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Inledare
Tillvaron är just nu inte som den brukar vara. Coronaviruset har förändrat vårt samhälle och
skapat en ny verklighet för oss alla. Vid dagliga presskonferenser, i tidningar, i TV och radio
uppmanas vi alla av myndigheterna att minimera våra fysiska kontakter och hålla avstånd från
varandra när vi träffas. Folksamlingar mer än 50 personer förbjuds. Vi uppmanas att inte resa.
Vi uppmanas att inte gå till jobbet om vi är det minsta sjuka. Myndigheter, företag och organisationer begränsar sina möten, verksamheter m.m. för att sakta ner spridningstakten och för
att minimera riskerna att sprida Coronoasmittan till de särskilt utsatta grupperna i samhället.
Vi fågelskådare måste också ta vårt ansvar och tills vidare är alla aktiviteter så som årsmöten,
styrelsemöten, innemöten och exkursioner inställda i avvaktan på att ”stormen” skall blåsa
över. För tillfället, i skrivande stund, är det realistiskt att tro att vi kommer att ha denna situation i samhället ända fram till sommaren. Vi följer utvecklingen noggrant och tar beslut hur vi
som organisation skall agera efter hand som nya direktiv och rekommendationer presenteras.
Trots denna dystra situation så finns det mycket vi kan glädja oss över. Våren rycker fram med
stormsteg efter den mildaste vintern i mannaminne. Dagarna blir ljusare, längre och varmare.
Sånglärkan, tofsvipan, staren, tranan och sädesärlan och många andra arter kom tidigare än
vanligt.
Nu väntar vi på att långflyttarna skall komma, svartvita flugsnapparen, svalorna, tornseglarna
och sångarna. Så passa på nu när man inte kan göra så mycket annat på grund av läget att vara
ute i markerna så mycket som möjligt. Frisk luft kan man aldrig få för mycket av. Skåda gärna
tillsammans men var försiktiga, tänk på att hålla avstånd till varandra.
Vi kan också glädjas åt ännu en fantastisk årsbok med sedvanliga rapporten från den regionala
rapportkommittén, Rrk, rapporter från lokalföreningarna, rapport från ringmärkningsverksamheten på Hartsö/Enskär och en lång rad andra spännande artiklar. Och som vanligt är årsboken
fylld av nya fantastiska bilder, alla tagna av våra duktiga fågelfotografer!
Årsboken har liksom förra årets upplaga producerats av en redaktionsgrupp med Jan Gustafsson som sammanhållande koordinator och faktagranskare, Eva-Karin Brinell, layout, Yonas
Ericsson, slutlig korrläsning, Markus Forsberg, Bertil Karlsson, Johan Bergkvist och Torbjörn
Winqvist.
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.
Ha ett riktigt fint fågelskådarår och glöm inte att rapportera i Artportalen!
Ingvar Jansson, ordförande i FSO

Föreningen Södermanlands Ornitologer | 1

Rrk Sörmlands årssammanställning
för Sörmlands rapportområde 2019
Ett nytt år har passerat som säkert har bjudit på många speciella ögonblick för alla oss som är
ute och skådar i rapportområdet. Året har innehållit invasioner av både aftonfalk som tallbit till
glädje för såväl nybörjare som erfarna skådare. Många i allmänheten har nog fått upp ögonen
för fågelskådning tack vare de vackra och relativt lättsedda tallbitarna som rört sig över hela
landskapet i rätt stora antal, i landsbygd såväl som stad. Men, allting sätts ändå i perspektiv till
ett datum som kommer gå ner i historieböckerna och som fick stora delar av skådarsverige att
helt plötsligt prata om Hävringe som en av årets bästa raritetsmagneter. Nämligen den 20:e
oktober då det slogs till med såväl rapportområdets första godkända sibiriska piplärka som videsångare och brunsångare sittandes på samma gren. Lägg till tajgasångare, kungsfågelsångare,
sibirisk gransångare och brandkronad kungsfågel och listan kan göra även den mest luttrade
ölänningen imponerad. Slutligen vill vi i rrk tacka alla som rapporterar in till Artportalen, stort
som smått, utan era bidrag skulle inte följande artsammanställning vara möjlig. Dessutom bidrar ni till en viktig del av fågelskyddsarbetet. Så vi hoppas på att ni fortsätter att rapportera
många år framöver.
Rrk Sörmland

Stjärtmes
Foto: Per Thyrén, flickr. com/photos/71812399@N02
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Prutgås (Branta bernicla)

Inga vårfynd under 2019, vilket följer mönstret
genom åren att arten inte ses under alla vårar.
Inga märkbara sträckrörelser har rapporterats
under hösten, enbart en flock i Eskilstuna. Under några få dagar i oktober, 15 - 19 oktober,
så noterades enstaka exemplar i rapportområdet. Man kan förmoda att det passerade fler,
men att dessa var långt ut i vår skärgård.
Samtliga fynd: 50 ex. sträckande SV Ekeby
våtmark, Eskilstuna 18.9 (Johan Mellquist).
2 ex. förbiflygande Hartsö-Enskär fstn, Enskär, Nyköping 9.10 (Janne Oldebring, Lennart Wahlén). 5 ex. sträckande SV Femörehuvud, Oxelösund 15.10 (Kalle Brinell, Jan
Sjöstedt). 10 ex. förbiflygande Torshälla huvud, Eskilstuna 16.10 (Sten Ljungars). 1 1K
rastande Hävringe, Oxelösund 16.10 (Kalle
Brinell, Niklas Liljebäck, Johan Hammar). 1
ex. rastande Översvämningsmarken, Gorsingeholm, Strängnäs med omnejd 19.10 (Yngve
Meijer m.fl.). 1 ex. sträckande SV Nötudden,
Brannäs våtmark, Oxelösund 19.10 (Tommy
Knutsson).
Rödhalsad gås (Branta ruficollis)
(-2018:5/5) (2019:2/2)

Efter ett uppehåll sedan 2013 utan fynd så
kom det i år två ex i samband med ett enormt
sträck av vitkindad gås framförallt förbi kusten och då främst Femörehuvud i Oxelösund.
De två fåglarna kom i två olika sträckflockar av vitkindad gås. Tiden på året stämmer
också bra när vi har chansen på arten under
höstflyttningen. Detta var fynd sex och sju i
rapportområdet. Tidigare fynd för arten i rapportområdet har varit Gnesta (1), Nyköping
(3) och Oxelösund (1).
Samtliga fynd: 1 ex. sträckande SV Femörehuvud, Oxelösund 15.10 (Kalle Brinell, Jan
Sjöstedt). 1 ex. sträckande SV Femörehuvud,
Oxelösund 15.10 (Kalle Brinell).
Kanadagås (Branta canadensis)

Från året 2019 finns det flertalet observationer under de s.k. vintermånaderna januari och
december. Från januari finns det fynd från tre
områden/lokaler och då är det framförallt från
Ekeby våtmark med omnejd i Eskilstuna där
fynd gjorts under hela månaden med maxantalet 60 ex. I övrigt är det från två kustlokaler
där fynd gjorts vid två separata tillfällen. Från
december är det likadant här, att det är Ekeby
våtmark i Eskilstuna som drar till sig individer, men under den milda månaden finns ock-

så flera andra individer eller mindre grupper
av arten spridda på andra fyndplatser i rapportområdet. Nedan presenteras enbart fynd i
januari, samt maxantalet individer vid Ekeby
våtmark i Eskilstuna under december.
Samtliga fynd (januari): 11 ex. stationär Marsviken, Nyköping 1.1 (Samuel Wivstad). 60 ex.
födosökande Ekeby våtmark, Eskilstuna 1-31.1
(Yonas Ericsson m.fl.). 1 ex. rastande Strandstuviken, Nyköping 10.1 (Jan Sjöstedt, Ingvar Jansson).
Största antalet (december): Max 50 ex. stationär Ekeby våtmark, Eskilstuna 2-29.12 (Yngve
Meijer m.fl.).
Vitkindad gås (Branta leucopsis)

Den 15 oktober hände det som förmodligen
aldrig tidigare har noterats utmed den Sörmländska kusten, vi fick (eller i varje fall de
som var ute denna dag) uppleva ett makalöst
höststräck. Här kommentar ett vittnesmål
från sträckräknaren Kalle Brinell som befann
sig på Femörehuvud i Oxelösund: "Stundtals
fullkomligt galet tryck. Sträcket kom på bred
front och tusentals passerade norr om Femöre,
majoriteten passerade dock ute i skärgården.
Fåglarna tycktes komma både från NO samt
insträckande rakt österifrån. Delar av sträcket
(kanske en tredjedel) tycktes följa Östgötakusten söderut, men majoriteten tycktes dra
in över land vid Marviksverken. Delar utav
sträcket följde förmodligen dock Bråviken
västerut."
Många häckningar/par på häckplats rapporterade från kusten, framförallt från de södra
delarna. Hur många häckande par det är går
inte att utläsa utifrån det rapporterade materialet. Sannolikt är tidigare skattningar av
antalet häckande par likvärdiga med årets,
alltså 150 - 200 par. Vi behöver göra regelrätta inventeringar för att få fram rättvisa antalsuppskattningar av hur stort den häckande
populationen är i länet. Vi ser dock att antalet
årsungar inte alls är speciellt många inne på
de områden som används för födosök under
sommaren. Så vi antar att predationen på dessa årsungar är hög.
Under årets andra dag så rastade en flock med
vitkindade gäss tillsammans med sångsvanar
på ett fält i Trosa. Inga vinterfynd finns från
december månad.
Stora sträcksiffror: 81000 ex. sträckande SV
Femörehuvud, Oxelösund 15.10 (Kalle Brinell, Jan Sjöstedt). 6000 ex. sträckande SV
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Marviken, Brannäs våtmark, Oxelösund 15.10
(Tommy Knutsson). 5000 ex. sträckande SV
Marsäng, Nyköping 15.10 (Lars Danielsson,
Tomas Gustavsson).
Inlandshäckningar: Från året har det inkommit häckningsrapporter från två inlandslokaler, 12 pulli pulli/nyligen flygga ungar
Marieberg, Yngaren, Katrineholm 17.6 (Ulf
Linnell, Esbjörn Dahl), sannolikt från några
par likt tidigare i Yngaren. 5 ex. pulli/nyligen
flygga ungar tillsammans med sina föräldrar
vid Nabbudden, Eskilstuna 29.6 (Joachim
Strengbom).
Vinterfynd (januari): 26 ex. födosökande
Hillesta, Västerljung, Trosa 2.1 (Janne Oldebring).
Vitkindad gås x kanadagås (Branta leucopsis x canadensis)

Vi får anta att detta är fåglar som verkligen är
hybridformen mellan vitkindad gås och kanadagås, det finns flera sådan individer rapporterade från andra rapportområden. Men för att
säkerställa detta så önskas helst bilddokumentation då ofta rapporter av denna hybridform
inkommer och vid foto så handlar det om
"felfärgade" kanadagäss.
Samtliga fynd: 14 ex. födosökande Hyltinge
kyrka, Flen 17.3 (Jukka Väyrynen). 1 ex. rastande Vadsjön, Nyköping 19.3 (Björn Erixon).
1 ex. födosökande St. Djulö, Katrineholm 1.6
(John-Erik Nyman, Marie-Louise Nyman).
Stripgås (Anser indicus)
(-2018:34/37) (2019:2/2)

Under året två fynd, en sträckande fågel utmed kusten på våren samt en rastande några dagar kring västra delarna av Kolsnaren i
Vingåker. Som vanligt får man anse att detta
är förrymda fåglar.
Samtliga fynd: 1 ex. sträckande NV Getnäsudden, Oxelösund 22.3 (Peter Skoglund). 1 ex.
rastande kring västra delarna av Kolsnaren i
Vingåker 12-15.8 (Krister Andersson m.fl.).
Grågås (Anser anser)

Numera kan vi i stort sett alltid se enstaka
grågäss under de s.k. vintermånaderna januari
och december.
Vinterfynd (januari): 4 ex. födosökande Ekeby
våtmark, Eskilstuna 1-20.1 (Yonas Ericsson,
Roland Svensson, Yngve Meijer m.fl.). 1 ex.
lockläte, övriga läten observerad Folkparkstigen, Gnesta 3.1 (Annika Eriksson). 1 ex.
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födosökande Boholmen, Marsäng, Nyköping
3.1 (Jonny Werdin).
Vinterfynd (december): 3 ex. stationär Ekeby
våtmark, Eskilstuna 10.12 (Leif Carlsson). 1
ex. Västerviken Tullgarn, Trosa 13.12 (Claes
Leijon). 1 ex. stationär Nyköpings hamn,
Kungshagen, Nyköping 22.12 (Gregorio Para,
Morgan Andersson). 2 ex. stationär Ekeby
våtmark, Eskilstuna 22.12 (Elias Ernvik). 2
ex. rastande Stene, Trosa 25.12 (Janne Oldebring). 1 ex. sträckande N Marviken, Brannäs
våtmark, Oxelösund 26.12 (Tommy Knutsson).
Sädgås (Anser fabalis)
Inga vinterfynd från januari eller februari,
enbart tidiga våranlända fåglar i februari.
Från de vanliga områdena under våren så är
det framförallt i två områden som sädgässen
rastar. Det är Kiladalen väster om Nyköping
kring våtmarken Erkan samt Skåraområdet,
Stigtomta som berörs. Ett visst utbyte av individer kan nog antas att det är, men det verkar
vara en gruppering i vardera område under
våren. Totalt tillsammans i dessa två områden
noteras som mest 7000 individer i Skåraområdet och 4000 i området kring Erkan. Om det
skulle vara så att individer byter område under perioden 17 februari till 12 april, så kan vi
ändock räkna in som mest ca 7000 ex (varav
en hel del är av rasen tundrasädgås). Anser vi
då istället att det är två grupperingar och slår
ihop högsta-antalen hamnar vi på den imponerande siffran 11000 ex. Därutöver finns det
mindre grupperingar på andra platser inom
rapportområdet. Från hösten är det främst vid
Skåraområdet som det blir stora ansamlingar
om maximalt ca 8000 ex i år, och nu rör sig
flockarna även ner mot Kiladalen. Det innebär att den stora flocken med 600 ex vid Rällingefälten är fåglar som befinner sig periodvis
vid Skåraområdet. Under senare år så har vi
inte varit bortskämda med flockar i december,
så som det var i början av 2010-talet, utan nu
rör det sig endast om någon enstaka individ.
Från slutet av oktober finns en bra sträcksiffra
från centrala delarna av rapportområdet.
Största antalet > 500 ex (februari-april): Max
7000 ex. rastande Skåraområdet, Nyköping
17.2 - 12.4 (Jan Hägg m.fl.). Max 4000 ex.
rastande Lunda socken (Erkan, Kiladalen),
Nyköping 18.2 - 31.3 (Henrik Andersson
m.fl.). 560 ex. rastande Öknamaden, Floda,
Katrineholm 28.2 (Pelle Moqvist, Krister An-

dersson). 700 ex. födosökande Vadsjön, Nyköping 22.3 (Jonny Werdin).
Största antalet > 500 ex (september-november):
Max 8000 ex. rastande Skåraområdet, Nyköping 30.9 - 1.11 (Lennart Wahlén m.fl.). 600
ex. rastande Rällingefälten, Nyköping 1.10
(Lennart Wahlén).
Stor sträcksiffra >500 ex (oktober): 850 ex.
sträckande Skundern, Flen 27.10 (Jukka
Väyrynen).
Vinterfynd (december): 1 ex. rastande Marieberg, Yngaren, Katrineholm 15.12 (John-Erik
Nyman, Marie-Louise Nyman). Max 2 ex.
rastande Ekeby våtmark, Eskilstuna 3-20.12
(Johan Mellquist, Leif Carlsson, m.fl.).
Tundrasädgås (Anser fabalis rossicus)

Fåglar av rasen tundrasädgås ses i hela rapportområdet numera, och säkerligen finns det
ännu fler individer som inte rapporteras då
man inte bemödar sig att försöka skilja tundrasädgås från tajgasädgås, vilket inte är så lätt
heller. Det verkar ändå som om vi har mer
av tundrasädgås i vårens rastande flockar av
sädgäss, främst i de flockar som finns kring Kiladalen och i Skåraområdet i Nyköping.
Största antalet: Max 700 ex. rastande Erkan,
Nyköping 9.3 (Kalle Brinell).
Spetsbergsgås (Anser brachyrhynchus)

Från våren ett bättre utfall än fjolårets 35 ex,
nu från 2019 74 ex. Hösten gav ett likvärdigt
resultat med 37 ex 2018, men då var hela 28
ex sträckande i en flock, och nu 2019 var det
38 ex, och av dessa var det 20 sträckande fåglar. Alltså höstfåglarna i princip samma mängd
de två senaste åren. Gör vi ett uttag/månad så
blir antalet individer för februari 28 ex, mars
44 ex, maj 1 ex, september 28 ex och oktober
9 ex.
Samtliga fynd/kommun:
Eskilstuna, max 12 ex. rastande Lundbyfälten,
Eskilstuna 14-16.3 (Kent Carlsson m.fl.). 7
ex. rastande Örsta gård, Stenkvista, Eskilstuna 14.3 (Johan Mellquist). 1 ex. förbiflygande
Närsjötornet, Sandbankarna, Eskilstuna 17.4
(Edwin Sahlin). 19 ex. sträckande SV Torshälla huvud, Eskilstuna 13.9 (Sten Ljungars,
Kent Carlsson). 1 ex. rastande Ekeby våtmark,
Eskilstuna 16-24.9 (Leif Carlsson m.fl.). 1 ex.
sträckande SV Torshälla huvud, Eskilstuna
21.9 (Sten Ljungars, Kent Carlsson).
Katrineholm, 1 ex. Solvik, Valla, Katrineholm
30.3 (Håkan Lernefalk).

Kungsör, 7 ex. rastande Hagstafälten, Kungsör
27.10 (Roger Holmberg).
Nyköping, max 12 ex. rastande Skåraområdet,
Nyköping 17.2 - 9.4 (Jan Hägg m.fl.). Max 12
ex. rastande Lunda (socken) (Erkan, Kiladalen), Nyköping 18.2 - 18.3 (Jan Gustafsson
m.fl.). 1 ex. väg 223, Nyköping 8.3 (Niklas
Liljebäck). 1 ex. rastande Labromaden, Labro
ängar, Nyköping 16-24.3 (Peter Lantz m.fl.).
Max 11 ex. rastande Vadsjön, Nyköping 1623.3 (Kerstin Spjuth, Björn Erixon m.fl.). 1
ex. rastande Hårsta våtmark, Nyköping 16.5
(Jan Hägg). 1 ex. förbiflygande Svanvikens
plattform, Svanviken, Nyköping 20.9 (Johan Meyer). Max 7 ex. rastande Skåraområdet, Nyköping 30.9 - 31.10 (Lennart Wahlén
m.fl.). 1 1K+ rastande Syran, Marsäng, Nyköping 3.10 (Thomas Larsson).
Trosa, 1 ex. rastande Tureholmsviken, Trosa
16-19.10 (Claes Leijon m.fl.).
Vingåker, max 4 ex. rastande Vingåkersslätten, Vingåker 23.2 - 10.3 (Lillemor Däckfors
m.fl.). Max 11 ex. rastande Nordvästra Kolsnaren, Vingåker 12.3 - 2.4 (Ronny Nilsson
m.fl.).
Bläsgås (Anser albifrons)

Inte heller 2019 rapporteras några vinterfynd,
alltså från månaderna januari och december.
Från våren däremot som vanligt stora mängder av bläsgäss som rastar i Skåraområdet,
Stigtomta. 2019 gav ett årsrekord på maxantalet för våren med 1620 ex. Tidigare rekordet var 1500 ex från 2017. Höstens antal av
arten är mer modesta, totalt 177 ex. Av dessa
var det enbart 25 ex som max i Skåraområdet. Varför vill inte gässen rasta här på hösten
när det är så extremt många under våren kan
man fråga sig. De första bläsgässen på våren
kommer samtidigt som sädgässen, men artens
topp ligger i andra veckan av april, och stora
flockar är kvar in i maj, då sädgässen redan har
lämnat området.
Största antalet (vår och höst/respektive lokal):
Vår, max 1620 ex. rastande Skåraområdet,
Nyköping 17.2 - 6.5 (Jan Hägg m.fl.). Max
224 ex. rastande Lunda socken (Erkan Kiladalen), Nyköping 20.2 - 18.3 (Hans Norelius
m.fl.). Max 250 ex. rastande Vadsjön, Nyköping 9.3 - 8.4 (Kerstin Spjuth m.fl.). Max 40
ex. rastande Svanviken, Nyköping 9-11.3 (Johan Meyer m.fl.). Max 40 ex. rastande Labro
ängar, Nyköping 16-19.3 (Peter Lantz m.fl.).
22 ex. sträckande Utsiktsberget, Västergården,
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Trosa 16.3 (Raul Vicente, Rikard Anderberg).
34 ex. rastande Vadsbro, Gnesta 17.3 (Yngve
Meijer m.fl.). 36 ex. sträckande N Nävekvarns
klint, Nyköping 19.3 (Kalle Brinell). 20 ex.
födosökande Västerljungskorset, Västerljung,
Trosa 23.3 (Örjan Jitelius). 22 ex. sträckande
N Hästnäs, Strängnäs 23.3 (Johan Skutin). 25
ex. rastande Spetebysjön, SO Valla, Katrineholm 23.3 (Per Flodin). 42 ex. födosökande
Brännelund strandäng, Sörfjärden, Eskilstuna
4-6.4 (Hans Herdegen, Lars Broberg). 25 ex.
rastande Lundins kulle, Näsby, Ålspångaviken,
Flen 6.4 (Per Flodin, Andreas Grabs, Maria
Gustavsson m.fl.). 30 ex. sträckande O Västra
Kovik, Nyköping 6.4 (Mats Andersson, Marianne Mattiasson, Lillemor Däckfors m.fl.). 33
ex. sträckande NO Ängudden, Ramnöflagen,
Nyköping 6.4 (Fredrik Enoksson).
Höst, 1 ex. rastande Närkemaderna, Marsviken, Nyköping 1.8 (Jan Karlsson, Jan Gustafsson). Max 25 ex. rastande Skåraområdet, Nyköping 30.9 - 20.10 (Lennart Wahlén m.fl.).
40 ex. rastande Tureholmsviken, Trosa 19.10
(Janne Oldebring). 24 ex. rastande Hårsta våtmark, Nyköping 19.10 (Johan Bergkvist). 60
ex. rastande Ekeby våtmark, Eskilstuna 19.10
(Leif Carlsson). 27 ex. sträckande SV Kvicksundsbron, Eskilstuna 27.10 (Jacob Rudhe).
Fjällgås (Anser erythropus)

Från året har det noterats två fåglar, båda från
hösten. En av dessa sågs på flera platser i norra
delen av rapportområdet och den andra höll
till vid Skåraområdet, Stigtomta med sädgäss.
Samtliga fynd: 1 ex. rastande Gorsingeholm,
Strängnäs - Ekeby våtmark, Eskilstuna 1426.9 (Kjell Thorsén, Leif Carlsson m.fl.). 1
ex. rastande Kjulstaåkrarna, Skåraområdet,
Nyköping 30.10 - 1.11 (Jan Sjöstedt, Ingvar
Jansson m.fl.).
Knölsvan (Cygnus olor)

Under året tre större ansamlingar med mer än
200 ex. Som förra året är två av dessa från
kända lokaler, Näsnaren i Katrineholm samt
från Lagunen, Tynnelsö i Strängnäs.
Största antalet (>200 ex): 200 ex. rastande Saxviken, Nyköping 12.3 (Alf Lettesjö). Max 226
ex. födosökande Lagunen, Tynnelsö, Strängnäs
6.10 - 4.11 (Petter Sundin, Fredrik Hellner).
201 ex. rastande Näsnaren, Katrineholm 6.10
(Krister Aronsson, Ulrika Ahlblom, Krister
Andersson m.fl.).
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Mindre sångsvan (Cygnus columbianus)

Under våren (mars - april) noterades totalt
66 ex, att jämföra med fjolåret 2018 då det
sågs endast 17 ex. Från hösten (oktober- november) 2019 noterades 20 ex, att jämföra
med 2018 då endast 4 ex bokfördes. Vi ser
nästan alltid svängningar mellan åren, och en
klar tendens är att fler exemplar ses under våren än på hösten, vilket nog har att göra med
att vi har fler flockar av sångsvan som rastar
under våren än under hösten. Allt som oftast
hittar man ju mindre sångsvan bland rastande
sångsvan. Från december finns två fynd med
3+1 ex av sträckande fåglar. Det blir allt "vanligare" med fynd, och då oftast sträckande,
under de så kallade vintermånaderna, januari
och december, även om det inte under 2019
noterades någon individ under januari.
Samtliga fynd:
Mars, max 2 ex. rastande området kring Erkan, Kiladalen, Nyköping 1-17.3 (Lennart
Wahlén m.fl.). 20 ex. sträckande NO Gamla
Klubbetorp, Björkvik, Katrineholm 8.3 (Kalle Brinell). 8 ex. rastande Vingåkersslätten,
Vingåker 10-11.3 (Ronny Nilsson m.fl.). 2 ex.
födosökande Brene gärde, Vingåker 12.3 (Jan
Ridell). 1 ex. rastande Djulö allé, St. Djulö,
Katrineholm 14-17.3 (Bengt E Larsson, Raimo Laurila). 1 ex. rastande Sävsta gård, Vingåker 15.3 (Jan Ridell). Max 2 adult rastande
Lundby - Kovakärret, Malmköping, Flen 1517.3 (Jukka Väyrynen). Max 2 ex. rastande
Hållsta, Eskilstuna 16-20.3 (Kent Carlsson
m.fl.). 3 ex. rastande Snesta, Nyköping 16.3
(Göran Altstedt, Samuel Wivstad). 3 ex. rastande Hallsta, Gåsinge-Dillnäs, Gnesta 17.3
(Erik Widuss m.fl.). Max 2 ex. rastande Stora
Malm, Katrineholm 17-19.3 (Hans Karlsson,
Bernth Andersson m.fl.). 2 ex. rastande Sjösa
gård, Nyköping 17.3 (Morgan Andersson, Peter Lantz). 1 ex. sträckande Bara, Oxelösund
18.3 (Kalle Brinell). Max 2 ex. rastande fälten kring Väderbrunn - Stora Kungsladugården, Nyköping 19-21.3 (Ingvar Jansson m.fl.).
8 ex. sträckande NO Malmköping sandtäkt,
Flen 23.3 (Andreas Grabs, Håkan Nord). 5 ex.
sträckande NO Lundby grusgrop, Eskilstuna
25.3 (Kent Carlsson).
April, max 2 ex. rastande Morjanå, Vingåker
19-24.4 (Benny Modig, Ann-Katrin Modig).
Oktober, 1 adult sträckande SV Femörehuvud,
Oxelösund 17.10 (Kalle Brinell). 1 adult rastande Ekedal, Eskilstuna 28.10 (Kent Carlsson). 4 adult sträckande V Kvicksundsbron,
Eskilstuna 28.10 (Viktor Eriksson, Yonas Erics-

son m.fl.). 3 ex. sträckande SV Vattentornet,
Oxelösund 29.10 (Lennart Wahlén, Kalle Brinell).
November, 5 ex. rastande Vadsjön, Nyköping
4.11 (Olle Pers). 4 adult sträckande SV Ådö,
Västra Båven, Flen 5.11 (Ralf Lundmark).
1 ex. sträckande SV Marviken, Brannäs våtmark, Oxelösund 6.11 (Tommy Knutsson). 1
ex. sträckande SV Brannäs våtmark, Oxelösund 30.11 (Tommy Knutsson).
December, 3 ex. sträckande SV Marviken, Brannäs våtmark, Oxelösund 2.12 (Tommy Knutsson). 1 adult sträckande S Blommenhovsvägen, Nyköping 10.12 (Lennart Wahlén).
Sångsvan (Cygnus cygnus)

34 häckningar inrapporterade, att jämföra
med fjolårets 30 häckningar. Det ligger alltså
i nivå med vad som brukar rapporteras. Man
kan misstänka att det finns fler par och att
alla dessa inte rapporteras. Vid två tillfällen
inventerades hela Kiladalen i Nyköping efter
rastande sångsvanar på våren och då räknades max 385 ex. 8.3 och max 1050 ex. 17.3
(Henrik Andersson).
Häckningar:
Eskilstuna, 1 häckning Nasen, Eskilstuna 30.5
- 9.6 (Kjell-Arne Larsson m.fl.). 1 häckning
Stora Sundby, Eskilstuna 25.6 (Roland Svensson).
Flen, 1 häckning Lida viltvatten, Flen 27.4 6.7 (Per Flodin m.fl.). 1 häckning Dunkern,
Flen 28.9 (Carl-Åke Lindsten).
Gnesta, 1 häckning Haversjön, Björnlunda,
Gnesta 4.4 - 23.6 (Olle Wahlström m.fl.).
1 häckning Rudsjön, Gnesta 6-14.5 (Bertil
Karlsson).
Nyköping, 1 häckning Långbromaden, Nyköping 31.3 - 17.4 (Kerstin Spjuth m.fl.). 1
häckning Järpsätter-Ytterbo våtmark, Ytterbo,
Nyköping 6.4 - 24.5 (Mats Andersson m.fl.).
1 häckning Grinda våtmark, Nyköping 8.4 25.7 (Marianne Mattiasson m.fl.). 1 häckning
Stärkelsedammen, Nyköping 9.4 - 12.5 (Jan
Karlsson m.fl.). 1 häckning Göksättersjön, Segerstad, Nyköping 11.4 (Morgan Andersson).
1 häckning Vadsjön, Nyköping 24.4 - 21.8 (Jan
Sjöstedt m.fl.). 1 häckning Skåra viltvatten,
Skåraområdet, Nyköping 24.4 - 6.5 (Jan Sjöstedt m.fl.). 1 häckning Sättertorpskärret, Nyköping 5.5 - 24.7 (Lars Danielsson m.fl.). 1
Hustorp, Nyköping 15.5 (Jan Sjöstedt m.fl.).
1 häckning Långsjön, Ålbäck, Nyköping 24.5
- 10.6 (Björn Erixon m.fl.). 1 häckning Sjösa-

viken (södra), Nyköping 2-15.6 (Peter Lantz
m.fl.). 1 häckning Starrkärret, Nyköping 15.6
(Raimo Laurila). 1 häckning Nystugedammen,
Nyköping 25.6 (Raimo Laurila). 1 häckning
Onsberga viltvatten, Nyköping 24.7 (Mats
Andersson). 1 häckning Västra Lundbydammen, Nyköping 2.8 (Leif Carlsson).
Strängnäs, 1 häckning Gorsingeholms våtmark, Strängnäs 8.4 - 3.7 (Leif Ekblom m.fl.).
1 häckning Östra delen, Valnaren, Strängnäs
22.4 (Leif Ekblom m.fl.). 1 häckning Södra
delen, Valnaren, Strängnäs 22.4 - 13.7 (Yngve
Meijer). 1 häckning Norrlännamaden, Norrlänna, Strängnäs 23.4 - 17.5 (Leif Ekblom
m.fl.). 1 häckning Äleby våtmark, Strängnäs
24.4 (Bengt Aronsson). 1 häckning Viltvatten
syd Salby gård, Strängnäs 13.5 (Yngve Meijer). 1 häckning Gesta vilvatten, Gesta gård,
Strängnäs 20.5 - 24.7 (Petter Kappel m.fl.).
1 häckning Jägarlund, Edeby, Strängnäs 30.5
(Yngve Meijer). 1 häckning Lagunen, Tynnelsö, Strängnäs 31.5 - 6.6 (Petter Sundin). 1
häckning Öknasjön, Strängnäs, Strängnäs 2.6
(Kjell-Arne Larsson). 1 häckning L:a Datorp,
Bergaån, Strängnäs 9.7 (Leif Ekblom).
Trosa, 1 häckning Herrsättra våtmark, Trosa
18.4 (Örjan Jitelius). 1 häckning Brännvetens
våtmark, Rensjön, Trosa 4.5 (Örjan Jitelius).
Stora sträcksiffror (>200 ex): 240 ex. sträckande SV Vattentornet, Oxelösund 29.10 (Kalle
Brinell).
Stora antal (>200 ex):
Eskilstuna, max 200 ex. rastande Lundbyfälten, Eskilstuna 14-26.3 (Leif Carlsson m.fl.).
Katrineholm, max 250 ex. rastande Floden,
Katrineholm 27.2 - 5.4 (Pelle Moqvist m.fl.).
Max 300 ex. rastande Djulö allé, St. Djulö,
Katrineholm 8-14.3 (Bengt E Larsson m.fl.).
Max 300 ex. rastande Valla gård, Stora Malm,
Katrineholm 9-19.3 (Krister Andersson
m.fl.). Max 269 ex. rastande Hagbyberga, Katrineholm 10-15.3 (Pelle Moqvist, Krister Andersson). Max 250 ex. rastande Lundsjöåsen,
Lundsjön, Katrineholm 12.3 (Pelle Moqvist,
Anette Andersson, Bengt Larsson m.fl.).
Nyköping, max 301 ex. rastande Erkan, Nyköping 1-21.3 (Henrik Andersson m.fl.). Max
330 ex. rastande Fälten mot E4:an, Stora
Kungsladugården, Nyköping 9-13.3 (Anton
Johansson m.fl.). Max 360 ex. rastande Lövsund, Nyköping 9.3 (Kalle Brinell). Max 200
ex. födosökande Marsängsfälten, Stora Marsängs gård, Nyköping 11.3 (Jonny Werdin).
Max 300 ex. rastande Stångby, Tystberga, Ny-
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köping 16.3 (Göran Altstedt). Max 200 ex.
rastande Snestafälten, Snesta, Nyköping 16.3
(Samuel Wivstad). Max 200 ex. rastande Väderbrunn, Nyköping 19-21.3 (Björn Erixon,
Jan Sjöstedt m.fl.). Max 202 ex. rastande Råstafälten, Råsta, Nyköping 31.12 (Jan Hägg).
Trosa, max 275 ex. rastande Tureholmsfälten, NO Tureholms slott, Trosa 10-16.3 (Göran Andersson m.fl.). Max 239 ex. rastande
Lundby, Vagnhärad, Trosa 17.3 (Örjan Jitelius, Göran Andersson).
Vingåker, max 250 ex. födosökande Brenegärde – Sävstagärde, Vingåker 12-13.3 (Jan
Ridell).
Grågås x kanadagås (Anser anser x Branta
canadensis)

Numera så många fynd i rapportområdet så
det är tämligen svårt att göra uppskattning
om hur många individer det rör sig om. Trots
att så pass många observationer görs är det
ovanligt få par av kanadagås och grågås som
ses göra en samhäckning. I år endast en sådan
rapport. Ser vi en brist på rapporter av dessa
"tråkiga" individer?
Häckningar: 1 pulli pulli/nyligen flygga ungar
Torshälla huvud, Eskilstuna 6.6 (Sten Ljungars), tillsammans med sina föräldrar av respektive art.
Nilgås (Alopochen aegyptiaca)
(-2018:1/1) (2019:1/1)

Stora Garkast, Hartsö skärgård, Nyköping 6.6
(Jan Karlsson, Lennart Wahlén). 3 ex. pulli/
nyligen flygga ungar Hävringe, Oxelösund 8.8
(Jan Karlsson, Lennart Wahlén, Björn Johansson m.fl.).
Första fynd: 1 ex. förbiflygande Marviken,
Brannäs våtmark, Oxelösund 16.2 (Tommy
Knutsson).
Mandarinand (Aix galericulata)
(-2018:44/52) (2019:0/0)

Inga fynd under 2019. Ett tillägg från 1992
har inkommit.
Tillägg: 1 adult födosökande Vilsta, Eskilstunaån, Eskilstuna 4.5 1992 (Kjell Ericsson).
Årta (Anas querquedula)

En konstaterad häckning och totalt finns det
rapporter om individer i häckningstid från
fjorton olika lokaler. Det är något fler än tidigare år. Två individer sågs den 8:e oktober
i Näsnaren, vilket är tangerat fenologirekord
för vårt rapportområde. Förra gången gällde
det en hona som sågs i Ytterbo våtmark den
8:e oktober år 2017.
Häckningar: 3 pulli födosökande Sjöholmskärret, Näsnaren, Katrineholm 21.7 - 14.8
(Bernth Andersson, Monica Ström).
Sista fynd: 2 ex. rastande Sjöholmskärret,
Näsnaren, Katrineholm 8.10 (Pelle Moqvist,
Anette Andersson, Gerd Karlsson m.fl.).

Andra fyndet för rapportområdet av denna
art som är upptagen på EU:s förteckning över
invasiva arter. Vilket innebär att den bl.a. är
förbjuden att importera till EU och föras in i
Sverige. Om du ser vad du misstänker är nilgås – rapportera in det via Artportalen, www.
artportalen.se. Naturvårdsverket har utökat
Mårdhundsprojektets uppdrag till att även
omfatta bekämpning av nilgås.
Samtliga fynd: 1 ex. rastande Vingåkersslätten
mellersta delen, Vingåker 23.3 (Ronny Nilsson, Lillemor Däckfors, Per Flodin m.fl.)

Skedand (Anas clypeata)

Gravand (Tadorna tadorna)

Säkerställda häckningar finns från tolv stycken lokaler vilket är i nivå med föregående år.
Utöver dessa finns det rapporter från cirka 60
stycken lokaler angående fåglar i häckningstid.
Under januari månad sågs 14 individer. Rapporter om stora ansamlingar finns från hösten där största antalet är 330 exemplar från
Stadsfjärden, Nyköping. Dessa ansamlingar är
långt ifrån så stora som förra året då största

Häckningar konstaterades från två lokaler vilket är i paritet med föregående år. Noterbart
för i år är att en individ observerades redan
den 16:e februari vid Brannäs våtmark, vilket
är det tidigaste fyndet någonsin i vårt rapportområde. Även noterbart är att inga inlandsfynd gjordes i år.
Häckningar: 6 ex. pulli/nyligen flygga ungar
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Inga konstaterade häckningar har rapporterats
för i år. Däremot finns det rapporter från cirka
40 lokaler angående fåglar under häckningstid. Det är i paritet med föregående år. Ett
höstfynd finns från Hävringe den 26:e november. Det är det näst senaste fyndet från rapportområdet. Det allra senaste fyndet är från
Nyköpings hamn den 5:e december år 2006.
Sent höstfynd:1 ex. Hävringe, Oxelösund
26.11 (Niklas Liljebäck).
Snatterand (Anas strepera)

antalet var 1500 exemplar från Näsnaren, Katrineholm.
Vinterfynd (januari): 4 i par rastande Edanöbron, Trosa 1-5.1 (Janne Oldebring, Lennart
Wahlén m.fl.). 7 ex. rastande Kylvattendammen - Oxelösunds hamn - Hummelvik, Nyköping 1-27.1 (Per Flodin, Göran Andersson,
Jukka Väyrynen m.fl.). 2 hane stationär Djulökvarn, Katrineholm 2-10.1 (Gunilla Carlsson, Leif G Carlsson, Bengt E Larsson m.fl.).
1 hane rastande Fors, Nyköpingsån, Nyköping
10.1 (Kalle Brinell).
Stora antal >200 exemplar: 265 ex. födosökande Lagunen, Tynnelsö, Strängnäs 9.8 (Petter
Sundin). 230 ex. rastande Sjösaviken (norra),
Nyköping 23.9 (Jan Hägg). 300 ex. födosökande Lilla Näsnaren, Katrineholm 27.9
(Ronny Melbéus, Roland Jidling). 330 ex. rastande Stadsfjärden, Nyköping 20.10 (Lennart
Wahlén).
Bläsand (Anas penelope)

Även i år har det setts ett antal vinterfynd
spridda över rapportområdet. Största dagsumman av sträckande fåglar gjordes 10:e oktober
då 5160 exemplar sågs passera Femöre, vilket
är den näst största dagsumman någonsin i vårt
rapportområde.
Vinterfynd: 5 ex. stationär Ekeby våtmark,
Eskilstuna 4-17.1 (Yonas Ericsson, Leif Carlsson, Göran Polhede m.fl.). 2 ex. stationär Abborrkammaren, Skäret, Nyköping 14.1 (Mats
Andersson).
Stora sträcksiffror: 5160 ex. sträckande SV
Femörehuvud, Oxelösund 15.10 (Kalle Brinell, Jan Sjöstedt).
Stora antal: 600 ex. stationär Vadsjön, Nyköping 28.10 (Jonny Werdin).
Gräsand (Anas platyrhynchos)

Vissa år kan större mängder gräsänder ses
under senhöst och vinter. I år under januari
månad sågs cirka 1500 stycken gräsänder stationärt i Kylvattendammen, Oxelösund.
Största antalet: 1500 ex. rastande Kylvattendammen, Oxelösund 6-22.1 (Teet Sirotkin,
Jeanin Day, Kalle Brinell m.fl.).
Stjärtand (Anas acuta)
Några sommarfynd brukar ses varje år och i
år sågs 9 exemplar vid Näsnaren. Några vinterfynd har även gjorts i år, vilket det brukar
göras de flesta år. Inga möjliga häckningar har
observerats i vårt rapportområde.

