. Vid räkning 
den 29 augusti noterades bladlöss på 80 % av 
stråna men det gynnade mest de rastande löv-
sångarna. I övrigt gjordes inga mer intressanta 
eller oväntade fynd. Den enda främmande 
kontrollen gjordes av en rörsångare märkt i 
Belgien. Tre skäggmesar märkta vid Idö 2016 
och 2017 kontrollerades vid Kvismaren 2018. 
Ansvarig: Lars Broberg. 

Sjöfåglar 
Sjöfågelsträck har regelbundet bevakats av 
OKE-medlemmar vid Hjälmaresund främst 
under våren och från Kvicksundsbron under 
hösten 2018. Detta material är inlagt på Art-
portalens nationella fågeldatabas. 

Vinterfågelräkning 
Medlemmar har samlat in material att ingå i 
Lunds universitets långsiktiga övervakning av 
fågelfaunan. Det räknas på rundor á 20 punk-
ter 1-5 gånger per vinter. Numera räknas en-
dast en runda i kommunen. 

OKE:s faunagrupp 
Under Leif Carlssons ledning har flera med-
lemmar i OKE aktivt medverkat i de fågel-
projekt som under året har bedrivits i FSO:s 
regi. Lomprojektet har under året fortsatt med 
inventering av häckande storlommar. I FSO:s 
regi har även uppföljning av den genomförda 
restaureringen av våtmarken vid Vadsjön en-
gagerat flera av våra medlemmar. 

Bo Gustafsson/ordförande

Stenknäck
Foto: Lars Sundin, www.flickr.com/photos/lamasuma
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Hänt i klubbarna

Brun kärrhök
Foto: Lars Sundin, www.flickr.com/photos/lamasuma
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Strängnäs Ornitologiska Klubb (SOK) 
                     Verksamhetsberättelse för 2018

Hänt i klubbarna

2018 blev återigen ett intensivt år inom SOK. 
Klubben hade vid årsskiftet 2018/2019 147 
fullbetalande medlemmar och 50 familjemed-
lemmar. Under året har klubben utökats med 
5 nya medlemmar, samt 1 familjemedlem.

Vid årsmötet 2018-03-14 och ett extra års-
möte 2018-04-26 valdes följande styrelse: 
Bengt Larsson (ordf), Leif Ekblom (vice ordf), 
Ulf Gustafsson (kassör), Yngve Meijer (leda-
mot), Gunilla Oleniusson (ledamot), Sven 
Blomqvist (suppleant) och Viveka Eriksson 
(suppleant). Därefter visade Magnus Elander, 
Sparreholm, vackra bilder på fåglar i Söder-
manland. 29 medlemmar var närvarande vid 
ordinarie årsmötet.

Vår tidning med Ulf Gustafsson, som en ut-
märkt redaktör, har kommit ut med tre num-
mer à 20 sidor (med färgbilder). Första num-
ret var, som sedvanligt är, en årsrapport över 
observationer i kommunen under 2017. Rap-
porten har sammanställts som vanligt av Yngve 
Meijer på ett förtjänstfullt sätt. Rapporten 
innehåller även analyser av observationer och 
förändringar. Vår hemsida hålls alltid aktuell 
genom Peter Hennix försorg. Genom att den 
är aktuell har det gjort att vi fått nya medlem-
mar utanför vår kommun. 

Under årets startades utgivning av ett digi-
talt nyhetsbrev, som utskickas per mail och 
en face-book-grupp har startats genom Kjell 
Erikssons försorg.

Klubben har medverkat aktivt i Fältstation 
Rördrommens verksamhet under året och 
Sven Blomqvist har varit ordinarie represen-
tant. Gunilla Oleniusson har ersatt honom vid 
hans frånvaro. Som sedvanligt är har SOK un-
der 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 varit representerat i FSO 
styrelse med Yngve Meijer. Klubben har bi-
dragit med några artiklar till ”Fågelåret i 
Sörmland”.

Yngve Meijer och Petter Sundin har under 
året deltagit i Rrk Södermanland.