Sommarfynd (20 maj-31 juli): 9 ex. rastande
Sjöholmskärret, Näsnaren, Katrineholm 14.7
(Pelle Moqvist).
Vinterfynd: 1 hona Damm 1, Ekeby våtmark,
Eskilstuna 1.1 (Kent Carlsson, Peter Carlsson). 1 hane stationär Gamla Oxelösund Kylvattendammen - Jogersö - Femöre kanal,
Oxelösund 2-23.1 (Bertil Karlsson, Jan Gustafsson, Anders Jönsson m.fl.). 1 ex. födosökande Järpsätter-Ytterbo våtmark, Ytterbo,
Nyköping 31.12 (Björn Johansson).
Kricka (Anas crecca)

Häckningar rapporterades från tre lokaler
under året. Det är i nivå med året innan då
häckningar från två lokaler observerades, men
lägre än tidigare år då det har varit omkring sex
stycken häckningar per år. Flera vinterfynd har
gjorts utspridda i rapportområdet.
Häckningar: 9 ex. pulli/nyligen flygga ungar
Nygårds viltvatten, Nyköping 25.6 (Niklas Liljebäck). 10 pulli Första dammen, Brannäs våtmark, Oxelösund 26.6 (Tommy Knutsson). 1
adult hona bo, ägg/ungar observerad Bodalen,
Svarthålet, Nyköping 14.7 (Alf Lettesjö).
Vinterfynd (januari): 10 ex. rastande Kylvattendammen, Oxelösund - Brannäs våtmark, Oxelösund 8-30.1 (Thomas Larsson,
Tommy Knutsson m.fl.). 2 hona födosökande
Ekeby våtmark, Eskilstuna 11-13.1 (Johan
Mellquist, Yonas Ericsson m.fl.). 2 i par stationär Diket och dikets utlopp, Brandholmen,
Nyköping 18-29.1 (Mats Andersson, Lennart
Wahlén m.fl.). noterad Ängstugans fågeltorn,
Nyköping 19.1 (Ulrika Ahlblom, Katarina Boström). 7 ex. rastande Hävringe, Oxelösund
23.1 (Ulrik Lötberg, Kalle Brinell, Lennart
Wahlén m.fl.). Vinterfynd (december): 6 ex.
rastande Diket och dikets utlopp, Brandholmen, Nyköping 1.12 (Lennart Wahlén). 1
honfärgad rastande Örsbaken, norra delen,
Nyköping 4.12 (Lennart Wahlén, Jan Karlsson). 1 honfärgad födosökande Grinda våtmark, Nyköping 15.12 (Marcus Oldebring,
Janne Oldebring). 6 ex. rastande Ekeby våtmark, Eskilstuna 29.12 (Magnus Brandel).
Rödhuvad dykand (Netta rufina)
(-2018:6/8) (2019:1/2)

Rapportområdets sjunde fynd gjordes i år gällande två hanar som rörde sig mellan Labro
ängar och Marsäng i Nyköpings kommun. Senaste fyndet i vårt rapportområde dessförinnan gjordes år 2018 då ett par uppehöll sig
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i Näsnaren i Katrineholms kommun under
cirka en veckas tid. Innan dess får man gå tillbaks till år 2010 för att hitta ett fynd av arten
då en hona sågs i området kring Marsäng och
Marsviken.
Samtliga fynd: 2 hane rastande Sjösaviken,
Labro ängar - Marsäng, Nyköping 22-25.9
(Sofi Nordfeldt, Peter Lantz, Ronny Melbéus
m.fl.).
Brunand (Aythya ferina)

Bergand (Aythya marila)

Från året finns inlandsfynd från nio stycken
olika lokaler vilket är i nivå med tidigare år.
Största antalet under året var 1000 individer
som sågs stationära i Stjärnholmsviken. Det
är det lägsta antalet sedan år 2008 då största
rapporterade antalet var 500 individer.
Stora antal: 1000 ex. stationär Stjärnholmsviken, Oxelösund 1.1 (Per Flodin, Göran Andersson, Jukka Väyrynen). 680 ex. rastande
Fiskarstuviken, Bara, Oxelösund 10.3 (Kalle
Brinell). 650 ex. rastande Sjösaviken (norra),
Labro ängar, Nyköping 6.5 (Lennart Wahlén).

Tre konstaterade häckningar under året är i
nivå med föregående år. I Näsnaren sågs som
brukligt ett större antal under sensommar och
höst. Årets summa på 320 exemplar är den
största i rapportområdet sedan år 2016 då
cirka 400 exemplar sågs, även det i Näsnaren.
Häckningar: 8 pulli Jättne viltvatten, Strängnäs 27.6 (Yngve Meijer). 8 pulli Tegnebols
våtmark, Katrineholm 14.7 (Esbjörn Dahl). 2
pulli Lagunen, Tynnelsö, Strängnäs 17.7 (Petter Sundin).
Stora antal: 320 ex. rastande Näsnaren, Katrineholm 7.8 (Krister Andersson).

En hane av denna hybrid sågs rastande i Gamla Oxelösund. Det bedöms vara samma återvändande individ som även sågs år 2015 och
2017 i Oxelösunds kommun.
Samtliga fynd: 1 hane rastande Småbåtshamnen, Gamla Oxelösund, Oxelösund 22.1
(Kalle Brinell).

Ringand (Aythya collaris)
(-2018:1/1) (2019:1/1)

Vigg x bergand (Aythya fuligula x marila)
(-2018:2/2) (2019:1/1)

Rapportområdets andra fynd av ringand gjordes i år i Nyköpings kommun. Till mångas
glädje stannade den till i vårt område under
en längre tid, från 21:a maj till 6:e juni. Fågeln sågs först i Ytterbo våtmark innan den
förflyttade sig till den nyligen restaurerade
våtmarken Långsjön, för att sedan återkomma
till Ytterbo. Det första fyndet, även det var en
hane, gjordes år 2013 i Oxelösunds kommun
som även det var en stationär fågel.
Samtliga fynd: 1 hane rastande Ytterbo våtmark - Långsjön, Ålbäck, Nyköping 21.5 - 6.6
(Jan Hägg, Jan Rosenfeld, Mikael Gemsiö
m.fl.).
Vigg (Aythya fuligula)
Som brukligt rastade ett större antal vigg
längs kusten vid Nyköping och Oxelösund.
Årets största fyndsumma på 42000 exemplar
är i nivå med tidigare år.
Stora antal: 36000 ex. rastande Småbåtshamnen Gamla Oxelösund, Oxelösund 22.1
(Kalle Brinell). 40000 ex. rastande Stegeludden, Oxelösund 23.1 (Kalle Brinell, Ulrik
Lötberg, Lennart Wahlén m.fl.). 42000 ex.
rastande Gamla Oxelösund, Oxelösund 23.1
(Ulrik Lötberg, Kalle Brinell, Lennart Wahlén
m.fl.).
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Brunand x vigg (Aythya ferina x fuligula)
(-2018:3/4) (2019:0/0)

Två fynd gjordes av denna hybrid under året.
En hane som rörde sig mellan Gamla Oxelösund och Sjösaviken i Oxelösunds och Nyköpings kommuner, samt en hona som sågs i
Fiskarstugeviken i Oxelösunds kommun. Hanen bedöms vara samma återvändande individ
som har observerats i området sedan år 2015.
Samtliga fynd: 1 hane rastande Gamla Oxelösund - Fiskarstugeviken – Sjösaviken, OxeRingand
Foto: Morgan Andersson

Praktejder
Foto: Leif Nyström, www.leifnystrom.com

lösund och Nyköping 22.1 - 23.3 (Kalle Brinell, Anton Johansson m.fl.). 1 hona rastande
Fiskarstugeviken, Oxelösund 19.3 (Kalle Brinell).
Praktejder (Somateria spectabilis)
(-2018:36/39) (2019:2/2)

Under maj och juni sågs två hanar som till
många fågelskådares glädje visade sig bli
stationära i området. Den ena hanen sågs i
Ålöfjärden i Oxelösunds kommun medan den
andra hanen sågs vid Kvarsebo färjeläge i den
del av Norrköpings kommun som tillhör vårt
rapportområde. Arten är sedan år 2016 årlig i
rapportområdet.
Samtliga fynd: 1 adult hane rastande Ålöfjärden, Oxelösund 10.5 - 15.6 (Lars Sundin, Leif
Nyström, Jan Sjöstedt m.fl.). 1 hane rastande
Kvarsebo färjeläge, Säter, Norrköping 10.5 12.6 (Mats Holmkvist m.fl.).
Ejder (Somateria mollissima)

Likt de flesta tidigare år gjordes ett fåtal inlandsfynd. I år gjordes dessutom observatio-

ner från Hjälmaren som saknade fynd förra
året.
Inlandsfynd: 1 hane sträckande O Torshälla
huvud, Eskilstuna 2.4 (Sten Ljungars, Monica
Ljungars). 9 ex. stationär Norrsundet, Hjälmaresund, Eskilstuna 19.4 (Ulf R Larsson). 4
ex. rastande Prästhällen, Prästfjärden, Strängnäs 1.5 (Markku Kemppi).
Svärta (Melanitta fusca)

Antalet inlandsfynd är i nivå med tidigare år
då 11 exemplar sågs under våren och 44 exemplar under hösten. Häckningar finns rapporterade från tre lokaler vilket även det är i
nivå med tidigare år. Noterbart är att en häckning finns från Trosa kommun, vilket enbart
är det fjärde året som detta har rapporterats
in på Artportalen. Några januarifynd brukar
göras varje år, så även detta år.
Häckningar: 6 ex. (1 hona + 5 pulli) Gubbhäll/Tärnhäll och skären runt om, Askö, Trosa
23.7 (Ragnar Lagerkvist, Karin Lagerkvist).
20 ex. pulli/nyligen flygga ungar Vattungarna, Oxelösund 8.8 (Jan Karlsson, Lennart
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Wahlén, Björn Johansson m.fl.). 240 ex. pulli/
nyligen flygga ungar Hävringe, Oxelösund 8.8
(Jan Karlsson, Lennart Wahlén, Björn Johansson m.fl.).
Vinterfynd (januari): 2 ex. stationär Örsbaken,
Oxelösund 1-7.1 (Tommy Knutsson m.fl.). 1
ex. förbiflygande Femöreflagen, Femöre, Oxleösund 13.1 (Björn Erixon, Gregorio Para).
3 ex. förbiflygande Själklubbarna, Nyköping
23.1 (Lennart Wahlén, Jan Karlsson, Kalle
Brinell m.fl.). 4 ex. rastande Rödgrunden,
Nyköping 23.1 (Ulrik Lötberg, Kalle Brinell,
Lennart Wahlén m.fl.).

Storskrake (Mergus merganser)

I Mälaren och Hjälmaren har det likt föregående år setts flockar på uppemot 1000 exemplar.
Stora antal: 2000 ex. födosökande Sörfjärden Ö Kinglötsudde - N Lindön, Sörfjärden,
Strängnäs 10.11 (Leif Carlsson). 1000 ex. födosökande Östra Hjälmaren från Hjälmaresund, Eskilstuna 17.11 (Leif Carlsson).
Småskrake (Mergus serrator)

Sjöorre (Melanitta nigra)

För inlandet var det en rätt bra vår då cirka
250 individer sågs, medan hösten var bland
de sämsta någonsin då ynka nio individer noterades.

Femte året i rad utan rapporterade häckningar från Mälaren eller Hjälmaren. Dock så har
det setts ett fåtal exemplar under häckningstid. Noterbart för i år är fyndet av 7 stycken
honfärgade fåglar från sjön Skundern i Flens
kommun den 27:e oktober. Senaste fyndet
från Flens kommun var år 2017 då en hona
sågs, även den i Skundern.

Alfågel (Clangula hyemalis)

Järpe (Tetrastes bonasia)

I år i inlandet sågs två exemplar under våren
och 13 exemplar under hösten vilket är i nivå
med de senaste åren.
Inlandsfynd: 2 i par rastande Torpagrund,
Kungsör 29.4 (Ralf Lundmark). 10 ex. sträckande V Torshälla huvud, Eskilstuna 19.10
(Sten Ljungars, Kent Carlsson). 1 hane rastande Lilla Näsnaren, Katrineholm 28.10
(Krister Aronsson). 1 ex. rastande Ekeby våtmark, Eskilstuna 28.10 - 3.11 (Yngve Meijer,
Jorma Jokinen, Johan Mellquist m.fl.). 1 ex.
rastande Kvicksundsbron, Eskilstuna 29.10
(Joachim Strengbom, Johan Mellquist, Viktor
Eriksson).
Salskrake (Mergellus albellus)

Likt tidigare år har enstaka exemplar setts under sommaren i rapportområdet. Stora ansamlingar har som brukligt observerats i Näsnaren
under hösten, men även längs kusten har goda
antal rapporterats.
Sommarfynd: 1 adult hane rastande Strandstuviken, Nyköping 15.6 (Fredrik Enoksson). 1 honfärgad stationär Grinda våtmark, Nyköping 6.7
(Janne Oldebring). 2 honfärgad rastande Lagunen, Tynnelsö, Strängnäs 17.7 (Petter Sundin).
Stora antal: 500 ex. stationär Örsbaken, Oxelösund 1.1 - 10.2 (Per Flodin, Göran Andersson,
Jukka Väyrynen m.fl.). 350 ex. rastande Lilla
Näsnaren, Katrineholm 29.10 (Mats Andersson,
Marianne Mattiasson, Sven Jonsson m.fl.).
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Totalt 12 fynd av sammanlagt 15 järpar är rapporterade 2019. Järpar är observerade i samtliga kommuner inom rapportområdet utom i
Flen och Oxelösund. Årets fynd är väl spridda
i rapportområdet men merparten kommer,
som vanligt, främst från skogsområdena på
Mälarmården och Kolmården.
Häckningar: En konstaterad häckning finns
rapporterad. 3 pulli/nyligen flygga ungar Lilla
Göljen, Fjällmossen, Norrköping, 3.7 (Jon
Jörpeland).
Samtliga fynd: 1 hona Långmarens viltvatten,
Nynäs naturreservat, Trosa 11.1 (Örjan Jitelius). 1 ex. förbiflygande Nordliden, Eskilstuna 6.3 (Bruno Nordh). 2 ex. Nynäs naturreservat, Nyköping 23.3 (Georg Larsson). 1
hona Eknäsets naturreservat, Katrineholm
30.3 (Krister Aronsson, Ulrika Ahlblom). 1
ex. Eknäsets naturreservat, Katrineholm 1.5
(Ulrika Ahlblom). 1 ex. obs i häcktid, lämplig
biotop Abborrmossen norra, Åkers kronopark,
Strängnäs 4.5 (Kjell Thorsén). 1 ex. förbiflygande Skvalet, Vingåker 1.7 (Ronny Nilsson).
3 pulli/nyligen flygga ungar Lilla Göljen,
Fjällmossen, Norrköping, 3.7 (Jon Jörpeland).
1 adult Lilla Göljen, Fjällmossen, Norrköping,
3.7 (Jon Jörpeland). 1 hane födosökande Lillskogen, Nyköping 19.8 (Jan Sjöstedt). 1 ex.
förbiflygande Lilla Strandstugan, Nyköping
29.9 (Lennart Wahlén). 1 ex. Ringsjön, Trosa
7.12 (Claes Leijon, Ida Leijon).

Tjäder (Tetrao urogallus)

Den varma sommaren 2018 och även sommaren 2019 var gynnsamma för tjäderns reproduktionsframgång. Inga säkerställa häckningar
finns dock rapporterade. Någon systematisk
inventering har ej genomförts på de senaste
åren varför det är svårt att bedöma antalet
tjädrar inom rapportområdet. Det finns indikationer som tyder på att tjäderpopulationen
är ovanligt stark i hela landet för tillfället. Baserat på de fåtal rapporter om spelande tjädrar
(som mest fyra tuppar) erhålls inte någon
samlad bild över hur många spelande tuppar
eller spelplatser som finns inom rapportområdet. Flest spelande tuppar är rapporterade
från Gnesta och Nyköping. Som jämförelse
kan nämnas att 1998 fanns 97 kända tjäderspel i länet. Precis som förra året är tjädrar
observerade i samtliga rapportområdets kommuner utom i Oxelösund. Majoriteten av fynden kommer som vanligt från Mälarmården
och skogsområdena i södra delen av rapportområdet.

Orre (Lyrurus tetrix)

Från våren finns rapporter om spelande
orrtuppar på totalt drygt 20 lokaler inom
rapportområdet. Fynden av större antal spelande tuppar är som vanligt koncentrerade
till Mälarmården och Kolmården. Orrar finns
rapporterade från samtliga kommuner utom
Oxelösund. Centralt i rapportområdet finns
ett sammanhängande område, med i huvudsak jordbrukslandskap, helt utan fynd av orrar. Utifrån rapporterna är det svårt att dra
några säkra slutsatser om antalet orrar inom
rapportområdet. Det kan dock antas att häckningsframgången för orren, precis som tjädern, ökat de senaste åren tack vare de varma
somrarna.
Spel med fler än tre tuppar under våren har
rapporterats från följande lokaler: Stora Bötet, Nyköping (sju spelande), Hedmossen,
Flen (åtta spelande), Fjällmossen, Norrköping
(rapportområde Sörmland) (elva spelande).

Tjäderhöna
Foto: Leif Nyström, www.leifnystrom.com
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Rapphöna (Perdix perdix)

Under 2019 har rapphöns rapporterats från
sammanlagt åtta lokaler i rapportområdet.
Det handlar huvudsakligen om tillfälliga
observationer av enstaka eller ett par fåglar
men vid Stora Malm, Katrineholm, där utsättningar skett årligen de senaste åren, fanns
en större flock på upp till 30 fåglar under augusti-oktober. Sannolikt härstammar även de
övriga rapporterade rapphönsen från mindre
utsättningar i viltvårdande syfte.
Lokalerna med rapporterade rapphöns under
2019 var följande: Vadsjön, Nyköping. Erkan,
Nyköping. Stora Malm, Katrineholm. Sparreholm, Flen. Vadsbro gård, Flen. Lundbyfälten, Eskilstuna. Askare-Plångsta, Strängnäs.
Fjällstatorp, Strängnäs. Fynd av fåglar under
sen vår och sommar är intressanta och under 2019 gjordes följande två fynd av fåglar i
lämplig miljö under häckningstid, 2 ex. Vadsbro gård, Dunker, Flen 23.5 (Carl-Åke Lindsten). 1 adult Erkan, Nyköping 27.7 (Henrik
Andersson).
Vaktel (Coturnix coturnix)

Sammanlagt 64 vaktlar i hela rapportområdet under 2019 är en rejäl ökning jämfört
med förra året då endast 16 ex rapporterades. Årets antal ligger något över medelvärdet
för perioden 2000-2018 på 53 vaktlar/år och
uppträdandet 2019 får betraktas som rätt normalt jämfört med hur det har sett ut tidigare
under 2000-talet. Årets fynd är väl spridda i
rapportområdet med enstaka fynd i alla kommuner men med en mycket tydlig koncentration i södra delen av rapportområdet då drygt
hälften av årets 64 vaktlar rapporterades från
Nyköpings kommun. Årets 64 vaktlar fördelar sig i rapportområdet enligt följande, Nyköping 35, Strängnäs 11, Vingåker 8, Eskilstuna
3, Katrineholm 3, Flen 1, Gnesta 1, Oxelösund 1, Trosa 1.
Fynd (3 ex eller fler): 3 ex. spel/sång Öllsta,
Nyköping 22.5 - 27.7 (Henrik Andersson,
Lennart Wahlén, Björn Erixon m.fl.). 3 ex.
spel/sång Gorsingeholm, Strängnäs 1.6 - 27.8
(Kjell Thorsén, Ulf Gustafsson, Yngve Meijer m.fl.). 3 ex. spel/sång Österåker, Vingåker
5-8.6 (Ronny Nilsson, Krister Aronsson, Monica Jansson m.fl.). 3 ex. spel/sång Spelvik,
Nyköping 15.6 (Samuel Wivstad, Adam Stålnäbb). 3 ex. spel/sång Aspafälten, Nyköping
15.6 (Samuel Wivstad, Adam Stålnäbb). 4 ex.
rastande Lötfälten, Gorsingeholm, Strängnäs
11-12.9 (Kjell Thorsén, Johan Mellquist).
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Smålom (Gavia stellata)

Sammanlagt 80 smålommar fördelat på 44
fynd under 2019 är något fler än vad som rapporterades de två senaste åren. Antalet faller
dock väl in i mönstret från tidigare år under
2000-talet och uppträdandet får betraktas
som normalt. Merparten av fåglarna sågs som
vanligt längs kusten under vår och höst och
endast två fynd gjordes på inlandslokaler. Inga
rapporter om högre sträcksiffror finns från
2019.
Inlandsfynd: 1 ex. sträckande NV Torshälla
huvud, Eskilstuna 27.5 (Sten Ljungars). 2
ex. sträckande V Kvicksundsbron, Eskilstuna
27.10 (Jacob Rudhe).
Sommarfynd (juni-juli): 2 ex. Örsbaken, Oxelösund 11-19.6 (Tommy Knutsson). 1 adult
förbiflygande Stormbäcken, Norrköping 25.6
(Magnus Hallgren). 1 ex. förbiflygande Marviken, Oxelösund 4.7 (Tommy Knutsson). 2 ex.
stationär Örsbaken, Oxelösund 27.7 (Tommy
Knutsson).
Vinterfynd (januari och december): 1 ex. rastande Femöreflagen, Oxelösund 10.1 (Kalle
Brinell). 1 ex. förbiflygande Marviken, Oxelösund 5.12 (Tommy Knutsson). 2 ex. Örsbaken, Oxelösund 16-22.12 (Tommy Knutsson).
1 ex. rastande Yttre Hållsfjärden, Trosa 23.12
(Göran Andersson). 1 ex. rastande Femöreflagen, Oxelösund 25.12 (Jan Karlsson).
Storlom (Gavia arctica)

Från 2019 finns rapporter om säkerställd
häckningsframgång i 18 sjöar, i samtliga kommuner utom Vingåker och Oxelösund. Historiskt sett är Båven en av de sjöar i Sverige med
flest häckande storlommar. Baserat på inkomna rapporter kan dock ingen säker slutsats
dras kring storlommens häckningsframgång
i Båven 2019. En uppmaning är därför att
rapportera storlomsobservationer från Båven
så noggrant som möjligt. Koncentrationer av
adulta storlommar under eftersommaren och
tidig höst ses årligen i Gölsjön, Flens kommun. Från 2019 finns ett antal rapporter om
fler än 40 storlommar under perioden 5.816.9, med toppnoteringen 93 adulta fåglar
5.8 (Leif Carlsson).
Vinterfynd (januari och december): 1 ex. stationär Örsbaken, Oxelösund 23.1 (Tommy
Knutsson). 1-2 ex. stationär Örsbaken, Oxelösund 4.12-24.12 (Tommy Knutsson).
Smådopping (Tachybaptus ruficollis)

Smådoppingar under häckningstid har under

2019 rapporterats från totalt 28 lämpliga lokaler runt om i rapportområdet och på sju av
dessa lokaler kunde säkra häckningar konstateras. En bedömning utifrån rapporterna från
de olika lokalerna ger sammanlagt 32 par i
rapportområdet som helhet vilket är det högsta antal som rapporterats ett enskilt år i rapportområdet. Under 2000-talet har knappt
30 par rapporterats ett flertal år och man kan
nog göra bedömningen att smådoppingen har
ett rätt stabilt och möjligen svagt ökande bestånd i rapportområdet. Antalet uppskattade
par under 2019 fördelar sig kommunvis enligt
följande, Nyköping 13 par, Strängnäs 9 par,
Katrineholm 4 par, Eskilstuna 2 par, Vingåker
2 par, Flen 1 par, Gnesta 1 par. Från vintermånaderna finns rapporter om åtta ex under
januari och två ex under december.
Vinterfynd (januari och december): 1 ex. Reningsverksdammarna, Gorsingeholm, Strängnäs 1-9.1 (Leif Ekblom, Keith-Ove Nordebrink, Annika Eriksson m.fl.). 2 ex. Skjulsta,
Eskilstunaån, Eskilstuna 1.1 - 13.2 (Eva Olofsson, Barbro Hedström m.fl.). 3 ex. Ekeby våtmark, Eskilstuna 1.1 - 25.2 (Roland Svensson,
Yngve Meijer m.fl.). 1 ex. Sandviken, Oxelösund 19-22.1 (Örjan Jitelius, Martin Resare,
Kalle Brinell m.fl.). 1 ex. Hummelvikskär,
Oxelösund 23.1 (Ulrik Lötberg, Kalle Brinell,
Lennart Wahlén m.fl.). 1 ex. Ekeby våtmark,
Eskilstuna 2-22.12 (Yngve Meijer, Johan
Mellquist, Elias Ernvik m.fl.). 1 ex. Reningsverksdammarna, Gorsingeholm, Strängnäs
14-31.12 (Yngve Meijer, Janne Wahlström,
Markku Kemppi m.fl.).
Gråhakedopping (Podiceps grisegena)

Totalt finns rapporter om 21 gråhakedoppingar, fördelat på 17 fynd, i rapportområdet under
2019. Merparten av fynden har som vanligt
gjorts längs kusten under vår och höst men tre
av fynden avser enstaka fåglar på inlandslokaler. Uppträdandet överensstämmer väl med
hur det sett ut de senaste åren både när det
gäller antal fynd/fåglar och fördelningen under året. Rena vinter- och sommarfynd saknas
helt från 2019. Fördelningen av de 21 fåglarna
under året ser ut enligt följande, februari 1
ex, mars 1 ex, april 7 ex, maj 2 ex, augusti 2
ex, september 4 ex, oktober 1 ex, november 2
ex. Fynd som kan indikera möjliga häckningar
saknas men en ensam fågel som höll till en
längre tid under våren på en lämplig lokal i
Katrineholm är intressant ur häckningssynpunkt. Senast häckande gråhakedopping, med

säkerhet, konstaterades i rapportområdet var
1955 då två par häckade i Södra Kärrlången,
Strängnäs.
Fynd under häckningstid på lämplig lokal: 1 ex.
Tegnebols våtmark, Katrineholm 23.4 - 18.5
(Pelle Moqvist, Tommy Emanuelsson, Håkan
Lernefalk m.fl.).
Skäggdopping (Podiceps cristatus)

Rapporter om större ansamlingar med skäggdoppingar under hösten finns från tre lokaler
2019 och som vanligt kommer samtliga rapporter från insjöar i rapportområdets norra
och nordvästra delar. I Öljaren i Katrineholm/
Vingåker rapporteras årligen om större antal
rastande skäggdoppingar under senhösten och
sjön tycks vara rapportområdets säkraste lokal
när det gäller stora antal rastande skäggdoppingar. Årets inräknade antal i Öljaren närmar
sig toppnoteringen på 1200 ex. som rapporterades både 2011 och 2017.
Fynd (200 ex. eller fler): 200 ex. Sörfjärden,
Eskilstuna/Strängnäs 9.10 (Leif Carlsson).
300 ex. Hjälmaresund, Eskilstuna 27.10 (Leif
Carlsson). 1000 ex. Öljaren, Katrineholm/
Vingåker 31.10 - 3.11 (Leif Carlsson, Pelle
Moqvist, Krister Andersson).
Svarthakedopping (Podiceps auritus)

Sammanlagt finns rapporter om svarthakedoppingar under häckningstid från 48 lokaler i rapportområdet som helhet och på 18
av dessa lokaler kunde säkra häckningar konstateras. Ett försök till uppskattning av antalet par med ledning av rapporterna från de
olika lokalerna ger 97 par i rapportområdet
under 2019. Antalet par och antalet lämpliga
lokaler med svarthakedoppingar under häckningstid får betecknas som normalt jämfört
med hur det sett ut de senaste åren. Under
perioden 2010-2018 har antalet rapporterade
par under häckningstid på lämpliga lokaler
varierat mellan 60 och 120 och medelvärdet
för samma tidsperiod är 91 par. Som konstaterats tidigare har svarthakedoppingens utbredning i rapportområdet en mycket tydlig
sydlig-sydvästlig tyngdpunkt. 62 % av både
antalet par och antalet lämpliga lokaler med
svarthakar under häckningstid rapporterades
från Nyköpings och Katrineholms kommuner
under 2019. Den geografiska fördelningen
av antalet lokaler och par under 2019 ser
kommunvis ut enligt följande, Nyköping 21
lokaler/39 par, Katrineholm 9 lokaler/21 par,
Flen 6 lokaler/13 par, Gnesta 3 lokaler/7 par,
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Trosa 3 lokaler/4 par, Vingåker 2 lokaler/9
par, Eskilstuna 2 lokaler/2 par och Strängnäs
2 lokaler/2 par.
Rördrom (Botaurus stellaris)

Totalt 89 spelande rördrommar i rapportområdet som helhet under 2019 får betraktas som
ett helt normalt uppträdande. Genomsnittet
under perioden 2000-2018 är 90 spelande/år
och antalen spelande fåglar under samma period har varierat mellan de 67 spelande som
rapporterades under 2010 och toppnoteringen
145 spelande som rapporterades 2000. Från
Sörfjärden, Mälaren har sammanlagt 17 revirhävdande rördrommar rapporterats. Antalet
ligger nära medelvärdet för Sörfjärden under
perioden 2001-2018 på 16 spelande/år vilket
förstärker bilden av att 2019 var ett normalår för rördrommen i rapportområdet under
häckningstid. Den geografiska fördelningen av
revirhävdande rördrommar under 2019 ser ut
enligt följande, Nyköpings kommun 18, Eskilstuna kommun (utom Sörfjärden) 17, Sörfjärden (Eskilstuna och Strängnäs kommuner)
17, Strängnäs kommun (utom Sörfjärden) 14,
Flens kommun 9, Gnesta kommun 6, Katrineholms kommun 5, Vingåkers kommun 3.
Vinterfynd gör inte årligen i rapportområdet
men från 2019 finns tre fynd om sammanlagt
fyra fåglar rapporterade. Alla vinterfynden
gjordes under början av året och fynd saknas
helt från december.
Vinterfynd (januari och december): 1 ex. Sjövikstornet, Kolsnaren, Vingåker 11.1 (Jan Ridell). 2 ex. Diket och dikets utlopp, Brandholmen, Nyköping 12.1 - 7.2 (Jan Hägg, Mats
Andersson, Lennart Wahlén m.fl.). 1 ex Kylvattendammen - Brannäs våtmark, Oxelösund
23-31.1 (Anders Jönsson, Tommy Knutsson).
Ägretthäger, Foto: Christine Gilljam
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Gråhäger (Ardea cinerea)

Rapporter om häckande gråhägrar under 2019
finns från sammanlagt åtta lokaler runt om i
rapportområdet. Rapporterna avser mindre
kolonier eller enstaka par och en summering
utifrån rapporterna ger totalt omkring 90 par
i rapportområdet som helhet. Årets största
koloni var de 50 par som rapporterades från
Korpholmen, Oxelösund. Antalet rapporterade par och kolonier ligger i nivå med hur
det sett ut de senaste åren men det faktiska
antalet par och kolonier i rapportområdet är
rimligen betydligt högre. De åtta lokalerna
där häckande hägrar rapporterats under 2019
var följande: Korpholmen, Oxelösund 50
par, Hultastrand, Katrineholm 20 par, Höga
Hästholmen, Oxelösund 15 par, Södertuna,
Gnesta 2 par, Brannäs våtmark, Oxelösund
1 par, Saxviken, Nyköping 1 par, Merlänna,
Strängnäs 1 par, Marielund, Strängnäs 1 par,
Brunnsåker, Strängnäs 1 par.
Ägretthäger (Ardea alba)

(-2018:82/112) (2019:52/91)
2019 blev ett mycket bra år för ägretthägern.
Ett 50-tal fynd finns rapporterade i rapportområdet som helhet under perioden 22 april
till 4 oktober. Antalet inblandade fåglar är
mycket svårt att avgöra, framförallt beroende
på ett stort antal rapporter från Nyköpingsområdet där enstaka fåglar eller mindre grupper
höll till en stor del av sommarhalvåret och sannolikt rörde sig en hel del mellan närliggande
lokaler. Ett försök till uppskattning av antalet
individer ger ca 90 ex. vilket nästan är i nivå
med de 112 ex. som setts totalt i rapportområdet fram till och med 2018. Merparten av årets
fynd avser enstaka fåglar men en del av fynden
gäller mindre grupper eller flockar och ett av
fynden gäller en större flock som sträckte mot
SV i Strängnäs under augusti.
Fynd (3 ex. eller fler): 7 ex. Skåraviken, Nyköping 23-25.4 (Arne
Hellström, Tommy
Ubbesen,
Fredrik Larsson m.fl.). 4 ex. Tureholmsviken, Trosa 27.4 (Göran
Andersson, Torbjörn Winqvist).
3 ex. Strandstuviken, Nyköping
11.8 - 9.9 (Jan Karlsson, Kjell Pettersson, Tommy Ubbesen m.fl.).
4 ex. Vadsjön, Nyköping 11-21.8
(Johan Bergkvist, Adam Stålnäbb,
Morgan Andersson m.fl.). 20 ex.
sträckande SV Gesta gård, Strängnäs 17.8 (Petter Kappel). 3 ex.

Gråhäger
Foto: Torbjörn Winqvist
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Västerviken Tullgarn, Trosa, 29.8 (Hans Norelius, Claes Leijon, Ida Leijon m.fl.). 3 ex.
Haversjön, Björnlunda, Gnesta 11-12.9 (Olle
Wahlström).
Storskarv (Phalacrocorax carbo)

Sammanlagt finns rapporter om tio kolonier
där högre rapporterade häckningskriterier indikerar att kolonierna varit aktiva under 2019.
En summering av antalet rapporterade par eller bon ger omkring 4350 par i rapportområdet som helhet. Utöver de aktiva kolonierna
finns rapporter om ansamlingar av storskarvar
från ytterligare sju lämpliga lokaler men där
högre häckningskriterier saknas. Flera av dessa
lokaler är skär och öar där aktiva kolonier rapporterats de senaste åren. Totalt ger detta 17
kolonier med säkra och möjliga häckningar i
rapportområdet under 2019. De 17 säkra eller möjliga kolonierna fördelar sig geografiskt
enligt följande, Östersjökusten 6, Mälaren 5,
Hjälmaren 2, Näsnaren,Katrineholm 1, Yngaren, Katrineholm 1, Hallbosjön, Nyköping 1,
Långhalsen, Nyköping 1. De tio aktiva kolonierna som rapporterats 2019 är följande, Stora
Järkneön, Norrköping (1500 par/bon), Korpholmen, Oxelösund (1200 par/bon), Snöholmen, Trosa (700 par/bon), Höga Hästholmen,
Oxelösund (400 par/bon), Lilla Vedholmen,
Hjälmaren, Eskilstuna (256 par/bon), Stora
Blackhäll, Mälaren, Eskilstuna (119 par/bon),
Tärnsklubben, Oxelösund (90 par/bon), Bosberget, Hjälmaren, Eskilstuna (41 par/bon),
Smörasken, Yngaren, Katrineholm (30 par/
bon), Näsnaren, Katrineholm (antal saknas).
Fiskgjuse (Pandion haliaetus)
Från året finns det rapporter från totalt 61
lokaler där häckning har påbörjats i rapportområdet. Fördelningen är 45 säkerställda häckningar, 5 troliga häckningar och 11 möjliga
häckningar. Resultatet är bra om man jämför
med fjolårets 44. Tittar man på några år tillbaka så ligger spontanrapporteringen inom sfären 44 - 60. Vi ligger alltså för 2019 strax över
men ändå kan man säga att det är inom det
normala. Vi får enbart högre siffror vid riktade
inventeringar. En sen höstflyttare noterades
under året vid Näsnaren i Katrineholm.
Sista fynd: 1 ex. förbiflygande Östra Näsnaren, N Katrineholms gård, Katrineholm 21.10
(Krister Andersson).
Bivråk (Pernis apivorus)

Bivråkens bevarandestatus är NT (nära hotad).
2019 sticker dock inte ut som något sämre år
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vad gäller antalet rapporterade bivråkar. Ett
tjugotal revir, spridda över rapportområdet,
finns noterade. Med tanke på bivråkens diskreta vanor, och att någon systematisk inventering inte utförts under året, kan man anta
att det finns fler revir än så. De första bivråkarna sågs som vanligt i mitten av maj. Då det
är relativt ovanligt med bivråksfynd i oktober
får årets sista fynd från 1 oktober betraktas
som intressant. Inga anmärkningsvärda sträcksiffror finns rapporterade.
Första fynd: 1 ex. förbiflygande Nötudden,
Brannäs våtmark, Oxelösund 12.5 (Tommy
Knutsson). 1 ex. sträckande N Hygge väster
om Vrena, Nyköping 14.5 (Adam Stålnäbb).
1 ex. sträckande O Grönsaksvägen, Arnö, Nyköping 14.5 (Mattias Ohlsberg).
Sista fynd: 1 ex. sträckande SV Marviken,
Brannäs våtmark, Oxelösund 1.10 (Tommy
Knutsson).
Kungsörn (Aquila chrysaetos)

2019 har ingen riktad inventering utförts så
här får vi förlita oss enbart på spontanrapporterna i Artportalen. Utifrån detta kan vi säga
att det inte har tillkommit några revir eller
troliga revir jämfört med tidigare år. Det tyder på 5-8 revir i rapportområdet. Från vintern och en bit in i de första vårdagarna finns
många observationer av 2K fåglar i rapportområdet. Från hösten så ses de första höststräckande fåglarna efter den 15 september, i
många fall rör det sig även om 2K fåglar och
inte bara årsungar (1K).
Revir: Inga häckningar, 5 - 8 lokaler med revir
i Södermanlands rapportområde, Södermanland 1.3 - 31.7 (Jan Gustafsson m.fl.).
Sparvhök (Accipiter nisus)

Från hösten finns flera dagar med höga sträcksiffror, alla dessa är från kustlokaler vid kusten
i Oxelösund.
Stora sträcksiffror (>150 ex): 228 ex. sträckande SV Vattentornet, Oxelösund 12.9 (Kalle
Brinell). 430 ex. sträckande SV Vattentornet, Oxelösund 13.9 (Kalle Brinell). 159 ex.
sträckande SV Marviken, Brannäs våtmark,
Oxelösund 14.9 (Tommy Knutsson). 388 ex.
sträckande SV Vattentornet, Oxelösund 14.9
(Kalle Brinell, Jan Hägg). 292 ex. sträckande
SV Vattentornet, Oxelösund 16.9 (Kalle Brinell). 275 ex. sträckande SV Vattentornet,
Oxelösund 21.9 (Kalle Brinell, Jan Hägg,
Adam Stålnäbb m.fl.).

Stäpphök, Foto: Thomas Larsson

Duvhök (Accipiter gentilis)

Som vanligt väldigt få häckningsrapporter,
som då inte speglar verkligheten. I år har det
inkommit rapporter om sju platser där häckning noterats.
Brun kärrhök (Circus aeruginosus)

Årets första bruna kärrhök sågs redan den 19
mars i Gnesta. Detta ankomstdatum är tidigt
för arten och endast två dagar senare än vårfenologirekordet i rapportområdet som är från
2017. Den sista individen sågs 18 oktober och
även detta fynd sticker ut lite då det tidsmässigt ligger cirka en vecka efter normalt datum
för när den sista bruna kärrhöken brukar ses.
Första och sista fynd: 1 hane Norrtunasjön,
Gnesta 19.3 (Bertil Karlsson). 1 1K sträckande SV Furholmen, Trosa 18.10 (Claes Leijon).
Blå kärrhök (Circus cyaneus)

Senaste åren har det varit få vinterfynd med
endast enstaka rapporter av blå kärrhök. Detta år var inget undantag från denna trend då
enbart en observation gjorts. Liksom brukligt
sågs enstaka individer under sommaren då
några individer flyger omkring och födosöker
utan indikationer på att vara stationära inom
området.

Sommarfynd (20 maj-31 juli): 1 hane födosökande Gimmersta, Katrineholm 30.5 (Jan Ridell). 1 ex. Sörfjärden, södra delen, Strängnäs
3.6 (Martin Johansson). 1 adult hane Aftonro,
Husby, Eskilstuna 25.7 (Elias Ernvik).
Vinterfynd (januari, december): 1 honfärgad
födosökande Vassområde NO Skjulsta, Vilsta
naturreservat, Eskilstuna 2.12 (Leif Carlsson).
Stora antal (>9 ex): 10 ex. sträckande SV
Marviken, Brannäs våtmark, Oxelösund 2.10
(Tommy Knutsson). 10 ex. sträckande SV
Marviken, Brannäs våtmark, Oxelösund 3.10
(Tommy Knutsson).
Stäpphök (Circus macrourus)
(-2018:49/50) (2019:12/12)

Från att alltid varit under tio fynd per år, och
många gånger bara något enstaka fynd under
året, så blev 2019 ett år då det sågs inte mindre än tolv olika fåglar. Tre noterade under
våren och nio under hösten. Fynden är också
spridda över fyra kommuner i rapportområdet. Men som vanligt ligger merparten av fynden, både vår och höst, i Nyköping. Arten har
varit noterad varje år under perioden 2004
- 2019. Perioden innan 2004 så fanns enbart
fem fynd.
1900 - 2019: Totalt har det nu gjorts 61 fynd av
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62 fåglar. Fördelningen mellan kommunerna
genom åren har varit Eskilstuna (5), Strängnäs (7), Katrineholm (2), Flen (1), Gnesta
(2), Oxelösund (7), Nyköping (33) och Trosa
(4). Vårfynden genom åren har varit 16 st och
perioden då de ses är inom tidsintervallet 6
april - 27 maj. Huvudperioden är första halvan av maj med nio fynd. Tre fynd finns från
april och fyra från andra halvan av maj. Förväxlingsrisken med ängshök är då liten med
fynd tidigare än 15 maj, och framförallt i april
och de första dagarna i maj. Höstfynden är 45
st och de flesta fynden görs i slutet av augusti
(27:e) och fram till 13 september. Första höstfyndsdatum rör en 2K fågel, hane, sträckande
vid Vattungarna den 7 augusti, sedan är nästa
datum den 18 augusti. Inte förrän den 27 augusti kommer fynden att öka och fram till den
13 september har 30 fynd gjorts, alltså mer än
66 % av höstfynden görs under denna period.
Sista höstfyndsdatum genom åren har varit 8
oktober, och bara tre fynd finns från oktober i
rapportområdet.
Samtliga fynd 2019 (per kommun):
Eskilstuna, 1 1K födosökande Nyanlagda
dammen, Stenkvistafältet, Eskilstuna 20.9
(Eva Olofsson, Barbro Hedström, Eva Ejemar
m.fl.).
Gnesta, 1 1K födosökande Vängsö flygfält,
Vängsö, Gnesta 1.10 (Bertil Karlsson).
Nyköping, 1 hane förbiflygande Labro fågeltorn, Labro ängar, Nyköping 6.4 (Anton Johansson, Jan Karlsson, Fredrik Larsson m.fl.).
1 adult hane förbiflygande Närkemaderna,
Marsviken, Nyköping 12.4 (Lars-Olof Löfman). 1 hona födosökande Marsäng - Svanviken, Nyköping 2.5 (Lennart Wahlén, Samuel Wivstad). 1 1K sträckande SV Marsäng,
Nyköping 5.9 (Jan Gustafsson, Lars Sundin,
Morgan Andersson). 1 2K hane sträckande SV
Horns båtvarv - Marsäng, Nyköping 7.9 (Jan
Sjöstedt, Jan Gustafsson, Samuel Wivstad
m.fl.). 1 1K födosökande Marsäng, Nyköping
10.9 (Jan Gustafsson, Thomas Larsson). 1
hane sträckande V Ytterbo, Nyköping 16.9
(Mikael Gemsiö). 1 1K sträckande SV Marsäng, Nyköping 19.9 (Samuel Wivstad).
Oxelösund, 1 1K sträckande Vattentornet,
Oxelösund 30.8 (Kalle Brinell). 1 honfärgad
sträckande SV Marviken, Brannäs våtmark,
Oxelösund 11.9 (Tommy Knutsson).
Ängshök (Circus pygargus)

Sex fynd från året vilket är några fler än vad
som har gjorts under de senaste åren inom
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rapportområdet. Två av fynden från våren
- försommaren, de övriga fyra från höstens
månader augusti och september. Vi finner numera färre ängshökar än sin släkting stäpphök.
Vi får se om den trenden fortsätter.
Samtliga fynd: 1 adult hona rastande Marsäng, Nyköping 2.5 (Lennart Wahlén). 1
honfärgad födosökande Valsta, Bettna, Flen
6.6 (Stefan Wastegård, Astrid Wastegård). 1
hona sträckande SV Marviken, Brannäs våtmark, Oxelösund 19.8 (Tommy Knutsson). 1
adult hona sträckande SV Kärrbol, Björkvik,
Katrineholm 20.8 (Mikael Ackelman). 1 1K
födosökande Träbron, Lilla Kungsladugården,
Nyköping 10.9 (Jan Hägg). 1 adult hane rastande Svanviken, Norra ängarna, Nyköping
18.9 (Johan Meyer).
Ob. stäpphök/blå kärrhök
(Circus macrourus/cyaneus)

Från året ett fynd av en obestämd stäpphök/
blå kärrhök. Finns säkert fler fynd som inte
har rapporterats.
Samtliga fynd: 1 2K+ hona sträckande SV
Romholmen, Nyköping 19.9 (Kalle Brinell).
Ob. stäpp-/ängshök (Circus macrourus/pygargus)

(-2018:36/36) (2019:1/1)
Endast en fågel rapporterad i år av obestämd
stäpphök/ängshök. Rapporter av denna kategori rapporteras inte årligen.
Samtliga fynd: 1 honfärgad sträckande NO
Skogsstigen, Trosa 28.4 (Göran Andersson).
Röd glada (Milvus milvus)

Under 2019 har det inkommit ca 165 rapporter om röd glada. Vi ser hela tiden en ökning
numera och vi kan jämföra med 2018 då det
inkom ca 145 rapporter. Från fjolåret fanns det
sju områden med fåglar med indikation på revir eller med högre häckningskriterie noterat.
Under 2019 har det också rört sig om sju områden och det finns rapporter om två platser
där häckning utförts. Hur häckningsutfallet
blev har inte rapporterats in. Därutöver finns
det rapport från häckningstid med häckningskriterie från ytterligare två lokaler, en i Trosa
och en i Nyköping. Det har också inkommit
rapporter under sommaren från ett område i
Katrineholm, men där aktivitetskriterie enbart
är födosökande. Här kan man starkt misstänka
att ett revir är etablerat. Ytterligare ett område i Nyköping har flera sommarrapporter, och
det är i ett område som det funnits tecken

Brun glada, Foto: Leif Nyström, www.leifnystrom.com

på etablerat revir under tidigare år, men inga
säkra eller möjliga häckningskriterier har noterats. Likt förra året där häckning i Strängnäs
noterades finns det även under 2019 fåglar
inom samma område, tyvärr inga tecken på
häckning detta år. Från vårt rapportområde
i Norrköpings kommun så finns också sommarrapporter om fåglar, men dessa kommer
sannolikt från de fåglar som rör sig på andra
sidan av Bråviken. Därutöver finns det på flera
platser i rapportområdet rapporter under juni
och juli, men där man kan anta att det är icke
reviretablerade fåglar som rör sig över stora
områden. Vi får ändå hålla koll på dessa områden framöver då chanserna är stora att vi
kommer få nya revir i rapportområdet.
Häckningar: 1 häckning Flen 26.3 - 5.7 (Per
Flodin m.fl.). 1 häckning Nyköping 28.3 - 2.6
(Bertil Karlsson m.fl.)

par som häckar i Nyköpings kommun, detta
år blev det minst 2 flygga ungar. Vi har även
fynd från två områden i Katrineholm med
misstänkta revir. Arten har 2018 passerat 100
fynd i rapportområdet så nu uppdateras inte
längre fyndstatistiken.
Häckningar: 1 häckning Nyköping 7.4 - 11.8
(Björn Erixon m.fl.).

Brun glada (Milvus migrans)

Drygt 225 rapporter har inkommit från januari och december i rapportområdet. Hur
många individer det rör sig om är vanskligt
att sia om.

Under 2019 har det inkommit drygt 80 rapporter om brun glada. Hur många individer
det rör sig om är omöjligt att få fram då de rör
sig över stora områden. Vi har som vanligt ett

Havsörn (Haliaeetus albicilla)

Rapporter om sex lyckade häckningar har inkommit, samt från två platser med misslyckad
häckning. Alltså långt ifrån hur många aktiva
revir som finns i rapportområdet. Inga uppskattningar gjorda under 2019 om aktiva revir
så vi antar att antalet revir sannolikt ligger på
en likvärdig nivå som 2018, d.v.s. på minst 63
aktiva revir.
Fjällvråk (Buteo lagopus)
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Ormvråk (Buteo buteo)

Från endast sex platser har det inkommit rapport om häckning i rapportområdet vilket till
och med är färre än fjolårets tio. Över 300
rapporter har inkommit om ormvråkar under
vintermånaderna januari och december. Hur
många individer det rör sig om går inte att få
fram med säkerhet.
Vattenrall (Rallus aquaticus)

Vattenrallen är numera en sparsam men regelbunden och årlig övervintrare i rapportområdet. Från januari och december 2019 finns
rapporter om sammanlagt 30 vattenrallar fördelat på tolv fynd. Antalet är det högsta som
noterats i rapportområdet under vintermånaderna januari och december ett enskilt år. Det
tidigare högsta antalet var de 27 fåglar som
rapporterades under januari och december
2018.
Vinterfynd (januari och december): 4 ex. Brandholmens reningsverk, Nyköping 1-29.1 (Per
Flodin, Kalle Brinell, Gregorio Para m.fl.). 8
ex. Brannäs våtmark, Oxelösund 1-31.1 (Kalle Brinell, Lennart Wahlén, Tommy Knutsson
m.fl.). 3 ex. Vagnhärads våtmark, Trosa 1-12.1
(Janne Oldebring, Lennart Wahlén, Örjan Jitelius). 1 ex. Sigtunaån, Gnesta 3-27.1 (Anders
Arman, Ann Karlsson, Tomas Widlund m.fl.).
1 ex. Vattenskidklubben, Djulösjön, Katrineholm 6-15.1 (John-Erik Nyman, Marie-Louise Nyman, Hans Karlsson m.fl.). 2 ex. Ekeby
våtmark, Eskilstuna 6-25.1 (Björn Fors, Yonas
Ericsson, Elias Ernvik m.fl.). 1 ex. Kylvattendammen, Oxelösund 10-23.1 (Kalle Brinell,
Peter Lantz, Anders Jönsson). 1 ex. Reningsverket, Gorsingeholm, Strängnäs 19-30.1
(Yngve Meijer, Leif Ekblom, Anders Lidholm
m.fl.). 1 ex. Trosa våtmark, Trosa 20-21.1
(Örjan Jitelius, Claes Leijon). 5 ex. Brannäs
våtmark, Oxelösund 1-31.12 (Tommy Knutsson, Lennart Wahlén, Peter Skoglund m.fl.).
2 ex. Brandholmens reningsverk, Nyköping
3-29.12 (Hans Norelius, Björn Johansson,
Lennart Wahlén m.fl.). 1 ex. Ekeby våtmark,
Eskilstuna 3.12 (Johan Mellquist).
Kornknarr (Crex crex)

Endast tre kornknarrar, samtliga spelande, har
rapporterats under den relativt korta tidsperioden 24.5 till 5.6 i rapportområdet som helhet under 2019. Antalet är lägre än förra årets
bottennotering på fyra ex och därmed det lägsta antal som rapporterats i rapportområdet
ett enskilt år under hela 2000-talet och man
22 | Det sörmländska fågelåret 2019

får gå tillbaka till 1984 för att hitta en lika
låg årssumma. Låga antal har nu rapporterats
flera år i rad och de fyra senaste åren (20162019) är de år under 2000-talet med de klart
lägsta årssummorna. Årets antal ligger långt
under medelvärdet för perioden 2000-2018
på 26 kornknarrar/år. Det högsta antalet som
rapporterats ett enskilt år i rapportområdet är
de 49 ex som rapporterades både 2007 och
2013.
Samtliga fynd: 1 ex. spel/sång Öllsta, Nyköping 24-25.5 (Henrik Andersson, Lennart Wahlén). 1 ex. spel/sång N om Hagsta,
Kungsör 28.5 - 5.6 (Roger Holmberg, Hans
Norelius, Eva Edmert). 1 ex. spel/sång Österbymaden, Askholmens naturreservat, Eskilstuna 2.6 (Sten Ljungars, Monica Ljungars,
Elias Ernvik m.fl.).
Småfläckig sumphöna (Porzana porzana)

Totalt åtta småfläckiga sumphöns har rapporterats under 2019. Antalet är betydligt färre
än förra årets 20 fåglar och ligger något under medelvärdet på 13 fåglar/år för perioden
2000-2018. Fynden är rätt väl spridda i rapportområdet och uppträdandet 2019 får betraktas som normalt jämfört med hur det sett
ut tidigare år under 2000-talet.
Samtliga fynd: 1 ex. spel/sång Stärkelsedammen, Nyköping 29.4 - 12.5 (Leif Nyström,
Tommy Ubbesen, Björn Erixon m.fl.). 1 ex.
spel/sång Långsjön, Nyköping 30.4 (Malin Algesten). 1 ex. spel/sång Kopparbol, Nyköping
8.5 (Alf Andersson). 1 ex. spel/sång Tovetorp,
Nyköping 17.5 (Harald Ris, Kristaps Sokolovskis). 1 ex. spel/sång Kinglöt, Sörfjärden,
Eskilstuna 5.6 (Joachim Strengbom, Johan
Mellquist). 1 ex. spel/sång Sjölundavägen,
Trosa 19.6 (Mova Hebert). 1 ex. spel/sång
Värnamaden, Katrineholm 20.6 (Håkan Lernefalk). 1 ex. spel/sång Rördromstornet, Sörfjärden, Eskilstuna 13.7 (Ragnar Lagerkvist).
Rörhöna (Gallinula chloropus)

Rörhöns under häckningstid har rapporterats
från sammanlagt 27 lämpliga lokaler runt om
i rapportområdet under 2019. Rapporterna
antyder att det rört sig om ett par på samtliga
lokaler vilket ger uppskattningsvis 27 par i
rapportområdet som helhet. Säkra häckningar
kunde konstateras på 11 av de 27 lokalerna.
Antalet lokaler med rörhöns under häckningstid och antalet uppskattade par speglar
väl hur det sett ut de två senaste åren. 2018
rapporterades rörhöns under häckningstid på

24 lämpliga lokaler och 2017 på 26 lämpliga
lokaler. De 27 rapporterade lokalerna/paren
under 2019 fördelar sig kommunvis enligt
följande, Nyköping 9, Trosa 5, Strängnäs 4,
Eskilstuna 3, Katrineholm 2, Gnesta 2, Oxelösund 1, Flen 1. Enstaka vinterfynd görs årligen och under 2019 sågs fyra ex i januari och
tre ex i december.
Vinterfynd (januari och december): 2 ex. Ekeby våtmark, Eskilstuna 1-31.1 (Roland Svensson, Yonas Ericsson, Leif Carlsson m.fl.). 1 ex.
Brannäs våtmark, Oxelösund 6-20.1 (Tommy
Knutsson, Kalle Brinell). 1 ex. Brandholmens
reningsverk, Nyköping 13-16.1 (Samuel
Wivstad, Kalle Brinell, Björn Johansson m.fl.).
2 ex. Strömsholmen, Eskilstunaån, Eskilstuna
2-17.12 (Hans Herdegen). 1 ex. Ekeby våtmark, Eskilstuna 3-29.12 (Johan Mellquist,
Yngve Meijer, Magnus Brandel m.fl.).

Nyköping 31.12 (Jan Sjöstedt). Enstaka vinterfynd har gjorts tidigare i rapportområdet
vid några tillfällen, senast 2016 då en trana
sågs vid Härad, Strängnäs i januari. Högre antal rastande tranor har under 2019 som vanligt
rapporterats i området söder om Stigtomta,
Nyköping. Från perioden 25.9 -3.10 finns ett
flertal rapporter om högre antal rastande tranor vid Skåraområdet och Rällingefälten med
toppnoteringen 3000 rastande fåglar som inräknade 25.9 (Jan Sjöstedt, Hans Norelius,
Lennart Wahlén m.fl.). Höststräcket kulminerade under de fyra första dagarna av oktober
då ett antal högre sträcksummor finns rapporterade från rapportområdets södra delar. Riktigt höga sträcksiffror saknas dock från 2019.
Det högsta rapporterade antalet var 2500 ex.
sträckande S Lilla Bötet, Nyköping 3.10 (Ralf
Lundmark).

Sothöna (Fulica atra)

Strandskata (Haematopus ostralegus)

Fyra fynd gällande större ansamlingar av sothöns finns rapporterade från 2019. Ett fynd
gjordes i inlandet och de övriga längs kusten.
Det högsta antalet inräknades som vanligt i
Näsnaren, Katrineholm där högre antal noterades under perioden juli-september och
med toppnoteringen 1125 ex. inräknade i
början av augusti. Antalen som rapporterats
från Näsnaren 2019 är något fler än förra årets
700 ex. men en bit från de 2000-3000 ex. som
rapporterats ett flertal år under 2000-talet.
Fynd (500 ex eller fler): 1000 ex. Marsviken,
Nyköping 1-11.1 (Kalle Brinell, Göran Andersson, Jonny Werdin m.fl.). 515 ex. Oxelösunds hamn, Oxelösund 22-23.1 (Kalle Brinell, Ulrik Lötberg, Lennart Wahlén m.fl.).
1125 ex. Näsnaren, Katrineholm 20.7 - 26.9
(Krister Andersson, Krister Aronsson). 1100
ex. Marsviken, Nyköping 20.9 - 14.10 (Ronny
Melbéus, Roland Jidling, Jan Sjöstedt m.fl.).
Trana (Grus grus)

Årets första tranor rapporterades under sista
veckan av februari då två fynd av ensamma
tranor gjordes. Tranorna anlände därefter allmänt under första halva av mars då en mängd
fynd gjordes runt om i rapportområdet. Fynd
under slutet av februari har under senare år
varit regel under år med gynnsamt väder och
tidiga vårar. Höstens sista tranor rapporterades från Skåraområdet, Nyköping där två rastande fåglar sågs 28.10. Under 2019 gjordes
även ett rent vinterfynd av en rastande trana
som rapporterades från Segerstad, Runtuna,

Tredje veckan i mars har varit en väldigt typisk tidpunkt under de senaste åren för förstafyndet i vårt område och 2019 blev en bekräftelse på detta. I mitten på april görs en
del år observationer av ansenliga antal med
sträckande strandskata. Oxeludden på Askö i
Trosa skärgård har varit en pålitlig plats varifrån som flest 623 ex rapporterades den 25.4
2015. Det är stora skillnader i antal individer
som rapporteras mellan olika år och en bidragande orsak kan vara variationer av sträckbevakningen.
Första vår: 3 ex. rastande Nyköpings hamn,
Kungshagen, Nyköping 18.3 (Gregorio Para,
Kerstin Spjuth).
Häckningar förutom skärgård: Gripsholms
hjorthages naturreservat, Strängnäs 17.6 (Åsa
Tärnlund). Lasarettet, Nyköping 23.6 (Anton
Johansson). Torshälla huvud, Eskilstuna 5.7
(Sten Ljungars, Kent Carlsson). Kungshagen,
Nyköping 9.7 (Lennart Wahlén).
Stort antal: 192 ex. sträckande NO Oxeludden, Askö, Trosa 7.4 (Göran Andersson, Örjan
Jitelius).
Tofsvipa (Vanellus vanellus)

Årets förstafynd i rapportområdet är ovanligt
samstämmigt rapporterade den 16.2 från inte
minde än ett femtontal olika lokaler spridda
över i stort sett hela länet. Sistafyndet runt
månadsskiftet i november/december är relativt typiskt för arten i vårt område. Från våren
är ett par större flockar noterade i Nyköpingsområdet. Flockar på 1000 ex eller fler är bara
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rapporterade till Artportalen med ett tiotal
fynd från länet någonsin, som flest 4200 ex
sträckande vid Mälby kvarn, Malmköping den
14.4 2013.
Stort antal: 1000 ex. födosökande Skåraområdet, Nyköping 11.3 (Jonny Werdin). 500
ex. rastande Rällinge, Nyköping 11.3 (Jonny
Werdin).
Sista höst: 3 ex. födosökande Fälten norr Labro, Labro ängar, Nyköping 29.11 (Alf Lettesjö).
Ljungpipare (Pluvialis apricaria)

Till Artportalen är endast ett tiotal fynd någonsin rapporterade från vårt rapportområde
från ett tidigare datum än den 15.3. Anmärkningsvärt är att efter årets fem tidiga fynd
dröjde det ända tills den 1.4 innan nästa rapport av ljungpipare gjordes. En flock på 600
ex eller fler hör till de absoluta undantagen
och har bara noterats i rapportområdet vid
tre tidigare tillfällen. Antalsmässigt redovisas
bara de största antalen på respektive lokal.
Tidiga vårfynd: 1 ex. förbiflygande Vingåkersslätten, Vingåker 5.3 (Lillemor Däckfors). 1
ex. rastande Södra fälten, Svanviken, Nyköping 8.3 (Kalle Brinell). 1 ex. sträckande N
Palmtorps allé, Oxelösund 10.3 (Jan Karlsson).
1 ex. sträckande Utsiktsberget, Västergården,
Trosa 16.3 (Raul Vicente, Rikard Anderberg).
2 ex. rastande Lötfälten, Gorsingeholm,
Strängnäs 17.3 (Elisabeth Byskata-Evjen).
Stort antal vår: 150 ex. rastande Skåra viltvatten, Skåraområdet, Nyköping 25.4 (Björn
Erixon, Gregorio Para, Kerstin Spjuth m.fl.).
200 ex. rastande Södra ängarna, Svanviken,
Nyköping 28.4 (Samuel Wivstad). 600 ex.
rastande Lötfälten, Gorsingeholm, Strängnäs
29.4-5.5 (Kjell Thorsén). 120 ex. rastande
Örstigsnäsfälten, Nyköping 30.4 (Lennart
Wahlén, Jan Gustafsson). 300 ex. rastande
Floden, Katrineholm 1.5 (Stefan Wastegård,
Astrid Wastegård). 300 ex. rastande Stenkvistafältet, Eskilstuna 2.5 (Kent Carlsson). 100
ex. rastande Vingåkersslätten mellersta delen,
Vingåker 2.5 (Lillemor Däckfors). 100 ex.
rastande Båsenberga, Vingåker 5.5 (Lennart
Hellquist, Krister Andersson).
Stort antal höst: 60 ex. rastande Apalsjön,
Vingsleör, Eskilstuna 18.8 (Ulf R Larsson). 50
ex. rastande Lötfälten, Gorsingeholm, Strängnäs 27.8 (Yngve Meijer, Bengt Larsson, Susanne Lindqvist Larsson m.fl.).
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Kustpipare (Pluvialis squatarola)

Under 2000-talet har enstaka vårfynd varit
nära nog årliga. Fyndet den 12.6 sticker ut
som ett sent datum för nordsträckande kustpipare. I Artportalen finns bara ett tiotal fynd
någonsin som rapporterats från juni månad i
vårt rapportområde. Ovanligt få inlandsfynd
rapporterade under året där ingen rapport
överstiger två individer.
Vårfynd: 2 ex. rastande Tornmaden, Strandstuviken, Nyköping 12.5 (Bertil Karlsson). 1 ex.
förbiflygande Nya fågeltornet, Strandstuviken,
Nyköping 30.5 (Mats Grahn). 5 ex. sträckande N Dunkers-Mälby, Mälbykvarn, Flen 12.6
(Jukka Väyrynen).
Större strandpipare (Charadrius hiaticula)

Ett nytt fenologirekord är noterat och det är
första gången någonsin som arten rapporteras
under februari månad. Det föregående rekordet är från den 2.3 år 2015. Fynd av arten
under november, december förutom januari
saknas i rapportområdet.
Fenologirekord vår: 1 ex. rastande Gåsudden,
Strandstuviken, Nyköping 28.2 (Jan Karlsson). Stora antal: 57 ex. rastande Tornmaden,
Strandstuviken, Nyköping 13-18.8 (Jan Karlsson, Jan Gustafsson, Karin Lindström m.fl.).
50 ex. födosökande Gräsmatteodlingarna,
Stenkvistafältet, Eskilstuna 18.8 (Kent Carlsson, Sten Ljungars, Monica Ljungars).
Mindre strandpipare (Charadrius dubius)

Trenden från de senaste åren består med fortsatt mycket få rapporter med konstaterade
häckningar.
Häckningar: Husby grustag, Nyköping 27.6
(Ingvar Jansson). Edeby våtmark, Edeby,
Strängnäs 27.6 (Yngve Meijer). Långsjön,
Ålbäck, Nyköping 7.7 (Morgan Andersson).
Tornmaden, Strandstuviken, Nyköping 11.7
(Jan Gustafsson, Jan Karlsson).
Fjällpipare (Charadrius morinellus)
(-2018:96/708) (2019:1/1)

Vi får gå tillbaka så pass långt i tiden som till
2002 när ingen individ rapporterades för att
finna ett någorlunda motsvarande bottenläge.
Situationen i Östergötlands rapportområde
var snarlik med endast två fynd rapporterade.
Det stora flertalet fynd av arten i vårt rapportområde görs normalt under våren och då
oftast i samband med omslag i vädret till det
sämre. Sällan stannar fåglarna upp på vägen
norrut mer än någon enstaka dag.

Samtliga fynd: 1 ex. sträckande SV Marviken,
Brannäs våtmark, Oxelösund 31.8 (Tommy
Knutsson).

Sent höstfynd: 1 ex. stationär Järpsätter-Ytterbo våtmark, Ytterbo, Nyköping 13.10 (Hans
Norelius).

Småspov (Numenius phaeopus)

Rödspov (Limosa limosa)

Trenden från de senast åren fortsätter med
relativt få individer rapporterade. Totalt endast 51 ex med en jämn fördelning om 26 ex
på våren och 25 ex från hösten. Ett sent fynd
kräver lite extra uppmärksamhet då endast tio
rapporter någonsin finns rapporterade till Artportalen sedan tidigare från september månad
där det senaste datumet är från den 11.9.
Sent höstfynd: 1 ex. sträckande SV Hävringe,
Oxelösund 10.9 (Kalle Brinell, Niklas Liljebäck).
Storspov (Numenius arquata)

Under flyttningen mot norr stannar en del
individer upp under en kortare period och
noteras då som sjungande med häckningskriteriet spel/sång. Tyvärr finns inget som tyder
på att någon storspov hållit revir under mer
än kort period på våren.
Större sträck: 94 ex. sträckande NO Närsjötornet, Närsjöfjärden, Eskilstuna 19.4 (Johan
Mellquist). 214 ex. sträckande NO Oxeludden, Askö, Trosa 19.4 (Göran Andersson,
Örjan Jitelius). 52 ex. sträckande N Skåren,
Asköfjärden, Trosa 19.4 (Ragnar Lagerkvist).
113 ex. sträckande NO Oxeludden, Askö,
Trosa 21.4 (Göran Andersson, Örjan Jitelius).
167 ex. sträckande SV Nötudden, Brannäs
våtmark, Oxelösund 25.6 (Tommy Knutsson)
och 85 ex. sträckande SV Nötudden, Brannäs
våtmark, Oxelösund 29.6 (Tommy Knutsson).
Myrspov (Limosa lapponica)

Vårfynd noteras årligen men antalsmässigt är
dessa oftast fåtaliga och många gånger handlar det om enstaka individer. Samtliga vårens
fynd kommer från en lokal, Strandstuviken i
Nyköping. Från hösten finns inga sträcksiffror
noterade och endast ett fåtal individer är rapporterade från såväl kust som inland. Antalet
rapporterade myrspov uppvisar väldigt stora
variationer mellan olika år. Ett sent höstfynd
från den 13.10 är värt lite extra uppmärksamhet med tanke på att från oktober finns bara
totalt nio fynd rapporterade från rapportområdet till Artportalen.
Vårfynd: 1 ex. rastande Strandstuviken, Nyköping 9-19.5 (Samuel Wivstad, Mattias
Ohlsberg Lennart Wahlén m.fl.).

Rapporterna av rödspov i vårt område handlar
oftast om observationer med enstaka eller ett
par individer vid varje tillfälle. Fyndet av fyra
ex i slutet av augusti är därför överraskande
och här skulle det eventuellt kunna handla
om ett antal tidiga isländska rödspovar.
Samtliga fynd av till rasen obestämda: 4 ex. rastande Strandstuviken, Nyköping 25.8 (Peter
Ringqvist). 1 ex. födosökande Östra Vingåkers viltvatten, Katrineholm 31.8-9.9 (JohnErik Nyman, Marie-Louise Nyman, Gunilla
Carlsson m.fl.).
Isländsk rödspov (Limosa limosa islandica)
(-2018:8/18) (2019:1/1)

Ökad kunskap om skillnaderna mellan de olika raserna limosa och islandica har gjort det
möjligt att bestämma allt fler av de observationer som görs under hösten till isländsk rödspov. Med dagens kunskaper skulle troligen
många av de äldre rapporterna från hösten av
rödspov kunna tillföras rasen islandica.
Samtliga fynd: 1 1K+ förbiflygande Långa
bryggan, Marsviken, Nyköping 13.9 (Jan Gustafsson).
Roskarl (Arenaria interpres)

Ingen konstaterad häckning är rapporterad
men fåglar i lämplig biotop under häckningstid är rapporterade från lämpliga lokaler i
Nyköpings, Oxelösunds och Trosa skärgård.
Häckningsutfallet är alltid svårt att värdera
eftersom lokalerna är belägna i den yttre skärgården där besöksfrekvensen kan variera mellan olika år.
Inlandsfynd: 1 ex. födosökande Gräsmatteodlingarna, Stenkvistafältet, Eskilstuna 18.8
(Kent Carlsson, Sten Ljungars, Monica Ljungars).
Kustsnäppa (Calidris canutus)

Vårfynd är långt ifrån årliga i vårt rapportområde och i Artportalen finns färre än tio fynd
rapporterade. Inga betydande sträcksiffror noterade och bara ett fåtal fynd av enstaka individer i inlandet har rapporterats under året.
Bilden med få rapporter av sträckande fåglar
och i stort sett inga rapporter från inlandet
tycks gälla för alla arktiska vadare i vårt område detta år.
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Vårfynd: Max 4 ex rastande vid Strandstuviken, Nyköping 8-16.5 (Arne Andersson, Marianne Mattiasson, Ragnar Falk m.fl.).

Stort antal: 21 ex. rastande Tornmaden,
Strandstuviken, Nyköping 20.5 (Jan Hägg).

Brushane (Calidris pugnax)

Totalt endast fynd av sju individer rapporterade vilket är ett av de lägsta antalen under
2000-talet. Arten ses sällan på inlandslokaler
och rastar huvudsakligen i den yttre skärgården. Antalet besök på aktuella lokaler varierar
kraftigt mellan olika år vilket gör det svårt att
göra jämförelser över tid.
Samtliga fynd: 4 ex. rastande Stora Garkast,
Hartsö skärgård, Nyköping 25.8 och 3 ex.
sträckande V Stora Garkast, Hartsö skärgård,
Nyköping 25.8 (Niklas Liljebäck).

Ett ovanligt tidigt förstafynd för vårt område
är noterat även om fenologirekordet ter sig ytterst avlägset. Det gällande fenologirekordet
är detsamma som rapportområdets enda fynd
under mars månad, vilket gjordes den 17.3 år
2015. Den normala ankomsten för årets första
brushane ligger i mitten på april om man ser
till ett genomsnitt under 2000-talet.
Tidigt vårfynd: 2 ex. rastande Labromaden,
Labro ängar, Nyköping 3.4 (Peter Lantz, Mats
Andersson).
Myrsnäppa (Calidris falcinellus)

Fortsatt få fynd rapporterade från våren och
en försiktig uppskattning ger totalt 13 individer fördelade på 4 lokaler. Under höstarna
handlar det oftast om enstaka individer som
rastar och årets enda fynd är inget undantag
från detta.
Samtliga vårfynd: 2 ex. rastande Sköthagens
mader, Horns båtvarv, Nyköping 25-27.5
(Peter Lantz, Björn Erixon, Morgan Andersson m.fl.). Max 8 ex. rastande Tornmaden,
Strandstuviken, Nyköping 25.5-2.6 (Ingvar
Jansson, Jan Karlsson, Peter Lantz m.fl.). 2 ex.
rastande Järpsätter-Ytterbo våtmark, Ytterbo,
Nyköping 30.5 (Morgan Andersson). 1 ex.
rastande Solöfälten, Fogdö k:a, Strängnäs 3031.5 (Magnus Brandel, Markku Kemppi).
Samtliga höstfynd: 1 ex. rastande Edeby våtmark, Edeby, Strängnäs 2.8 (Yngve Meijer,
Janne Wahlström, Gittan Wahlström).
Spovsnäppa (Calidris ferruginea)

Vårfynd av arten är inte årliga och under
2000-talet är bara totalt tio fynd noterade
i rapportområdet. Samtliga av årets fem inlandsfynd rör rastande individer med en fördelning mellan kommunerna, Katrineholm 3
ex, Strängnäs 6 ex, Nyköping 3 ex och Eskilstuna 1 ex.
Vårfynd: 1 ex. rastande Sköthagens mader,
Horns båtvarv 26-27.5 (Jan Sjöstedt, Björn
Erixon, Bertil Karlsson m.fl.).
Mosnäppa (Calidris temminckii)
Större flockar med rastande individer i antal
fler än 15 ex noteras så gott som årligen i rapportområdet men i de flesta fallen rör det sig
om enstaka observationer.
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Sandlöpare (Calidris alba)

Skärsnäppa (Calidris maritima)

Flera antalsmässigt mycket stora fynd har
rapporterats från Vattungarna i Oxelösunds
skärgård under såväl vår som höst. I Artportalen finns bara ett fynd av arten någonsin i
rapportområdet där antalet överstiger 400
ex. Så gott som samtliga observationer av arten görs i den yttre skärgården vilket kräver
tillgång till båt. Saknar man denna möjlighet
kan observationer ibland göras vintertid när
sikten är god från Femörehuvud eller Ängudden vid Hummelvik med utsikt mot Femöreflagen respektive Ramnöflagen, eller i yttre
Hållsviken SV Trosa. Årets fynd gjorda från
fastlandet resulterade i nio ex som flest vid
Femöreflagen, Oxelösund – Ramnöflagen,
Nyköping 5-19.1 (Jan Karlsson, Jan Gustafsson, Henrik Andersson m.fl.) respektive 10 ex
vid Yttre Hållsviken, SV Trosa 23.12 (Göran
Andersson).
Stora antal vår: 580 ex rastande Vattungarna,
Oxelösund 22.3 (Leif Nyström), 644 rastande
Vattungarna, Oxelösund 27.3 (Leo Mäkinen,
Leif Nyström, Jan Karlsson m.fl.).
Stora antal höst: 80 ex. rastande Vattungarna,
Oxelösund 16.10 (Kalle Brinell, Niklas Liljebäck, Johan Hammar). 90 ex. rastande Hävringe, Oxelösund 27.10 (Kalle Brinell, Johan
Södercrantz, Adam Stålnäbb m.fl.). 405 ex.
rastande Vattungarna, Oxelösund 2.11 (Niklas
Liljebäck, Tomas Widlund). 300 ex. rastande
Hävringe, Oxelösund 9.11 (Kalle Brinell).
Samtliga övriga fynd vår: 1 ex. rastande Stora Garkast, Hartsö skärgård, Nyköping 30.1
(Lennart Wahlén, Jan Karlsson, Jan Gustafsson m.fl.). 5 ex. rastande Källarklubbarna,
Hartsö skärgård, Nyköping 30.1 (Ulrik Lötberg, Lennart Wahlén, Jan Gustafsson m.fl.).
6 ex. rastande Södra Skvaltan, Hartsö skär-

Skärsnäppa
Foto: Leo Mäkinen

gård, Nyköping 30.1 (Ulrik Lötberg, Lennart
Wahlén, Jan Gustafsson m.fl.).
Samtliga övriga fynd höst: 1 adult rastande
Vattungarna, Oxelösund 10.9 (Kalle Brinell,
Niklas Liljebäck). 12 ex. rastande Stora Garkast, Hartsö skärgård, Nyköping 18.10 (Kalle
Brinell, Niklas Liljebäck, Lennart Wahlén
m.fl.). 9 ex. rastande Vattungarna, Oxelösund
18.10 (Kalle Brinell, Niklas Liljebäck, Lennart Wahlén m.fl.). 3 ex. sträckande SV och
40 ex. rastande Hävringe, Oxelösund 20.10
(Kalle Brinell, Niklas Liljebäck). 6 ex. rastande Pålsugnsbådarna, Hartsö skärgård, Nyköping 21.10 (Göran Altstedt). 9 ex. Storrö,
Hartsö skärgård, Nyköping 31.10 (Niklas
Liljebäck). 21 ex. sträckande SV Hävringe,
Oxelösund 8.11 (Kalle Brinell, Niklas Liljebäck). 4 ex. rastande Källskären, Oxelösund
8.11 (Kalle Brinell, Niklas Liljebäck). 10 ex.
födosökande Gulskallen, Yttre Hållsfjärden,
SV Trosa 23.12 (Göran Andersson).
Småsnäppa (Calidris minuta)

Vårfynd av arten är fåtaliga, men rapporteras
dock så gott som årligen. Det stora flertalet
av rapporterna handlar om fynd av enstaka
individer. Endast två fynd från inlandet med
ett ex vardera är rapporterade vilket är en
fortsättning på fjolårets trend med ovanligt få
inlandsfynd.
Vårfynd: 1 ex. rastande Långsjön, Ålbäck, Nyköping 26.5 (Tomas Saxgård).

Inlandsfynd: 1 ex adult rastande Edeby våtmark, Edeby, Strängnäs 4.8 (Yngve Meijer,
Erik Widuss, Markku Kemppi). 1 ex. rastande
Sjöholmskärret, Näsnaren, Katrineholm 25.8
(John-Erik Nyman, Marie-Louise Nyman,
Krister Aronsson m.fl.).
Prärielöpare (Calidris subruficollis)
(-2018:4/4) (2019:1/1)

Femte fyndet för rapportområdet med en fördelningen på fyra höstfynd under september
och ett vårfynd från maj. Nyköpings kommun
ståtar med tre fynd och de övriga två är inlandsfynd gjorda i Katrineholm och Strängnäs.
Samtliga fynd: 1 ex. förbiflygande HartsöEnskär fstn, Hartsö skärgård, Nyköping 28.9
(Göran Altstedt).
Morkulla (Scolopax rusticola)

Noterbart är att inga vinterfynd rapporterats
under januari. Förutsättningar för morkulla
att hitta lämpliga biotoper med isfria vattendrag och fuktstråk att övervintra i ökar med
de allt mildare vintrarna.
Vinterfynd december: 1 ex. stationär Täppan,
Brannäs våtmark, Oxelösund 16-31.1 (Tommy
Knutsson m.fl.). 2 ex. rastande Gamla Oxelösund, Oxelösund 19-20.1 (Jan Gustafsson,
Anders Jönsson, Henrik Andersson m.fl.).
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Dvärgbeckasin (Lymnocryptes minimus)

49 dvärgbeckasiner finns rapporterade 2019.
Det är lite fler observationer än under de senaste åren och nästan i nivå med antalet från
tidigt 2000-tal. Det finns inga rapporter om
observationer av spelande individer eller från
häckningsperioden under sommaren. Samtliga observationer avser rastande fåglar under
vår eller höst. Fynden fördelar sig på Eskilstuna 1, Flen 1, Nyköping 27, Oxelösund 10,
Strängnäs 8 och Trosa 2.
Vinterfynd: 1 ex Täppan, Brannäs våtmark,
Oxelösund 4-5.2 (Tommy Knutsson och Lennart Wahlén).
Dubbelbeckasin (Gallinago media):

Fyra fynd om totalt fem individer är ett ytterst
magert resultat. Kanske kan man dra paralleller med en annan art som häckar i fjäll och
fjällnära biotoper, fjällpiparen där endast ett
fynd rapporterades under året. Båda dessa arter
uppvisar mycket stora variationer mellan olika
år och här har säkert vädret under flyttningen
en avgörande inverkan på antalet fynd.
Vårfynd: 1 hane spel/sång Nyköpingsån, Skavstarondellen, Nyköping 8.5 (Lennart Wahlén).
2 ex. spel/sång Aspamaden, Aspa, Nyköping
17.5 (Harald Ris, Kristaps Sokolovskis).
Höstfynd: 1 ex. rastande Vingåkersslätten sydöstra delen, Vingåker 17.9 (Ronny Nilsson). 1
ex. Bryngelstorp åkrar/Labro ängar, Nyköping
29.9-30.9 (Fredrik Enoksson).
Enkelbeckasin (Gallinago gallinago)

Brannäs våtmark är den dominerande lokalen
för fynden vintertid som vanligt. Arten är rapporterad frekvent under januari månad i varierande antal med sju ex som flest. Ett fåtal
rapporter av antal överstigande 50 ex noteras
årligen. Säkerligen förbises åtskilliga grupper med rastande individer på grund av att
lokalerna där enkelbeckasinen rastar oftast är
svåröverskådliga.
Vinterfynd (januari): 7 ex. stationär Täppan,
Brannäs våtmark, Oxelösund 1-31.1 (Kalle Brinell, Tommy Knutsson, Jan Karlsson
m.fl.).
Vinterfynd (december): 1 ex. förbiflygande
Östra Stadsfjärden, Trosa 1.12 (Göran Andersson). 1 ex. stationär Brannäs våtmark,
Oxelösund 3.12 (Tommy Knutsson).
Stort antal: 80 ex. rastande Lövsund, Nyköping 14.4 (Jan Hägg) och 55 ex. rastande
Strandängen, Bastviken, Aspö, Strängnäs 21.4
(Petter Sundin).
28 | Det sörmländska fågelåret 2019

Smalnäbbad simsnäppa (Phalaropus lobatus)

För smalnäbbad simsnäppa innebar 2019 ett
riktigt lågvattenmärke och här får vi gå tillbaka till 1992 för att finna något liknande då
bara ett fynd med två individer rapporterades.
Antalet rapporter varierar visserligen en hel
del mellan olika år men tendensen har varit
negativ de tre senaste åren.
Samtliga fynd: 1 ex. rastande Tornmaden,
Strandstuviken, Nyköping 30.5 (Martin
Holmström, Lennart Wahlén Samuel Wivstad
m.fl.).
Drillsnäppa (Actitis hypoleucos)

Fynd från sista veckan av september och under oktober är fåtaliga i rapportområdet. I
Artportalen finns bara sex fynd rapporterade
från oktober månad med den elfte oktober
som fenologirekord.
Sena höstfynd: 1 ex. rastande Inloppskanal
Ekeby våtmark, Ekeby våtmark, Eskilstuna
26.9 (Leif Carlsson). 1 ex. rastande Stallarholmsbadet, Stallarholmen, Strängnäs 7.10
(Yngve Meijer).
Skogssnäppa (Tringa ochropus)

Ett ovanligt sent höstfynd har gjorts där endast tio rapporter någonsin är registrerade i
Artportalen ifrån den andra halvan av september förutom fenologirekordet från den
9.10 2015.
Sent höstfynd: 1 ex. lockläte, övriga läten Marsäng, Nyköping 26.9 (Lennart Wahlén).
Rödbena (Tringa totanus)

Ett par riktigt tidiga vårfynd är noterade vilka
är snubblande nära fenologirekordet från den
20.3 2004. Förstafynd under mars månad är
inte årliga i rapportområdet och är bara rapporterade under åtta av åren på 2000-talet.
Tidiga vårfynd: 1 ex. rastande Tornmaden,
Strandstuviken, Nyköping 21.3 (Jan Karlsson) och 1 ex. sträckande NV Marviken,
Brannäs våtmark, Oxelösund 22.3 (Tommy
Knutsson).
Grönbena (Tringa glareola)

Ett ovanligt sent höstfynd resulterade i ett
prydligt fenologirekord för rapportområdet. I
Artportalen finns bara ett tiotal rapporterade
fynd någonsin under oktober månad av arten i
rapportområdet. Antalsmässigt har endast en
rapport med ett större antal rastande överstigande 100 ex noterats vilket är i linje med hur

Svarthuvad mås
Foto: Morgan Andersson

det har setts ut under de senaste åren.
Fenologirekord höst: 1 ex. rastande Edeby
våtmark, Edeby, Strängnäs 18-22/10 (Yngve
Meijer, Magnus Brandel).
Stora antal >100 ex: 200 ex. rastande Floden,
Katrineholm 14.5 (Pelle Moqvist, Anette Andersson, Bengt Larsson m.fl.).
Svartsnäppa (Tringa erythropus)

Ett ytterst tidigt fynd i början på april är noterat där endast fenologirekordet från den 2.4
år 2008 har ett tidigare datum. Sannolikt är
årets förstafynd samma individ som kom att
rapporteras kvar på lokalen i tre veckor. Den
28.4 kom första rapporten av arten från en
annan lokal än Strandstuviken. Vanligtvis sker
årets förstafynd i rapportområdet under den
sista tredjedelen av april.
Tidigt vårfynd: 1 ex Tornmaden, Strandstuviken, Nyköping 4.4 (Samuel Wivstad, Adam
Stålnäbb, Jan Hägg).
Tretåig mås (Rissa tridactyla)
(-2018:64/80) (2019:6/11)

Arten är i princip årlig under hösten, men i
år sågs arten i förhållandevis stort antal. Elva
individer sågs vilket är högsta antalet sedan år
2012 då 13 individer sågs. Anmärkningsvärt
är att majoriteten av årets fynd gjordes från
inlandslokaler vid Mälaren. Tidigare år har
enbart tio stycken inlandsfynd gjorts.
Samtliga fynd: 5 ex. (1 adult + 4 1K) sträckande V Kvicksundsbron, Eskilstuna 28.10 (Viktor Eriksson, Yonas Ericsson). 1 1K rastande
Kvicksundsbron, Eskilstuna 3.11 (Viktor Eriksson, Johan Mellquist m.fl.). 2 1K sträckande V Kvicksundsbron, Eskilstuna 9.11 (Jacob Rudhe, David Liderfelt). 1 1K sträckande
SV Marviken, Brannäs våtmark, Oxelösund
11.11 (Tommy Knutsson). 1 1K sträckande
SV Femöreflagen, Femöre, Oxelösund 12.11
(Lennart Wahlén). 1 1K rastande Strängnäsfjärden, Strängnäs 30.11 (Petter Sundin,
Markku Kemppi).