Exkursioner, aktiviterer m.m.
Under året har 192 olika arter i kommunen 
inrapporterats till ARTPORTALEN, vilket är 
4 färre än 2017. Bland lite mer ovanliga arter kan 
nämnas alfågel, svärta, sjöorre, järpe, rapphöna, 
smålom, ägretthäger, röd glada, stäpphök, 
kungsörn, stenfalk, pilgrimsfalk, småfläckig 
sumphöna, kustpipare, kustsnäppa, mosnäppa, 
myrspov, dvärgbeckasin, småspov, kustlabb, 
dvärgmås, skräntärna, berguv, kungsfiskare, 
rödstrupig piplärka, forsärla, ringtrast, busk-
sångare, kärrsångare, brandkronad kungsfågel, 
mindre flugsnappare, vinterhämpling, bändel-
korsnäbb, rosenfink, och lappsparv.

En ny kommunart noterades under 2018 - 
brandkronad kungsfågel.

Vid örnräkningen 3 mars noterades i Sträng-
näs kommun 43 örnar från 15 observations-
platser. Vädret inleddes med lätt snöfall, men 
klarnade upp mot lunch.

SOK har under 2018 medverkat i en kungsörns-
inventering i skogarna i kommunens södra delar. 

Under året fortsatte Atlasinventeringen 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 
avs. nattfåglar genom Yngve Meijers försorg. 
En rutt inventeras med 20 platser under fem 
(5) minuter var vid tre (3) tillfällen i mars, 
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Hänt i klubbarna

Studiecirklar
Under året har tre studiecirklar om fåglar genom-
förts i samarbete med Studiefrämjandet med 
sammanlagt 12 deltagare. Leif Ekblom har va-
rit cirkelledare, omfattande ”Fåglarnas liv och 
leverne”.

Backsvalorna
Under året har ett kvinnligt nätverk fort-
satt sin verksamhet inom klubben. Susanne 
Lindkvist-Larsson och Gunilla Oleniusson 
har haft två (2) exkursioner med 9 respektive 
12 deltagare. Initiativet har mottagits väl och 
kommer att fortsätta även under 2019.

Fågelmatning m.m.
Vid Bågskyttebanan finns en årlig fågelmat-
ning, som ofta besöks av SOK:s medlemmar. 
SOK:s andra fågelmatning har flyttats från 
Valnaren till Gorsinglund i Strängnäs utkant. 
Matningen vid Valnaren blev förra vintern total-
förstörd av vildsvin.

april, och maj/juni. En rutt är i Länna/Åker 
och en vid Selaön/Mariefred. Med vid inven-
teringen var även Leif Ekblom.

Under år 2018 har 46 aktiviteter genomförts 
med 3 till 43 deltagare per gång. Exkursioner 
har genomförts både inom och utom kommu-
nen gränser, tidiga mornar, förmiddagar och 
kvällar. Alltid faller något alternativ medlem-
marna i smaken. 94 medlemmar har deltagit 
vid minst ett tillfälle under året, vilket gör 
47%, vilket får anses vara ett bra resultat.

Under året har även några längre resor ge-
nomförts: Hällefors (12 deltagare), Dalarna/
Härjedalen (8 deltagare) och Halland (14 del-
tagare).

Besök vid brandområdet i Västmanland
Foto: Leif Ekblom
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Övrig verksamhet
SOK deltog för sjätte 
gången i en landskamp 
i skådning från ett få-
geltorn. Många torn 
i Sverige och Finland 
deltog. Fågeltornet vid 
Valnaren var beman-
nat mellan kl. 0500 
och 1300. SOK kunde 
till listan föra 54 arter 
vid Valnaren, vilket 
gav en plats långt ner 
på listan. 

Klubben har sedvanligt 
deltagit i den av Studie-
främjandet och övriga studieförbund årliga ak-
tiviteten ”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.

2018-10-29 fick vi besök av naturfotografen 
Torbjörn Arvidsson från Örebro som höll ett 
bildföredrag om fågelåret 2017, främst från 
lokaler runt Örebro. 26 åhörare var nöjda 
med kvällen.

Ingemar Lind besökte Strängnäs 22 november 
och visade sin film ”Vildmarksfåglar” Detta 
var ett samarrangemang med Studiefrämjan-
det, STF och Naturskyddsföreningen. 
43 betalande kom till Multeum.