Dvärgmås (Hydrocoloeus minutus)

Ett jämfört med senaste åren rätt bra år för
kustkommunerna där det sammanlagt har
setts 51 stycken individer. Från inlandskommunerna har det däremot varit ett riktigt
dåligt år då endast cirka 100 individer sammanlagt har rapporterats. Största antalet från
inlandskommunerna för i år är en flock på 16
stycken födosökande individer. Det kan jämföras med förra året då 60 individer i en flock
från Torshälla huvud var det största antalet.
Stora antal: 18 ex. födosökande Sjösaviken
(södra), Nyköping 10-11.5 (Jan Sjöstedt, Peter Lantz, Mats Andersson m.fl.). 16 ex. födosökande Torshälla huvud, Eskilstuna 10.5
(Sten Ljungars, Monica Ljungars).
Svarthuvad mås (Ichthyaetus melanocephalus)
(-2018:9/9) (2019:1/1)

Rapportområdets tionde fynd totalt och blott
tredje vårfynd blev likt fjolårets fynd en stationär individ till många fågelskådares glädje.
Årets fynd var det senaste i Nyköpings kommun sedan år 2010 då två fynd av ungfåglar
gjordes.
Samtliga fynd: 1 adult rastande Järpsättersfälten - Västra Kovik, Nyköping 26.5 - 8.6 (John
Löfgren, Morgan Andersson, Mattias Ohlsberg m.fl.).
Havstrut (Larus marinus)

Ett relativt bra år med fyra stycken konstaterade inlandshäckningar. Föregående år har
antalet enbart varit ett par stycken.
Inlandshäckningar: 1 häckning Svavelgrund,
Sörfjärden, Strängnäs 1.5 (Lars Broberg). 1
häckning Bosberget, Hjälmaren, Eskilstuna
8.6 (Bengt Jalsborn, Johan Nilsson). 1 häckning Stora och Lilla Sinkan, Hjälmaren, Eskilstuna 8.6 (Bengt Jalsborn, Johan Nilsson). 1
häckning Stavhällen, skär SV om, Hjälmaren,
Eskilstuna 8.6 (Bengt Jalsborn, Johan Nilsson).
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Gråtrut (Larus argentatus)

I Nyköpings kommuns kusttrakter har bland
de största flockarna på 2000-talet noterats i
år. Toppnoteringen på 1277 individer i Nyköpings hamn är den största sedan år 2015
då 1500 individer sågs och den näst största
flocken som setts under 2000-talet.
Stora antal: 1277 ex. rastande Nyköpings
hamn, Nyköping 22.1 (Kalle Brinell). 1100
ex. rastande Södra fälten, Svanviken, Nyköping 18.3 (Kalle Brinell). 1000 ex. rastande
Björshults soptipp, Nyköping 21.11 (Kalle
Brinell).
Kaspisk trut (Larus cachinnans)
(-2018:12/14) (2019:10/10)

Rekorduppträdande under hösten och nära
nog en fördubbling av det totala antalet fynd.
Även om arten är en sparsam gäst på våra
breddgrader så förekommer den förmodligen regelbundet och riktade eftersök under
hösten brukar också kunna ge resultat - något som höstens fyndbild också visar. Antalet
fågelskådare som systematiskt åker och tittar
på trutar är dock få och antalet fynd varierar
också lite beroende på hur det blåser. För att
ha goda chanser på kaspisk trut i Sörmland
så bör man ha i åtanke att det helst ska blåsa
måttliga-friska syd eller sydostvindar. Blott
ett par utav alla fynd genom åren har till exempel noterats i samband med vindar från
nordsektorn.
Samtliga fynd: 2 1K och 2 2K rastande Nyköpings hamn - Björshults soptipp, Nyköping
29-30.8 (Kalle Brinell, Björn Erixon m.fl.). 1
2K rastande Nyköpings hamn - Björshults soptipp, Nyköping 17-23.9 (Kalle Brinell m.fl.).
1 1K rastande Nyköpings hamn - Björshults
soptipp, Nyköping 20-23.9 (Kalle Brinell
m.fl.) och ytterligare 2 1K rastande Björshult
soptipp, Nyköping 23.9 (Kalle Brinell). 1 2K
rastande Nyköpings hamn - Björshults soptipp, Nyköping 15-17.10 (Kalle Brinell). 1 1K
rastande Björshults soptipp, Nyköping 21.11
(Kalle Brinell).
Silltrut (Larus fuscus)

En av rapportområdets bästa häckningslokaler för silltrut blev i år inlandslokalen Laxnefjärden i sjön Klämmingen, Gnesta kommun.
Där observerades tio par som sammanlagt fick
fram åtta ungar. I övrigt så har ön Dansken
i Strängnäs kommun återigen rapportområdets största koloni med sammanlagt 24 fåglar, dock framgår det inte i rapporteringen
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hur häckningsframgången har varit där. För
Oxelösunds kustband så har sammanlagt tio
stycken individer setts under häckningstid,
dock inga rapporter om häckningsframgång.
Häckningar: 10 par med 8 pulli, Laxnefjärden,
Klämmingen, Gnesta 28.7 (Bertil Karlsson).
Fynd under häckningstid på lämpliga lokaler:
24 ex. obs i häcktid, lämplig biotop Dansken,
Prästfjärden, Mälaren, Strängnäs 22.4 (Björn
Sjögren). 4 2K+ obs i häcktid, lämplig biotop Östra Vattungen, Oxelösund 6.6 (Lennart Wahlén, Jan Karlsson). 6 2K+ i par, par
i lämplig häckbiotop Källskären, Oxelösund
7.6 (Jan Gustafsson, Markus Forsberg, Kajsa
Mellbrand m.fl.).
Nordsjösilltrut (Larus fuscus intermedius)
(-2018:3/3) (2019:1/1)

Rapportområdets fjärde fynd av denna underart till silltrut som närmast häckar på Västkusten. Senaste fyndet gjordes år 2015, även
det i Nyköpings kommun. Eftersom arten nationellt är stadd i ökning så kan fler fynd vara
att vänta även i vårt rapportområde.
Samtliga fynd: 1 adult rastande Björshults
soptipp, Nyköping 20.9 (Kalle Brinell).
Gråtrut x havstrut (Larus argentatus x marinus)

Rapportområdets första fynd av denna hybrid
görs i år i Nyköpings hamn. I och med att intresset och kunskaperna om trutar blir bättre
så kanske det inte dröjer så länge innan nästa
fynd görs.
Samtliga fynd: 1 adult rastande Nyköpings
hamn 22.1 (Kalle Brinell).
Skräntärna (Hydroprogne caspia)

Inventering 2019: Tärnorna var på plats redan
i mitten av april. Den 7 juni gjordes en inventering av Södermanlands yttre havsband
samt delar av Östergötland inom Bråviken där
huvuddelen av kolonin befinner sig. Totalt 58
bon hittades. Följande observationer av bon
gjordes i Södermanland; Dödsens klubb, Oxelösund skärgård (1), Litet skär NV Risskären,
Bråviken (1), Hållen, Bråviken (24) och Långa
Hållet, Bråviken (27). Följande observationer
av bon gjordes i Bråviken, Östergötland; Mellre Benskären (1) och Yttre Benskären, södra
ön, (4). Ytterligare ett dåligt häckningsår för
skräntärnan i Bråviken. Det kläcktes ett drygt
hundratal ungar och 92 ungar uppnådde ålder
så de kunde ringmärkas. Vi bedömer dock att
endast 10-15 av dessa blev flygga och i stor

utsträckning beror det på örnarnas predation.
Utöver dessa gjordes mycket sena omläggningar, men även dessa misslyckades då örnarna återkom.
Största antalet, rastande: Max 50 ex. rastande
Strandstuviken, Nyköping 19-25.4 (Mats Andersson m.fl.).
Kentsk tärna (Thalasseus sandvicensis)
(-2018:88/120) (2019:4/4)

Arten har varit årlig i vårt rapportområde sedan år 2003 och i gjordes fyra fynd vilket är
ett bra resultat.
Samtliga fynd: 1 ex. lockläte, övriga läten
Skeppsklubben, Hartsö skärgård, Nyköping
6.6 (Lennart Wahlén). 1 2K+ förbiflygande
Hållenöarna, Nyköping 7.6 (Jan Gustafsson,
Patrik Olofsson). 1 ex. sträckande SO Fågelskär, Nyköping 27.7 (Johan Bergkvist). 1
ex. sträckande S Marviken, Brannäs våtmark,
Oxelösund 7.8 (Tommy Knutsson).
Småtärna (Sternula albifrons)
(-2018:66/88) (2019:1/1)

Arten har varit årlig i vårt rapportområde sedan år 1988 och likt de senaste åren är det
enstaka individer som ses.
Samtliga fynd: 1 ex. förbiflygande Sjösaviken
(södra), Nyköping 19.6 (Raimo Laurila).

Svarttärna (Chlidonias niger)

Årets summering av 14 exemplar är den sämsta sedan år 2015 då 13 exemplar sågs. Högsta
noteringen blev på enbart fem exemplar vid
Torshälla huvud den 26:e juli.
Samtliga fynd: 1 ex. sträckande Femöreflagen,
Femöre, Oxelösund 4.5 (Mattias Ohlsberg). 2
ex. födosökande Sjösaviken (södra), Nyköping
10-11.5 (Jan Sjöstedt, Peter Lantz, Mats Andersson m.fl.). 1 2K+ födosökande Marsviken,
Nyköping 10.5 (Jan Gustafsson, Jan Karlsson,
Tommy Ubbesen). 2 ex. födosökande Näsnaren,
Katrineholm 12-14.5 (Göran Andersson, Per
Flodin, Krister Andersson m.fl.). 1 ex. födosökande Mellanfjärden, Nyköping 13.5 (Samuel
Wivstad, Peter Lantz). 1 ex. sträckande N Torshälla huvud, Eskilstuna 22.5 (Sten Ljungars).
1 2K+ födosökande Dödhällen, Nyköping 23.5
(Markus Forsberg). 5 ex. förbiflygande Torshälla huvud, Eskilstuna 26.7 (Sten Ljungars).
Korrigering: En korrigering gällande fjolårets observation den 28:e april är att det var
nytt Sörmländskt fenologirekord med en dag
(median=5 maj, variation 29 april-15 maj).
Från 1960-talet och framåt, så finns det bara två
aprilfynd gjorda i rapportområdet. Det ena gäller en rastande fågel i Näsnaren, Katrineholm
den 29-30:e april 1996 och det andra, även den
i Näsnaren den 30:e april 2015. Rapporten som

Kentsk tärna
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gällde ett fynd i Eskilstuna den 3:e april 2015
är en felrapportering som egentligen gällde en
fågel som sågs den 3:e maj.
Kustlabb (Stercorarius parasiticus)

I år har det rapporterats två fåglar från inlandet vilket är i nivå med föregående år. Gällande konstaterade häckningar så finns det tre
stycken rapporter om detta, vilket är något
färre än föregående år. Förra året rapporterades det exempelvis fem häckningar.
Inlandsfynd: 1 ex. sträckande N Domarringsvägen, Hällbybrunn, Eskilstuna 18.5 (Tommy
Emanuelsson). 1 adult sträckande O Brotthatt, Eskilstuna 3.6 (Ulf Ottosson).
Häckningar:1 häckning Svartranten, Hävringe,
Oxelösund 8.8 (Jan Karlsson, Lennart Wahlén, Björn Johansson m.fl.). 1 häckning Soparklubbshällorna, Hävringe, Oxelösund 8.8 (Jan
Karlsson, Lennart Wahlén, Björn Johansson
m.fl.). 1 häckning Stora Garkast, Hartsö skärgård, Nyköping 9.8 (Ragnar Lagerkvist).
Sillgrissla (Uria aalge)

Under häckningstid har det rapporterats 27
stycken individer i lämplig biotop från Oxelösunds skärgård. Det är fler än de tolv individer
som rapporterades förra året, men i linje med
åren närmast innan dess.
Fynd under häckningstid på lämpliga lokaler:
2 2K+ obs i häcktid, lämplig biotop Södra
Stångskär, Källskären, Oxelösund 7.6 (Jan
Gustafsson, Markus Forsberg, Kajsa Mellbrand m.fl.). 25 2K+ obs i häcktid, lämplig
biotop Tordmulen, Källskären, Oxelösund
7.6 (Jan Gustafsson, Markus Forsberg, Kajsa
Mellbrand m.fl.).
Tordmule (Alca torda)

En bra bevakning av skärgården har resulterat i
cirka 439 par fördelade på; Nyköping (40 par),
Trosa (37 par), Oxelösund (362 par). Vilket
kan jämföras med förra årets siffra på 368 par
i hela skärgården. Ett stort glädjeämne är att
antalet par för Nyköpings kommun skrivs upp
från 8 par förra året till 40 par i år.
Vinterfynd: 1 ex. rastande Ramnöflagen, Nyköping - Femöreflagen, Oxelösund 5-19.1
(Thomas Larsson m.fl.).
Tobisgrissla (Cepphus grylle)

Årets rapportering har medfört cirka 110 par
i Oxelösunds skärgård och 3 exemplar i häckningstid på lämplig biotop i Trosas skärgård.
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Det är i stort i paritet med föregående år. Året
har även bjudit på ett relativt stort antal vinterfynd.
Vinterfynd (januari): 1 ex. rastande Femöreflagen, Femöre, Oxelösund 5-11.1 (Thomas
Larsson, Jan Karlsson, Björn Erixon m.fl.). 1
ex. rastande Ramnöflagen, Nyköping 11-23.1
(Kalle Brinell, Lennart Wahlén, Jan Karlsson
m.fl.). 1 ex. rastande Själklubbarna, Nyköping 23.1 (Ulrik Lötberg, Kalle Brinell, Lennart Wahlén m.fl.). 1 ex. rastande Hävringe,
Oxelösund 23.1 (Ulrik Lötberg, Kalle Brinell,
Lennart Wahlén m.fl.). 1 ex. rastande Pålsugnsbådarna, Hartsö skärgård, Nyköping 30.1
(Ulrik Lötberg, Lennart Wahlén, Jan Gustafsson m.fl.). 2 ex. rastande Kistan, Hartsö skärgård, Nyköping 30.1 (Ulrik Lötberg, Lennart
Wahlén, Jan Gustafsson m.fl.). 1 ex. rastande
Torskbådan, Hartsö skärgård, Nyköping 30.1
(Ulrik Lötberg, Lennart Wahlén, Jan Gustafsson m.fl.). 2 ex. rastande Lillhammarsgrund,
Oxelösund 30.1 (Ulrik Lötberg, Lennart
Wahlén, Jan Gustafsson m.fl.).
Vinterfynd (december): 2 ex. rastande Femöreflagen, Femöre, Oxelösund 25.12 (Jan Karlsson).
Skogsduva (Columba oenas)

Ingen säkerställd reproduktion finns rapporterad 2019. Ungefär 90 revir finns rapporterade
inom rapportområdet. Det är en liknande siffra
som 2018. Fler än 25 revir finns rapporterade
både från Eskilstuna och Strängnäs.
Stort antal (>99 exemplar): 110 ex. rastande
Hillsta Mosse, Trosa 16.3 (Claes Leijon). 111
ex. sträckande Vattentornet, Oxelösund 5.10
(Johan Södercrantz, Kalle Brinell m.fl.). 250
ex. sträckande Brannäs, Oxelösund 13.10
(Tommy Knutsson). 140 ex. sträckande Brannäs, Oxelösund 22.10 (Tommy Knutsson).
Vinterfynd (januari, december): 2 ex. förbiflygande Uvsta, Spelvik k:a, Nyköping 1.1 (Jan
Sjöstedt). 1 ex. födosökande Talltullen, Katrineholm 3-28.1 (Bengt E Larsson). 1 ex. Gamla
Gråstugan, Skiren/Kvicken området, Eskilstuna 5.1 (Elias Ernvik). 1 ex. förbiflygande
Berga-Tuna, skogsdunge NO om, Nyköping
9.1 (Morgan Andersson). 1 ex. stationär Gärdena mellan sågen och Valsta, Nyköping 19.1
(Morgan Andersson). 3 ex. födosökande Oxelösund 1.12 (Lars Thornberg). 3 ex. rastande
Sätterstamaden, Nyköping 15.12 (Hans Norelius och Eva Edmert). 1 ex. sträckande SV,
Brannäs våtmark, Oxelösund 16.12 (Tommy
Knutsson).

Ringduva (Columba palumbus)

Under januari och december sågs övervintrande fåglar i flertalet kommuner i rapportområdet. I januari har det rapporterats stora
övervintrande flockar på bland annat 52 ex i
Nyköping samt 20 ex i Kungsör. Under hösten
när ringduvorna sträcker söderut sågs en dag
över femtusen individer när de sträckte över
Oxelösund.
Stora antal (>4999 exemplar): 5510 ex. sträckande SV Gamla vattentornet, Oxelösund 5.10
(Johan Södercrantz, Kalle Brinell m.fl.).
Turturduva (Streptopelia turtur)
(-2018:56/57) (2019:1/1)

Arten är långt ifrån årlig inom rapportområdet, senast den sågs var 2015. Fynden görs i
regel under maj och juni.
Samtliga fynd: 1 ex. födosökande Åskullarna,
norra, Gorsingeholm, Strängnäs 3.6 (Leif Ekblom, Inger Karlsson, Bo Karlsson m.fl.).
Turkduva (Streptopelia decaocto)

Reviret med flertalet turkduvor som senaste
åren funnits i centrala Strängnäs har haft ett
bra år där som mest 13 individer observerats
Turturduva, Foto: Leif Ekblom

tillsammans. Flera spelande fåglar har hörts,
parning har setts samt en trolig 1k fågel har
befunnit sig inom reviret under sommaren
vilket indikerar att häckning har lyckats vilket
är väldigt glädjande! Detta är det enda stabila reviret i rapportområdet, men under året
har även stationära samt spelande fåglar hörts
under större del av häcksäsongen från en lokal i Katrineholm samt från två olika lokaler
i Nyköpings kommun. Detta skulle kunna indikera att fler revir med lyckade häckningar
kan bli verklighet de kommande åren. Även
enstaka observationer från andra lokaler har
gjorts under häckningstid.
Gök (Cuculus canorus)

Årets första gök hördes redan 27.4 i Eskilstuna kommun. Detta är ett tangerat fenologirekord för rapportområdet då det tidigare
rekordet sattes samma datum 2014. Senaste
åren har flertalet aprilfynd gjorts vilket tyder
på att artens ankomstdatum har en trend att
bli tidigare och tidigare.
Första och sista fynd: 1 ex. spel/sång Björkbacken, Eskilstuna 27.4 (Bengt Andersson). 1
ex. sträckande SV Horns båtvarv, Nyköping
13.9 (Kalle Brinell).
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Berguv (Bubo bubo)

Under det första av två inventeringsår så har
det inkommit långt fler områden där uv markerat revir från våren - sommaren. Vi har i
år 20 lokaler rapporterade att jämföra med
fjolårets 10. Det är främst från Nyköpings
kommun som dessa platser är rapporterade.
Reviren fördelar sig på; Eskilstuna (3), Flen
(1), Gnesta (1), Nyköping (11), Strängnäs
(1) och Trosa (3). Totalt sett var året framgångsrikt för berguven i länet med konstaterad häckning på 13 lokaler. Dessa 13 lokaler
producerade 25 ungar. Från hösten finns det
fynd på flera lokaler, en del hör samman med
häckningslokalerna, men även andra platser
finns noterade.
Lappuggla (Strix nebulosa)
(-2018:55/66) (2019:22/22)

Hela 22 fynd av lika många fåglar har rapporterats in under året, det klart största antalet
sedan invasionen 2012. Givetvis kan några av
de rapporterade fåglarna vara individer som
rört sig mellan olika områden, men vi har inga
tydliga bevis för detta. Under året inga säkra
indikationer om häckningar även om det funnits fåglar under häckningstid på en del lokaler.

Lappuggla
Foto: Mauri Karlsberg, www.karlsbergsfoto.com
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Samtliga fynd:
Eskilstuna, 1 ex. rastande Borgmästaregatan,
Lagersberg, Eskilstuna 4.5 (Mervi Enojärvi,
Tarja Enojärvi). 1 ex. födosökande Hedtorp,
Hedlandet naturreservat, Eskilstuna 9-30.6
(Ulf Gustafsson m.fl.). 1 ex Lekartorp, Hedlandet naturreservat, Eskilstuna 20.6 (Lilian
Karlsson). 1 ex. stationär Råby-Rekarne området, Eskilstuna 10.7 (gnm Gunnar Carlsson). 1 ex. Hedlandet naturreservat, Eskilstuna 10.7 (gnm Gunnar Carlsson).
Flen, 1 ex. födosökande Björksäter, Flen 4.5
(Lo Jarl). 1 ex. rastande Svartenstorp, Flen
11-12.5 (Henrik Aspeborg, Andreas Grabs).
1 adult Solhem, V om, Flen 23.5 (Bo Törnquist).
Gnesta, 1 ex. rastande Isinge - Ärlången, Gnesta 24.2 - 27.3 (Björn Erixon, Lennart Wahlén
m.fl.). 1 ex. Alsjön Heby, Gnesta 14.3 (Erik
Öberg). 1 ex. rastande Huldeborgsängen,
Gnesta 23-31.3 (Morgan Andersson m.fl.).
Nyköping, 1 2K+ födosökande Nybergstorp,
Hygge SO , Nybergstorp, Nyköping 30.1
(Pekka Pulsa). 1 2K+ Stendörrens naturreservat, Nyköping 4-5.5 (gnm Markus Forsberg).
1 2K+ födosökande Römossen, Nyköping
2-17.6 (gnm Södermanlands rapportkommitté). 1 ex. födosökande Sandviksvägen,

1km norr om camping, Nynäs naturreservat,
Nyköping 19.10 (Jan-Olov Svedberg, Peter
Svedberg). 1 ex. rastande Väg D759, Ånga,
Nyköping 24.11 (Mauri Karlsberg).
Strängnäs, 1 ex. födosökande Braxnan, Strängnäs 1-3.4 (Ulf Gustafsson m.fl.). 1 ex. födosökande Bäckängsdammen, Äleby gård, Strängnäs 8.4 (Nils Eriksson). 1 ex. O Gravdallen,
Gravdalen/Mörtsjöväg-korset, Strängnäs 17.5
(gnm Bertil Karlsson). 1 ex. stationär Åkers
kronopark - Dödisgroparna, Strängnäs 1620.7 (Niklas Holmström m.fl.).
Trosa, 1 ex. förbiflygande Stensätter Nynäsområdet, Trosa 9.4 (Claes Leijon, Ida Leijon).
Vingåker, 1 ex. födosökande Stationskurvan,
Vingåker 4.1 (Jan Ridell). 1 ex. stationär Österåker, Vingåker 28.4 (Urban Rundström).
Hökuggla (Surnia ulula)

Efter ett år utan observationer av hökugglor
bjöd 2019 på flera fynd. Det finns rapporter
om hökugglor från nio olika lokaler under
hösten men då flertalet av dessa endast består
av en observation kan detta tyda på att några
av fynden rör sig om samma individ. Detta är
givetvis svårt att säga med säkerhet och med
tanke på detta går det inte att säga exakt hur
många olika hökugglor det befunnit sig i rapportområdet. Två olika individer, en i Eskilstuna kommun och en i Nyköpings kommun
var stationära under några veckor och kunde
beskådas av flertalet observatörer.
Samtliga fynd: 1 ex. födosökande Skundern,
Flen 27.10 (Jukka Väyrynen). 1 ex. Hullboö,
Vingåker 2.11 (Lars Carlbrand). 1 ex. födosökande Boberg 300 m Ö, Ärla, Eskilstuna 5.11
(Roland Svensson). 1 ex. Västra Sörfjärden,
Bränne Jäder, Eskilstuna 13.11 (Hans Herdegen). 1 ex. födosökande Länsgränsen i Råby-Rekarne, Eskilstuna 14.11 (Lennart Karlsson). 1 ex. stationär Hedlandet naturreservat,
Eskilstuna 15.11 - 31.12 (Gunilla Oleniusson, Tobias Lundström, Sten Ljungars m.fl.).
1 ex. stationär Stora Sundetdammen, ÖsterMalma, Nyköping 6-28.12 (Niklas Liljebäck,
Kjell Pettersson, Tomas Widlund m.fl.). 1 ex.
rastande Aspdalen, Nyköping 15.12 (gnm Jan
Karlsson). 1 ex. rastande Kåvhult, V Bettna,
Flen 28.12 (Markus Forsberg).
Sparvuggla (Glaucidium passerinum)

Ingen säkerställd häckning finns rapporterad
2019. Däremot finns 25 revir, med möjlig re-

produktion, inrapporterade. Sparvugglan får
antalsmässigt betraktas som sparsam inom
rapportområdet.
Kommunfördelning (antal revir): Eskilstuna 2,
Flen 1, Gnesta 2, Katrineholm 6, Nyköping 8,
Strängnäs 5, Trosa 1.
Pärluggla (Aegolius funereus)

Elva pärlugglor har rapporterats under 2019.
Från våren finns endast en rapport om en ropande pärluggla. I september har två pärlugglor hörts. Enstaka pärlugglor har setts under
året och i oktober ringmärktes två pärlugglor
på Hartsö-Enskär fågelstation. Sammantaget
har vi tyvärr fått nöja oss med endast enstaka
observationer av pärlugglor inom rapportområdet.
Samtliga fynd: 1 ex. spel/sång Urskogen,
Björkvik, Katrineholm 27.3 (Pelle Moqvist,
Krister Andersson). 1 ex. Gorsingeholmsdiket, Gorsingeholm, Strängnäs 1.4 (Anders
Lidholm). 1 ex. förbiflygande Hagby, Näshulta-området, Eskilstuna 28.4 (Kurt Östberg).
1 ex. Djupa mossen, Gnesta 18.5 (Frank van
Spelde). 1 ex. lockläte, övriga läten Långsjön,
Frustuna, Gnesta 21.9 (Mathias Bergström).
1 ex. lockläte, övriga läten Stora Bötet, Nyköping 26.9 (Mats Andersson). 1 2K+ ringmärktes Hartsö-Enskär fstn, Enskär, Hartsö
skärgård, Nyköping 7.10 (Lennart Wahlén). 1
ex. lockläte, övriga läten Lilla Mossbro, Nyköping 7.10 (Hans Norelius). 1 ex. individmärkt
Hartsö-Enskär fstn, Enskär, Hartsö skärgård,
Nyköping 10.10 (Janne Oldebring, Lennart
Wahlén). 1 ex. rastande Hartsö-Enskär fstn,
Enskär, Hartsö skärgård, Nyköping 11.10
(Lennart Wahlén).
Ob. horn-/jorduggla (Asio)

Tre fynd gjordes under året av hornuggla eller
jorduggla som inte kunde artbestämmas.
Samtliga fynd: 1 2K+ förbiflygande Oxelösunds hamn, Oxelösund 5.2 (Thomas Larsson). 1 ex. sträckande N Hävringe, Oxelösund
1.5 (Adam Stålnäbb, Samuel Wivstad). 1 ex.
förbiflygande Hartsö-Enskär fstn, Enskär,
Hartsö skärgård, Nyköping 5.10 (Göran Altstedt).
Hornuggla (Asio otus)

Hornugglor har rapporterats från hela rapportområdet. 2019 inkom det rapporter om
37 olika häckningar med tiggande ungar. 2018
rapporterades bara 13 lyckade häckningar.
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Antalet rapporter om lyckade häckningar varierar år från år och det är svårt att se någon
tydlig trend. Under två tillfällen på hösten
(16.10 och 27.10) sågs fem hornugglor rasta
på Hävringe i Oxelösunds skärgård. En hornuggla ringmärktes på Hartsö-Enskärs fågelstation 6.10. Inga vinterfynd finns noterade.
Häckningar: Eskilstuna (6), Flen (3), Gnesta
(1), Katrineholm (5), Nyköping (12), Oxelösund (3), Strängnäs (4) och Trosa (3).

köpings kommun 10 september.
Första och sista fynd: 1 ex. födosökande Ekeby
våtmark, Eskilstuna 5.5 (Sten Ljungars, Bo
Gustafsson, Johan Mellquist). 3 ex. sträckande S Marsäng, Nyköping 10.9 (Tommy Ubbesen). 1 ex. födosökande Marsäng, Nyköping
10.9 (Björn Erixon, Lars Danielsson).
Stora antal (>999 ex): 1000 ex. sträckande SV
Marviken, Brannäs våtmark, Oxelösund 22.6
(Tommy Knutsson).

Jorduggla (Asio flammeus)

Kungsfiskare (Alcedo atthis)

Nattskärra (Caprimulgus europaeus)

Göktyta (Jynx torquilla)

Under året har det gjorts 21 fynd av 29 olika
individer vilket är ett högst normalt antal för
området. Det flesta fynd gjordes under våren
då jordugglorna flyttar norrut mot häckningsområdena men även några höstfynd gjordes då
ugglorna flyttar söderut igen. Några individer
observerades under flera veckor inom samma
område under sommaren, men inga indikationer finns för att häckning skulle ha försökt genomföras. Inga vinterfynd från året finns.
Fynden fördelar sig mellan kommunerna på
följande sätt; Nyköping (7), Oxelösund (7),
Eskilstuna (2), Trosa (2), Strängnäs (2), Katrineholm (1).
Antalet rapporterade revir av nattskärra i rapportområdet varierar mycket mellan olika år.
Denna variation beror troligtvis till stor del
på hur frekvent arten eftersöks under tiden då
arten spelar. Under året har 70 revir konstaterats vilket är något i underkant men nästintill normalt för rapportområdet. Som brukligt
finns de flesta reviren i Nyköpings kommun.
Reviren fördelar sig mellan kommunerna enligt
följande; Nyköping (36), Trosa (10), Strängnäs (7), Gnesta (6), Eskilstuna (5), Katrineholm (3), Vingåker (2), Flen (1).
Första och sista fynd: 1 ex. spel/sång Lagnöviken, Trosa 22.5 (Örjan Jitelius). 1 ex. spel/
sång Troslanda flygfält, Trosa 22.5 (Örjan
Jitelius). 1 adult hane spel/sång Larslunds
grustäkt, Stigtomtamalmen, Nyköping 22.5
(Henrik Andersson). 1 ex. rastande Brannäs
gård, Brannäs våtmark, Oxelösund 26.9 (Peter Skoglund).
Tornseglare (Apus apus)

Den första tornseglaren för året sågs 5 maj i
Eskilstuna kommun. Detta ankomstdatum är
normalt för arten och även datumet för den
sista observerade tornseglaren är inom normalspannet då den sista individen sågs i Ny36 | Det sörmländska fågelåret 2019

Kungsfiskare är en art som är svår att göra
en bedömning av hur många fynd som gjorts
då arten rör sig inom stora områden och kan
stanna längre tid inom samma område. Arten
har setts på flertalet lokaler under vintern då
den gärna söker sig till öppna vattendrag. Även
observationer under sommaren har gjorts från
flera platser där lämpliga häckplatser finns
men inga indikationer på att häckning har genomförts finns. Vid ett försök att uppskatta
antalet individer inom rapportområdet landar
vi på en siffra runt 35-40 olika individer vilket
är normalt eller något högre än genomsnittet
de senaste åren.
Totalt har det rapporterats 136 göktytor från
olika revir runt om i rapportområdet, den lägsta siffran sen 2005, då 96 revir rapporterades.
Reviren fördelar sig enligt följande på de olika
kommunerna; Vingåker (4), Gnesta (3), Katrineholm (13), Oxelösund (7), Trosa (12), Flen
(10), Eskilstuna (30), Strängnäs (27), Nyköping (30).
Första och sista fynd: 1 2K+ obs i häcktid,
lämplig biotop Arnö strandpark, Nyköping
20.4 (Jan Gustafsson). 1 ex. spel/sång Västerviken Tullgarn, Trosa 20.4 (Örjan Jitelius).
1 ex. lockläte, övriga läten Brannäs våtmark,
Oxelösund 2.9 (Tommy Knutsson).
Tretåig hackspett (Picoides tridactylus)

Fyra olika individer har observerats under
året, ganska utspritt över länet. Det finns
dock inga indikationer på häckningar, utan de
flesta av observationerna kommer från hösten.
Uppträdandet av tretåig hackspett var väntat
på grund av de stora angreppen av granbarkborrar på granbestånd i rapportområdet. Möjligen hade det förväntats ännu fler observationer av arten med anledning av den till synes
stora tillgången på mat.

Samtliga fynd: 1 ex. obs i häcktid, lämplig
biotop Hulta, Gnesta 12.7 (Mats Larsson).
1 hona födosökande Lilla Bötets hällmarker,
Nyköping 4.10 (Ralf Lundmark). 1 hane födosökande Grankällan, Gnesta 7.10 (Ralf
Lundmark). 1 hona födosökande Gammelskog V Gussmossen, Strängnäs 7.11 (Ralf
Lundmark).
Mindre hackspett (Dendrocopos minor)

Räknat på fåglar som rapporterats med kriterier som indikerar revir, så landar det totala
antalet för året på 89 revir. Det innebär att
antalet revir ligger kvar på en låg nivå jämfört
med för 10-15 år sedan.
Reviren fördelar sig på följande sätt mellan
kommunerna; Nyköping (25), Strängnäs (12),
Eskilstuna (16), Oxelösund (11), Gnesta (4),
Flen (3), Katrineholm (7), Trosa (8), Vingåker (2).
Tornfalk (Falco tinnunculus)

Nio platser rapporterade med säkerställd
häckning. Några av dessa är från tornfalksholkar. Ligger i en högre nivå än föregående året,
då endast en säkerställd häckning rapporterades. Under hösten finns det fler dagar från
mitten av september med fina sträcksiffror.
Häckningar: Eskilstuna (1), Gnesta (1), Katrineholm (1), Nyköping (1), Oxelösund (1)
samt Strängnäs (4).

Stora sträcksiffror (>15 ex):
Nyköping, 17 ex. sträckande SV Marsäng,
Nyköping 14.9 (Samuel Wivstad). 20 1K+
sträckande SV Marsäng, Nyköping 16.9 (Jan
Gustafsson, Mauri Karlsberg).
Oxelösund, 24 ex. sträckande SV Vattentornet,
Oxelösund 12.9 (Kalle Brinell). 60 ex. sträckande SV Vattentornet, Oxelösund 13.9 (Kalle
Brinell). 45 ex. sträckande SV Vattentornet,
Oxelösund, 14.9 (Kalle Brinell, Jan Hägg).
21 ex. sträckande SV Marviken, Brannäs våtmark, Oxelösund 15.9 (Tommy Knutsson).
19 ex. sträckande SV Marviken, Brannäs våtmark, Oxelösund 16.9 (Tommy Knutsson).
25 1K+ sträckande V Öster-Aspa gamla tomt,
Oxelösund 16.9 (Jan Gustafsson, Thomas
Larsson). 59 ex. sträckande SV Vattentornet,
Oxelösund 16.9 (Kalle Brinell). 30 ex. sträckande SV Vattentornet, Oxelösund 21.9 (Kalle
Brinell, Jan Hägg, Adam Stålnäbb m.fl.).
Aftonfalk (Falco vespertinus)
(-2018:78/81) (2019:25/43)

Detta blev ett år utan dess like med aftonfalkar. Under de sista dagarna i augusti och
början av september dök de upp lite varstans,
främst utmed kusten i Nyköping och Oxelösund, men även inlandet av rapportområdet
fick spridda besök. En grov skattning visar
på minst 42 ex. Fåglarna stannade kvar på en
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Aftonfalk, Foto: Leif
Nyström, Södermanlands
www.leifnystrom.com

(Jan Sjöstedt, Ingvar Jansson). 1 ex. födosökande Lerbo k:a, Katrineholm 3.7 (Esbjörn
Dahl).
Lärkfalk (Falco subbuteo)

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

del platser i flera dagar, men flera individer
sågs sträcka mot söder. Från dessa kommuner
beräknar vi att så här många fåglar noterats;
Eskilstuna (8), Gnesta (1), Katrineholm (3),
Nyköping (24), Oxelösund (6). Från våren
finns en notering om en fågel i Trosa.
Vårfynd: Trosa 1 2K+ hona rastande Norasjön,
Trosa 2.5 (Örjan Jitelius).
Sammanslaget antal höstindivider (augusti september): 42 1K+ rastande/sträckande i Södermanlands rapportområde, Södermanland
28.8 - 30.9 (Samuel Wivstad m.fl.).
Stenfalk (Falco columbarius)

Tre fynd från året på udda årstider, en vinterobservation, en sen maj och en i sommaren.
Samtliga fynd (udda perioder): 1 ex. stationär
Bortre energiskogen, Gesta gård, Strängnäs
3.1 (Petter Kappel). 1 hona förbiflygande Nya
fågeltornet, Strandstuviken, Nyköping 24.5
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Under 2019 har det inkommit rapporter från
21 lokaler där möjlig - trolig - säkerställd
häckning har rapporterats. En rejäl förbättring
jämfört med 2018 då inga sådana rapporter
hade inkommit. Fyra aprilfynd är rapporterade, men inga rekord i fenologin. Från våren
en stor ansamling födosökande vid Näsnaren, Katrineholm. Några fina dagsiffror under
höststräcket har också inkommit från kusten.
Tidiga vårfynd (april):
Oxelösund, 1 ex. stationär Brannäs våtmark,
Oxelösund 19.4 (Tommy Knutsson).
Strängnäs, 1 ex. förbiflygande Lötbacka,
Gorsingeholm, Strängnäs 18.4 (Kjell Thorsén). 1 ex. förbiflygande Näsbyholmssundet,
Sörfjärden, Strängnäs 19.4 (Markku Kemppi).
1 ex. Fågeltornet, Valnaren, Strängnäs 25.4
(Erik Zachariassen, Raul Vicente, Rikard Anderberg).
Stora antal (>10 ex): Katrineholm 11 ex. födosökande Tornskogen, Näsnaren, Katrineholm
14.5 (Ronny Melbéus).
Stora sträcksiffror (>9 ex):
Nyköping, 10 ex. sträckande SV Horns båtvarv,
Nyköping 7.9 (Jan Sjöstedt). 10 ex. sträckande SV Marsäng, Nyköping 11.9 (Kalle Brinell,
Adam Stålnäbb).
Oxelösund, 10 ex. sträckande SV Vattentornet,
Oxelösund 12.9 (Kalle Brinell). 21 ex. sträckande SV Vattentornet, Oxelösund 13.9 (Kalle
Brinell).
Pilgrimsfalk (Falco peregrinus)

Under året är nära 200 rapporter om pilgrimsfalk inskrivna på Artportalen, men hur många
individer det rör sig om är svårt att beräkna.
Vi ser en ökande mängd av fåglar under både
vårens och höstens sträckperioder. Vi har nu
även häckande par i rapportområdet, och det
ökar sakta med säkert med något par varje år
nu. Vi har nu vetskap om fem par som inlett
häckning under 2019.
Häckningar: Fem par har gått till häckning
under 2019 i Södermanlands rapportområde.
(gnm Södermanlands rapportkommitté).

Pilgrimsfalk
Foto: Leif Nyström, www.leifnystrom.com
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Törnskata (Lanius collurio)

Årets första observationer var från två olika
lokaler i Oxelösund den 11 maj. Sista törnskatan rapporterades även den från Oxelösund, den 29 september.
Första och sista fynd: 5 ex. Hävringe, Oxelösund 11.5 (Niklas Liljebäck, Tommy Ubbesen). 1 hane Brannäs våtmark, Oxelösund
11.5 (Tommy Knutsson). 1 1K rastande Källskären, Oxelösund 29.9 (Niklas Liljebäck).
Nötkråka (Nucifraga caryocatactes)

Under häckningstid finns arten rapporterad
från tolv olika lokaler vilket kan anses normalt för denna svårinventerade art. Från fem
av lokalerna finns rapporter med häckningskriterier men några konstaterade häckningar
finns dock inte.
Råka (Corvus frugilegus)

Arten förekommer främst vår och höst under
flyttningen till och från häckplatser norrut,
men undantagsvis görs även vinter och sommarfynd av arten. Under året gjordes det två
fynd i juli samt ett fynd i januari där en adult
fågel uppehöll sig i Oxelösund i drygt två
veckor.
Sommarfynd (juli): 1 ex. förbiflygande Västerleden (Oxelösundsrondellen), Högbrunn, Nyköping 6.7 (Peter Lantz). 1 ex. födosökande
Kåsta, Vingåker 18.7 (Rune Isaksson).
Vinterfynd (januari, december): 1 adult rastande Oxelösunds hamn - Kylvattendammen
- Sunda, Oxelösund 12-23.1 (Kalle Brinell,
Peter Lantz m.fl.).
Sidensvans (Bombycilla garrulus)
Arten uppträdande ganska sparsamt, eller rättare sagt i normal omfattning, under vintern
2018/2019. Inga större flockar rapporterades
under januari eller vårvintern överhuvudtaget. Den största ansamlingen gällde exempelvis blott 230 ex i Trosa och i övrigt så sågs
det bara ett par flockar runt ca 200 individer.
Under hösten däremot så sågs ovanligt gott
om sidensvansar i hela rapportområdet. Något som åtminstone delvis berodde på god
tillgång utav rönnbär, men man kan väl misstänka att det även finns flera faktorer med i
spelet (läs ex. björktrast och tallbit). Det
finns flera rapporter om mycket stora flockar
och totalt sett så rapporterades det lite drygt
71500 sidensvansar i Artportalen från Sörmlands rapportområde under årets tre sista
månader. Även om det såklart finns en påfal40 | Det sörmländska fågelåret 2019

lande risk för dubbelräkningar i denna siffra
så ger det ändå en indikation. Invasionsrörelser har under den senaste 25 årsperioden ägt
rum under höstarna 1995, 1998, 2002, 2011
och 2016. Årets invasionsrörelse är dock den
största sedan millenniumskiftet och höstens
siffra bör ställas i jämförelse med att det under de sämsta höstarna blott har rapporterats
8663 ex (år 2006), 6616 ex (år 2009) och
2407 ex (år 2003).
Sista vårfynd: 1 ex. Märnäs, Tosterön, Strängnäs 21.4 (Lars-Ola Westerlund).
Pungmes (Remiz pendulinus)
(-2018:19/23) (2019:1/1)

Pungmesen fortsätter att vara en raritet i vårt
rapportområde. Årets fynd är det första på
fem år och dessförinnan får vi gå tillbaks till
2007 då två fåglar noterades. Annars får årets
fynd ändå betecknas som normalt avseende
tid på året och plats, d.v.s. lämplig våtmark
med buskar och kaveldun.
Samtliga fynd: 1 ex. lockläte, övriga läten
Brannäs våtmark, Oxelösund 15.5 (Tommy
Knutsson).
Skäggmes (Panurus biarmicus)

Tycks finnas jämförelsevis få skäggmesar i våra
vassar just nu. Från perioden mitten av maj
till slutet av juli finns endast ett fåtal observationer av enstaka individer från dels området
alldeles öster om Nyköping och dels från västra delarna av Sörfjärden. Därmed kvarstår de
låga antal under häckningsperiod vi noterade
från början av 2010-talet efter ett par tuffare
vintrar. Jämför vi exempelvis med 2008 och
2009 så noterades då skäggmesar under häckningstid från 14-15 olika lokaler spridda över
landskapet.
Trädlärka (Lullula arborea)

Årets första trädlärkor rapporterades 25:e
resp. 27:e februari. Detta är en månad tidigare
jämfört med 2018 och långt tidigare än mediandatum för åren 2000-2018(=12 mars). Som
vanligt så dröjde det dock till mitten av mars
innan det blev något större inflöde av arten i
rapportområdet. Arten tycks ha en stabil population i rapportområdet och under året så
har det inkommit rapporter om 91 sjungande
hanar/par i lämplig häckningsbiotop. Långsiktigt så har arten ökat och fortsatt god rapportering är önskvärd!
Första vårfynd: 1 ex. sträckande Strandstuviken, Nyköping 25.2 (Lennart Wahlén). 1 ex.

sträckande N Ängudden, Ramnöflagen, Nyköping 27.2 (Tommy Ubbesen).
Stora antal (>20 exemplar): 22 ex. sträckande SV
Horns båtvarv, Nyköping 17.9 (Kalle Brinell).
Sånglärka (Alauda arvensis)

Årets första lärka gällde en övervintrande fågel i Oxelösund. Våren kom dock tidigt, och
det dröjde inte längre än till den 15:e feb
(median 1987-2018=25 feb) innan den första nordsträckande sånglärkan rapporterades.
De efterföljande dagarna så skedde det också
ett större inflöde, även om det dröjde fram
till mitten av mars innan våren satte igång
ordentligt. I och med lite bakslagsväder under första halvan av mars noterades ett flertal
större ansamlingar runt om i länet, dock långt
ifrån några rekordnoteringar. Sträcket under
hösten var dock måttligt och endast fyra dagssiffror med strax över 100 exemplar rapporterades.
Stora antal (>200 exemplar): 300 ex. rastande
Gorsingeholm, Strängnäs 4-14.3 (Janne Wahlström, Gittan Wahlström m.fl.). 300 ex. rastande Berga gamla tomt, Nyköping 10.3 (Jan
Sjöstedt). 400 ex. rastande Hillesta mosse,
Trosa 16-17.3 (Göran Andersson m.fl.). 273
ex. sträckande N Nävekvarns klint, Nyköping
19.3 (Kalle Brinell).
Vinterfynd (januari, december): 1 ex. stationär
Aspafälten, Aspa gård, Oxelösund 18-20.1
(Adam Stålnäbb, Hakim Chahed, Samuel
Wivstad m.fl.). 1 ex. stationär Gåsudden,
Strandstuviken, Nyköping 30.11-16.12 (Kalle
Brinell, Mats Andersson).
Backsvala (Riparia riparia)

Säkerställd reproduktion av backsvalor har
rapporterats från tio kolonier/lokaler inom
rapportområdet. Det finns exempel där åtgärder vidtagits som gynnat backsvalorna, men
samtidigt har vi kolonier där förutsättningarna försämrats. Det är således svårt att dra
några slutsatser kring backsvalans status som
häckfågel inom rapportområdet. Det är viktigt
att nämna att backsvalans bevarandestatus är
NT (nära hotad). BirdLife Sverige planerar att
genomföra en landsomfattande inventering av
häckande backsvalor under 2020–2021. Läs
mer om hur du kan hjälpa till på https://birdlife.se/fagelskydd/artprojekt/backsvala/.
Första och sista fynd: 1 ex. födosökande Edeby
våtmark, Edeby, Strängnäs 27.4 (Fredrik Hellner). 4 ex. sträckande SV Horns båtvarv, Nyköping 21.9 (Fredrik Enoksson, Jan Sjöstedt).

Ladusvala (Hirundo rustica)

Få anmärkningsvärda observationer gjordes
under året. Inga tidiga vårfynd, extremt sena
höstfynd eller höga sträcksiffror rapporterades. Det första fyndet rapporterades den 8:e
april i Nyköping, vilket förvisso är en dryg
vecka tidigare än mediandatumet för artens
ankomst till rapportområdet (=16 april) men
ändock inom normal variation. Därefter så
gjordes det några få fynd fram till den 19:e,
innan den första riktiga "stöten" med ladusvalor anlände den 20:e april och framåt precis
som vanligt. Det kan konstateras att höststräcket utmed kusten var måttligt i år och att
det som sagt saknades större dagssummor. I
och med uteblivna toppdagar så är totalsumman inte heller särskilt imponerande, men
uppskattningen utifrån spontanrapporteringen är ändå att 11000 ex passerade NyköpingOxelösund under perioden 11 aug - 1 okt. En
siffra som ändå motsvarar drygt 30 % utav
Falsterbos årstotal.
Första och sista fynd: 1 ex. förbiflygande
Strandstuviken, Nyköping 8.4 (Olle Pers).
1 ex. födosökande Kvicksundsbron, Eskilstuna 3.11 (Viktor Eriksson, Kalle Källebrink
m.fl.).
Hussvala (Delichon urbicum)

De första hussvalorna anlände återigen punktligt (på mediandatum) den 21:a april. Ett
smått inflöde skedde under de sista dagarna
utav denna månad, men det dröjde till de första dagarna av maj innan allt fler hussvalor
började anlända. Arten har minskat kraftigt
på senare tid vilket märks av i både antalet
häckningsrapporter och i antalet sträckande
individer utmed kusten om hösten. Bara som
ett alarmerande exempel så har arten varit
betydligt fåtaligare än backsvalan i Falsterbos
sträckräkningar under de senaste åren. Under
hösten så finns det dock en sträckssiffra från
Marsäng i augusti som med dagens mått får
anses riktigt bra. I övrigt så gjordes det två
mycket sena höstobservationer i slutet av oktober som bägge två faktiskt är nya fenologirekord med råge. Det förra rekordet från 17
oktober 1979 höll sig alltså i 40 år. Arten är
förvånansvärt sparsam från första oktober och
framåt i vårt rapportområde. Faktum är att
det under den senaste 20-års perioden bara
finns två iakttagelser i oktober månad, utöver
årets fynd.
Fenologifynd: 2 ex förbiflygande Häradsbadet,
Strängnäs 21.4 (Barbro Strååt). 1 ex. födosöFöreningen Södermanlands Ornitologer | 41

kande Klaraborgsvägen 9, Eskilstuna 22.10
(Viktor Eriksson). 1 ex. förbiflygande Vattentornet, Oxelösund 28.10 (Kalle Brinell).
Stora antal (>300 exemplar): 315 ex. sträckande SV Marsäng, Nyköping 24.8 (Adam Stålnäbb, Samuel Wivstad).
Lövsångare (Phylloscopus trochilus)

Årets ankomst av lövsångare till vårt landskap
var synnerligen typisk med de första rapporterna från 21.4, och då från sex olika lokaler från både kusten och inlandet. Något mer
otypiska var de två sena fåglar som noterades
i skärgården i slutet av oktober. Faktum är att
endast två senare fynd gjorts i vårt rapportområde och samtliga rapporter från 20.10
eller senare gjorts sedan 2016. Möjligen är
detta ett resultat av riktade eftersök efter små
gröna sångare i skärgårdsmiljö under höstmånaderna.
Sena höstfynd: 1 ex. rastande Källskären, Oxelösund 20.10 (Kalle Brinell, Niklas Liljebäck).
1 1K+ rastande Hävringe, Oxelösund 21.10
(Jan Sjöstedt).
Sibirisk gransångare
Foto: Niklas Liljebäck
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Gransångare (Phylloscopus collybita)

Det är inte så lätt att uppskatta antalet sjungande gransångare från sommarperioden. Det
tycks röra sig om ca 28 olika sjungande fåglar under juni och juli. Det är i nivå med de
tre åren 2015-2017 och alltså dubbelt upp
mot förra årets notering. Man kan nog därmed dra slutsatsen att gransångaren fortsätter
att etablera sig som häckfågel i vårt landskap
även om expansionen inte går så fort. Under
början av 2000-talet låg sommarnoteringarna
normalt runt 4-5 sjungande individer.
Sibirisk gransångare
(Phylloscopus collybita tristis)
(-2018:15/16) (2019:14/16)

Som tidigare kommenterats har det rått oklarheter kring denna ostliga ras av gransångaren
och vad som ska krävas för publicering. Rapportkommittén (Rk) har nu sammanställt
riktlinjer som respektive Rrk rekommenderas
följa för att få en enhetlig bedömning över
landet. Rrk Sörmland har valt att följa dessa
riktlinjer som i korthet handlar om att fåglar

som är väldokumenterade med foto eller video
kan godkännas utan lockläte. För fåglar som
inte dokumenterats på bild krävs en god beskrivning av utseende samt att den hörts locka
med tristis-typiskt lock. I Rk:s riktlinjer finns
en detaljerad beskrivning av vad som normalt
betecknar en tristis och vad som kan accepteras avseende variation i dräkten. Dessa riktlinjer
tar då även hänsyn till övergångszoonen öster
om Uralbergen. Med ovanstående sagt kan vi
konstatera ett exceptionellt år under 2019 för
denna ras. Som synes har det under hösten 2019
noterats lika många tristis som det gjorts under
alla tidigare år sammanlagt. Rrk:s bedömning är
att det handlar om ett faktiskt högt antal och
inte bara ett resultat av förtydligade riktlinjer.
Det kan man förstå med tanke på uppträdandet
av andra rara ostliga sångare denna höst. Som
brukligt har samtliga fynd gjorts på öar i skärgården eller i det yttre kustbandet. Fynden har
gjorts under perioden 24.9-26.11.
Samtliga fynd: 1 ex. Hävringe, Oxelösund 24.9
(Niklas Liljebäck, Kalle Brinell). 1 ex. Källskären, Oxelösund 29.9 (Niklas Liljebäck, Johan
Hammar, Richard Ottvall). 1 ex. ringmärktes
Hartsö-Enskär fstn, Hartsö skärgård, Nyköping
9.10 (gnm Södermanlands rapportkommitté). 1 ex. Horns båtvarv, Nyköping 13.10 (Jan
Sjöstedt). 1 ex. Källskären, Oxelösund 16.10
(Niklas Liljebäck, Kalle Brinell, Johan Hammar). 1 ex. Hävringe, Oxelösund 16.10 (Kalle
Brinell, Niklas Liljebäck, Johan Hammar). 1
ex. Vattungarna, Oxelösund 18.10 (Niklas Liljebäck, Kalle Brinell, Tomas Widlund m.fl.). 2
ex. Stora Garkast, Hartsö skärgård, Nyköping
18.10 (Kalle Brinell, Niklas Liljebäck, Lennart
Wahlén m.fl.). 2 ex. Hävringe, Oxelösund 2021.10 (Niklas Liljebäck, Kalle Brinell m.fl.). 1
ex. Hävringe, Oxelösund 27.10 (Kalle Brinell,
Johan Södercrantz, Adam Stålnäbb m.fl.). 1 ex.
Vattungarna, Oxelösund 8.11 (Kalle Brinell,
Niklas Liljebäck). 1 ex. Källskären, Oxelösund
14.11 (Niklas Liljebäck, Johan Hammar). 1 ex.
1:a Mellandammen, Brannäs våtmark, Oxelösund 23-30.11 (Tommy Knutsson m.fl.). 1 ex.
Hävringe, Oxelösund 26.11 (Niklas Liljebäck).

Samtliga fynd: 1 ex. rastande Hävringe, Oxelösund 20.10 (Kalle Brinell, Niklas Liljebäck). 1
ex. rastande 1:a Mellandammen, Brannäs våtmark, Oxelösund 24-30.11 (Lennart Wahlén,
Tommy Knutsson m.fl.).

Brunsångare
Foto: Niklas Liljebäck

Videsångare (Phylloscopus schwarzi)
(-2018:3/3) (2019:1/1)

Rapportområdets fjärde videsångare noterades under en period med ostligt inflöde och
då inte minst i vår skärgård. Notera att denna
videsångare upptäcks på samma dag och samma ö som en brunsångare (och en del andra
ostliga rariteter). Tidpunkten på året och även
platsen får annars anses typiska för denna art.
Samtliga fynd: 1 ex. rastande Hävringe, Oxelösund 20.10 (Niklas Liljebäck, Kalle Brinell).

Brunsångare (Phylloscopus fuscatus)
(-2018:1/1) (2019:2/2)

Rapportområdets andra och tredje fynd gjordes under och efter en period med många ostliga rariteter noterade i Sverige och då inte
minst just brunsångare. Sett ur det perspektivet är tidpunkten på året och den geografiska
fyndbilden högst rimliga.

Videsångare
Foto: Niklas Liljebäck
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Kungsfågelsångare
(Phylloscopus proregulus)
(-2018:22/25) (2019:2/2)

Samtidigt som tajgasångaren under ett antal
år haft en tydligt ökande trend har kungsfågelsångaren fortsatt att vara en första gradens
raritet i vårt rapportområde. Även denna höst
med ett anmärkningsvärt inflöde från öster
under sena hösten stannar årstotalen på två
individer. Uppträdande annars typiskt med
fynd i skärgården under oktober. Av de 27
individer som nu noterats i vårt rapportområde har 26 setts på någon ö i skärgården och
av dessa har 17 ringmärkts på Hartsö-Enskär
fstn.
Samtliga fynd: 1 ex. ringmärktes Hartsö-Enskär fstn, Nyköping 6.10 (Göran Altstedt). 1
ex. rastande Hävringe, Oxelösund 20.10 (Kalle Brinell, Niklas Liljebäck).

Kungsfågelsångare
Foto: Niklas Liljebäck

Tajgasångare (Phylloscopus inornatus)
(-2018:68/83) (2019:5/8)

Under början på 2000-talet var normalutfallet 1-3 individer per år. Så hände något 20142015 med en kraftig ökning och totalt 31 individer bara dessa två år. Därefter tycks det ha
gått ner till en genomsnittlig nivå på runt fem
exemplar per år varför 2019 får betraktas som
tämligen normalt för senare år. Fyndbilden är
annars typisk med ett uppträdande i kustbandet under perioden mitten av september till
drygt mitten av oktober.
Samtliga fynd: 2 ex. rastande Hävringe, Oxelösund 24.9 (Kalle Brinell, Niklas Liljebäck
m.fl.). 2 ex. rastande Källskären, Oxelösund
28.9 (Niklas Liljebäck, Johan Hammar, Richard Ottvall). 1 ex. rastande Nystugedammen, Nyköping 28-29.9 (Fredrik Enoksson,
Eva Edmert). 1 ex. lockläte, övriga läten
Hartsö-Enskär fstn, Enskär, Hartsö skärgård,
Nyköping 29-30.9 (Göran Altstedt). 2 ex.
rastande Hävringe, Oxelösund 20.10 (Niklas
Liljebäck, Kalle Brinell).

Tajgasångare
Foto: Niklas Liljebäck

Bergtajgasångare (Phylloscopus humei)
(-2018:1/1) (2019:2/2)

Fynd nummer två och tre för vårt rapportområde av bergtajgasångare gjordes under det
ostliga inflödet i skärgården under senhösten.
Sett ur det perspektivet var fynden inte så
överraskande. Plats och tidpunkt annars typiska för denna art. Som kuriosa kan nämnas
att trots att det nu är tre fynd av denna art är
det fortfarande bara två personer som lyckats
se den i vårt rapportområde.
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Bergtajgasångare
Foto: Niklas Liljebäck

Samtliga fynd: 1 ex. Hävringe, Oxelösund
2.11 (Niklas Liljebäck, Tomas Widlund). 1 ex.
rastande Källskären, Oxelösund 26.11 (Niklas
Liljebäck).
Lundsångare (Phylloscopus trochiloides)
(-2018:36/41) (2019:4/5)

Med kompletteringen för 2018 hamnar totalen för det året på fem individer vilket även
blev slutresultatet för 2019. Dessa två år ligger över årssnittet för denna art som annars
inte varit årlig under 2000-talet, och som brukar noteras med en till tre individer de år den
rapporteras. Fyndbilden för 2019 är typisk
sånär som på höstfyndet. Faktum är att detta
är blott det andra höstfyndet för vårt rapportområde. Det första gäller en ringmärkt fågel
2009. Fyndet från 2018 tangerar fenologirekordet som sattes just detta år då det var ett
inflöde av tidiga lundsångare i östra Sverige.
Samtliga fynd: 2 ex. rastande Hävringe, Oxelösund 19.5 (Kalle Brinell, Niklas Liljebäck,
Tomas Widlund). 1 2K+ spel/sång Palmtorps allé, Oxelösund 29.5 (Jan Gustafsson,
Jan Karlsson). 1 2K+ spel/sång Kvislingen,
Strandstuviken, Nyköping 4.6 (Jan Gustafsson). 1 1K Stora Garkast, Hartsö skärgård,
Nyköping 29.9 (Niklas Liljebäck, Richard
Ottvall, Johan Hammar).
Kompletterande fynd: 1 ex. rastande Hävringe,
Oxelösund 11.5 2018 (Lennart Wahlén,
Adam Stålnäbb, Samuel Wivstad m.fl.).

Trastsångare (Acrocephalus arundinaceus)

Under 2000-talet har vi fått vänja oss vid ganska stora variationer mellan åren med allt från
20-50 sjungande trastsångare. Det är svårt att
se någon tydlig trend de senaste två årtiondena. Sett ur ett längre perspektiv har däremot
arten etablerat sig i Sörmland sedan 60-talets
enstaka fynd.
För 2019 summerar vi till 33 sjungande individer och som vanligt är artens starkaste fäste
kring Söderfjärden. För just Söderfjärden är vi
dessutom för detta år hjälpta av en inventering som visar på hur stor skillnad det kan bli
mellan bedömning utifrån spontanrapportering och just en riktad inventering. Istället för
en uppskattning på fem individer runt Barvalappen och Örsundet hamnar vi istället på
15 sjungande fåglar. Utöver sjungande fåglar
har det även ringmärkts tre individer vid Idö
märkplats, Söderfjärden, Eskilstuna 24.7-13.8
(Lars Broberg) och det har gjorts två ytterligare höstobservationer om ett ex vid Brannäs
våtmark, Oxelösund 14.8 (Tommy Knutsson)
samt två ex vid Saxviken, Nyköping 5.9 (Lennart Wahlén).
Busksångare (Acrocephalus dumetorum)
(-2018:68/70) (2019:3/3)

Rrk Sörmland brukar uttrycka viss sorg över
Sörmländska fågelskådares motvilja till att
skriva rapporter för svårbestämda men intressanta arter, och busksångaren brukar ofta väl
exemplifiera detta faktum. Det innebär att
det kan finnas fynd i Artportalen som tycks
välbeskådade, men som sedan helt saknar dokumentation. Gångna året är inget undantag
utan vi har tre fynd som uppfyller kraven på
dokumentation. Övriga fynd kommer med tiden att försvinna som officiella rapporter och
som synliga fynd i Artportalen såvida det inte
inkommer kompletterande uppgifter. Vad gäller uppträdandet för de tre fynden kan det sägas vara normalt.
Samtliga fynd: 1 ex. spel/sång Nynäs slottsområde, Nynäs naturreservat, Nyköping 9.6
(Claes Leijon, Ida Leijon). 1 ex. spel/sång
Ludgo k:a, Nyköping 15.6 (Samuel Wivstad,
Adam Stålnäbb). 1 ex. spel/sång Kilaån, östra
bron Ekebydal, Nyköping 29.6 (Adam Stålnäbb m.fl.).
Tillägg 2017: 1 ex. spel/sång Lövsund, Nyköping 19-20.6 2017 (Adam Stålnäbb, Jan Sjöstedt m.fl.).

Lundsångare
Foto: Niklas Liljebäck
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Fältsångare (Acrocephalus agricola)
(-2018:1/1) (2019:1/1)

Under hösten gjordes det andra fyndet av fältsångare för vårt rapportområde. Det tidigare
var typiskt nog en ringmärkt fågel som fångades 2003. Därutöver har det ringmärkts en
handfull individer på Landsort, Nynäshamn
i Sörmlands landskap. Över huvud taget är
det relativt ovanligt med fältfynd i Sverige av
denna art som alltså brukar vara en typisk fågelstationsart. De flesta fynden görs dessutom
under sommarperioden. Faktum är att det tidigare endast gjorts två oktoberfynd i Sverige
och detta fynd på Källskären är det första i
november och därmed det senaste någonsin
i vårt land. Det gjordes dock under en period
med ovanligt stort inflöde av ostliga rariteter i
vår skärgård så ur det perspektivet känns det
logiskt.
Samtliga fynd: 1 ex. rastande Källskären, Oxelösund 2.11 (Niklas Liljebäck, Tomas Widlund, Ulf Sterler).

Fältsångare
Foto: Niklas Liljebäck

Kärrsångare (Acrocephalus palustris)

Under de senaste 15 åren har det noterats ca
70-100 sjungande kärrsångare per år i vårt
rapportområde. Under 2018 summerade vi
70 sjungande fåglar varför totalen för 2019 på
72 får anses normal numera. Utöver dessa revirhävdande fåglar gjordes endast en handfull
höstfynd under augusti i samband med ringmärkning vid Söderfjärden.
Kommunvis fördelning av revir; Nyköping
(31), Eskilstuna (9), Strängnäs (9), Oxelösund
(7), Trosa (5), Vingåker (5), Katrineholm (3),
Flen (2) och Gnesta (1). Kommunvis fördelning är mycket lik föregående år.
Härmsångare (Hippolais icterina)

Det finns sedan tidigare endast en handfull
fynd av arten före 5.5 i vårt rapportområde
varför det kan vara värt att nämnda årets två
tidiga fynd. Fenologirekordet lyder annars på
2.5.
Tidiga fynd: 1 spel/sång Fågelboskogen, Nyköping, Nyköping 3.5 (Peter Lantz). 1 spel/
sång Ostra knall, Eskilstuna 4.5 (Rickard
Gustafsson).
Gräshoppsångare (Locustella naevia)

Kärrsångare
Foto: Leif Nyström, www.leifnystrom.com
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Gräshoppsångaren fortsätter på relativt låga
nivåer i och med årets 33 sjungande individer. Det innebär förvisso en ökning jämfört
med förra årets bottennotering på 23 revirhävdande fåglar, men utgör ändå en låg nivå
för 2000-talet. Analyserar man kartan så noterar man tre tydliga centra för arten i och
nära våra större tätorter Nyköping, Eskilstuna
och Strängnäs. Man skulle kunna ge sig på en
gissning att fynd för nattsångare blir överrepresenterade nära tätorter med aktiva skådare

Gräshoppsångare
Foto: Niklas Liljebäck

som inte åker längre än nödvändigt på sin
kvällsrunda. Exempelvis kan man tycka att
det finns gott om lämplig biotop i de relativt
stora kommunerna Flen och Gnesta, men i
dessa har det tillsammans endast noterats en
fågel från gångna säsongen. Utöver de sjungande fåglarna har det gjorts två höstfynd från
Oxelösunds yttre skärgård under september.
Flodsångare (Locustella fluviatilis)

För tredje året i rad stannar totalen på låga
fyra sjungande individer. Flodsångaren varierar annars stort mellan åren, men vi få gå
tillbaks till 2015 för tvåsiffrigt antal. Notera
dock att det på ett par lokaler varit svårt att
avgöra utifrån rapporteringen om det varit en
eller möjligen två fåglar inblandade.
Samtliga fynd: 1 spel/sång Eskilstunaån vid
Ekeby våtmark, Eskilstuna 22.5 - 7.6 (Elias
Ernvik m.fl.). 1 spel/sång Långdunkerkärren,
Flen 25.5 - 10.6 (Rickard Gustafsson, Jukka
Väyrynen, Lo Jarl). 1 spel/sång Rosöga, Härad,
Lottesta, Strängnäs 2-9.6 (Markku Kemppi,
Kjell Thorsén, Tomas Saxgård m.fl.). 1 spel/
sång Långa bryggan, Marsviken, Nyköping
7-8.7 (Thomas Larsson, Jan Gustafsson, Jan
Sjöstedt m.fl.).
Vassångare (Locustella luscinioides)
(-2018:53/56) (2019:5/5)

Under sex sommarsäsonger 2013-2018 hördes vassångare i Haversjön, Björnlunda, men
så inte i år. Istället har vi fått in rapporter (och
beskrivning) av tre sjungande fåglar samt två
ringmärkta. Brobyviken har visat sig vara en
mycket pålitlig lokal för arten med fynd fyra
av de senaste sex åren. Notera även den sjungande fågeln vid Söderfjärden som satt nära

platsen där det senare märktes två årsungar.
Närmare konstaterad häckning än så är svårt
att komma.
Samtliga fynd: 1 ex. spel/sång Örsundet, Sörfjärden, Mälaren, Eskilstuna 8.5 - 14.6 (Leif
Godin, Joachim Strengbom, Johan Mellquist
m.fl.). 1 ex. spel/sång Österbymaden, Askholmens naturreservat, Eskilstuna 21-29.5
(Yonas Ericsson, Johan Mellquist m.fl.). 1 ex.
spel/sång Brobyvikens mynning, 150 m NV,
Eskilstuna 25.5 - 9.6 (Pedro Haglund). 1 1K
ringmärktes Idö märkplats, Sörfjärden, Mälaren, Eskilstuna 26.8 (Lars Broberg). 1 1K
ringmärktes Idö märkplats, Sörfjärden, Mälaren, Eskilstuna 28.8 (Lars Broberg).
Svarthätta (Sylvia atricapilla)

Med ett fynd i januari och fyra i december får
man ändå se 2019 som tämligen normalt. Det
har ännu inte skett någon tydlig ökning av antalet övervintrare av denna härdiga sångare.
Vinterfynd (januari, december): 1 hona födosökande Gamla Oxelösund, Oxelösund 1226.1 (Samuel Wivstad, Adam Stålnäbb, Hakim Chahed m.fl.). 1 hona Sjösa skola, Sjösa,
Nyköping 7.12 (Arne Andersson). 1 adult
hane födosökande Gnesta 13.12 (Bertil Karlsson). 1 1K hane födosökande Solbackavägen,
Flacksta, Eskilstuna 19-30.12 (Yonas Ericsson, Magnus Brandel). 1 hane födosökande
Vannala, Vingåker 21.12 (Raimo Laurila).
Trädgårdssångare (Sylvia borin)

Gällande fenologirekord för trädgårdssångare
är 1.5 och endast en handfull gånger har arten
noterats före 3.5 i vårt rapportområde varför
årets två första noteringar kan vara värda att
uppmärksamma.
Tidiga fynd: 1 spel/sång Gångväg mot Karsudden, Katrineholm 3.5 (Krister Aronsson). 1
spel/sång Lövön, Eskilstuna 4.5 (Elias Ernvik).
Ärtsångare (Sylvia curruca)

Innan 2018 års tidiga inflöde av elva individer 20-23.4 var gällande fenologirekord 24.4
för vårt rapportområde. Därför kan årets två
tidiga fynd vara värda att nämna. Allra helst
som det från Hedlandet tangerade förra årets
nysatta rekord. Återstår att se om det är en
permanent förändring i ärtsångarens uppträdande med tidigare ankomst.
Tidiga fynd: 1 ex. Stockholmstorp, Hedlandet naturreservat, Eskilstuna 20.4 (Kristina
Bäck). 1 spel/sång Högbrunn, Nyköping 23.4
(Rickard Gustafsson).
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Brandkronad kungsfågel (Regulus ignicapilla)
(-2018:16/20) (2019:6/6)

Om man antar att fynden på Hävringe i oktober avser samma fågel hamnar vi på sex individer. Detta är för Sörmland ett bra år för
arten och stämmer väl med förväntningarna
med tanke på att den numera är väletablerad
i södra Sverige. Det som är lite nytt i år är
höstfyndet. Fynden som gjorts sedan etableringen har annars handlat om sjungande fåglar på våren.
Samtliga fynd: 1 hane födosökande Hävringe,
Oxelösund 7.4 (Niklas Liljebäck, Tomas Widlund). 1 2K+ hane spel/sång Femörefortet,
Femöre, Oxelösund 21-27.4 (Jan Karlsson,
Mats Grahn m.fl.). 1 hane permanent revir
Utterkärret, Oxelösund 10.5 - 3.6 (Jan Gustafsson m.fl.). 1 ex. spel/sång Rosenkällaskogen, Rosenkälla, Nyköping, Nyköping 20-22.5
(Fredrik Enoksson). 1 hane spel/sång Parkeringen, Lilla Strandstugan, Strandstuviken, Nyköping 28.5 (Lennart Wahlén). 1 ex. Hävringe,
Oxelösund 18.10 samt 20.10 (Kalle Brinell,
Niklas Liljebäck, Lennart Wahlén m.fl.).
Brandkronad kungsfågel
Foto: Niklas Liljebäck
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Brun majna (Acridotheres tristis)
(-2018:1/1) (2019):0/0)

Komplettering från 2018. Fyndet gäller sannolikt en förrymd burfågel då arten egentligen
hör hemma i Syd- och Sydostasien. Arten har
dock lyckats etablerat sig i vissa områden i
södra Europa.
Samtliga fynd: 1 ex. födosökande Gesta gård,
Strängnäs 28.8 2018 (Petter Kappel m.fl.).
Stare (Sturnus vulgaris)

Arten är fortsatt svår att förutse vad gäller
övervintring och varierar stundtals kraftigt
oberoende av väder. Under december som
förblev mild noterades 242 exemplar i rapportområdet vilket är något fler än senaste år.
Om det beror på den milda vintern eller inte
är oklart då betydligt större noteringar gjorts
under betydligt hårdare vintrar.
Ringtrast (Turdus torquatus)

Måttliga åtta fynd under vårsträcket. Alla vårens fynd, förutom det första, passar väl in i
den normala fyndbilden för rapportområdet.
Arten är nämligen väldigt sparsam före den
15:e april och faktum är att mer än hälften

1976, 1978, 1983, 1995, 2005 och 2009.
Rapporteringen under hösten visar dock att
denna rörelse var den klart största sedan rapporteringen gick över till Artportalen. Arten
uppträdde i goda antal över hela rapportområdet varför man såklart kan fråga sig hur många
de egentligen var? Daglig sträckbevakning ute
vid kusten i Nyköping-Oxelösund från slutet
av november-slutet av december resulterade i
27000 sträckande björktrastar, där den absoluta majoriteten passerade under den första
veckan av december.
Stora antal (>3000 exemplar): 8500 ex. sträckande SV Brannäs våtmark, Oxelösund 1.12
(Tommy Knutsson). 5000 ex. sträckande SV
Brannäs våtmark, Oxelösund 2.12 (Tommy
Knutsson). 3300 ex. sträckande SV Brannäs
våtmark, Oxelösund 3.12 (Tommy Knutsson).
4500 ex. sträckande SV Brannäs våtmark,
Oxelösund 11.12 (Tommy Knutsson). 3000
ex. födosökande Eskilstuna väster, Eskilstuna
17.12 (Leif Carlsson).
Brun majna
Foto: Kjell Ericsson

av alla ringtrastfynd genom tiderna är gjorda
under veckan 21-27 april. I år inkom även två
rapporter under hösten, bägge två i oktober
som också är den överlägset dominerande månaden för höstfynd.
Samtliga fynd: 1 ex rastande Krågesta, Ytterselö k:a, Strängnäs 9.4 (gnm Yngve Meijer).
1 hane rastande Aspafälten, Oxelösund 16.4
(Tommy Knutsson, Jan Gustafsson). 2 hane
rastande Lindbacke, Svanviken, Nyköping
19-23.4 (Lennart Wahlén m.fl.). 1 hane rastande Kanotklubbens hus, Femöre, Oxelösund 25-26.4 (Rickard Gustafsson m.fl.). 1 ex
rastande Oxelösunds kyrkogård, Oxelösund
26.4 (Tommy Knutsson). 1 ex rastande Svanviken, Nyköping 26.4 (Jan Sjöstedt). 1 hona
rastande Nya (södra) kyrkogården, Strängnäs
29.4 - 5.5 (Yngve Meijer m.fl.). 1 adult hane
rastande Gamla Oxelösund, Oxelösund 17.10
(Kalle Brinell). 1 1K hona rastande Hävringe,
Oxelösund 27.10 (Johan Södercrantz, Kalle
Brinell, Rasmus Elleby m.fl.).
Björktrast (Turdus pilaris)

Björktrasten är lite speciell i sitt slag eftersom
det är den enda trasten där man faktiskt kan
tala om direkta invasionsrörelser. Gräver man
sig tillbaka i gamla årsböcker så kan man lätt
läsa ut att invasionsrörelser ägde rum åren

Rödvingetrast (Turdus iliacus)

Året inleddes som vanligt med några vinterfynd och i år sågs elva individer under årets
första månad - en siffra som får anses vara ganska normal. Vårens första rödvingetrastar började anlända från 23:e mars och framåt, d.v.s.
något senare än taltrastarna. Under häckningsperioden (20 maj-31 juli) så rapporterades 26
sjungande fåglar varav en stor majoritet under juni och början av juli, men inga säkra
häckningar rapporterades. I samband med
gott uppträdande av bärälskande arter så som
björktrast, sidensvans och tallbit, så sågs det
också ovanligt mycket rödvingetrastar i rapportområdet under december månad. Givetvis
är det svårt att uppskatta hur många individer
det rörde sig om, men sannolikt så många som
400 exemplar sågs under denna månad. Majoriteten fortsatte dock sin sydflyttning och få
individer sågs efter nyår.
Vinterfynd (januari): 1 ex. stationär Täppan, Brannäs våtmark, Oxelösund 1-11.1 (Tommy Knutsson m.fl.). 6 ex. förbiflygande Brandholmens reningsverk, Nyköping 4.1 (Andreas Drott). 1
ex. stationär Allégatan, Trosa 6-20.1 (Örjan
Jitelius, Claes Leijon m.fl.). 1 ex. födosökande
Runebergsgatan, Isaksdal, Nyköping 12.1 (Bertil Karlsson). 1 ex. stationär Gamla Oxelösund,
Oxelösund 17-20.1 (Jan Karlsson, Jan Gustafsson, Henrik Andersson m.fl.). 1 ex. stationär
Kylvattendammen, Oxelösund 19-21.1 (Peter
Lantz, Sofi Nordfeldt, Per Folkesson m.fl.).
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Taltrast (Turdus philomelos)

En sentida företeelse är att året inleds med
några vinterfynd av denna medeldistansflyttare. Från år 1968 och fram till millenniumskiftet så finns det bara fyra fynd rapporterat
under månaderna januari och februari, vilket
ju bör ställas i jämförelse med årets tre fynd.
Vårens första taltrastar började anlända från
den 19:e mars och framåt.
Vinterfynd (januari, december): 1 ex. stationär
Vadaregången, Bryngelstorp, Nyköping 1623.1 (Björn Johansson, Gregorio Para). 1 ex.
födosökande Aspafälten, Oxelösund 23.1 (Peter Skoglund). 1 ex. stationär Kylvattendammen, Oxelösund 29.1 (Tommy Knutsson).
1 ex. födosökande Glorudden, Trosa 1.12
(Claes Leijon). 1 ex. födosökande Oppeby,
Nyköping 16.12 (Jonny Werdin).
Dubbeltrast (Turdus viscivorus)

Gällande vinterfynd nöjer vi oss med att beskriva januarifynd. Arten har vintertid ett
starkt fäste bland mistelsmittade träd längs
med Mälarstränderna i norra delen av länet.
I år rapporterades det 29 dubbeltrastar under
januari månad, varav alla utom en sågs just
längs med Mälarens stränder. I övrigt så kan
vi väl konstatera att höga sträcksiffror faktiskt
saknas helt och hållet under hösten. Faktum
är att det under hela sträckperioden bara finns
åtta rapportdagar med fler än tio individer och
ingen utav dessa överskrider ens 50 exemplar.
Något som får anses anmärkningsvärt.
Svarthalsad trast x brun-/rödtrast
(Turdus atrogularis x eunomus/naumanni)
(-2018:0/0) (2019:1/1)

En fågel som initialt rapporterades som svarthalsad trast dök upp vid ett fågelbord i Björkvik söder om Katrineholm i slutet av februari.
Fågeln hade dock enligt de boende hållit till
i området i uppemot ett par veckor innan
fågelskådare fick nys om den. Ju mer fågeln
sågs och dokumenterades, desto mer växte
misstankarna om att detta förmodligen inte
var en ren svarthalsad trast. Trasten uppvisade
nämligen tydliga drag av bruntrast, även om
utseendet mest var likt just en svarthalsad.
Samtliga fynd: 1 honfärgad stationär Klubbetorp, Björkvik, Katrineholm 24.2 - 3.3 (Niclas
Pettersson m.fl.).
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Rödhake (Erithacus rubecula)

På senare år har vi vant oss vid nivåer kring
ett 20-tal övervintrande rödhakar i januari
och december, men med viss variation främst
för december beroende på hur mild hösten
varit. För 2019 kan vi summera 19 fynd om
34 rödhakar för januari och 15 fynd om 17
fåglar för december. Jämfört med närmast
föregående år får det numera betecknas som
normalt. Jämfört med början av 2000-talet är
det en markant ökning främst för fåglar som
faktiskt stannar och övervintrar, d.v.s. januarifynd. Noterbart är även tyngdpunkten till
städer, något som kanske säger lika mycket
om fågelskådarnas uppträdande som om rödhakarnas. Man kan även notera en tyngdpunkt
mot kusttrakterna.
Blåhake (Luscinia svecica)

De flesta år noteras enstaka blåhakar under
våren och då oftast i kustbandet. Årets uppträdande får därmed anses synnerligen normalt.
Vårfynd: 1 hane Hävringe, Oxelösund 1113.5 och en hona på samma plats 14.5 (Niklas Liljebäck, Björn Erixon, Kerstin Spjuth).
1 2K+ hane Hartsö, Nyköping 15.5 (Aron
Edman).
Svarthalsad trast x brun-/rödtrast
Foto: Per Folkesson

Näktergal (Luscinia luscinia)

Mindre flugsnappare (Ficedula parva)

Halsbandsflugsnappare (Ficedula albicollis)
(-2018:30/35) (2019:3/3)

Svart rödstjärt (Phoenicurus ochruros)

Arten är inte årsvis inom vårt rapportområde
utan har noterats ungefär vartannat år under 2000-talet. Oftast någon enstaka individ
per år. Därför får årets tre individer anses
noterbart. Vi får gå tillbaks till 2010 för ett
liknande uppträdande. Annars får tidpunkt
och plats, d.v.s. under maj och kustnära, anses
högst normalt.
Samtliga fynd: 1 hane Gunnarstensgatan,
Trosa 5.5 (Göran Andersson). 1 ex. spel/
sång Runnmarsudden, Brannäs våtmark,
Oxelösund 13.5 (Tommy Knutsson). 1 hona
rastande Hävringe, Oxelösund 19.5 (Kalle
Brinell, Niklas Liljebäck, Tomas Widlund).

Under 2018 noterades en viss nergång i konstaterade revir och lyckade häckningar efter
några goda år med rekordnoteringar. Nu verkar
den negativa trenden hålla i sig baserat på den
rapportering vi ser i Artportalen. För gångna
säsongen tycks endast fem revir vara besatta
under längre tid med sjungande hane och/
eller par i lämplig biotop, men tyvärr ingen
konstaterad häckning alls detta år. Noterbart
är exempelvis att det inte föreligger någon
misstänkt häckning från vare sig Eskilstuna
eller Strängnäs. Övriga fynd tycks endast gälla
tillfälliga fåglar under vår- eller höstflytten. Vi
uppmuntrar till fortsatt god rapportering av
denna art samt eftersök i lämpliga miljöer.

Mindre flugsnappare
Foto: Niklas Liljebäck

Näktergal
Foto: Niklas Liljebäck

Vi brukar uppmärksamma höstfynd efter 1.9
då dessa är ovanliga i vårt rapportområde.
Med det som referens kan vi konstatera att ett
av årets mest remarkabla fynd avser den näktergal som sågs väl och fotograferades på Hävringe i slutet på november. Man kan verkligen
undra varifrån denna näktergal härstammar.
Fyndet görs i slutet av en period med många
anmärkningsvärda fynd av fåglar från öster.
Sent höstfynd: 1 ex. Hävringe, Oxelösund
26.11 (Niklas Liljebäck, Ulf Sterler).

Mindre flugsnapparen varierar en hel del mellan åren varför det är svårt att tala om något
normalt uppträdande. Om man däremot jämför 2019 med närmast föregående år 2018 så
är de tämligen lika. Från våren föreligger nio
fynd om elva individer. Från hösten noteras
sex fynd om åtta individer. Det som är mest
anmärkningsvärt detta år är att samtliga fynd
från både vår och höst gjorts i Nyköpings och
Oxelösunds kommuner, och kustnära söder
om E4:an.
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Svart rödstjärt, underarten phoenicuroides
(Phoenicurus ochruros phoenicuroides)
(-2018:1/1) (2019:1/1)

Som synes var detta rapportområdets andra
fynd av denna ostliga ras av svart rödstjärt
som utgör en högklassig raritet för landet.
Förra gången vi fick besök var 2016 och även
den gången i samband med ett inflöde av ostliga rariteter. Precis som då infaller fyndet
för 2019 under en period med exceptionellt
många höggradiga ostliga rariteter funna i det
yttersta kustbandet under senhösten. Ser vi
till landskapet Sörmland finns ytterligare ett
fynd från 2014 från Landsort så vi kan konstatera att det är ett sentida fenomen med fynd
av denna ras.
Samtliga fynd: 1 1K hane rastande Hävringe,
Oxelösund 8.11 (Kalle Brinell, Niklas Liljebäck).
Rödstjärt (Phoenicurus phoenicurus)

Under våren anländer rödstjärtarna under
mitten av april vilket är helt normalt. Under
hösten däremot görs ett sent fynd i kustbandet vilket utgör det näst senaste fyndet för
vårt rapportområde. Fenologirekord för hösten lyder annars 27.10.
Sent fynd: 1 ex. rastande Hävringe, Oxelösund
18.10 (Kalle Brinell, Niklas Liljebäck, Lennart Wahlén m.fl.).

Svarthakad buskskvätta (Saxicola rubicola)
(-2018:7/7) (2019:2/2)

Med tanke på att den svarthakade buskskvättan etablerat sig som häckfågel i Sverige, och
att fynden ökar i södra delarna av landet, fortsätter arten att vara anmärkningsvärt ovanlig
i våra trakter. De senaste fynden innan årets
gjordes 2012 respektive 2006. Fågeln vid Tullgarn sågs även i Södertälje kommun och därmed i Stockholms rapportområde. Att arten
uppträder i april får betecknas som normalt.
Samtliga fynd: 1 hane rastande Västerviken
Tullgarn, Trosa 28.3 - 1.4 (Örjan Jitelius m.fl.).
1 2K+ hane rastande Uddeby, Nyköping 25.4
(Raimo Laurila, Morgan Andersson m.fl.).
Ob. svarthakad/vitgumpad buskskvätta
(Saxicola torquatus s.lat.)
(-2018:2/2) (2019:0/0)

Ett äldre fynd av en fotograferad fågel har
granskats av Rrk och godkänts för publicering
som obestämd svarthakad eller vitgumpad
buskskvätta.
Tillägg: 1 hona rastande Lacka, Trosa 28.5
2015 (Pierre Stålnäbb).