På innekvällen 2018-11-26 visade Peter Hen-
nix bilder från Namibia och Kjell Erikson bil-
der på fåglar i kommunen, främst vid Gesta. 
De vackra bilderna besågs av 21 SOK-med-
lemmar. 

SOK är ansluten till SEVAB:s föreningsspons-
ring. Detta går ut på att alla som tecknar lokal-
producerad 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. Klub-
bens kassa har fått ett bra tillskott under 2018. 
Viveka Eriksson och Leif Ekblom deltog i den 
årliga obligatoriska träffen på Campus.

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, ett härligt och lättåtkomligt 
Natura2000-område, där SOK och Natur-
skyddsföreningen i Strängnäs fr.o.m. 2015 
delar på ansvaret för skötseln. Det har ge-
nomförts fyra gemensamma arbetsträffar 
under vår och höst, 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 få-
gellivet. Ett par möten har genomförts med 
kommunen om framtida skötsel av området. 

”Biologiska mångfaldens dag” genomfördes 
2018-05-22 tillsammans med Naturskydds-
föreningen och Studiefrämjandet vid natur-
reservatet på de södra Gorsingeholmskul-
larna.

Äventyrsdagen gick av stapeln 2018-09-16. 
Denna familjedag vid Ulvastugan nära Nedre 
Marviken är ett samarrangemang, där SOK 
tillsammans med STF, Friluftsfrämjandet och 
Naturskyddsföreningen deltar, i samverkan 
med Studiefrämjandet. Från SOK deltog Gu-
nilla Oleniusson och Lars-Olof Persson, be-
sökarna erbjöds att prova på tubskådning vid 
sjöstranden. 

Studiefrämjandet har under året anställt en 
ny kontaktperson – Elina Gustavsson. 

Leif Ekblom

En välbesökt kväll vid Edeby våtmark, Foto:Nils Erikssin
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Katrineholm-Vingåkers ornitologer
                     Verksamhetsberättelse för 2018

Hänt i klubbarna

2018 innehöll ett antal programpunkter och 
träffar för medlemmarna. 14 programpunk-
ter fanns med i programmet. Bland dessa kan 
nämnas ett jämnt artrally i februari, där bara 
några få arter skiljde mellan vinnarlaget och 
laget som kom sist. Vi deltog i örnräkningen 
första helgen i mars. En kall nattsångarexkur-
sion genomfördes i en annars mycket varm 
period under försommaren och det påver-
kade naturligtvis fågeltillgången. Utflykter till 
bl.a. Hjälstaviken och Ekeby våtmark samt en 
sträckräkning i Nyköping genomfördes. Lika-
så deltog vi i fasta programpunkter som Euro 
Birdwatch och Fågeltornskampen. En aktivi-
tetsdag genomfördes i april med städning i 
och runt Tornstugan.

Inneaktiviteterna drog mycket folk under året. 
Jan-Eric Hägerroth visade bilder och pratade 
om fjälluggleprojektet vid en innekväll i no-
vember och bildvisningen i december lockade 
som vanligt mycket folk. Årsmötet i mars följ-
des av en bildvisning från Ghana av ordföran-
den.

Vidgar vi perspektivet så deltog medlemmar 
även på Föreningen Södermanlands Ornitolo-
gers bägge programpunkter: Årsmöte i febru-
ari och höstkonferens. Tisdagsgruppen hade 
sina regelbundna träffar och nybörjarkurser 
hölls på onsdagkvällar under året.

Rödhake, Foto: Jan Karlsson
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Vid Näsnaren guidade medlemmar i fören-
ingen handikappföreningen och SPF Björkvik, 
liksom medlemmar ur Tärnan. Några med-
lemmar var även med som guider som en slags 
”pensionsgåva” för en ny medlem. I juni åkte 
flera medlemmar ut till en medlems torp och 
inventerade det på fåglar och annat. Öppet 
hus i Tornstugan hölls under två söndagar på 
våren och två på hösten.

Under sommaren nåddes vi av det mycket trå-
kiga beskedet att vår förre ordförande Agne 
Swenzén avlidit efter en tids sjukdom. Agne 
var mycket aktiv och engagerad i föreningen 
och satt i styrelsen många år, även när han inte 
var ordförande. Han kommer att vara mycket 
saknad.