Rödstjärt sannolikt östlig variant
Foto: Niklas Liljebäck
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Svarthakad buskskvätta
Foto: Leif Nyström,
www.leifnystrom.com
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Amur-/vitgumpad buskskvätta
(Saxicola stejnegeri/maurus)
(-2018:0/0) (2019:1/1)

Efter uppdateringar i taxonomin kring svarthakade buskskvättor har det blivit svårare att
bestämma dessa djur i fält. Årets fynd av en
ostlig art av svarthakad buskskvätta kunde
inte säkert bestämmas till amurbuskskvätta
eller vitgumpad dito varför den får ovan titel.
Efter Rk:s genomgång av äldre fynd av ostliga
buskskvättor finns endast några få amur- respektive vitgumpad buskskvätta kvar som håller för publicering. För vårt rapportområde
finns inget godkänt fynd av dessa två arter.
Samtliga fynd: 1 adult hane rastande Hävringe, Oxelösund 10.9 (Kalle Brinell, Niklas
Liljebäck).
Stenskvätta (Oenanthe oenanthe)

Gällande fenologirekord för hösten för vårt
rapportområde är 29.10, men ur ett historiskt
perspektiv är det ändå relativt ovanligt med
fynd efter mitten av oktober varför årets senaste fynd kan vara värt att nämna.
Sent fynd: 1 ex. åkrar norr om Bryngelstorp,
Nyköping, Nyköping 15.10 (Fredrik Enoksson).
Järnsparv (Prunella modularis)

Som vanligt är det svårt att avgöra när de första järnsparvarna började anlända, men fynd
som gjordes i slutet av februari och första dagarna av mars är troligen övervintrande fåglar
som gjort sig hörda. Bedömningen blir ändå
att järnsparvarna började anlända från 19:e
mars och framåt, vilket är några dagar tidigare
än normalt. Ett ganska bra år sett till antalet
vinterfynd, nämligen åtta fynd. Således kan vi
konstatera att antalet januarifynd, även om de
fortfarande är få, har ökat med nästan 50 %
sedan det förra decenniet.
Vinterfynd (januari, december): 1 ex. rastande
Gamla flygrakan, Brandholmen, Nyköping
10.1 (Kalle Brinell). 1 ex. stationär Reningsverket, Gnesta 14.1 - 2.2 (Olle Wahlström,
Bertil Karlsson m.fl.). 1 ex. födosökande Ärla,
Eskilstuna 17.1 (Roland Svensson). 1 ex. födosökande Gamla Oxelösund, Oxelösund 19.1
(Leif Ekblom, Maria Barkell, Bernth Andersson). 1 ex. födosökande Övre Frösäng, Oxelösund 21.1 (Thomas Larsson). 1 ex. stationär
Reningsverket, Gorsingeholm, Strängnäs 21.1
(Susanne Lindqvist Larsson, Bengt Larsson).
2 ex. rastande Brandholmens reningsverk, Nyköping 1-30.12 (Lennart Wahlén m.fl.).
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Amur vitgumpad buskskvätta
Foto: Niklas Liljebäck

Stora antal (>100 exemplar): 271 ex. sträckande SV Horns båtvarv, Nyköping 17.9 (Kalle
Brinell).
Gulärla (Motacilla flava)

Gulärlorna anländer vanligtvis till våra trakter
i slutet av april och de sista sträcker söderut
i slutet av september. För 2019 finns det inga
rapporter utanför detta datumintervall. Som
vanligt är de flesta rapporterna från Mälarområdet och från kustlokaler. Då de gulärlor som
häckar inom rapportområdet, och ungefär upp
till norrlandsgränsen, är s.k. "sydliga gulärlor"
(rasen flava) tas årets rapporterade häckningar
upp under denna.
Första och sista fynd: 1 ex. födosökande Labromaden, Labro ängar, Nyköping 20.4 (Anders
Jönsson). 1 ex. födosökande Ytterbo Strandäng,
Ytterbo, Nyköping 29.9 (Per Erik Pershagen).
Stora antal (>100 ex): Ett par 100-flockar finns
rapporterade från Marsäng, Nyköping, i slutet
av augusti och början av september (Jan Gustafsson m.fl.). Den i särklass största sträcksiffran är dock 248 ex. sträckande S Kvicksundsbron, Eskilstuna 17.8 (Tommy Emanuelsson).
Sydlig gulärla (Motacilla flava flava)

För att på ett bättre sätt kunna dra slutsatser
om häckningar inom rapportområdet uppmanar Rrk Sörmland att om möjligt särskilja de
olika gulärleraserna vid rapportering. Grovt
sett kan man säga att inom rapportområdet,
och vidare upp till norrlandsgränsen, är det
rasen flava (sydlig gulärla) som häckar. Under året har det rapporterats om möjliga eller

konstaterade häckningar från ett femtontal
lokaler. Visserligen har det globala beståndet
av sydlig gulärla minskat (Artfakta) de senaste åren, men sannolikt beror denna låga siffra
till stor del på underrapportering. Som vanligt
kommer rapporterna om häckningar från Mälarområdet och från kustlokaler.
Forsärla (Motacilla cinerea)

Två fåglar övervintrade i länet under vintern
2018/2019 och bägge fåglarna sågs ända fram
till mitten av mars. Arten anländer annars förvånansvärt tidigt och årets första våranlända
forsärla bedöms vara den som sågs vid Berga
säteri, Strängnäs den 19.3 (Yngve Meijer).
Under vår och sommar så har det inkommit
rapporter om i alla fall 6 säkra häckningar och
därtill rapporter ifrån ytterligare 16 lokaler
som får anses lämpliga för arten. I många fall
så handlar det dock om enstaka rapporter och
det de har gemensamt är att det saknas säkrare
häckningskriterier. Trots det, så kan man nog
förmoda att arten häckar på många utav dessa
platser också. I och med att arten ökat så pass
mycket under senare år så finns det troligen
ett mörkertal och vi ser också en tendens till
att häckningsförsöken inte följs upp i samma
grad som förr. Utöver vår och sommarfynd så
sågs också drygt 40 ex under hösten, varav 13
ex passerade sträcklokalerna i Nyköping/Oxelösund under perioden 16 sept-30 okt. Ökad
sträckbevakning i exempelvis Eskilstuna, f.a.
vid Kvicksund eller Hjälmaresund, skulle med
största sannolikhet ge betydligt fler forsärlor
på sträck. Dessvärre har bevakning på dessa
lokaler stagnerat på senare år.
Vinterfynd (januari, december): 1 ex. födosökande Ekeby våtmark 12.1-13.3 (Johan Karlsson, Benjamin Rodling, Filip Jansson m.fl.).
1 ex. födosökande Infiltrationsdammarna,
Gorsingeholm, Strängnäs 16.1 - 14.3 (Gunnar Holhut, Markku Kemppi, Yngve Meijer
m.fl.). 1 ex. födosökande Ekeby våtmark, Eskilstuna 17.12 (Johan Mellquist).
Ängspiplärka (Anthus pratensis)

Ovanligt många januarifynd gjordes i år vilket faktiskt inte ens rapporteras årligen hos
oss. Märkligt nog ser vi ingen direkt ökning
utav antalet vinterfynd, utan det fortsätter att
hålla sig på en låg nivå även om årets antal såklart sticker ut. Eftersom det gjordes ovanligt
många vinterfynd så innebar det också problem med att avgöra vårfenologi med säkerhet, men den som sågs vid Labro ängar, Nykö-

ping 17.3 (Johan Bergqvist) bedöms vara den
första nyanlända fågeln.
Vinterfynd (januari, december): 3 ex. Ytterbo,
Nyköping 3-16.1 (Mikael Gemsiö). 1 ex. födosökande Infiltrationsdammarna, Gorsingeholm, Strängnäs 16.1 - 14.3 (Gunnar Holhut,
Markku Kemppi, Yngve Meijer m.fl.). 4 ex.
stationär Gåsudden, Strandstuviken, Nyköping 20.1 (Mikael Ackelman, Peter Lantz).
1 ex. rastande Gamla Oxelösund, Oxelösund
21.1 (Kalle Brinell). 6 ex. födosökande Brannäs våtmark, Oxelösund 23-24.1 (Tommy
Knutsson, Anders Jönsson, Lennart Wahlén
m.fl.). 1 ex. sträckande SV Brannäs våtmark,
Oxelösund 1.12 (Stefan Berg).
Stora antal (>1000 exemplar): 1150 ex. sträckande SV Marsäng, Nyköping 1.10 (Jan Karlsson, Jan Gustafsson, Anders Jönsson m.fl.).
Trädpiplärka (Anthus trivialis)

Årets första fynd var den som sjöng mycket
tidstypiskt i Strandstuviken, Nyköping den
15.4 (Lennart Wahlén). Arten är generellt väldigt punktlig och mediandatumet för artens
ankomst mellan åren 1987-2018 är den 16
april. Under hösten gjordes dock ett väldigt
anmärkningsvärt fynd ute på Hävringe, då det
sågs och fotograferades en rastande trädpiplärka den 14:e november. Detta är, kanske
inte helt förvånande, nytt fenologirekord för
rapportområdet och faktiskt ett förstafynd
för november. Det förra rekordet var från den
23:e oktober år 2011, då det sågs en rastande
trädpiplärka vid Horn, Nyköping.
Första och sista fynd: 1 hane spel/sång Våmskogen, Strandstuviken, Nyköping 15.4 (Lennart
Wahlén). 1 ex. rastande Hävringe, Oxelösund
14.11 (Johan Hammar, Niklas Liljebäck).
Stora antal (>500 ex): 710 ex. sträckande SV
Horns båtvarv, Nyköping 13.9 (Kalle Brinell).
Sibirisk piplärka (Anthus hodgsoni)
(-2018:0/0) (2019:1/1)

En sedan länge väntad ny art för rapportområdet. Med ganska många fynd i Uppland
och flera anträffade på exempelvis Horssten
och Landsort i Stockholms skärgård, så låg
det förstås nära tillhands att det snart även
borde kunna dyka upp någon på vår sida av
länsgränsen också. Piplärkan vart dock varken
någon långstannare eller publikmagnet, eftersom den bara rastade kortvarigt ute på Hävringe, Oxelösunds skärgård.
Samtliga fynd: 1 ex. rastande Hävringe, Oxelösund 20.10 (Kalle Brinell, Niklas Liljebäck).
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Rödstrupig piplärka (Anthus cervinus)

Återigen en vår helt utan fynd, vilket gör 2019
till det fjärde året under det här årtiondet där
det saknas vårfynd. Arten har förvisso alltid
varit sparsam under vårsträcket, men som det
skrevs om redan förra året så ser vi tendenser
till minskad förekomst. Faktum är att det under den senaste 40 årsperioden faktiskt bara
saknas vårfynd under åtta utav alla dessa år,
varav hälften av dessa år alltså har inträffat sedan 2014. Anledningen till det tros som sagt
vara att arten minskar kraftigt. Som vanligt
dock ett gäng rapporter under hösten, där majoriteten kommer utifrån kusten. Uppskattningsvis, med risk för både underskattning
och dubbelräkning, så gjordes det 19 fynd av
20 individer under perioden 30.8-27.9. Arten
är fortfarande tillräckligt talrik för att vi inte
ska publicera samtliga fynd.
Skärpiplärka (Anthus petrosus)

Inga inlandsfynd under året och blott ett vinterfynd. Arten är en spridd, om än sparsam,
häckfågel i skärgården och arten finns rapporterad från nära nog varje ytterskärsgårdsö i
Oxelösund/Nyköping under häckningstid.
Vinterfynd (januari): 1 ex. Ängudden, Hummelvik, Nyköping 15.1-28.2 (Lennart Wahlén, Adam Stålnäbb).
Tallbit (Pinicola enucleator)

Under hösten inträffade en större invasion av
tallbitar. Det totala antalet observerade individer är som vanligt väldigt svårt att uppskatta, men i runda slängar så sågs det runt
3800-4000 tallbitar under hösten. Årets invasion avvek på så sätt att sträcktoppen inföll tidigare än normalt och att de inte tycktes komma in via Ålands hav. Exempelvis så
sträckte det endast måttliga mängder tallbitar
längs med Upplandskusten och ut från Örudden, Torö (2 km öster om länsgränsen). Tittar
man på fyndbilden i vårt rapportområde så
är det också slående få fynd i våra ostligaste
kommuner Gnesta och Trosa. Vid alla andra
kraftigare invasioner (1976, 1998, 2000 och
2012) så har toppen infallit runt den 10:e
november, ibland något tidigare och ibland
något senare. Det som årets invasion har gemensamt med de tidigare är att det sker ett
mycket snabbt sträckförlopp. Den första tallbiten för året rapporterades den 23:e oktober
och redan dagen därpå var invasionen i full
rörelse. Toppen inföll dock några dagar senare
den 27-28 oktober, för att sedan mattas av or56 | Det sörmländska fågelåret 2019

dentligt. Faktum är att invasionen nästan dog
av helt och hållet. Under knappt 10 dagar i
början av november så sågs det nästan inga
tallbitar alls, förrän vi ånyo fick en till våg runt
den 11-15:e november. Därefter så sågs någorlunda stationära och spridda flockar över
i stort sett hela länet under resten av månaden och december, även om antalet sakta men
säkert avtog närmare nyårsskiftet. En historisk bakåtblick visar att vi faktiskt vid tre av
de fyra större invasionerna även har haft en
mindre invasionsrörelse 2-3 år före eller efter
denna. Som ett för-/ eller efterskalv. Om detta
är lösa spekulationer eller om det faktiskt har
ett samband återstår att se med blicken inställd på hösten 2021.
Stora antal (>100 ex): 154 ex. sträckande S
Kvicksundsbron, Eskilstuna 24.10 (Viktor
Eriksson, Johan Mellquist). 100 ex. rastande
Övre Frösäng, Oxelösund 27.10 (Peter Skoglund). 115 ex. sträckande SV Brannäs våtmark, Oxelösund 27.10 (Tommy Knutsson).
461 ex. sträckande SV Vattentornet, Oxelösund 28.10 (Kalle Brinell m.fl.).
Rosenfink (Carpodacus erythrinus)

Årets första rosenfink rapporterades vid Stora
Uttervik redan den 9:e maj (Lars Karlsson),
vilket är ett tangerat fenologirekord. Under
året så har det rapporterats totalt 63 sjungande hanar/par i lämplig biotop runt om i länet. Det ska dock påpekas att det saknas fynd
i ett flertal kommuner och att både Eskilstuna
och Katrineholm bara har ett fynd vardera. I
bägge fallen är det dock högst troligt att det
bara rör sig om tillfälligt rastande fåglar. I stora drag så är nästan hela den Sörmländska rosenfinkpopulationen starkt knuten till öppna
strandnära buskmarker i nära anslutning till
Nyköping och Oxelösund. Undantagen är en
population i Trosa och en något avskärmad liten stam i Vingåker. Det bör även påpekas att
långt ifrån alla lämpliga biotoper besöks och
att det förmodligen dessutom finns ett mörkertal längs med den underskådade kustremsan mellan Nyköping och Trosa. Det är nog
alltså inte orimligt att tro att populationen i
verkligheten ligger på ett tresiffrigt antal par.
Fenologifynd: 2 ex i par Stora Uttervik, Nyköping 9-12.5 (Lars Karlsson).
Vinterhämpling (Linaria flavirostris)

Antalet vinterobservationer varierar från år
till år. Under 2019 gjordes 14 fynd om 287
fåglar under vintermånaderna. Arten kan va-

Snösiska (Acanthis flammea exilipes)

Ett förhållandevis normalt år sett till antalet
observationer. Det fanns skapliga mängder
med gråsiskor kvar efter hösten och med dessa så sågs det också uppskattningsvis 33 snösiskor under perioden 1.1-23.3. Under hösten
och inledningen av vintern så saknas det däremot helt observationer. Fyndbilden för ssp.
flammea ser likadan ut, vilket inte alltid är
fallet.
Antalet individer fördelar sig kommunvis enligt
följande; Eskilstuna (3), Strängnäs (2), Vingåker
(3), Katrineholm (1), Flen (1), Gnesta (2), Nyköping (9), Oxelösund (8) och Trosa (4).
Bändelkorsnäbb (Loxia bifasciata)

Rosenfink
Foto: Leif Nyström, www.leifnystrom.com

riera kraftigt men summan är i samma storleksordning som de senaste åren.
Stora antal januari (>55 ex): 70 ex. förbiflygande Marviken, Brannäs våtmark 20.1 (Tommy
Knutsson).
Hämpling (Linaria cannabina)

Under de senaste åren har det varit mycket
sparsamt med vinterfynd i rapportområdet.
Under 2019 noterades däremot 3 fynd om 16
individer i januari och 1 fynd om 4 individer i
december. Detta är betydligt mer än vanligt.
Vinterfynd (januari, december): 7 ex. födosökande Aspafälten, Aspa gård, Oxelösund
9-26.1 (Kalle Brinell m.fl.). 1 ex. födosökande
Skogsdungen vid Domänvägen, Kungshagen,
Nyköping 23.1 - 6.2 (Gregorio Para m.fl.).
8 ex. födosökande Malmbryggshagen, Nyköping 26.1 (Johan Bergkvist). 4 ex. födosökande Hagaholmsvägen, Eskilstuna 26.12 (Tobias
Lundström).
Gråsiska (Acanthis flammea)

Det finns tre fynd från sommarperioden junijuli. Fynden under häcktid ligger på liknande
nivå som de senaste åren, men det gjordes
dock inga fynd med häckningskriterier under
fyndperioden.
Sommarfynd: 1 hane stationär Ådals kvarn,
Strängnäs 9.6 (Yngve Meijer). 2 ex. födosökande Hillesta, Västerljung, Trosa 26.6 (Claes
Leijon). 1 ex. förbiflygande Blommenhovsvägen, Nyköping 11.7 (Lennart Wahlén).

Under året finns endast ett fynd av två individer i rapportområdet. Detta är långt under
normalt för år där arten inte uppträder invasionsartat.
Samtliga fynd: 2 ex. förbiflygande Stavvik,
Råby 5.1 (Johan Bergkvist).
Steglits (Carduelis carduelis)

Större flockar av arten rapporteras numera
regelbundet efter häckningen på hösten och
flockar på 100 individer eller mer blir allt
vanligare.
Stora antal (>100 ex): 250 ex. födosökande
Svanviken, grusvägen mot plattformen, Ryssbergens naturreservat, Nyköping 4.9 (Mats
Andersson). 120 ex. födosökande Vagnhärads
våtmark, Trosa 9.9 (Claes Leijon). 140 ex.
rastande Skåra gård, Skåraområdet, Nyköping
25.9 (Jan Sjöstedt, Ingvar Jansson). 300 ex.
födosökande Hillesta, Västerljung, Trosa 4.10
(Claes Leijon). 120 ex. födosökande Karlsborg, Trosa 14.10 (Claes Leijon). 120 ex. födosökande Grönsta, Strängnäs 17.10 (Markku
Kemppi). 100 ex. födosökande Erkan, Nyköping 29.10 (Rickard Gustafsson). 180 ex.
födosökande Sättersta, Nyköping 14.12 (Jan
Hägg). 150 ex. stationär Öllsta Östergård,
Nyköping 31.12 (Henrik Andersson). 360 ex.
födosökande Gällstaavtaget, Nyköping 31.12
(Jan Hägg).
Ortolansparv (Emberiza hortulana)

Arten är sedan några år tillbaka utgången som
häckfågel i rapportområdet och är numera något av en raritet. Likt föregående år gjordes
det inga vårfynd av arten, men fyra höstfynd
gjordes och fördelades på två lokaler.
Samtliga fynd: 1 ex. rastande Brannäs våtFöreningen Södermanlands Ornitologer | 57

mark, Oxelösund 22.8 (Tommy Knutsson).
1 ex. sträckande S Marsäng, Nyköping 30.8
(Samuel Wivstad, Adam Stålnäbb, Jan Karlsson). 1 ex. förbiflygande Marsäng, Nyköping
7.9 (Samuel Wivstad). 1 ex. rastande Brannäs
våtmark, Oxelösund 9.9 (Tommy Knutsson).
Videsparv (Emberiza rustica)

Arten är en sällsynt gäst under höststräcket i
rapportområdet med något enstaka fynd varje
år. Årets fynd på Enskär sticker däremot ut. Det
är med råge det senaste fyndet i rapportområdet någonsin och frågan kvarstår om det är en
inhemsk fågel eller om det rör sig om en individ
från öst.
Samtliga fynd: 1 ex. rastande Hartsö-Enskär fstn,
Enskär, Nyköping 21.10 (Göran Altstedt).
Sävsparv (Emberiza schoeniclus)

Från januari finns det fynd av sävsparv från
två lokaler i Nyköping, två lokaler i Oxelösund och en lokal i Eskilstuna. Summerar
man högsta noteringen från respektive lokal
blir den totala summan sex individer. Detta är
betydligt mindre än de senaste åren. Föga förvånande är det oftast från vasstäta områden
arten rapporteras.
Vinterfynd (januari): 2 ex. stationär Täppan,
Brannäs våtmark, Oxelösund 1-20.1 (Tommy
Knutsson m.fl.). 1 ex. födosökande Snäckviksvassen, Strandstuviken, Nyköping 1.1 (Peter
Skoglund). 1 ex. lockläte, övriga läten Ekeby
våtmark, Eskilstuna 6.1 (Bo Runesson). 1 ex.
stationär Diket och dikets utlopp, Brandholmen,
Nyköping 17-19.1 (Peter Lantz, Lennart Wahlén). 1 ex. rastande Gamla Oxelösund, Oxelösund 20.1 (Kalle Brinell, Jan Gustafsson).
Lappsparv (Calcarius lapponicus)

Under vårsträcket observerades endast 2
fåglar medan det under höststräcket (11.9 27.10) observerades 16 individer uppdelat
på 9 olika lokaler. Samtliga fynd rör en eller
två fåglar. Det gjordes även två vinterfynd av
arten i december vilket inte hör till vanligheterna. Dessa fynd var andra respektive tredje
decemberfynden i vårt rapportområde.
Vårfynd: 2 rastande Solöfälten, Fogdö k:a,
Strängnäs 15.4 (Markku Kemppi, Kjell Thorsén, Magnus Brandel).
Vinterfynd (december): 1 ex. sträckande SV
Marviken, Brannäs våtmark, Oxelösund 3.12
(Tommy Knutsson). 1 ex. lockläte, övriga
läten Sjövikstornet, Nordvästra Kolsnaren,
Vingåker 3.12 (Ronny Nilsson).
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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. Toppen för arten blev sedan höststräcket (2.10
- 30.11) där 250 individer observerades. Majoriteten av fynden gäller dessutom mindre
flockar eller ensamma fåglar. Enbart ett fynd
avser en större flock. Detta är den största
höstsumman av arten i vårt rapportområde på
2000-talet.
Stora antal (>40 ex): 50 ex. rastande Hävringe,
Oxelösund 27.10 (Kalle Brinell, Johan Södercrantz, Adam Stålnäbb m.fl.).
Vinterfynd (januari, december): 10 ex. Rödgrunden, Nyköping 5.1 (Adam Stålnäbb). 1
ex. födosökande Ekeby våtmark, Eskilstuna
13.1 (Yngve Meijer, Annika Eriksson). 30 ex.
rastande Västra Vattungarna, Oxelösund 23.1
(Ulrik Lötberg, Kalle Brinell, Lennart Wahlén
m.fl.). 5 ex. födosökande Svanviken, Södra
fälten, Nyköping 27.1 (Lennart Wahlén). 1
hane rastande Gyllennackafälten, Nyköping
3.12 (Mats Andersson).
Sävsparv
Foto: Leif Nyström, www.leifnystrom.com

Härmsångare
Foto: Leif Nyström, www.leifnystrom.com

Föreningen Södermanlands Ornitologer | 59

Rapportering av fågelobservationer

Artsammanställningen i den här årsboken
bygger på fågelobservationer som gjorts under
2019 och som rapporterats via rapporteringssystemet Artportalen (www.artportalen.se).
Det är den regionala rapportkommittén för
Södermanland, ofta förkortat till Rrk, som har
gjort sammanställningen. Rrk har också till
uppgift att granska de rapporter som kommer
in via Artportalen. Det är Rrk som avgör om
en ovanlig observation har tillräcklig kvalitet
för att godkännas och publiceras. Det kan gälla en observation av en ovanlig fågelart, men
även en observation som gjorts vid en ovanlig
tid på året, en s.k. fenologirapport.
Rapporter som gäller mycket exklusiva fynd
skickar Rrk vidare för bedömning till rapportkommittén på riksnivå, ofta förkortad Rk.
Buskskvätta
Foto: Leif Nyström, www.leifnystrom.com

Vi ser helst att du rapporterar successivt i
Artportalen. Detta underlättar oändligt för
Rrk och innebär att vi alla får mycket på köpet avseende exempelvis bevakning av särskilt
intressanta fynd (rariteter, udda antal, udda
tidpunkt o.s.v.) med hjälp av de filter vi definierat.
Notera att rapporter inskrivna i rapportsystemet Artportalen efter den 31 januari påföljande år riskerar att inte komma med i rätt
årssammanställning.
Glöm sedan inte att göra beskrivningar av sällsyntare arter eller udda fynd i övrigt där skriftlig beskrivning krävs. Vilka dessa är framgår av
filtreringen uppsatt i Artportalen av Rrk, men
som gemene rapportör egentligen inte behöver hålla reda på. Om man rapporterar något
som kräver beskrivning kommer automatiskt
en länk att skapas till ett rapportformulär i
Artportalen som man ser när man är inloggad.
För att se denna länk behöver
man klicka på art/arterna under
rubriken ”Fynd för validering”
till vänster på din egen sida när
du är inloggad i Artportalen.
Notera att det går bra att
rapportera även känslig information i Artportalen som
häckningar av rovfåglar och
liknande, men kom då ihåg att
använda ett häckningskriterie
under fliken Aktivitet i din rapportering. Dessa publiceras naturligtvis inte i detalj och kommer inte att synas för andra
än rapportören och Rrk, men
kännedomen om dem kan vara
avgörande i fågelskyddsarbetet.
Rrk Srm
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Om rapportering av fåglar på
Artportalen
Föreningen Södermanlands Ornitologer (FSO)
vill uppmuntra alla att rapportera sina fågelobservationer 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 inrapporterade fågelobservationerna kan då vara
helt avgörande för att rätt hänsyn ska tas och
för att långsiktigt kunna bevara fåglarna.

bör vara. I nuläget upplever myndigheterna
ett problem med att många skyddsvärda arter inte är inrapporterade med en tillräcklig
noggrannhet eller har ett tillräckligt häckningskriterium. Följden kan bli att många områden exploateras utan nödvändig hänsyn till
dessa arter. På Artportalen döljs rapporter av
skyddsvärda arter med ett häckningskriterium
automatiskt, så att ingen utomstående kan
komma över uppgifterna.

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 de förinställda publika lokalerna som ofta är har en sämre noggrannhet. En ökad noggrannhet och ett högre
häckningskriterium hjälper myndigheterna att
enklare kunna avgöra vilka områden som det
ska tas hänsyn till och hur stark den hänsynen

FSO bevakar och validerar inkomna rapporter på Artportalen genom den Regionala Rapportkommittén (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 sekretessen för uppgifterna som de tar del av genom
Artportalen och endast två stycken medlemmar (Jan Gustafsson och Per Flodin) har full
behörighet att se uppgifter för de mest skyddsvärda arterna. Dessa arter är bland annat berguv, havsörn, kungsörn och pilgrimsfalk.
Rrk Södermanland

Rrk:s ledamöter under 2020

Under arbetet med rapporter inkomna under 2019 består Rrk Sörmland av 11 ledamöter.

Anton Johansson
Sammankallande, rapportmottagare och
sammanställningsansvarig
Linnévägen 12B, 611 56 Nyköping
070-2974388

Kalle Brinell, Tierp
Sammanställningsansvarig, bildgranskare

Göran Andersson, Trosa
Sammanställningsansvarig

Samuel Wivstad, Nyköping
Sammanställningsansvarig

Per Flodin, Flen
Ansvarig Artportalen, fågelskydd

Peter Lantz, Nyköping
Sammanställningsansvarig, NV arter

Jan Hägg, Nyköping,
Sammanställningsansvarig

Fredrik Enoksson
Sammanställningsansvarig, NV arter

Petter Sundin, Strängnäs,
Sammanställningsansvarig

Skriftliga rapporter för rariteter hanteras i Artportalen.
För den som vill komma i kontakt med Rrk Sörmland
via e-post gäller adressen: rrk@sormlandsornitologerna.se

Yngve Meijer, Stallarholmen
Sammanställningsansvarig

Jan Gustafsson, Oxelösund
Sammanställningsansvarig, fyndstatistik, fågelskydd
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Styrdokument för Regionala rapportkommittén i Södermanland
Regionala rapportkommittén (Rrk) är en arbetsgrupp inom
Föreningen Södermanlands Ornitologer (FSO).
Sammankallande för Rrk utses av FSO-styrelsen. Övriga Rrkmedlemmar utses inom Rrk som fördelar uppgifter till medlemmarna inom gruppen.
Sammankallande samordnar arbetet inom Rrk och har fortlöpande kontakt med styrelsen.

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 dokumenteras 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)
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Hur behandlas arter som beskrivits
på blankett inom Rrk Södermanland?

Arter som skall beskrivas på blankett får automatiskt en sådan blankett knuten till rapporten när den skrivs in, den får detta utifrån den
rapportmall som finns i Artportalen.
Vissa undantag finns dock, och det är då sådana arter där endera könet är undantaget för
blankett, exempelvis adulta praktejderhanar.
Även udda datumobservationer kan vara sådana. I dessa fall gör en Rrk-medlem en manuell validering på rapporten så att den får
ett beskrivningskrav på blankett eller att blankettkravet 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 Artportalen som utan tvivel bekräftar arten i rapporten så kan blankettkravet släppas när kontroll
görs av Rrk-medlem.
Tobisgrissla
Foto: Leif Nyström, www.leifnystrom.com

Rrk ser trots detta att man helst gör blankettbeskrivning på dessa arter som har en bild/
ljud för att dessa arter/blanketter skall hamna
i det samlade arkivet över rapporter som inkommit på blankett. Rrk önskar åtminstone
att man knyter blid/ljud till blanketten om
man inte kan/vill skriva en textförklaring på
sitt fynd.
Vem skall då skriva en beskrivningsblankett?

Vi ser helst att den som finner/upptäcker
fågeln som faller inom beskrivningskrav och
har artbestämt den och skriver in den i Artportalen gör denna blankettbeskrivning. Om
upptäckaren av fågel som fått beskrivningskrav 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 blankettskrivning 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 bi-

foga bild/ljud i en blankettrapport.

Hur behandlas sedan en beskrivning på
blankett på en art?

Inom Rrk finns flera erkänt duktiga ornitologer som läser de inkomna beskrivningsblanketterna noggrant och utan några förutfattade
meningar om rapportskrivaren. Oavsett om
denna är nybörjare eller erfaren ornitolog.
De inom Rrk bedömer sedan den inkomna
rapporten och ger den ett omdöme. När alla
inom den läsande gruppen i Rrk gjort sin bedömning tar hela Rrk med sammankallande
i spetsen ett beslut om rapporten utifrån de
omdömen som gjorts, allt ifrån ett godkännande till ett underkännande.
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Vattenrall
Foto: Per Thyrén, www.flickr.com/photos/71812399@N02

I samband med att en rapport har fått ett underkännande beslut så kommer den/de person/personer som skrivit en beskrivningsblankett få ett meddelande under fliken ”Mina
sidor” på Artportalen om beslutet. Vid godkända fynd ser rapportören det genom den
symbol som nu lagts till fyndet.
När detta förfarande har gjorts av en godkänd fågelrapport, så går man igenom (inom
snar framtid) övriga rapporter av samma fågel som då också har beskrivningskrav, men
inte inkommit med beskrivning. De rapporter
av samma fågel som finns inom den tidsperiod 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 meddelande på ”Mina sidor” med fråga om datumet
är rätt inskrivet m.m.
Om fågeln har blivit underkänd så valideras
denna rapport som avser beskrivningsblanket64 | Det sörmländska fågelåret 2019

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 årsrapport 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 blivit underkänd komma med en beskrivning på
blankett i efterhand så meddelar denna person Rrk om detta så validerar Rrk om fyndet
till att vara med beskrivningssymbol.
Rrk Södermanland/2018-12-19
Rrk Södermanland

Hartsö-Enskär
fågelstation 2019
Text: Göran Altstedt
Årets verksamhet bestod av inventeringar under häckningstid på Enskär och i yttre delen av
Hartsö skärgård. Den ordinarie ringmärkningen bedrevs endast under tre veckor på grund
av personalbrist. Totalt ringmärktes under hösten 920 fåglar av 34 arter vid fågelstationen.
Få ugglor och invasionsarter noterades denna
höst. Lite ovanligare arter som ringmärktes var
tornfalk, morkulla, ringduva, trädlärka, rörsångare och kungsfågelsångare.
Inventeringar

Under häckningstid inventerades Enskär och
yttre delen av Hartsö skärgård. Enskär besöktes vid flera tillfällen för att bland annat följa
eventuell förekomst av höksångare. Ingen observation gjordes av arten detta år. 4 par knölsvan häckande runt Enskär. Tidigt på sommaren noterades 7+5+6+5 ungar hos dessa par.
Under senhösten fanns endast ett par med 1
unge kvar. 2 par kanadagås noterades med 2
respektive 4 ungar. Skedand, snatterand och
kricka häckade sannolikt på Enskär. 3 honor av

vigg sågs med ungar (7+8+1) i Gräshålet, södra
Enskär, vid flera tillfällen. Svärta sågs med upp
till 20 ex, och konstaterades även häcka. En
hona med 8 ungar sågs vid flera tillfällen runt
södra Enskär. Minst 3 par drillsnäppa, 1 par
större strandpipare, 3 par strandskata och morkulla häckade på ön. I Gräshålet häckade även
2 par svarthakedopping. Troligen fanns också
en mindre koloni av häger på Enskär.
Bland noterade tättingar under inventering på
Enskär kan nämnas minst 2 par rödstjärt, 2 par
grå flugsnappare, 3 par törnskata, 1 sjungande
trädlärka, minst 5 sjungande skärpiplärkor, upp
till 8 sjungande ärtsångare, minst 3 sjungande
törnsångare, upp till 2 sjungande härmsångare
och minst 3 sjungande rosenfinkar.
Från inventeringar i yttre delen av Hartsö
skärgård kan nämnas flera par gravand, med
minst en konstaterad häckning. Flera par skedand och minst ett par snatterand noterades
också i området. Den enda konstaterade häckningen av ejder i området, och den första på
Bergfink
Foto: Göran Altstedt, www.exulans.se
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Kungsfågelsångare
Foto: Göran Altstedt, www.exulans.se

flera år noterades på Garkast. Minst 5 par
strandskata gjorde häckningsförsök i området.
Även roskarl noterades med flera par, men någon lyckad häckning kunde inte konstateras.
Kustlabb häckade med 2 par runt Garkast. 4
mindre kolonier med silvertärna fanns i området, men väldigt få ungar noterades i dessa.
Gråtrut gjorde häckningsförsök på Garkast
och Torskbådan. På Garkast sågs upp till cirka
30 adulta fåglar, men endast 4 par påbörjade
häckning och inte en enda unge såg dagens ljus.
På Torskbådan var det flera par som påbörjade
häckning och några få ungar kläcktes, men blev
aldrig flygga.
Fågelstationens signum, tordmulen, är inte
längre att betrakta som häckfågel i Hartsö
skärgård. Adulta fåglar har noterats med upp
till ungefär 30 ex vid Torskbådan och cirka 20
vid Långö Trutbåda. Vid Torskbådan och de
skär runt Garkast där de tidigare häckat gjordes inte ett enda konstaterat häckningsförsök.
Uppstart

Helgen 21-22/9 genomfördes den traditionsenliga uppstartshelgen. På lördagen 21/9 av66 | Det sörmländska fågelåret 2019

gick båtar ut till Enskär från Studsvik med de
8 personer som deltog. I soligt och härligt väder städades och målades huset, nätgator och
stigar röjdes samt staketet lagades. Lördagen
avrundades sedan med gemensamt fika innan
båten med de flesta deltagare satte kurs mot
fastlandet. Några stannade kvar och fortsatte
med lite uppstartsbestyr under söndagen.
Observationer under hösten

En flock på 23 bläsgäss noterades sträckande
förbi Enskär 15/10. Sträckande vitkindade gäss
noterades under 5 dagar med toppnotering
på 350 ex 15/10 och 170 ex 28/9. Flera dagar sträckte det även en del simänder, bland
annat 365 bläsänder 9/10 med enstaka stjärtänder och krickor i flockarna. Stenfalk noterades 5 dagar under hösten, bland annat en med
byte under uppstarten och 3 ex 7/10. Av övriga rovfåglar kan nämnas en kungsörn 13/10,
höstens enda observation av fiskgjuse 29/9 och
en större ansamling havsörnar, inte mindre än
28 stycken, på och runt Garkast 30/9. Trana
noterades endast 1/10, då en flock på ca 100
passerade över Enskär mot SV.

Av noterade vadare kan nämnas 25 kustsnäppor
sträckande mot SV 18/8, en prärielöpare som
kom insträckande från syd 28/9 över Enskär
(2:a fyndet) och 6 skärsnäppor vid Pålsungsbådarna 21/10. Sena observationer av fisktärna
gjordes 9/10 och 12/10. Utöver de ringmärkta
ugglorna noterades även jorduggla 4/10 (2ex)
mitt på Enskär, och förbiflygande vid fågelstationen i samband med avslut 15/10.

Ringmärkningen

Rörsångare noteras inte årligen i fångsten, men
den 8/10 ringmärktes det en. Under hösten har
vi deltagit i ett försök att fånga tajgasångare
med hjälp av läten, utan att lyckas fånga någon.
Däremot hördes och sågs tajgasångare 28/9
och 29/9 runt fågelstationen. Varfågel sågs 6
dagar under pågående ringmärkning, varav en
fångades och ringmärktes. Skata är en ovanlig
art så här lång ut i skärgården, men 10/10 sågs
en vid södra Enskär.
Inte en enda hackspett noterades under pågående ringmärkning och av övriga invasionsarter var det generellt väldig få.

Bland det lite mer udda i fångsten kan nämnas följande; fågelstationens 12:e tornfalk. Den
9:e ringduvan, som senast ringmärktes 1991.
2 trädlärkor ringmärktes också, vilka blev 3:e
och 4:e för fågelstationen. De två föregående
fångades båda 1981. Den 15:e kungsfågelsångaren ringmärktes, som inte ringmärkts sedan
2007. Även en sibirisk gransångare ringmärktes 9/10.

Efter avslutad ringmärkningssäsong gjordes
några besök på ön och då noterades dessutom
1 jorduggla 19/10, vardera 1 ex av lappsparv,
snösparv och videsparv 21/10, och 8 snösparvar 9/11.

Ringmärkta fåglar i tabell:

Den ordinarie ringmärkningen startade 28/9
och pågick sedan till 19/10. Personalbrist medförde att vi endast kunde genomföra dessa tre
veckor. Totalt ringmärktes 920 fåglar av 34 arter. Ingen ny art för fågelstationen ringmärktes.
I vanlig ordning är det kungsfågel som dominerar fångsten med 43%, vilket dock är aningen
lägre siffra jämfört med föregående år.

Ovanligt många gransångare (39 st) och
sävsparvar (20 st) ringmärktes också trots den
korta verksamhetsperioden. För båda dessa
arter har det inte ringmärkts så många sedan
2007, då 49 respektive 28 ringmärktes. Totalt
har nu 180 012 fåglar av 165 arter ringmärkts
vid Hartsö-Enskär fågelstation. Fångsten presenteras i separat tabell.

Kungsfågelsångare

1

Sparvhök

4

Gransångare

Tornfalk

1

Lövsångare

6

Morkulla

1

Kungsfågel

395

Ringduva

1

Entita

Hornuggla

1

Svartmes

Pärluggla

2

Blåmes

55

Trädlärka

2

Talgoxe

41

Gärdsmyg

71

Järnsparv

4

Rödhake

194

Nötväcka
Trädkrypare
Varfågel

Koltrast

11

Bofink

Taltrast

10

39

1
1

3
13
1
13

Bergfink

2

Rödvingetrast

4

Grönsiska

5

Rörsångare

1

Gråsiska

2

Ärtsångare

3

Domherre

4

Trädgårdssångare

1

Sävsparv

20

Svarthätta

7

SUMMA

920
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Nötskrika
Foto: Göran Altstedt, www.exulans.se

Återfynd inrapporterade 2019

4661946 –
2018-09-29
2019-11-09
		
		
CX 15827 –
2017-09-30
2018-10-08
		
		
		
DB 50825 –
2018-09-29
2019-03-31
		
		
Personal

Taltrast, årsunge
Enskär (NHF)
Badajoz, Spanien
Nyligen död, skjuten
1 år 41 dagar, 2854 km SV
Rödhake, årsunge
Enskär (URM)
Krynica Morska, Polen
Kontrollerad av ringmärkare
och släppt
1 år 8 dagar, 494 km SSO
Rödhake, årsunge
Enskär (NHF)
Gdynia, Polen
Funnen död
183 dagar, 471 km S

Utöver undertecknad har följande person deltagit i verksamheten som ringmärkare eller assistenter: Peter Altstedt, Nicke Helldorff, Dan
Johansson, Janne Oldebring, Lennart Wahlén
och Germund Sellgren. Stort tack till er alla
för en värdefull insats!
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Upprop

Fågelstationen har akut brist på ringmärkare.
Flera intresserade assistenter finns, som vill
komma ut till Enskär tillsammans med någon
erfaren ringmärkare. Om du som läser detta
känner dig träffad, tveka inte att höra av dig
till: hartso.enskar@sormlandsornitologerna.se
Följ oss på vår blogg

Under pågående ringmärkningssäsong går det
att följa vår verksamhet på vår blogg:
hartsoenskar.blogspot.com
Göran Altstedt
hartso.enskar@sormlandsornitologerna.se

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:-

Enskärsugglan 50:-

Fågelholkar i
olika storlekar

Dekal 20:-
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Varfågel
Foto: Leif Nyström, www.leifnystrom.com
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Fågelföreningen Tärnan
artrally 2019, Nyköping/Oxelösund
Text: Jan Gustafsson och Susanne Stilling
För 23:e gången gick Tärnans artrally av stapeln på lördagen den 19 januari. I perfekt skådarväder startade rallyt och vädret var på vår
sida hela dagen.
18 olika lag med totalt 57 deltagare åkte runt
i Nyköpings- och Oxelösunds kommuner för
att samla arter till sitt lag. Flera nya lag och då
nya personer var med detta år.
Denna blandade skådardag med social aktivitet blir mer och mer uppskattat av de närvarande, 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 viktigaste 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 gemensam genomgång av dagen på restaurang
Sailor Kickis i Oxelösund.
Inne på restaurangen började Jan Gustafsson
tillsammans med Susanne Stilling med att
hälsa alla välkomna.

Segrande laget. Från vänster, Lennart Wahlén, Janne Oldebring och Kalle Brinell
Foto: Jan Karlsson
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Ingvar Jansson, Tärnans ordförande, delade ut
priset för Miljölistan 2018, här blev det Lennart Wahlén som noterade 198 arter. Sedan
berättade Ingvar om de två kommande årsmötena, Tärnans samt FSOs. Därefter meddelades om Bernth Anderssons hörselförstärkare
och parabol som fanns för intresserade.
När detta var klart började vi gå igenom dagens observerade arter för att sedan följa upp
med att se hur många arter respektive lag
samlat ihop.
Under dagen så sågs det 88 olika arter av lagen tillsammans. Detta är nytt rekord för vårt
artrally. Inga nya arter för artrallyhistorien noterades.
Några arter som inte ses så ofta blev det också.
Stjärtand även i år, i år fanns den i Kylvattendammen (arten var ny art förra året). Skärsnäppa sågs för fjärde gången, de sågs från Ängudden på de små skären vid Mellanskär, efter
ha varit osynliga i 13 år. Skogsduva sågs för 3:e
gången, vid Valsta nära Sjösa. Sånglärka vid
Aspafälten, utmed vägen till Brannäs våtmark
för 3:e gången. Taltrast för 4:e gången, sågs
vid Vadargången i Nyköping. Järnsparv för 5:e
gången och svarthätta för 3:e gången, båda vid
Artrallyskådare, Foto: Henrik Andersson

Stjärtand
Foto: Leif Nyström, www.leifnystrom.com
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samma matning i Gamla Oxelösund, där sågs
även snösiska som numera enbart klassas som
en ras. Sävsparv för 3:e gången efter ett uppehåll på 12 år.
Årets segrarlag blev detta år laget Kalle Brinell,
Lennart Wahlén och Jan Oldebring. De lyckades få ihop hela 71 arter, det nästa högsta
vinnartalet någonsin. Enbart 2007 har det varit högre antal arter för vinnarlaget, då var det
72 arter. Därefter kom laget Samuel Wivstad
och Adam Stålnäbb med 68 arter. På 3:e plats
kom laget Sofi Nordfeldt, Peter Lantz, Per
Folkesson och Markus Forsberg med 64 arter.
Se komplett resultatlista för hela listan.
Det har nu setts 134 arter (om vi fortfarande
räknar med snösiskan. + mandarinand och
grågås x kanadagås, men dessa två sista har ej
medräknats) totalt under de 23 år som artrallyt bedrivits.
Efter allt prat och genomgång blev vi idag serverade 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 genomföra artrallyt.

Resultatlista Artrally 2019

Antal arter

1

Lennart Wahlén, Jan Oldebring, Kalle Brinell

71

2

Samuel Wivstad, Adam Stålnäbb

68

3

Sofi Nordfeldt, Peter Lantz, Per Folkesson, Markus Forsberg

64

4

Torvald Bergström, Magnus Bergman, Per Astfeldt, Ragnar Falk

63

5

Jan Sjöstedt, Torbjörn Brissman

63

6

Jan Gustafsson, Jan Karlsson, Anders Jönsson, Henrik Andersson

60

7

Örjan Jitelius, Martin Resare, Per Wallsten, Ulf Hagström

59

8

Inger Midell, Eva-Karin Brinell

58

9

Morgan Andersson, John Löfgren, Anne Lindgren, Anna Holm

56

10

Ingvar Jansson, Lasse Skog, Ann Löwbeer

55

11

Kerstin Spjuth, Gregorio Para, Björn Erixon

54

12

Katarina Boström, Anita Eriksson, Ulrika Ahlblom

53

13

Jan Linder, Mikael Unéus, Inger Kullander, Mats Andersson

51

14

Susanne Stilling, Marianne Mattiasson, Bertil Karlsson

51

15

Per Flodin, Maria Gustavsson

50

16

Karl Ingvarson, Hilde Nystad, Fredrik Enoksson, Lucas Scholz

47

17

Leif Ekblom, Bernth Andersson, Maria Barkell

46

18

Fredrik Larsson, Kjell Larsson, Hans Larsson

36

Rödvingetrast, Foto: Henrik Andersson
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Ejder
Foto: Thomas Larsson
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Sörmlands
Ejderhusprojekt
på Hävringe 2019
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Föregående rapport gällande Ejderhusprojektet på Hävringe avseende åren 2016-2018
avslutades med ett besked om att vi fått tillstånd av Länsstyrelsen för att kunna fortsätta
med detta arbete även under åren 2019-2021.
Redan under de förberedande diskussionerna
2015 var vi inne på att tre års studier skulle
kunna vara en för kort tidsperiod för att få ett
tillräckligt bra utfall och med säkra tolkningar
av resultatet. Vi talade då också om att göra
uppföljningar och kontroller under vart tredje
eller femte år framöver.
Fågelföreningen Tärnans styrelse, som är
ansvarig för genomförandet av projektet, beslöt därför under hösten 2018 att fortsätta
studien under 2019, ett beslut som underlättades av att det fanns avsatta ekonomiska
medel kvar för detta projekt i kassan. Styrelsen ville samtidigt försöka undersöka om
det gick att se huruvida det var skillnader i
häckningsutfallet hos de ejdrar som häckade
i våra skydd kontra de som var frihäckande
i motsvarande positioner. Detta skulle kunna
ske genom skapande av en referensgrupp omfattande ett tjugotal frihäckande ådor. Denna
undersökning kom dock av olika skäl aldrig
att genomföras.
Under 2019 besöktes Hävringe av oss den
27/3 för iordningställande av våra hus/skydd
och vid två tillfällen den 8/5 och den 13-14/5
för kontroll av ådornas etablering och äggläggning samt därefter under ungtiden endast den 28/5 och kortvarigt den 7/6 och den
17/6. Kontroll av samtliga reden i alla hus/
skydd skedde sedan den 18/7 och den 8/8,
vid dessa tillfällen fick vi även en god bild av
svärtans utnyttjande av våra hus/skydd. Totalt sett innebar årets insats tidsmässigt något
mindre än under de tre föregående åren, men
våra kontroller av hus/skydd kom att bli av
ungefär samma omfattning som tidigare år. I
denna rapport har även vissa noteringar från
fler kortare besök av Tärnans medlemmar tagits med.
Vid vårt besök den 27/3 fortsatte vi att förändra (öppna upp) och förflytta de hus/skydd
som vi bedömde inte vara optimala till utseende och/eller placering. Detta innebar att vi
ändrade 25 hus/skydd på något sätt och att
det fortfarande fanns 90 aktiva hus/skydd på
ön. Vi tog ibland bort lite växtlighet framför
öppningarna och fortsatte att lägga ut tång i
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och framför för att hindra gräs- och örtvegetation att senare växa upp och som skulle kunna
hindra ådorna att vilja gå in.
I månadsskiftet april-maj låg drygt 1000 ejdrar kring Hävringe men många av dessa hade
vid vårt besök den 8/5 försvunnit, troligen
norrut, då det räknades ca 400 ex. Denna dag
kontrollerade vi våra hus/skydd med resultatet att det låg ruvande ådor i 12 av dessa,
medan det också fanns rövade äggkullar i fyra
andra, d.v.s. 16 använda hus/skydd så långt.
Utan att leta efter frihäckande ådor, så hittade vi totalt 35 ruvande fåglar, många av
dem liggande helt öppet, vilket naturligtvis
var endast en mindre del av alla som börjat
ruva utspritt över hela ön. Att det häckar mer
än 100 par ejder på Hävringe har konstaterats
tidigare år.
Denna dag fick vi också uppleva det fenomen
som under 2015 föranledde starten av detta
projekt, nämligen en ansamling av havsörnar
på Hävringe. När vi anlände med båten så
lyfte inte mindre än 32 havsörnar från marken på ön! Endast 6 helt adulta individer sågs
medan resten var yngre fåglar av varierande
åldrar. De flög förstås iväg när vi gick iland
och de satte sig på olika kringliggande skär,
efterlämnande ett antal kadaver av ådor, helt
eller delvis uppätna, på ön. Den 30/4 sågs endast 3 havsörnar på ön och den 13-14/5 sågs
som mest 8 ex (5 ad + 3 subad). Inte heller senare denna vår/sommar sågs mer än ett fåtal,
oftast adulta, havsörnar på ön. Ansamlingen
av örnar den 8/5 berodde antagligen på att
ådorna under en veckas tid börjat sin äggläggning i stor omfattning samtidigt och då vandrat på ön i stort antal och att det inte hade
varit några människor på ön just denna tid.
Örnarna fick ett dukat bord och det spred sig
till många! Vart alla de icke häckande örnarna
tog vägen efter den 8/5 vet vi inte, men kanske spred de ut sig i inre delarna av skärgården
och hittade föda på andra ställen.
Den 19/5 sågs endast ett hundratal adulta ejdrar vid Hävringe och den 28/5 fanns där ca
170 ex, varav 90 % ådor. De flesta hanarna
hade väl insett att de gjort sitt för detta år!
Nu sågs även de första ungarna, ett tjugotal
småttingar som lämnat sina bon och nu fanns
på vattnet intill Hävringe.

Ejder
Foto: Thomas Larsson

Under juni-juli gjordes inga räkningar av ungar som lämnat bona, utan vi fortsatte att i första hand kontrollera hur det gått i våra hus/
skydd med avslutande räkningar i juli och augusti. Resultatet blev att häckande ådor under
2019 hade använts minst 24 hus/skydd för
bobygge och äggläggning. Av dessa hade 16
lyckats medan 8 hade misslyckats, avbrutits
eller rövats. Alltså fortsatt en liten uppgång
jämfört med föregående år, ett gott tecken för
vårt projekt!
Även fler svärtor har börjat använda våra hus/
skydd för sina häckningar. Under 2019 var det
sju lyckade häckningar av svärta i våra hus/
skydd, en rejäl ökning mot tidigare år då som
mest tre svärtahonor använt sig av våra faciliteter. Under 2019 bedömdes äggläggningen
ha kommit igång ordentligt i mitten av juni,
d.v.s. när ejdrarna var i stort sett borta från
sina häckningsplatser. Den 10/7 ruvade många
honor fortfarande medan ca 30 adulta sågs på
vattnet med ett tjugotal små ungar. Vid besöket den 18/7 hade de flesta honorna lämnat

sina bon och på vattnet runt ön låg nu 60-70
adulta fåglar tillsammans med minst 210 små
ungar! Som brukligt hade ett fåtal honor tagit hand om sex större grupper av ungar, den
tuffaste honan tog ensam hand om 60 ungar!
Och inte nog med det, tre veckor senare (den
8/8) fanns det ca 75 ad svärtor med 240 ungar
vid Hävringe!
De fakta som finns presenterade i vår föregående rapport gällande Ejderhusprojektet
2016-2018 har fortfarande aktualitet och är
även en grund för en eventuell fortsättning på
detta projekt.
Sörmlands Ejderhusprojekt/arbetsgruppen
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Sponsorer - Ejderhusprojektet 2019

WWF HAR DELFINANSIERAT
DETTA
PROJEKT
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Projekt Skräntärna
i yttre Bråviken 2019

Text: Henrik Andersson i samråd med Jan Gustafsson och Ulrik Lötberg
Inledning

Några av Fågelföreningen Tärnans medlemmar har under de senaste åren jobbat med
den rödlistade skräntärnan. Fågeln pryder vår
förenings logga så bara av den anledningen
skulle det vara synd om den försvann från vårt
område. I vår region har vi det senaste decenniet haft vår största koloni i Bråviken på gränsen mellan Södermanland och Östergötland.
2018 var ett bekymmersamt år för skräntärnorna. Det ringmärktes många ungar, men vi
beräknar att endast 5 av dessa blev flygga. Det
har under flera år gjort fina insatser mot misstänkt predator genom att sätta ut minkfällor
och utöva jakt på mink innan häckningssäsongen för skräntärnorna startar. På senare år
har dock förluster skett under sommaren och
vi har misstänkt både trutangrepp och havsörn. De senare har bekräftats dels genom slagna ätna ungar men även genom GPS-loggar
som registrerats vid havsörnsbon.
2019 inleddes bra, redan i mitten av april var
de första skräntärnorna på plats, i år hade de
då valt Långa Hållet och Yttre Benskären,
södra ön. Vid de första besöken av oss i maj
såg allt bra ut och ca 50 bon hittades totalt på
de två öarna.
Misslyckad första häckning

Vi tyckte det fanns goda förutsättningar för
en bra säsong. Vädret var stabilt och skräntärnorna hade fått sällskap av osedvanligt stora
skaror häckande silver-/fisktärnor och skrattmås. Vi tänkte oss att en större koloni måsfåglar skulle vara positivt för häckningsresultatet gentemot angrepp från predator. Redan
i slutet av maj kom dock en indikation om
att inte allt stod rätt till. GPS-försedda vuxna
hade plötsligt ett onormalt flygmönster. Vid
kontroll visade det sig att de två häckningsöarna var nästan helt utraderade. Tärnorna
gav trots det inte upp utan flyttade bara över
till intilliggande öar och några veckor senare
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Skräntärne unge

fanns nya bon med ägg där. Allt tyder på att
merparten av äggen kläcks helt normalt, men
sedan kommer en eller flera predatorer.
Inventering 2019

Inför ringmärkningen gjordes den 7 juni en inventering av Södermanlands yttre havsband.
Följande observationer av bon gjordes:
Dödsens klubb, Oxelösund skärgård

1

Mellre Benskären, Bråviken

1

Litet skär NV Risskären, Bråviken

1

Yttre Benskären södra ön, Bråviken

4

Hållen, Bråviken

24

Långa Hållet, Bråviken

27

Totalt: 58 bon och 130-tal ägg

Ringmärkning

Även i år gjordes ett gediget arbete med ringmärkningen. Det är inte helt enkelt att ringmärka. Dels håller de till i ytterskärgård med
påföljd att väder och vind är avgörande för
hur ofta man kan besöka öarna. Flera besök
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är dock viktiga för att fastställa var de häckar, vid vilket datum de går till häckning för
att från det räkna ut när merparten av äggen
kommer att kläckas. Helst ska ungarna också
vara ett par veckor gamla för de nykläckta kan
inte förses med färgring om de är för små. Det
går åt ganska mycket folk vid märkningstillfällena och inhyrning av större transportbåt
för dessa tillfällen kostar en hel del. Vi har i
år också märkt av att Länsstyrelsen inte tilldelats lika mycket pengar för dylika miljöprojekt. Att predator härjar i häckningsområdet
gör att fåglarna lägger om och säsongen blir
därför numera väldigt utsträckt. Vi försöker
få till 2-3 märkningstillfällen per säsong. I
år ringmärktes totalt 92 ungar av skräntärna
men även ett större antal silver-/fisktärna och
skrattmås.
GPS-loggar

Redan tidigare år har det satts GPS-loggar på
våra skräntärnor. Det görs genom att montera
en liten lätt tändsticksaskstor sändare på ryggen i en sele mellan vingarna. Det har skett

både på häckande vuxna individer, men även
på ungar som är nära att bli flygga. Ringavläsningsrapporter kommer då och då, men med
GPS-logg kan man på ett helt annat sätt se fågelns förflyttningar. Givetvis är det intressant
att kunna följa fåglarnas flyttrörelser som ibland går mot Medelhavet och över Sahara mot
övervintringsplatser men även se att vissa drar
ner mot Svarta Havet. Mer lokalt kan vi också
lära mer om var de häckande föräldrarna söSkräntärna med GPS-logg

ker föda åt sina ungar, att de på sensommaren
lämnar häckningsplatsen i ytterskärgården och
tar med sina ungar in i vikar och insjöar för att
söka föda innan flytten mot söder. Man kan förundras över att när de väl bestämt sig flyger de
långa sträckor på bara några få timmar. Denna
säsong sattes GPS-loggar på 6 ungar. GPS-loggen har en solcell och ger i bästa fall data i flera
år. Med hjälp av GPS-loggar på tidigare märkta
individer kunde vi i år hemifrån se indikationer
på att allt inte stod rätt till i häckningsområdet.
Plötsliga snabba och oförklarliga GPS-rörelser
på vuxna individer gav aningar om att predator
besökte ön.
Ytterligare ett dåligt häckningsår för skräntärnan i Bråviken

Som tidigare omnämnts så kläcktes ett drygt
hundratal ungar och 92 ungar uppnådde ålder
så de kunde ringmärkas. Vi bedömer dock att
endast 10-15 av dessa blev flygga och i stor
utsträckning beror det på örnarnas härjningar.
Utöver dessa gjordes mycket sena omläggningar, men även dessa misslyckades då örnarna
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återkom. Turligt nog så lever nu i början på september 2019 fortfarande fyra av de stora ungar som vi
försedde med GPS-logg. En förolyckad unges GPSlogg kunde återbördas från den ö där den föddes och
slagits av örn. En annan GPS-logg återfanns över en
mil längre in i Bråviken intill den ö där havsörn fått
ut ungar.
Ringavläsningar

Att minst 58 par fanns i vårt kustområde även i år
gav goda förutsättningar för reproduktion. Vid flera
tillfällen har besök gjorts till öarna för att försöka
se om tidigare ringmärkta fåglar återkommit till
området. Merparten av fåglarna visar sig dock vara
omärkta och en naturlig förklaring till det kan vara
att fåglarna uppnår hög ålder, 15-30 år, och vårt projekt bara ägt rum det senaste decenniet. Av de ringmärkta individerna är merparten uppväxta i Bråviken, men även en fågel märkt i Finland har noterats
häckande. Merparten av återfynden är dock lokala
och ringmärkta under ledning av Ulrik Lötberg. Men
det finns även individer märkta från andra häckningsområden som nu uppehåller sig/häckar i Bråviken. De svenska färgringarna är röda med vit text
och de märks oftast som ungar.
Bland annat lästes följande ringar av 2019:
TMO Tisslan I Svartlögafjärden SO Rådmansö Stockholm
märkt 8/6 2015.
YH3 Inre Röskär Gryts skärgård Östergötland märkt 16/6
2014.
T22 Kallharan, Stockholm märkt 20/6 2016
AYC Stenarna, Björns Skärgård, Stockholm märkt 11/6 2015

Kameraövervakning

Vi hade våra misstankar att den stora populationen
av havsörn i Bråviken hade gett en kraftigt negativ
inverkan på skräntärnornas häckningsresultat. Det
var dock bara starka misstankar och med tanke på
att predatorn på kort tid slår hårt mot beståndet
spekulerades det bland annat i att det kanske var
större ”ungdomsgäng” av havsörn, som inte hade så
stor jakterfarenhet annars, som hittat lätta byten och
gjorde gemensamma räder.
Vi fick i år möjlighet att sätta ut en kamera på en
av öarna i ett försök att fastställa varför så få ungar blev flygga. Kameran kom dock upp först efter
midsommar, alltså efter att den första häckningen
nästan helt spolierats. Tämligen omgående gav kameran graverande bevis för våra tidigare misstankar.
Vuxna havsörnar, ibland en men ofta två åt gången,
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Kamerauppsättning
Havsörnspredation
Skräntärneskelett
Cementrör för skydd vid häckningar

gjorde räder på ön minst en gång varje dygn
i samband med att skräntärnan kläckt ut sina
ungar. Man hade kunnat föreställa sig hur örn
kanske snabbt gör en inflygning och grabbar
tag i en unge och flyger iväg, men det visade
sig att jaktsättet var betydligt lojare. Örnarna
landade ofta högt på ön och sonderade terrängen. Gjorde sedan ett skutt rakt på ungen
som låg och tryckte. Ungen hade inte en chans
att fly. Örnen åt ofta upp ungen direkt, men ibland flög den iväg med bytet. Att vuxna örnar
i häckningstid inte flög iväg med bytet i den
utsträckning vi förväntat oss fick vi en förklaring till från havsörnsgruppen som rapporterat
att detta år har även de par av havsörn som
häckade närmast skräntärnorna haft dålig reproduktion i området av okänd orsak. För oss
som hade tillgång till kamerabilderna var det
förstås frustrerande att i realtid se att unge
efter unge dödades. Attackerna skedde oftast
i skymningstid av äldre fåglar. Kameran är av
äldre modell och ger för få bilder i sekunden
för att genom örnarnas märkning fastställa om
det var samma individer, men sannolikt är det
ett fåtal örnar som jagar här.
Försök till skyddsåtgärd

Efter förra årets dåliga häckningsresultat har vi
funderat på om det på något sätt går att hjälpa
de skyddsvärda tärnorna till ett bättre häckningsresultat. I samverkan med Länsstyrelsen,
Nyköpings kommun (kommunekologerna)
och markägaren så gjordes i år ett försök med
att skapa skydd/skyl för ungarna som vi misstänkte hade bekymmer med trut, kråkor och
örn. För ändamålet skänkte Nyköpings kommun cementavloppsrör som delades på mitten
så att små skyddsrumsliknande bågar kunde
placeras ut på häckningsön, samma ö som kameran var på, med förhoppningen att ungarna
skulle kunna springa och söka skydd i dessa.
Årets resultat med cementrören gav inte något
positivt konkret resultat.

Dyster framtid för skräntärnorna

Från häckningsområden i Stockholms skärgård
och Östergötlands södra delar finns inte samma höga bortfall av kläckta ungar. Att havsörnen har återhämtat sig i vårt område är givetvis
mycket positivt. Rapporter om observation av
fler än 30 havsörn bara på ön Hävringe i samband med bevakning av de utplacerade ejderhusen beskriver förhållandet. Det här medför
givetvis att jakttrycket ökar på ejder, kustlabb,
skräntärnor, övriga måsfåglar och andra skärgårdsfåglar.
Frågan är då hur man ska förhålla sig till detta
faktum. Skräntärnorna i Bråviksområdet verkar
få ut färre flygga ungar än havsörnen. Om detta
fortgår lär vi inte ha någon häckningslokal kvar
i vårt område om ett par år. Ska vi se det som
att ordningen är återställd och att naturen ska
ha sin gång utan mänsklig påverkan, eller ska vi
vidta åtgärder för att hjälpa tärnorna?
Det finns idéer om att iordningsställa öar med
till exempel grusbäddar för att främja att fler
par kommer till häckning. Fortsätta utveckla
skydd/skyl för ungarna. Kanske kan skrämselåtgärder tillföras just under de känsliga kläckningsveckorna.
Under våra besök på öarna har vi konstaterat
att tärnorna reagerar knappt på förändringar
och återgår snabbt till sina bon och ungar när
vi lämnat. Havsörnen däremot är betydligt
mera försiktig vid förändringar. Det skulle man
kunna dra nytta av vid ett utökat skyddsarbete.
Under vintern 2019 – 2020 har/kommer diskussioner föras med bl.a. Länsstyrelsen inför
2020.
Samtliga foton i rapporten är tagna av Henrik Andersson.
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Bild 1a

Flygfoton på strandängarna söder om kanalen i Nynäs före (2015) och efter åtgärd (2017)
Foto: Jan Höglund

Bild 1b
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Öppnare landskap
i skärgården
Text: Anna Ingvarson
Under de senaste sex åren har länsstyrelsen
i samverkan med ett 70-tal markägare, djurhållare, entreprenörer, kommuner och andra
aktörer genomfört omfattande naturvårdsrestaureringar i skärgårdslandskapet och andra
åtgärder för att förbättra förutsättningarna för
hotade naturtyper och arter. Åtgärderna har
genomförts i 16 områden längs med kusten
och ute på öar i skärgården och har varit en
del av projektet Life Coast Benefit som avslutades i augusti förra året.
Tankarna om ett skärgårdsprojekt startade
för snart 10 år sedan. Bland naturvårdare och
forskare i Södermanland lyftes frågan om
hur odlingslandskapet i länets kust och skärgård höll på att växa igen alltmer. Arter och
naturtyper riskerade att försvinna och fina
strövområden för besökare blev alltmer svårtillgängliga. Det hela mynnade ut i projektet
Life Coast Benefit som syftat till att förbättra
villkoren för hotade naturmiljöer och arter i
skärgården. Projektet finansierades av EU och
den svenska staten gemensamt och drevs av
de tre Östersjöskärgårdslänen Södermanland,
Östergötland och Kalmar. I projektet genomfördes åtgärder för att gynna kust och skärgårdens natur från Tullgarn i norr till HorsöVärsnäs i söder (strax norr om Kalmar).
Över 200 ha skogsbeten och 160 ha öppna
betesmarker, varav flera öppna strandängar,
har restaurerats inom projektet.

och drygt 250 träd har hamlats vilket gör att
träden nu har förutsättningar att bli mycket
gamla och erbjuda fina bohål för fåglar. I ett
8 ha stort skogsområde i Nynäs har en kontrollerad naturvårdsbränning genomförts för
att gynna arter som är knutna till brand och
de miljöer branden skapar i form av t ex fler
döda stående träd och mer lövträd vilket gynnar många fågelarter. Några igenvuxna öar
och skär i Hartsöarkipelagen har röjts för att
gynna häckande tärnor. En mer samordnad
och organiserad jakt och fällfångst av mink
har lett till att antalet minkar i skärgården
minskat och därmed dess negativa påverkan
på skärgårdsfåglarna. Läs mer om minkjakten
i en separat artikel i detta nummer.
Bild 2

Återhamling pågår av gamla hamlade lindar
på Sävö med hjälp av arborister. Hamling är
en gammal beskärningsmetod för att få foder till
djuren och ved. Hamlingen begränsar storleken
på kronan och skapar ofta mycket gamla träd
med fina håligheter för häckande fåglar.

Bild 1 a och b

Flygfoton på strandängarna söder om kanalen
i Nynäs före (2015) och efter åtgärd (2017).
Typiska strandängsfåglar så som tofsvipa, brushane och grönbena återvände till strandängarna
direkt efter restaureringen avslutats.
Gamla stängsel har tagits ner och bytts ut mot
över 6 mil nya stängsel. Hundratals gamla träd
har frihuggits för att inte dö av beskuggning

Bild 2
Foto: Anna Ingvarson
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Fågelbeståndet har inventerats före och efter
åtgärder i skärgården och på strandängar. Resultaten visar att åtgärderna varit gynnsamma
för de lite mer specialiserade kustfåglarna och
strandängsfåglarna, medan sötvattensfåglar
och arter som lever i högre vass- och gräsvegetation har gått tillbaka. Även häckning av
ejder och svärta har minskat men det är osäkert om det är till följd av röjningsinsatserna
eftersom framför allt ejder minskat dramatiskt längs hela Östersjökusten.
Bild 3

Fågelföreningen Tärnan genomförde en inventering av kustfåglar åren 2015 och 2019.
Bild 4

Läs mer om resultaten av fågelinventeringarna i
hela projektet i rapporten ”Effekter på fågellivet
av åtgärder inom LIFE Coast Benefit” som finns
på projektets hemsida www.lifecoastbenefit.se

Bild 3
Foto: Anna Ingvarson
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Betande djur är helt avgörande för att hålla
skärgårdslandskapet öppet. För att kunna öka
antalet djur och för att komplettera betet
med fler djurslag har två fårstall byggts, ett
i Nynäs och ett på Rågö. För att underlätta
för nuvarande och kommande lantbrukare i
skärgården har brukningsvägar på flera öar
förbättrats och en lastkaj har byggts på Rågö
för att göra transporter av både djur och maskiner smidigare.
Den sörmländska skärgården är ett omtyckt
besöksmål och för att göra skärgården mer
lättillgänglig för besökare har flera satsningar
gjorts. I den fina fågellokalen Strandstuvikens
naturreservat har ett tillgänglighetsanpassat
fågeltorn och spång byggts i ett nära samarbete med fågelföreningen Tärnan, Nyköpings
kommun och Funktionsrätt Sörmland/Handikappsalliansen.
Bild 6
Bild 5. Den förra landshövdingen Liselott Hagberg invigde fågeltornet i Strandstuviken våren 2019 inför
ett 40-tal deltagare. Foto: Marie Strömqvist

Fågeltornet används numera flitigt av både fågelskådare, de närboende och turister. Tornet
kan bidra till att locka till sig framtidens fågelskådare.

Bild 6
Foto: Anna Ingvarson
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Den välanvända spången och plattformen i
Svanviken har rustats upp och sittbänkar har
placerats ut. På Askö, Rågö, Sävö, Ringsö, i
Stendörren och i Svanviken har 10 mulltoaletter byggts för besökare i reservaten. Dessutom har vandringsleder märkts upp på Rågö,
informationstavlor har satts upp och mängder
med självstängande grindar har byggts för att
göra det lättare för besökare att ta sig runt i
landskapet. I naturum Stendörren finns en utställning om projektet med bilder från områdena, syftet med åtgärderna, vilka åtgärder vi
gjort och intervjuer med några personer som
varit verksamma inom projektet. En kortare
film om projektet, med Rågö som exempel,
har också tagits fram och finns på projektets hemsida liksom foldrar, rapporter m m
(http://lifecoastbenefit.se/material/).
Bild 7

En utställning om projektet finns i naturum
Stendörren och är tillgänglig att ta del av året
runt.
Bild 7
Foto: Anna Ingvarson
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Sammantaget har väldigt många åtgärder med
stor bredd genomförts under projekttiden.
Framgångsfaktorerna har varit kombinationen
av bra åtgärder för den biologiska mångfalden
och bra åtgärder för besökare i skärgården det vi har skapat är till nytta för alla!
Life Coast Benefit
SYFTE: att återskapa ett rikt odlingslandskap,
levande våtmarker och ljusa skogar.
PERIOD: september 2013- augusti 2019
OMRÅDEN: Södermanlands, Östergötlands och
Kalmars kust och skärgård (totalt 45 Natura 2000områden). I Södermanland ingår 16 områden, bland
annat Askö, Stendörren, Nynäs, Rågö, Hartsö,
Strandstuviken och Tullgarn.
NATURA 2000-OMRÅDEN: ett nätverk av EU:s
mest skyddsvärda arter och biotoper.
FINANSIÄRER: Life+ (EU:s program för att stödja
unionens naturvårdspolitik), Naturvårdsverket och
länen tillsammans

www.lifecoastbenefit.se
Anna Ingvarson
Reservatsförvaltare och projektkoordinator
för LIFE Coast Benefit
Anna.Ingvarson@lansstyrelsen.se

Tordmular
Foto: Leif Nyström, www.leifnystrom.com
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Mink med nytagen fågelunge.
Foto: Terje Kolaas, www.terjekolaas.com
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Organiserad minkjakt
i skärgården har gett resultat

Text: Martin Lindqvist
Minken. En invasiv art. En boplundrare. Ett rovdjur som tar fågelungar och förstör häckningen på hela fågelskär. Ja… Minken har inte
setts på med blida ögon av ornitologer, naturvårdare och andra som
vurmar för skärgårdens fågelliv.
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Det finns förstås många förklaringar till att
fåglarna i skärgården har minskat under senare år: miljögifter, klimatförändringar, vitaminbrist i havet och predation från andra
fåglar är orsaker som brukar nämnas. Men
lokalt har predation från mink varit ett betydande problem. Under vår- och sommarmånaderna lever minken till stor del av ägg
och fågelungar - en ensam mink kan under
kort tid ödelägga hela fågelkolonier.
”När ska ni börja jaga i Hartsö-arkipelagen?”

Under många år har minken fått lov att
härja mer eller mindre fritt i flera skärgårdsområden. Problemet har uppmärksammats av bland annat Fågelföreningen
Tärnan som uppmanat Länsstyrelsen att
agera mot minken i skärgården. ”När ska ni
börja jaga i Hartsö-arkipelagen?” har varit
en återkommande fråga till Länsstyrelsen
under många år.

Glädjande nog kan vi nu säga att minken
inte har det lika lätt längre i Hartsö-arkipelagen. Sedan 2016 har Länsstyrelsen arbetat mer intensivt med minkbekämpning
inom reservatsförvaltningen, inte bara i
Hartsöarkipelagen utan även i flera andra
naturreservat och natura 2000-områden.
På uppdrag av Länsstyrelsen bekämpar
jägare mink kring Hållenöarna i Bråviken
samt i skärgården utanför Rågö, Stendörren, Hartsö och Lacka. På Östgötasidan har
Länsstyrelsen där ett liknande projekt tillsammans med boende och jägare i Sankt
Anna skärgård. Även i Nynäs naturreservat
sätts många fällor ut för att försöka hindra
spridningen av mink från land ut till skärgården.
Positiva resultat ledde till en större
satsning

Sedan 2008 har Länsstyrelsen bekämpat
mink i bland annat Rågö-arkipelagen och
i Bråviken. Ni som brukar läsa ”Fåglar i

Karta över var i Hartsö-arkipelagen minkarna sköts under åren 2016-2019 (28 stycken). Övervintrande minkar har funnits ända ute i Garkast-området.
Fälldödade minkar (11 stycken) redovisas inte i kartan.
Karta: Länsstyrelsen © Lantmäteriet
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Sörmland” vet att ett återkommande inslag
de senaste åren har varit en kort lägesrapport om minkjakten vid Hållenöarna vid
Bråviken samt en rapport om hur det går
för skräntärnekolonierna där ute. I dessa
områden har vi kunnat se att det går att
hålla områden minkfria och att det i sin tur
gynnar fågelhäckningen. De goda resultaten från Rågö och Hållenområdet sporrade
Länsstyrelsen att göra en större satsning på
minkbekämpning inom naturvårdsprojektet LIFE Coast Benefit som pågick under
åren 2013-2019 (se annan artikel i tidskriften). Anna Ingvarson var projektledare för
LIFE Coast Benefit och berättar följande:
Hela tanken med satsningen på minkbekämpning var att bygga upp en bestående organisation med lokala jägare och boende som
skulle leva vidare även efter projektets slut.
Förutom våra egna erfarenheter från bland
annat Rågö hade vi hört om liknande projekt
i den finska skärgården där minkstammen
minskat och fågellivet ökat. En nyckelfaktor
för ett lyckat resultat verkar vara lokalt engagemang och att vara uthållig när det kommer
till jakten.

Fågelskyddsområdena i Hartsö-arkipelagen har
varit ett fokusområde för minkbekämpning i LIFE
Coast Benefit.
Foto: Fredrik Enoksson
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Tidigt på våren, innan fåglarna har gått upp på land för att häcka, är det särskilt viktigt att komma ut och
bekämpa mink. Här ett foto från Stendörrens naturreservat 2017 då vi hade med oss elever från Öknaskolan
ut för att spåra mink, sätta upp fällor och jaga med hund i reservatet. Foto: Martin Lindqvist

Jakt och satsning på fällor

2016 hölls ett inledande möte på Hartsön
där ett antal markägare, jaktarrendatorer och
skärgårdsboende bjöds in för att få kunskap
om den planerade verksamheten och om minkarnas ekologi. Året efter hölls ett liknande
möte i Sankt Anna skärgård i Östergötland.
Vår tanke med mötena vara att bygga upp
lokala nätverk i Södermanland och Östergötland som kunde jobba både med minkjakt och
fällutsättningar.

Kort efter mötet 2016 började vi jaga efter
mink i Hartsöarkipelagen. Jägaren Daniel
Karlsson och jaktarrendatorn Mats Johansson
har sedan dess varit ute ett tiotal gånger och
kryssat runt bland de många öarna och skären
på jakt efter mink. De har gått i land med
Daniels specialtränade hundar på de mindre öarna. Om det har funnits mink där har
hundarna markerat. Ofta är det nere bland
stenskravel som minken ligger och trycker.
Även i Lacka-arkipelagen har Länsstyrelsens
arrendator Pierre Stålnäbb bedrivit minkbekämpning på ett liknande sätt och som redan
nämnt jagar Länsstyrelsen i Rågö naturreservat och Bråviken.
Utöver jakten har slagfällor placerats ut på
flera håll i skärgården. För Södermanlands del
finns idag runt 25 fällor vardera utplacerade
i Hartsöarkipelagen och Lackaarkipelagen.
Även i Nynäs, Stendörren och Sävö finns flera
fällor utsatta.
En mink varannan timme till en mink om dagen

När man jagar minkar strategiskt kan man
minska den fasta minkpopulationen i den yttre delen av skärgården så att fågelkolonierna

En av slagfällorna i Stendörrens naturreservat. Fällan är placerad nära vattnet där minken rör sig. Vi
har lagt sten runt om och ovanpå fällan för att leda
in minken i hålet när den ska gå upp på land.
Foto: Länsstyrelsen i Södermanlands län
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fredas. Arbetet behöver inledningsvis vara intensivt och utvärderas kontinuerligt tills man
vet var och när det krävs jaktinsatser. Minkpopulationen minskar i regel efter ett par jaktsäsonger men arbetet får inte upphöra för det.
Då återkoloniserar snart minken områdena
igen. I fågelskyddsområdet i Hartsöarkipelagen sköts tio minkar vardera våren 2017 och
våren 2018. Våren 2019 sköts bara tre minkar
trots lika stor arbetsinsats.
En nyckelfaktor för att minska minkstammen
verkar vara att få bort stationära honor i parningstiden februari och mars. Just 2018 sköt vi
många honor i Hartsöarkipelagen, berättar jägaren Daniel Karlsson.
I Sankt Anna Skärgård i Östergötland har man
motsvarande erfarenhet. De första veckorna
under våren 2017 resulterade i 17 dödade
minkar, med bara 34 nedlagda timmar. Mot
slutet av projektperioden blev resultatet 17
döda minkar med 107 timmars insats. I snitt
fälldes alltså en mink varannan timme i det
inledande skedet, till bara någon enstaka per
dag efter ett par säsonger. Jägarnas egna reflektioner är att jakten har minskat minkstammen i området.
En försiktig ökning av vissa fåglar

När LIFE-projektet summerades kunde vi
allt som allt summera till cirka 140 dödade
minkar i de olika projektområdena i Södermanland och Östergötland. Utöver detta tillkommer en handfull minkar varje år som tas i
exempelvis Hållen-området och som inte var
en del av LIFE-projektet. För Hartsö-arkipelagen blev resultatet 39 dödade minkar, varav
11 togs i fällor. I Lacka-arkipelagen togs bara
tre stycken minkar och hundarna har sällan
fått vittring under jakterna. Antagligen ligger
Lacka så pass långt ut i skärgården att det inte
fylls på i så stor utsträckning.
Det finns vissa resultat från fågeluppföljningen som kan kopplas till det minskade antalet
minkar. Fåglar som bor i håligheter och små
grottor i marken, som gravand, småskrake,
tordmule och i viss mån storskrake, har ökat
något under projektperioden. Det är dessa
fåglar som är mest utsatta för minkens predation. Ökningen är dock så liten att den kan
bero på slumpmässiga faktorer.
Några slutsatser och utmaningar

Minkar har en mycket kort livscykel och blir inte
långlivade inom sina revir, arten är därför anpassad för att regelbundet återkolonisera stora områden. Nya minkar kommer att dyka upp i de

områden vi nu lyckats minska populationen, så
jakten måste fortsätta i framtiden för ett bestående resultat. Det gäller med andra ord att vara
ihärdig. Anna Ingvarson på Länsstyrelsen drar
några slutsatser utifrån arbetet:
Det går att reducera minkpopulationen i delar av
den yttre skärgården, särskilt i de områden där
minkens spridningsmöjligheter är begränsad, säger
Anna. Mest effektivt är det om man använder en
kombination av fällor och hundjakt och bygger upp
lokala nätverk på de platser där minken bekämpas.
Anna menar också att det kan vara en utmaning
att hålla uppe intresset hos jägare och hundar
allt eftersom minkpopulationen minskar och
fångsterna blir färre. Kanske är detta också en utmaning för oss som arbetar med förvaltningen av
länets naturreservat och natura 2000-områden?
Bekämpningen av mink behöver vara en del av
den vanliga naturvårdsförvaltningen, men vilka
områden som vi fokuserar på eller ambitionsnivån kan variera utifrån hur budget och resurser
ser ut.
Vad händer nu?

Minkbekämpningen i skärgården kommer att
fortsätta. Vi håller kontakt med jägare och markägare som varit involverade i LIFE-projektet. Vi
ser gärna att fler lokala nätverk byggs upp och
finns det ett behov kan vi bistå med professionella jägare som har kunskap, tid och hundar. Vi
har fler slagfällor på lager och ser gärna att de
kommer upp på flera platser, särskilt i våra större
fågelskyddsområden i den yttre delen av skärgården. Hör gärna av dig till någon av nedanstående
om du vill bidra i arbetet på något sätt, om du
ser mink i skärgården eller om du har några andra
tankar kring minkbekämpningen.
Martin Lindqvist
Reservatsförvaltare
010-2234304
martin.lindqvist@lansstyrelsen.se
Robin Pettersson
Arbetsledare på Stendörren
010-2234267
robin.d.pettersson@lansstyrelsen.se
Kajsa Mellbrand
Koordinator för Åtgärdsprogram för hotade arter (däribland
skräntärna)
010-2234305
kajsa.mellbrand@lansstyrelsen.se
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Aftonfalk
Foto: Leif Nyström, www.leifnystrom.com
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Miljöskådarlistan
2019

Text: Mats Andersson
Lennart Wahlén vinnare för tredje året i rad
Miljöskådarlistan, Fågelföreningen Tärnans egen
tävling där det gäller att under ett kalenderår
se eller höra så många fågelarter som möjligt
utan att använda motordrivna färdmedel,
genomfördes för tredje gången under år 2019.
Och för tredje året i rad blev Lennart Wahlén
vinnare.

de mer ovanliga arterna som rapporterades in
till Miljöskådarlistan 2019 kan nämnas: rödhuvad dykand, ringand, praktejder, stäpphök,
aftonfalk, kaspisk trut, svarthakad buskskvätta, brunsångare, brandkronad kungsfågel och
ortolansparv.

Detta år var reglerna något annorlunda, bl.a.
var det inte längre tillåtet att åka med kollektivtrafik och man fick inte använda sitt fritidsboende som utgångspunkt för miljöskådandet. Trots detta var resultaten, i alla fall för de
översta i resultatlistan, högre än 2018.

Lennart Wahlén
Samuel Wivstad
Mats Andersson
Thomas Larsson
Marianne Mattiasson
Gregorio Para
Fredrik Enoksson
Karin Lindström
Björn Johansson
Claes Leijon

Under 2019 deltog 18 personer, ett par personer färre än året innan. Totalt registrerades
222 arter år 2019 mot 218 arter år 2018. Bland

Tiobästalistan 2019 med antal rapporterade
arter:

203
200
197
156
156
153
142
127
124
122

Nötväcka
Foto: Thomas Larsson
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Fisktärna
Foto: Sten Ljungars
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Tomtskådning
på Torshälla huvud

Text: Sten Ljungars
Tomtskådning måste vara den mest fulländade
formen av ekoskådning som finns. Den orsakar
inget onödigt slitage på vare sig skosulor eller
cykel. Den kräver dessutom minimala förberedelser och kan t.o.m. delvis bedrivas i skydd
av stugvärmen
Det finns naturligtvis ett men... Om inte
tomtskådningen ska bli lika långtråkig som
det är att studera timvisarens färd över boetten så ställs det krav på var man slår ner
sina bopålar. Men eftersom Torshälla huvud
inte ligger på Öland, så måste man ha ett visst
mått av tålamod och en något speciell mentalitet för att trivas med tomtskådningen här.
Man måste nog känna en viss upphetsning vid
betraktandet av minutvisarens rörelse.
Men det var inte för tomtskådningen min fru
Monica och jag sökte oss till Torshälla huvud.
Efter åratal av intensivt båtliv tillsammans
med tre kappseglande barn, som nu flyttat ut,
hade vi nu ett alldeles för stort hus i Torshälla.
Vi var vana vid att sommartid bo i en båts begränsade utrymmen med vatten som granne,
så när vi hittade en sommarstuga på Torshälla
huvud nära Mälaren, som knappt var hälften
så stor som huset i Torshälla, tvekade vi inte.
I maj 1994 flyttade vi in i huset, som nu var
vinterbonat.