Under året hölls 8 styrelsemöten + årsmötet. 
I styrelsen satt under året Krister Aronsson 
(ordförande), Ulrika Ahlblom, Leif Carlsson, 
Lillemor Däckfors, Monica Jansson, Hasse 
Karlsson, Torbjörn Lundahl, Kerstin Norin 
och Marie-Louise Nyman.

Leif Carlsson genomgick en kurs i förenings-
teknik och ordföranden deltog i SOF/Birdlife 
Swedens årsmöte på Bohus-Malmön, Bohus-
län.

Två matningar hölls igång under året, vid 
Ramsjöhult och Tornskogens parkering. Antal 
betalande medlemmar var 88- något färre än 
året innan. Hemsidan har varit aktiv och hållits 
igång väl av webbmaster Gunilla Carlsson.

Fågelmässigt får väl året ses som ganska bra 
ur raritetssynpunkt. Två rödhuvade dykänder 
rastade i Näsnaren under några dagar, 7 ägrett-
hägrar fanns samtidigt vid Lilla Näsnaren en 
dag i oktober, men tyvärr hann bara ett fåtal 
dit för att se dem. Ett par skådare fick kryssa 
dammsnäppa vid Sjöholmskärret, en gåsgam 
rapporterades från Katrineholms kommun, 
och det fanns bud på en rödstrupig sångare 
vid Stensjön. Under våren var artrikedomen 
i Näsnaren ganska hög och bl.a. gråhakedop-
ping, svarthakedopping och årta fanns ungefär 
samtidigt med de röduvade dykänderna. På 
försommaren hördes småfläckig sumphöna vid 
Valla viltvatten, en art som inte är årlig i kom-
munen. Salskrakarna hämtade sig från botten-
noteringen 2017 och över 500 kunde vid ett 
tillfälle beskådas från tornet i Lilla Näsnaren.

Slutligen har föreningens medlemmar också 
röjt en hel del sly runt Tornstugan och spång-
en vid Vännevad.

Styrelsen gm Krister Aronsson

Salskrake och storskrake
Foto: Leif Nyström, www.leifnystrom.com
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Flens Ornitologiska Förening
                 Verksamhetsberättelse 
                 för 2018

Föreningen
Styrelsen har under året bestått av ordförande 
Judith Lambert, vice ordförande Jukka Väyry-
nen, kassör Christer Larsson, adjungerad se-
kreterare Ingela Borg och ledamöterna Anders 
Noré och Christer Svärd samt webmaster Bo 
Sandgren.

Årsmötet hölls 20 februari 2018 i Centrum-
kyrkan med föreläsning av Jukka Väyrynen.

Föreningen har haft 51 medlemmar + 20 fa-
miljemedlemmar. Medlemsavgiften har varit 
oförändrad, 175 kr för enskild medlem och 
200 kr för familj. Vi genomförde under året 
14 utflykter och två medlemskvällar.

Röjning av Lida våtmark
Under vintern/våren 2019 ska det röjas vid 
Lida våtmark under överinseende av Sten-
hammar. Det har blivit överväxt, vilket har 
förhindrad bra skådning från vägen. Styrelsen 
har diskuterat möjligheten att bygga en skåd-
ningsplattform närmast vägen men det är inte 
klart än hur den ska se ut.

Fågelmatning
Vid Stenhammars Slott, nära Kvarnbron, har 
vi fågelmatning som Christer Larsson sköter 
om. Det är uppskattat av många förbipasse-
rande.

Studiecirkel
Föreningen har haft en studiecirkel om fåglar 
i samarbete med Studiefrämjandet, 10 träffar 
och 10 deltagare. Judith och Christer L har 
varit cirkelledare och Jukka har haft en före-
läsning.

Facebookgrupp
Jukka har skapat en facebookgrupp som heter 
”Fågelskådning i Flenstrakten”. Gruppen har 
för närvarande 70 medlemmar. Där kommer 
det kommer in tips, foton, frågor mm. Jukka 
har också där flaggat för FOF:s utflykter.

Intressant fynd
Brun glada observerades under våtmarksut-
flykten.

Ingela Borg/adj sekreterare

Gulsparv
Foto: Thomas Larsson
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Fågelföreningen Tärnan Nyköping/Oxelösund
                     Verksamhetsberättelse för 2018

Hänt i klubbarna

Verksamhetsberättelse 2018
Styrelsen för Fågelföreningen Tärnan Ny-
köping/Oxelösund lämnar härmed följande 
verksam-hetsberättelse för verksamhetsåret 
2018.

Styrelse
Styrelsen har bestått av Mats Andersson, Per 
Astfeldt, Björn Erixon, Ingvar Jansson, Anton Jo-
hansson, Stig Larsson och Marianne Mattiasson.

Funktionärer
Ordförande: Ingvar Jansson. Vice ordförande: 
Per Astfeldt. Sekreterare: Anton Johansson. 
Kassör: Stig Larsson. Revisor: Staffan Karlsson 
och revisor suppleant: Kjell Widen. 
Valberedning: Torbjörn Brissman (samman-
kallande), Lars Lindberg och Jan Sjöstedt. 
Hemsidesansvarig: Björn Erixon. Webbmas-
ter: Tormod Kelén. 
Programkommitté: Marianne Mattiasson, Per 
Astfeldt, Jan Karlsson och Olle Pers. 
Redaktion: Jan Gustafsson. 
Layout: Eva-Karin Brinell och Jan Gustafsson.

Medlemsantal
Föreningen hade 305 medlemmar (inkl. familje-
medlemmar) den 31 december 2018.

Styrelsesammanträden
Under året har föreningens styrelse haft 6 
protokollförda styrelsemöten.

Årsmöte
Årsmöte hölls den 28 februari i Pensionä-
rernas Hus i Nyköping. 34 personer hade 
hörsammat kallelsen och var på plats. Efter 
sedvanliga årsmötesförhandlingar berättade 
Ingvar Jansson till bilder från en resa till Sri 
Lanka.  

Övriga föreningsmöten
Under året har en rad möten av olika slag an-

ordnats av Tärnan. Det går att läsa om flera av 
dessa möten på Tärnans hemsida under Arkiv. 
Nedan följer ett urval av dessa möten som ar-
rangerats.

Den 8 mars berättade Bo Ljungberg till bilder 
om Bolivia där han bott ett helt år. Bolivia 
är ett av jordens artrikaste länder med över 
1400 registrerade fågelarter.

Den 20 november anordnade Tärnan tillsam-
mans med Studiefrämjandet en välbesökt kväll 
med Ingemar Lind i Culturums stora salong 
som visade bilder, film och höll ett intressant 
fö-redrag under temat ”Vildmarksfåglar”.
 
Den 22 november berättade Ulf Hagström om 
en intressant resa till Sydamerika under temat 
”På kryss från Buenos Aires via Falklandsöarna 
till kryssen utanför Santiago”.

Medlemmarnas bildmöte arrangerades som 
vanligt i december, närmare bestämt den 4 
december, drygt 30 medlemmar kom till mö-
tet som blev en intressant och innehållsrik 
kväll med många bra bilder och intressanta 
berättelser.

Exkursioner och skådartillfällen
Under året har en rad exkursioner anordnats 
av Tärnan, både till nära och fjärran mål. Det 
går att läsa om många av dessa exkursioner 
på Tärnans hemsida under Arkiv. Nedan följer 
ett ur-val av dess exkursioner.

Av tradition börjar Tärnans år med Nyårs-
vandring 1 januari kl 12.00 längs Nyköping-
sån under ledning av Ann Löwbeer och Stig 
Larsson, så skedde också detta år med god 
uppslutning av intresserade medlemmar.

Artrallyt, också detta numera en tradition i 
Tärnans program, gick av stapeln den 20 ja-
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nuari mellan kl 08.00 och 15.00 och under 
ledning av Jan Gustafsson och Susanne Stil-
ling. Det var 22:e gången rallyt ”kördes” med 
16 deltagande lag, totalt 48 deltagare. Rallyt 
avslutades som brukligt är med samling, pris-
utdelning, eftersnack och god mat på restau-
rang Sailor Kickis i Oxelösund. Segrande lag 
detta år blev med 64 arter laget Jonny Wer-
din, Lennart Wahlén och Jan Oldebring. Grat-
tis! På andraplats med 61 arter kom laget med 
Jan Gustafsson och Henrik Andersson. Under 
dagen så sågs det 84 olika arter av lagen till-
sammans. En ny art för Tärnans artrallyhisto-
ria detta år var Stjärtand som sågs i Kylvatten-
dammen och Gamla Oxelösund. 

Den 8 april spanade vi ut över havet från 
Femörehuvud och fyren under ledning av An-
ton Johansson och Jan Karlsson.

Heldagsutflykt till sträcklokalen Torö i Ny-
näshamns kommun arrangerades den 14 april 
under ledning Marianne Mattiasson och Olle 
Pers.

Den 21 april ordnade Tärnan en resa till orr-
spelet på Fjällmossen under ledning av Len-
nart Wahlén.

Under våren fortsatte det tidigare temat med 
tornkvällar vid Strandstuviken. Fyra kvällar 
ar-rangerades nämligen den 25 april, 2 maj, 
16 maj och 23 augusti. Ansvariga för arrang-
emanget har varit Marianne Mattiasson, Mats 
Andersson och Björn Erixon. 

Den 21-22 april arrangerade traditionsenligt 
Nyköpings Frisksportarklubb i samarbete med 
Tärnan och Naturskyddsföreningen i Södra 
Sörmland ytterligare en vandring i Tintoma-
ras spår. Huvudansvariga för denna aktivitet 
var Sven Jonsson och Bert Lindgren.

Den 28 april besökte vi Näsnaren i Katrine-
holms kommun under ledning av Björn Er-
ixon och Ingvar Jansson.

Lördagen den 5 maj arrangerades också som 
brukligt Fågelskådningens Dag och Tornkam-
pen på Labro. Många deltagare kom till de 
båda vandringarna som startade från parke-
ringen vid Tuvhättevägen och gick ut på La-
bro ängar och fågeltornet klockan 07.00 och 
klockan 09.00. För Tornkampen räknades fåg-
lar från tornet mellan 05.00 och 13.00. Ansva-

riga för arrange-manget var Per Astfeldt, Mats 
Andersson och Peter Lantz.

Denna kväll den 9 maj letade vi efter dubbel-
beckasin under ledning av Jan Gustafsson och 
Björn Johansson.

Den 20 maj besökte vi Näverkvarns klint och 
Pinneströmmen en vandring utmed Bråviken 
och längs Sörmlandsleden under ledning av 
Jan Gustafsson.

Den 12 juni letade vi nattsjungande fåglar 
tillsammans med Jan Sjöstedt.

I september arrangerade Tärnan två resor till 
Hävringe under Jonny Werdins resp Jan Karls-
son ledning.

Den 6 oktober arrangerade Tärnan den ”Stora 
fågelräknardagen”, EuroBirdwatch, vid Horns 
båtvarv. Ansvarade för arrangemanget som 
genomomfördes i samarbete med Studiefräm-
jan-det gjorde Bertil Karlsson.

I oktober, 25-28, arrangerade Tärnan en fyra-
dagarsresa till södra Öland med besök på kän-
da fågellokaler under ledning av Jan Karlsson 
och Björn Erixon. 

Verksamhet och projekt/arrangemang
Under året har en rad arrangemang, projekt 
och inventeringar genomförts av Tärnan. Det 
går att läsa om många av dessa på Tärnans 
hemsida under Arkiv. Nedan följer ett urval 
av dessa inventeringar, projekt och arrang-
emang.

Under året har Tärnans programblad skickats 
ut till medlemmarna vid tre tillfällen.

Under året har vi också kunnat glädjas över 
vår fantastiska, välskötta och mycket välbe-
sökta hemsida med adress http://tarnan.eu. 
Bakom Tärnans hemsida döljer sig ett omfat-
tande enga-gemang och arbete av Jan Gus-
tafsson, Susanne Stilling och vår webbmaster 
Tormod Kelén. 

Som tidigare år har en grupp ”måndagslediga” 
träffats måndag förmiddagar under vår och 
höst för att skåda fågel och ha trevligt tillsam-
mans under ledning av Björn Johansson, Kjell 
Eriksson, Mats Andersson och Alf Andersson.
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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 gemen-
samma möten som anordnats för att diskutera 
hur samarbetet i länet skall kunna utvecklas 
på bästa sätt. Tär-nan deltog bland annat i fe-
bruari månad i FSO:s årsmöte och i november 
i FSO:s årliga tema-möte i november. 

Den 1-2 september 2018 genomförde Tärnan 
för fjärde året i rad ett av sina största arrange-
mang någonsin, nämligen en utbildningshelg. 
Syftet med utbildningshelgen var att delta-
garna skulle få chansen att lära sig mer om 
arter som är lätta att förväxla i fält. En lång 
rad kunniga tärnanmedlemmar föreläste på 
lördagen om konsten att i fält identifiera de 
mest klassiska för-växlingsarterna så som tall-
tita/entita, silltrut/havstrut osv. På söndagen 
skådades sedan huvud-sakligen dessa förväx-
lingsarter vid Strandstuviken. Utbildningshel-
gen som tidigare år mycket uppskattad och 
välbesökt, ca 50 deltagare per dag.

Som tidigare deltar Tärnan i Nyköpings kom-
muns Naturvårdsberedning. Beredningens 
syfte är att upprätthålla en fortlöpande och 
tidig dialog mellan kommunen och de ideella 

förening-arna i bl.a. plan-, natur- och miljö-
frågor. Rådet träffas ett par gånger om året. 
Jan Gustafsson har varit Tärnans representant 
under det gångna året.

Ejderhusprojektet som startade 2016 har en-
ligt planerna fortsatt under 2018. Mot bak-
grund av erfarenheterna av de gångna tre åren 
har beslut tagits att fortsätta projektet ytterli-
gare tre år, 2019-2021. Arbetet i projektet har 
letts av en arbetsgrupp bestående av Björn Er-
ixon, Mats Andersson, Lennart Wahlén samt 
Nils Kjellberg, SSIF. På Tärnans hemsida finns 
mer att läsa om projektet.

Miljöskådningen startade 1 januari 2017 och 
har fortsatt med en ny omgång 2018. Den ska 
ses som en kul och prestigelös tävling för alla 
Tärnans medlemmar, där det handlar om att 
hitta så många fågelarter som möjligt under 
ett år, utan att använda bil eller andra mo-
tordrivna färd-medel. Miljöskådarlistan 2018 
lockade 20 deltagare, 15 färre deltagare än 
året innan.  Vinna-ren 2018 blev liksom året 
innan Lennart Wahlén med 198 arter tätt 
följd av Mats Andersson med 193 arter och 
Peter Lantz med 186 arter. 

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



Föreningen har också svarat på ett antal 
remisser från Nyköpings- och Oxelösunds 
kommuner. 

Slutligen finns nu sedan några år en Line 
Bandgrupp för intresserade Tärnanmed-
lemmar som heter Tärnan. Line Band har 
blivit mycket populär och ca 250 medlem-
mar finns nu på ”ban-det”. Anton Johans-
son har varit ansvarig för att allt kring ban-
det fungerat.

Medlemsavgift
Vid årsmöte 2017 beslöts att behålla sam-
ma medlemsavgift som förra året nämligen 
170 kr/medlem, som fördelas på följande 
sätt: 20kr/medlem till FSO, 75kr/medlem 
till FSO:s års-bok, ”Det sörmländska Fågel-
året”, och 75kr/medlem till föreningen. För 
medlemmar < 25 år är medlemsavgiften 
50kr och för stödjande medlem 10kr. 

Slutord
Som vanligt har arbetet under året i Tär-
nan 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 2018 
och ställer sina platser till årsmötets förfo-
gande. Vi hoppas att den kommande sty-
relsen skall möta samma stöd som vi gjort 
i vårt arbete.

Ingvar Jansson/ordförande

Kärrsångare, Foto: Ingvar Jansson



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



ger ekonomiskt stöd till utgivandet av årsboken

Brun kärrhök, hane.
Foto: Marie Mardla Sundin,
www.flickr.com/photos/lamasuma



Hur bli medlem i FSO för år 2020?
Föreningen Södermanlands Ornitologer 
(FSO) är en regional förening som i hu-
vudsak arbetar med frågor och aktivite-
ter av regionalkaraktär. Exkursioner och 
andra lokala aktiviteter äger rum genom 
lokalföreningarna.

Medlem i lokalförening betalar endast 
medlemsavgift till lokalföreningen som 
i sin tur betalar 35 kr/medlem och 5 kr/
familjemedlem till FSO. Medlemmar i de 
sörmländska lokalklubbarna i Eskilstuna, 
Strängnäs, Nyköping/Oxelösund, Flen och 
Katrineholm/Vingåker ansluts nu via sina 
lokalföreningar till FSO och ska således 
inte betala någon medlemsavgift direkt 
till FSO. En ytterligare förändring är att 
medlemsavgift och årsbok separeras.
 

Årsboken
Som medlem i lokalförening som har 
årsboken inbakad i lokalföreningens 
medlemsavgift så behöver man inte göra 
något för att få årsboken Det sörmländ-
ska Fågelåret 2019.

I lokalförening som INTE har årsboken in-
bakad i medlemsavgiften förskottsbetalar 
man som medlem i lokalklubb 100 kr till 
lokalklubben och där man anger vad in-
betalning avser och från vem. Lokalfören-
ingen sköter därefter resten åt betalande 
medlem. Årsboken kommer då sedan au-
tomatiskt under hösten 2020.
 
Den som inte är medlem i en ansluten 
lokalklubb, erhåller årsboken Det sörm-
ländska Fågelåret 2019 genom förskottsin-
betalning av 270 kronor (inkl. porto) till 
FSOs postgiro 773 78-8.
Glöm inte att ange vad inbetalningen av-
ser och vem som betalt in med komplett 
adress. 

Hartsö-Enskär fågelstation
Genom ideellt arbete som ringmärkare eller assis-
tent kan du göra en ovärderlig insats för fågelforsk-
ningen. Som assistent behöver du inte vara fågelex-
pert, men du ska gilla fåglar.

Det går även utmärkt att förlägga föreningsexkur-
sioner till ön.

Fågelstationen är belägen på ön Enskär i Hartsöar-
kipelagens södra del som en sista utpost mot det 
öppna havet. Stationen drivs av FSO och verksam-
het har här bedrivits sedan 1965.
 
Mer info: Göran Altstedt, 
hartso.enskar@sormlandsornitologerna.se

Du kan också stödja verksamheten genom att köpa 
fågelstationens keps, dekaler och fågelholkar m.m. 
se försäljningssidan för Hartsö-Enskär fågelstation i 
årsboken.

Regionalförening
Föreningen Södermanlands Ornitologer 
Ingvar Jansson (070-570 70 25)
Hemsida: www.sormlandsornitologerna.se
E-post fso@sormlandsornitologerna.se

Lokalföreningar 
i Sörmlands län och kontaktpersoner:

Ornitologiska klubben i Eskilstuna
Bo Gustafsson (070-327 97 05)
Hemsida: www. oke.sormlandsornitologerna.se
E-post oke@sormlandsornitologerna.se
Rapportmottagare: Bo Gustafsson

Strängnäs ornitologiska klubb
Bengt Larsson
Hemsida: www.strangnasornitologerna.se
E-post kontakt@strangnasornitologerna.se
Rapportmottagare: Yngve Meijer (070-626 26 93)

Katrineholm – Vingåkers ornitologer
Krister Aronsson (0150-181 53)
Hemsida: www. kvo.sormlandsornitologerna.se
E-post kvo@sormlandsornitologerna.se

Flens ornitologiska förening
Judith Lambert (0157-109 00)
Hemsida: www.fof.sormlandsornitologerna.se
E-post fof@sormlandsornitologerna.se

Fågelföreningen Tärnan
Nyköping/Oxelösund
Ingvar Jansson (070-570 70 25)
Hemsida: www.tarnan.eu
E-post tarnan@sormlandsornitologerna.seStudiefrämjandet är samarbetspartner med FSO.