Torshälla huvud är en halvö som ligger vid
den större fjärden Blacken i Mälaren. Huset
ligger nära stranden längst norrut på udden
med utsikt över Mälaren i norr och också i en
smal vinkel åt väster. Från ett mindre bryggdäck vid stranden ser vi sjön i en sektor på
180⁰ Den täcker Kvicksundsbron i väster följt
av ett pärlband av öar från Vargholmen och
Granholmen till Flässjan i nordost. Raden av
öar ligger 1 – 4 km bort och samtliga är obebodda vintertid. I norr, bortom öarna, ligger
Västmanlands fastland 2,5–5 km från oss.
I öster ser vi Stora Blackhäll vid seglingsleden
in till Sundbyholm.
700 m österut ligger två skär, som i Artportalen kallas Torshälla limpor. På det största skäret, som är ca 200 m² stort, står fyren ”Torshälla huvud” och på det andra finns en grupp
av lövträd.
Tomten ligger på en tämligen brant sluttning
ner mot vattnet. Tomtens höjdskillnad är 10
m och erbjuder också en reservplats för skådning 5 m över vattenytan. Sluttningen fortsätter under vattnet och vattendjupet ökar ganska snabbt till 30 m.
När vi flyttat till Torshälla huvud upptäckte vi
att här fanns många arter av fåglar. Fåglar som

häckade i närheten eller som bara sträckte
förbi. Våren 1995 hade vi t.ex. en ejderhane
simmande vid bryggan.

över Torshälla huvud, som erbjuder en kortare väg över vattnet. Också höstens sträckande bivråkar väljer stundtals samma rutt.

Vårt naturintresse inriktades nu alltmer mot
fåglar. En tubkikare inköptes tidigt och kring
år 2000 började Monica och jag att aktivt
vara med i OKE och delta i deras utbildningar
och exkursioner. Vi hörde talas Tomt Klubb
100, vars grundare Bengt Stridh bodde bara
20 km norr om oss, också han vid Mälaren.
Han hade sett nära 140 arter på den tiden,
vilket inspirerade oss att börja tomtskåda mer
seriöst. Det gav snabbt resultat. Under 2005
passerades den 100:e arten och varje år har
sedan 2007 setts 115 - 130 arter och fortfarande kommer det till några nya. Det finns
inom rimligt avstånd inga grunda områden
lämpliga för simänder eller stränder för rastande vadare, så en stor andel av dessa arter
ses bara som sträckande fåglar.

Fiskgjusen tävlar med havsörnen om att vara
den vanligaste rovfågeln i området. Fiskevattnen utanför oss är kanske inte de bästa för
gjusen, men visst förekommer det att fisket
bedrivs bara ett 50-tal meter från bryggan och
vid ett par tillfällen har vi haft en fiskgjuse
sittande i ett träd bara några meter utanför
tomtgränsen. Men den häftigaste upplevelsen
där en fiskgjuse var inblandad hade Monica
och jag sommaren 2019. Visserligen var det
ingen tomtobs men ganska nära. Vi var ute på
vår vanliga motionsrunda på Torshälla huvud.
Helt oväntat såg vi en fiskgjuse som ryttlade
30 – 40 m nästan rakt över oss. Vi befann oss
minst 200 m från närmaste vatten och förstod inte alls vad gjusen höll på med. Plötsligt
fällde den ihop vingarna och störtdök mot
marken. Trots att vi var vid tomten, som gjusen dök mot, såg vi inte vad som hände. Ett
uthus skymde sikten. Kort efteråt upptäckte
vi gjusen igen. Nu på väg mot Mälaren och
förmodligen vidare mot boet med en ganska
stor fisk i klorna! Fiskgjusen hade upptäckt
en mycket liten damm med fisk i. Trots att
vi många gånger passerat den här dammen på
15 m avstånd hade vi aldrig sett den. Men det
finns andra som har bättre koll.

Torshälla huvud domineras av barrskog och så
även öarna inom vårt synfält även om vissa
öar har stort andel löv eller är helt täckta av
lövskog. Öppen odlingsjord ses inte alls från
tomten.
Utanför oss går landskaps- och länsgränsen till
Västmanland 500 m norrut och eftersom inga
träd skymmer har vi mycket bra koll på inte
bara vad som finns i Sörmland utan också i
delar av Västmanland.
Bivråken är en art som vi ofta ser. Bivråken
anses leva ganska undanskymt och är normalt
svår att få syn på i terrängen. För oss lever
inte bivråken alls ett undanskymt liv, även om
avståndet till den oftast är långt. Så fort termiken kommer igång ser vi bivråkar i luften.
Inte sällan på hög höjd och under den första
tiden när de kommit på plats utförs fantastiska flyglekar. Med lite tur kan man också få
se hanens spelflykt där han med vingarna rakt
upp och med skakning av vingarna dalar ner
för att åter stiga och upprepa spelet. Också
senare under dagen flyger bivråken frekvent
under hela den tid de är här. Skådar man en
halvtimme när det är termik kan man nästan
garanterat se en eller flera bivråkar. Det är i
södra delen av Västmanland som ”våra” bivråkar håller till. Ibland har det varit ett revir
men de senaste åren har det varit två. Ett par
håller till västerut och ett annat österut. Ibland görs utflykter till Sörmland och då ofta
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Sträckande rovfåglar tar gärna omvägen över
Kvicksund med det kortare avståndet över
vatten när Mälaren ska korsas. Detta för att
bättre utnyttja termiken som ju försvinner
över vattnet. Men visst sträcker någon stenfalk eller pilgrimsfalk över Torshälla huvud
varje år och tornfalk har på de senaste åren
blivit allt vanligare som sträckande över oss.
Blå kärrhök är också en art som inte verkar
dra sig för att flyga över vatten. 8 fynd gjordes
under 2019.
Prutgäss ses nästan varje höst sträckande åt
väster eller sydväst. Oftast i mindre grupper men ibland också i större antal såsom 21
september 2017 när 1032 st sträckte mot SV
med den största flocken på 384 individer.
Änder ses under hela den isfria delen av året.
Trafiken av änder är i långa tider både artfattig och gles men i september och oktober
kan den övergå till att bli ett mer intensivt
sträck med många arter. Den talrikaste anden

Fyren Torshälla huvud, Foto: Sten Ljungars

är bläsanden. Som mest har jag under knappa
4 timmar sett 445 bläsänder fördelade på 7
flockar. Ofta flyger också andra arter tillsammans med bläsänderna t.ex. stjärtand, salskrake, skedand, snatterand eller sjöorre. Men
det är inte lätt att med kikare upptäcka avvikande änder i stora flockar av bläsänder och
inte heller att få någon precision på antalen.
Sedan 2006 använder jag kamera med teleobjektiv som hjälpmedel för identifiering. På
gott och ont men mest på gott. Till nackdelen
hör att man ofta inte har tid att studera fågeln
i kikaren utan man måste snabbt ta fram kameran för att inte missa möjligheten till att få
en bild. Blir sedan bilderna inte bra kan man
ibland dra fel slutsatser på ett sätt man aldrig
gjort genom att fortsätta med kikaren. Eller
så hittar man inte igen fågeln när man ska fotografera den. Därför är det en stor fördel att
åtminstone vara två när man skådar. Samtidigt
ökar chansen att man upptäcker skräntärnan

rakt över huvudet, som man annars aldrig ser
när man skådar i tuben. Man ser fler fåglar
och under trevligare former när man är fler
som skådar.
I juli 2018 kom en ensam and lågt över vattnet. En and som garanterat blivit felbestämd,
om jag inte tagit ett tiotal bilder på den. Jag
trodde att det var en kricka men det visade sig
vara en honfärgad årta. Med den räknad har
nu alla arter av i Sverige häckande änder setts
från vår tomt.
Lommar flyger då och då förbi, oftast i ostvästlig riktning. En del ska västerut vid en viss
årstid medan andra ska österut vid samma
årstid. De flesta är storlommar men en inte
obetydlig andel är smålommar. 8 km västerut finns Kvicksundsbron där det också
sträckskådas. Där består sträcket nästan helt
av storlommar. Under åren 2006 – 2019 har
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Lärkfalk på småfågeljakt, Foto: Sten Ljungars

vid Torshälla huvud gjorts 128 fynd av lommar varav 28 var smålommar. Motsvarande
vid Kvicksundsbron var 165 fynd av lommar
där 11 av fynden var smålommar. Smålom är
en art som häckar i Västmanland men inte i
Sörmland.
Vitfågel (inkl. svarttärnan). Under våren och
framförallt under sensommaren pågår ett
sträck av trutar, måsar och tärnor som stundtals kan vara talrikt. På våren går sträcket åt
öster och på sensommaren åt väster. Det senare är det överlägset största. Vad som gör att
sträcket ibland blir exceptionellt stort är svårt
att begripa. Att sträcket inte blir bra när det
är åska i luften eller regnar eller när det är kav
lugnt det vet vi. Fisktärnor vill ha en måttlig
motvind för en bekväm födosökning under
sträcket. Ofta skådar vi på kvällen mellan 18
– 21, vilket vanligtvis är bäst för tärnor och
måsar. Under den tiden, då vi tycker förhållandena är bra, sträcker 100 till drygt 200 fisktärnor med en högsta notering på 247 fram
till 7 augusti 2017. Den kvällen, då vi skådade
tillsammans med Bosse Gustavsson och Kent
Carlsson, var det strömhopp av tärnor. Vi räknade till 809 tärnor där ca 50 var silvertärnor
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och 150 fisk/silvertärnor och resterande 609
var fisktärnor. Silvertärnor ses årligen men oftast bara några enstaka åt gången.
Liksom fallet med änderna har alla i Sverige
häckande arter av trutar och måsar, inklusive
de sällsynt häckande svarthuvad mås och tretåig mås, setts från tomten. När det gäller tärnor saknas småtärnan av de sverigehäckande
arterna. Den 28 juli 2003 såg Thomas Pettersson och den grupp som fågelinventerade
Mälarskären en småtärna födosöka i området
kring fyren Torshälla huvud och däremellan
rasta på samma ö. Samtidigt rastade också
svarttärnor där, vilket var det som fångade
vårt intresse. På den tiden räckte inte vårt
kunnande till att upptäcka småtärnan.
Fisktärnan har kommit att bli något av en favoritfågel. Bidragande till det har varit att vi
fått förmånen att ha fisktärnorna så nära oss,
eftersom de tidvis häckat vid fyren.
År 2003 häckade ett tjugotal par fisktärnor på
ön med fyren, som tidigare bara ibland varit
bebodd av gråtrutar.

Under åren fram till 2013 gjorde enstaka fisktärnspar sporadiska försök att häcka på ön
utan att kunna freda sina ägg och ungar mot
det par av gråtrut som regelbundet häckade
på den andra ön på Torshälla limpor.
Våren 2013 bestämde sig ett 10-tal par fisktärnor för att häcka vid fyren och under 2015
och 2016 häckade där ett 30-tal par framgångsrikt. Våren 2017 gjorde åter 10 par ett
häckningsförsök men paret av gråtrut hade nu
utökats till två och de totalförstörde det årets
häckning. I juli månad fanns inga fisktärnor
kvar.
Men oberoende av om fisktärnorna häckat vid
fyren eller ej har vi regelbundet fått besök av
en ringmärkt tärna som slagit sig ner på rören
som håller vår flytbrygga i läge. Ytterst sällan
har någon annan tärna satt sig där, så vi utgår
från att det hela tiden varit samma individ.
När vi första gången 27 juli 2006 såg den och
också fotograferade den var den adult och
därmed minst 3 år. Den besökte oss årligen
fram till 19 juli 2015 och var då i varje fall
12 år gammal. Tyvärr lyckades vi aldrig läsa
av ringens alla siffror och få fram något om
tärnans bakgrund.
Svarttärnor häckar som närmast i Asköviken,
som ligger 6 km norr om vår tomt. Jag berättade i ”Det sörmländska Fågelåret 2017”,
att stora mängder av svarttärnor rastade i maj
2017 vid fyren. Under de år som fisktärnorna
häckar på ön besöks den av rastande svarttärnor annars inte. 2018 och 2019 var år när inga
fisktärnor häckade och fynden vid Torshälla
huvud var få. 2018 var det 6 fynd med 58
individer och 2019 endast 2 fynd med 6 sedda
svarttärnor. Men den 16 maj 2017 rastade 150
svarttärnor vid fyren. Även om man går så
långt tillbaka som till år 1900 i Artportalen är
det bara på tre platser i Sverige där det setts
150 eller fler svarttärnor!
Vadare, som häckar i vår närhet är drillsnäppa, skogssnäppa, enkelbeckasin, morkulla
och strandskata. Enkelbeckasinen och ibland
skogssnäppan häckar på den västra sidan av
Torshälla Huvud. De som vi ser häckar på öarna i norr, så också drillsnäppan, morkullan och
strandskatan. Drillsnäppan besöker då och då
stranden för födosök liksom strandskatan, som
ibland även födosöker på vår gräsmatta. Drillsnäppan har succesivt minskat i antal medan

strandskatan håller sig stabilt på 1 – 2 häckande par och gläder oss ofta med sina läten.
Alla andra vadare måste observeras som
sträckande och det sker med få undantag på
tillbakasträcket mot vinterkvarteren. Ska de
ses, måste det blåsa motvind, så att de har
fördel av att flyga lågt. Det innebär, att det
hos oss helst ska blåsa en sydvästlig vind, men
också vind från syd eller väst är OK. Om det
blåser från nordost är det meningslöst att skåda efter vadare. Då flyger vadarna på 1000 m
eller mer. Ska man sedan få syn på arktiska
vadare (myrspov, kustsnäppa, kustpipare och
spovsnäppa) i mer än enstaka antal kräver det
ytterligare hjälp av vindarna. Långt upp i norr
ska det då blåsa östliga vindar så att fåglarna
väljer den svenska sidan av Östersjön. 2018
och 2019 gav oss riktigt dåliga möjligheter att
se vadare. Det var mycket nordostliga vindar
när tiden var inne.
Under de 25 åren som vi bott här har det
hänt en hel del inom närområdet. Från början dominerade sommarboendet på Torshälla
huvud. Vårt avstånd till närmaste åretruntboende granne var då 200 m. Nu har många
sommarhus rivits och ersatts av nybyggda hus
för permanentboende. Andra har renoverats
och vinterbonats. Den vilda naturen har blivit mindre vild.
Mälarens vatten använts nu för andra fritidsaktiviteter än tidigare. Segelbåtarna har till
stor del ersatts av motorbåtar och dessutom
har snabbgående vattenskotrar tillkommit.
På land är farten begränsad till max 30 km/
tim men på sjön finns ingen maxgräns. Motorvägsfart nås för en del vattenskotrar. Gärna på
blankvattnet nära land, för att toppa farten.
Det är inte lätt att vara skäggdopping under
sådana förhållanden. Att sitta på mammas
rygg ger ett dåligt skydd. Men vattenskotrar
är inte morgonpigga. Då är det fortfarande
härligt lugnt för oss andra.
På de 25 åren har fågelfaunan genomgått stora förändringar. Det hände sällan att vi under
de första åren såg havsörnar. Det var då lika
ovanligt att efter en timmas skådning ha sett
en havsörn som det idag är att inte se någon
alls under en timme. Vid is vintertid är fartygsrännan till Köping, som går i öst – västlig
riktning 400 m norr om tomten, en magnet
för övervintrande havsörnar. En morgon i februari 2019 såg vi 34 havsörnar inne från huFöreningen Södermanlands Ornitologer | 103

set. Förmodligen hade det funnits fler att se
om vi gått ut.

häckar på en av öarna mitt emot, har taget
över verksamheten.

Som bekant har storskarven ökat kraftigt under den här tiden. På ön Måsen, en km mot
NV, började 2002 några par av storskarvar att
häcka. Där fanns då en gråhägerkoloni med ca
15 par. Redan 2004 rapporterade den grupp
som inventerade Mälarskären att det häckade
68 par av storskarvar, där antalet sedan har
stabiliserats på ca 100 par. Alla gråhägrar
utom ett par har valt att fly fältet och flyttat till Torshälla huvud. Ofta är havsörnen
en effektiv predator av storskarvar. Visst har
det förekommit att unga havsörnar attackerat
storskarvarna men jag har aldrig sett att det
gett något resultat. Det havörnspar som regerar här erbjuder i stället ett gott skydd mot
predation, genom att hålla andra örnar borta.
När en av örnarna i paret slår sig ner på Måsen orsakar det ingen större panik hos storskarvarna. Havsörnen använder nämligen bara
de högsta torra grenarna som utsiktspost för
sitt fiske. Snart sitter åter storskarvarna lugnt
bara några meter från örnen. De betraktar nog
bara örnen som en kollega i samma bransch
där havsörnen föredrar lite större fiskar och
inte alls är en konkurrent.

Även om trafiken med småfåglar är sparsam
kan man ibland få fina upplevelser när man
sitter stilla och spanar efter sträckande fåglar. Jag har haft såväl mindre korsnäbb som
bändelkorsnäbb drickande vatten bara några
meter ifrån mig och också haft forsärla och
strömstare födosökande på närhåll. Och ibland kommer en kungsfiskare förbi nära och
med mycket god fart.

Under 3–4 dagar kring mitten av maj brukade
det under de första åren vara ett nedslag av
rastande gulärlor av den nordliga rasen på
vår tomt. Det största antalet noterade vi när
det blåste nordliga vindar. 2004 och 2006 födosökte ca 200 gulärlor hos oss. Det var gulärlor precis överallt. Efter 2006 upphörde det
talrika sträcket av gulärlor. Som mest har vi
därefter haft 10 födosökande individer.
Bortsett från ett visst sträck av sädesärlor är
vår tomt ingen bra sträcklokal för småfåglar.
De fördrar att ta den korta vägen över vatten vid Kvicksundsbron. Har man sett lärkfalkar enskilt eller ännu effektivare i par jaga
småfåglar över vattnet så förstår man varför.
Jag har sett åtskilliga sådana jakter. Till helt
nyligen häckade nämligen ett lärkfalkspar på
Torshälla huvud. När ungarna blivet flygga
”placerades” de ibland vid vår tomt i väntan
på småfågelmat från föräldrarna. Grönsiskor
verkade vara favoritfödan men jag har också
sett jakter på sädesärlor, ladusvalor och också
någon piplärka. Även när lärkfalkarna inte
längre häckar på Torshälla huvud går inte
småfåglarna fria från beskattning. Ett par, som
104 | Det sörmländska fågelåret 2019

Men man behöver inte se allt för att det ska
bli en fin upplevelse. En eftermiddag i slutet
på maj 2018 kom Monica rusande. ”Du måste
komma ut och lyssna!” I häcken mellan vår
tomt och grannen i väster satt en fågel och
sjöng med ett våldsamt tempo. En kärrsångare! Det var verkligen en art som vi aldrig
tänkt på som ett möjligt tomtkryss. Senare på
kvällen när vi kom tillbaka hem efter att ha
varit borta några timmar var det tyst. Kärrsångaren hade nog dragit vidare norrut över
Mälaren.
Ett nytt tomtkryss kan komma till på många
olika sätt. En dag när jag kom cyklande från
jobbet hörde jag upphetsade röster från grannen i söder. Plötsligt kom en tamduva utflygande från grannen. Tamduva är inget lätt
tomtkryss för en tomt som vår så jag blev
verkligen överraskad. Det visade sig att grannen varit i Torshälla och upptäckte vid hemkomsten att det satt en tamduva i bilens front.
Och den levde!
Hur många tomtkryss det har blivit? Jo, jag
har just nu 181 och Monica har några färre.
Några till borde det kunna bli. Varför inte en
ägretthäger! Arten besöker ibland Asköviken,
som ju bara ligger 6 km bort.

Strandskator
Foto: Leif Nyström, www.leifnystrom.com
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Pilgrimsfalk
Foto: Per Folkesson

Pilgrimsfalken i
Sörmland 2019

Text: Bertil Karlsson och Per Folkesson
2019 års häckningssäsong är avslutad och vi
kan, glädjande nog, hälsa ett nytt par välkomna
till vårt rapportområde. Ett nyetablerat revir
innebär att vi nu har fem platser där häckning
inletts. Det är en stadig och positiv tillväxt.
Till dessa fem kommer åtminstone ett ytterligare område där falk har setts. Det är en gammal känd lokal från den tiden då det begav sig
men trots att tid har lagts ned verkar det bara
ha varit en visning för en hugad spekulant,
ännu så länge. Inför 2020 står vi klara med
ett förmånligt hyreskontrakt d.v.s. vi kommer
att ha span.
Hur är det då med nativiteten? Svaret är ”lite
si och så”. Alla fem paren har lagt ägg men
tyvärr misslyckades två par, samma två som
förra året. Resterande par fick fram 4+2+1
flygga ungar. Tack vare det mest produktiva
fyraungas-paret blev slutresultat sju ungar eller 1,4 per par. Fyra av falkungarna blev också
ringmärkta. 2019-års färger är röd ring på höger ben och blå på den vänstra. Lägg gärna
till den informationen om ni rapporterar en
pilgrimsfalk i Artportalen.

Utvecklingen i södra Sverige 2019

Pilgrimsfalken hade ett bra år i södra Sverige
2019. Enligt Naturskyddsföreningens Projekt
Pilgrimsfalk, som sedan 70-talet ansvarat för
den nationella övervakningen, så ökade pilgrimsfalken igen efter att ha legat ganska still
under några år. I södra Sverige (inkluderat
Värmland, Närke, Västmanland och Södermanland) observerades falkpar på minst 147
lokaler vilket är en ökning med 12 revir från
året innan. Minst 130 par påbörjade häckning
(115 år 2018), varav 96 lyckades (83 år 2018)
och fick minst 248 ungar på vingarna – även
det en rekordnotering. Det är framför allt i
östra och mellersta Sverige som pilgrimsfalken nu ökar, och med en lyckad häckning på
Öland sommaren 2019 är pilgrimsfalken nu
tillbaka i alla Sveriges landskap utom Uppland. 2018 beräknades den totala populationen pilgrimsfalk i Sverige till mellan 475 och
525 par.

Ungar från ett sörmländsk bo
Foto: Per Folkesson
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Berguv
Foto: Leif Nyström, www.leifnystrom.com

Berguven

i Södermanlands Län 2019
Text: Göran Altstedt
Som en del i riksinventeringen av berguv
2019-2020 presenteras här resultatet i Södermanlands län för 2019. Totalt sett var
året framgångsrikt för berguven i länet med
konstaterad häckning på 13 lokaler. Dessa
13 lokaler producerade 25 ungar. Rapporteringen i artportalen har varit mycket bra, och
förhoppningsvis kan det fortsätta även under
2020. Enstaka rapporter har även inkommit
direkt till ansvariga för riksinventeringen i
Södermanland. Oavsett hur man rapporterar
är alla rapporter värdefulla, och tänk på att
även negativa rapporter från kända lokaler är
viktiga.
Nyköpings kommun

Inte helt oväntat den kommun där flest häckningar konstaterats. I kommunen noterades 9
häckningar med 16 ungar som resultat. Utöver
detta hördes ropande uv vid två kända lokaler
under häckningstid utan att häckning kunde
konstateras. För uvarna i skärgården gick det
sämre än för de på fastlandet. Där notera-

Berguv
Foto: Göran Altstedt, www.exulans.se

des endast en häckning, dock på en lokal där
häckning inte skett sedan 2008. Glädjande
nog kom även rapporter som medförde att
två sedan tidigare okända lokaler uppmärksammades. Det finns ytterligare cirka 30 lokaler som historiskt hyst häckning av berguv. Av
dessa har det på ungefär en handfull lokaler
de senaste 10 åren häckat berguv.
Trosa kommun

Två häckningar konstaterade och 3 ungar som
resultat av dessa. Dessutom en rapport om
spår efter uv på ytterligare en lokal där det
mycket väl kan finnas häckning i närheten.
Denna lokal är inte sedan tidigare känd. Ytterligare några lokaler finns i kommunen där
det konstaterats spår efter uv eller häckning
historisk.
Gnesta kommun

En häckning konstaterad med två ungar. Inga
ytterligare rapporter om konstaterad berguv,
men en negativ rapport från tidigare känd lo-
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kal har inkommit. I kommunen finns ett flertal sedan tidigare kända lokaler som det inte
inkommit några rapporter ifrån.
Strängnäs kommun

En häckning konstaterad på en välbevakad lokal. Här kunde hela fyra ungar observeras. I
övrigt inga andra rapporter vare sig positiva
eller negativa.
Eskilstuna kommun
Ingen häckning eller misstänkt sådan konstaterad. Däremot har det inkommit rapporter
om ropande uv från två lokaler och en sedd på
ytterligare en lokal under häckningstid.
Flens kommun

Ingen häckning eller misstänkt häckning konstaterad. En rapport om en sedd berguv under
sommaren, och flera negativa rapporter från
en sedan tidigare känd lokal.

Vingåkers kommun

Vare sig häckning, misstänkt häckning, hörd
eller sedd uv. Endast negativa rapporter från
en sedan tidigare känd lokal.
Sammanfattning

Att vissa lokaler är allmänt kända i skådarleden framgår ganska tydligt av rapporteringen
i artportalen. Det finns säkerligen fler lokaler att upptäcka i samtliga kommuner, så en
uppmaning inför kommande år är att även
lyssna på nya ställen. Alla rapporter som inkommer till inventeringsansvariga behandlas
med sekretess, och rapporter i artportalen
döljs för allmän visning. Vid rapportering är
det önskvärt att så noga som möjligt ange var
uven ropar ifrån eller ses. Avslutningsvis riktas
ett stort tack för de rapporter som inkommit
2019, och speciellt uppskattas tips om nya lokaler som upptäcks med rapportörers hjälp.
Tveka inte att höra av dig till undertecknad
med tips, frågor och funderingar om berguv.

Katrineholms kommun

Ingen häckning eller misstänkt häckning. Endast negativa rapporter från två sedan tidigare
kända lokaler.
Berguv, Foto: Leif Nyström, www.leifnystrom.com
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En inblick i
grannproblematik
Text: Bertil Karlsson
Att vara falkspanare kan vara tålamodskrävande men det är ett intet mot det tålamod
som ett våra par uppvisade. 2019 flyttade falkarna sin häckning från ett ganska väderutsatt
läge till en betydligt bättre plats. Lite skugga
av en asp och faktiskt tak över huvudet tack
vare ett lämpligt placerat klipputsprång. Lite
trångt på slutet när ungarna växt till sig men
i stort en plats som skulle kunnat vara helt
idealiskt, om det inte vore för grannarna…
Falkarnas flyttande inom berget innebar att
de hamnade endast ca fem meter från ett sedan många år etablerat korpbo. Först var det
nog ganska okej, fåglarna ruvade i godan ro
utan att ta så mycket notis av varandra. Skillnaden mellan korpen och falken är dock att
korpen började sin häckning tidigare än falken vilket givetvis resulterade i att tre otroligt gapiga korpungar (och inte helt ljudlösa
föräldrar) snart tog kommandot över etern i
berget. I flera veckor låg de ruvande falkarna
och såg mycket lidande ut i den konstanta kakafonin från korpboet. Möjligen ger jag falkarna
ett något förmänskligat drag men nog tror
jag att det var rätt irriterat. Jag kunde se hur

den ruvande falken, oftast honan, nickade till
och slöt ögonen för att omedelbart slå upp
dom igen när korparna började härja. När det
upprepades gång på gång kunde jag inte annat
än ana att grannskapet hade något övrigt att
önska. Några handgripligheter paren emellan
förekom inte, vad jag kunde se, bara lite surt
blängande från pilgrimsfalkens sida.
Om det fungerade hjälpligt bra med korparna
var det betydligt mer konfliktfyllt med kråkorna. Det var mycket tydligt att inga kråkor
vågade sig i närheten av en vuxen falk. Föräldrafåglarna kunde sitta helt ostörda på de mest
synliga platser. Annat var det för ungfåglarna.
Trots att ungarna på slutet av sommaren var
lika stora som föräldrarna och för den mänskliga betraktaren tycktes flyga lika bra, kunde
kråkorna genast se att det var en junior som
man kunde busa med. När en ungfågel kom
blev det oftast ett himla liv och när den unga
falken satt sig blev den genast uppvaktad av
kråkorna. Inga direkta attacker sågs då kråkorna höll sig på lite drygt ”kloavstånd” men
riktigt irriterande kunde det nog vara med de
skränande antagonisterna.

Pilgrimsfalk. Foto: Bertil Karlsson

Föreningen Södermanlands Ornitologer | 111

Tornfalk
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Pilgrimsfalk

Foto samtliga bilder:
Leif Nyström, www.leifnystrom.com

Lärkfalk

Aftonfalk
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Silltrut
Foto: Leif Nyström, www.leifnystrom.com
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Rapportområdets
ovanligaste vitfågel
Text: Bertil Karlsson
Nu pratar vi häckfåglar. Givetvis är skräntärnan
den nationellt mest trängda arten och åtnjuter
i egenskap av det, med all rätt, ett nationellt
program med en rad åtgärder. Men det finns
en annan, inte lika nationellt, trängd men för
Södermanland mer ovanlig häckfågel. Den inlandshäckande silltruten.
Mitt intresse för arten började 2013 då ett par
dök upp i ”min sjö” Klämmingen i Gnesta kommun. Silltrut hade setts i kommunen lite här
och där tidigare, alltid fåtalig. Men 2013 fanns
ett par på Rovaldsskär, en liten klippö i Laxnefjärden, i den norra delen av den 12 kilometer
långa sjön. Paret stannade en tid, men mer än
en rekognoscering blev det inte. Samma sak inträffade 2015. Ett par på skäret men inget mer
skedde. Men så 2016 fanns en pulli och en inlandshäckning hade skett. 2017 sågs först fyra
pulli och senare på sommaren två. År 2019
kunde som mest 8 pulli ses på skäret. Exakta
antalet ungar är vanskligt att ange. Rovaldsskär
är en svåröverblickbar klippö. Här häckar gråtrut, fisktärna och ibland storlom. På senare år
har även en skock storskarv börjat översomra.
Antalet häckande fåglar innebär att, i alla fall
jag, inte vill klampa in i området utan jag och
andra rapportörer har nöjt oss med att ”tuba
av” ön från land. 2019 gjorde jag även en kajaksväng i skärets närhet, men någon mer avancerad inventering än så har det inte blivit.
Trots att Rovaldsskär olyckligtvis ligger i kanotleden mellan Åker och Trosa verkar störningarna ha varit få genom åren. Vilt skrikande
trutar och tärnor inbjuder inte till några längre
besök. Skäret är inte heller någon inbjudande
rast- eller tältplats utan ett vindpinat stycke
berg med några få buskage. Ett talesätt i bygden när höst- eller snöstormarna viner är ”Nu
skulle det inte vara roligt att byta skjorta på
Rovaldsskär”.

När jag hittade den första häckningen 2016
tänkte jag inte så mycket på hur ovanlig en
inlandshäckning i länet var men med hjälp av
Artportalen kunde besked fås. En sökning på
Södermanlands län från år 1900 till 2019 med
filtren ägg och pulli ger att det endast finns en
annan dokumenterad häckning i inlandet. Den
är på ön Dansken i Mälaren. Den lokalen har
genom åren förtjänstfullt kollats av Strängnässkådarna. Ser vi till hela länet, även kusten, och
söker på samma sätt på ägg och pulli och under
samma tidsperiod, från år 1900 och framåt finner vi endast fyra ytterligare häcklokaler. Från
dessa fyra har det inte rapporterats häckning
årligen. Nu kan det givetvis vara så att det finns
fler häckningar som inte rapporterats, särskilt
av äldre datum. En faktor kan, för skärgården
vara, att det i stora områden råder tillträdesförbud under tider då häckningar skulle kunna
observeras. Men hur om helst, som häckande
fågel är den ovanlig hos oss till skillnad från
de våffellglufsande horder som håller till runt
Skansen och Gröna lund i Stockholms city. Fåglarna kommer från en mängd olika häckningar,
både från Mälaren (Stockholms länssida), innerstaden och givetvis från kustområdena.
Varför Stockholms rapportområde favoriseras
är en gåta, kanske en kompensation för någon
skatteutjämning till glesbygden?
Det kan vara värt att vi Sörmlandsskådare håller lite koll på de silltrutar som faktiskt förekommer hos oss. Utbredningsområdet för arten
sträcker sig från Island bort till Tajmyrhalvön i
norra Sibirien (i öster är det rasen heuglini som
troligen kommer att bli arten tundratrut eftersom den lever isolerad från de andra silltrutspopulationerna). Världspopulationen bedöms
vara livskraftig men det finns stora geografiska
variationer vilket har inneburit att silltrutarna
hos oss numera finns på Artdatabankens rödlista i kategorin NT, d.v.s. Nära hotad.
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Amur-/vitgumpad buskskvätta
Foto: Kalle Brinell
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Amur-/vitgumpad buskskvätta
Ny art för rapportområdet
Text: Kalle Brinell och Niklas Liljebäck
Väderprognosen för den 10:e september såg
lovande ut för ett inflöde av östliga tättingar.
Datumet var egentligen lite väl tidigt för klassiska östliga rariteter så som tajgasångare och
det lokala vädret var tyvärr lite för bra (d.v.s.
badväder), men läget kändes ändå tillräckligt
spännande. Beslutet togs om att det var dags
för en premiärtur för skådarhösten och besättningslistan fylldes av undertecknade och Ulf
Sterler. Snart fann vi att det var ungefär som
förväntat - måttligt med rastande tättingar.
Det fanns förvisso en del phylloscopus-sångare,
ärtsångare, kungsfåglar o.s.v. att leta bland.
Antalen var dock långt ifrån de mängder som
man kan förvänta sig vid optimalt nedslagsväder
vid denna tid på året.
Snart hittades en ung mindre flugsnappare
som visade upp sig fint. Sökandet fortsatte
och en locustella-sångare stöttes. Efter någon
timmes nötande och diverse taktiska manövrar för att få den hårt skulkande fågeln att
krypa ut mot lite mindre vegetationsrik mark,
så kunde den till slut bestämmas till gräshoppsångare. I övrigt var det en ganska slätstruken
artlista med pilgrimsfalk och blåhake på topp.
Kalle imponerades utav storskarvssträcket
och ansåg att det var dagens höjdpunkt, men
vi andra kände väl kanske att det inte riktigt
var lika upplyftande. Efter några timmar så
var det dags för en fika uppe vid lotsvillan,
innan stegen skulle gå vidare mot båten för
avfärd mot andra öar.
Efter några steg mot hamnen stannade Kalle
och uppmärksammade oss andra på en fågel
som satt i toppen av en buske på andra sidan
hamnen, d.v.s. ca 150 meter bort. Kalle ställde
upp tuben men (jag) Niklas lyfte handkikaren
och konstaterade ”bofink” i samma ögonblick
som Kalle fick in fågeln i tuben. Det som följer sedan är ett nästan märkligt lugnt utbyte
av information i några sekunder.

Niklas i lugn ton -”Men nu flög det upp en svarthakad buskskvätta i busken”.
Kalle konstaterar i samma ögonblick ”Japp”,
nästan slätstruken i rösten.
Niklas får in fågeln i tuben - ”Visst ser det ut
som en vitgumpad?!”
Kalle svarar lugnt - ”Det stämmer, det är en vitgumpad”.
Tystnad i några sekunder. Ulf konstaterar krasst
”Kul!”.
Efter några minuter kommer verkligheten i
kapp oss och smilbanden åker upp rejält. Vilket fynd! Vilken fågel! En adult hane på hösten- så coolt!
Efter ytterligare någon minut blandades leenden med rynkor i pannan. Arten blev ju nyss
splittad till två arter. Vi kunde snabbt utesluta
”kaspisk buskskvätta” (ssp. hemprichii/variegatus) då stjärtpennorna var enfärgat mörka.
Två alternativ återstod därmed amur- eller
vitgumpad buskskvätta?
Fågeln visar sig vara av det nervösa slaget och
vi tilläts aldrig komma närmare än 40 meter,
så det blev mest dokumentation med mobil
genom tubkikare. Några samtal till pålästa
vänner och googlande gjorde att vi lutade mot
maurus, då de bilder vi såg av adulta hanar av
stejnegeri visade en betydligt varmare färgad
fågel och vår fågel hade dessutom en stor vit
övergump medan stejnegeri oftast visar en
övergump med tydliga rostfärgade inslag och
mörka centra på dem övre stjärttäckarna. Men
RK har beslutat att behandla denna fågel som
en obestämd stejnegeri/maura tillsvidare.
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Lappuggla
Foto: Torbjörn Winqvist
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Stunder man minns
Text: Torbjörn Winqvist
Det var en aprildag för några år sedan, vi var
tre som skulle skåda lappuggla och tjäder
en kväll och följande morgon, det var Nisse,
Fredrik (känd som Uven) och jag.
Först gick färden till ängsmarker nära Bovallen, där det var känt att ett lappugglepar
häckat sedan flera år. När vi anländer är ett
tiotal skådare redan på plats, vi spanar och
njuter av den fina kvällen. Efter någon timmes
väntan säger en av skådarna att han ser ett
lodjur och vi andra blir förstås genast intresserade. Platsen pekas ut och i tubkikarna kan vi
se ett lodjurs huvud i högt gräs kanske 400 m
bort, alldeles stilla. Plötsligt gör lon ett hopp
i riktning mot oss, försvinner ur sikte men
dyker strax upp igen, nu med en stor sork i
gapet, vi ser den tydligt. Lon vänder, vandrar
mot skogsbrynet och är borta.
I den tomhet som uppstått efter denna upplevelse hörs en annan röst som säger ’men
där sitter den ju’. Och mycket riktigt, på en
gärdesgård sitter en lappuggla, fint belyst av
kvällssolen. Ingen har sett den komma. Vi betraktar ugglan och en behaglig känsla av tillfredsställelse sprider sig i kroppen. Efter en
stund flyger lappugglan mot oss och sätter sig
på ett staket helt nära, kanske 40 m bort. Nisse vill ta chansen att fotografera och går, något
upphetsad, till bilen för att hämta sin kamera.
Nu står bilen lite snett parkerad invid ett dike
och när han ska stänga dörren faller den igen
med en smäll. Jag ser hur ugglan duckar, eller
snarare böjer sig i 45 graders vinkel bort från
bilen, men reser sig strax igen och sitter kvar.
Av detta märker dock Nisse ingenting och
han får sina bilder. När mörkret börjat falla
flyger ugglan upp och sätter sig i en grantopp
och börjar hoa. Vi kan se den mot himlen, hur
hela kroppen arbetar för att få fram sina rätt
tama who who who who who, ansträngningen
syns honom stor.

Nöjda far vi till nästa lokal nära Norrgården
där vi tidigare försökt spana in en spelplats
för tjäder. Det är nu mörkt, vi reser vårt tält,
lagar mat, äter en sen middag och lägger oss
till kojs, Nisse och jag i tältet medan Uven
föredrar att sova på ett liggunderlag ute i lingonriset. Vid fyratiden väcks vi i tältet av en diskret väckarklocka och yrvakna förbereder vi
oss på att spana efter tjädrarna. Tältet har vi
vänt mot den förmodade spelplatsen med tältdörren öppen och myggnätet nedfällt så att vi
inte skall bli avslöjade. Tjädrar är redan där,
vi hör flyktläten och hur det knakar i grenar
ovanför tältets tak. Även Uven verkar vaken,
vi hör ljud från andra sidan tältet. Spända ligger Nisse och jag i våra sovsäckar och spanar
ut genom tältdörren. Fortfarande hör vi ljudet av stora fåglar ovanför oss men vi lyckas
inte se dem. Då kommer ett nytt läte, nog
så kraftfullt – Uven har börjat snarka. Lika
kraftfulla ord väses fram mellan sammanbitna
tänder. Men, till vår lycka, tar inte tjädrarna
någon notis, rörelserna och knaken ovanför
oss fortsätter. Och fortfarande kan vi inte se
dem. Efter ett tag behöver emellertid Uven
resa på sig för att uträtta ett naturbehov och
nu skräms de iväg, så någon tjäder fick vi inte
se denna gång.
Vår utflykt blev inte riktigt som vi tänkt oss
men vi glömmer den inte.
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Talltita
Foto: Per Thyrén, www.flickr.com/photos/71812399@N02

120 | Det sörmländska fågelåret 2019

Naturvårdsåtgärder
i Nyköping och Oxelösund

Text: Johan Bergkvist

Fågelföreningen Tärnan har sedan 2015 i samarbete med kommuner och privata aktörer satt upp holkar i utvalda naturområden och
reservat i Nyköpings- och Oxelösunds kommun för att möjliggöra
häckning för utvalda arter. Projekten innefattar holkar som lämpar
sig för ugglor, småfåglar samt hålhäckande sjöfåglar som knipa och
storskrake. Följande är en sammanfattning av fyra utvalda områden
och dess utfall av 2019 års häckningssäsong.
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Brannäs

Brannäs ligger i anslutning till kusten i Oxelösunds kommun. Miljön domineras av barrskog
men hyser också en del blandskog i anslutning
till den våtmark som återfinns i området.
I Brannäs finns 62 stycken småfågelholkar
spridda i området, och dessa är utplacerade
i olika biotoper antingen i anslutning till våtmarken eller i den kustnära skogen. I drygt 65
procent av holkarna kan häckning konstateras och då främst av talgoxe och blåmes. De
kustnära holkarna är i högre grad tomma än
de holkar som är utplacerade vid våtmarken.
En tolkning kan vara att våtmarkens skyddade läge och tillgång till sötvatten ger bättre
förutsättningar under häckningen. Förekomsten av insekter torde vara större där än i den
omkringliggande barrskogen. Av starholkarna
kunde häckning konstateras i drygt hälften av
de utplacerade holkarna och till skillnad från
mesar och andra småfåglar verkar staren inte
ha några problem att häcka kustnära, vilket
möjligen kan förklaras av att staren flyger
längre sträckor vid födosök och inte är beroende av holkens direkta närområde. Ett antal
starholkar var även tagna i besittning av mesar.
Av områdets tio skrak- och knipholkar var
det endast en där häckning kunde konstateras. I övrigt finns det holkar avsedda för grå
flugsnappare och trädkrypare i området
men dessa gapade tomma under häckningssäsongen. Detta behöver dock inte
betyda att fåglarna saknas utan att de
föredrar naturliga alternativ istället för
holkar.
Svanviken

Svanviken är ett relativt stadsnära naturreservat i Nyköpings kommun. Området karakteriseras av blöta ängs- och
hagmarker med kringliggande sumpskog och vassområden. Småfågelholkarna som är uppsatta inom reservatet
är koncentrerade till den sumpskog som
till mestadels består av klibbal.
Av områdets 12 holkar kunde häckning
av svartvit flugsnappare konstateras i
tre holkar och mes i ytterligare två holkar. Detta ligger i linje med tidigare år
där runt hälften av holkarna använts vid
häckning.
Blåmes, Foto: Jan Karlsson
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Ryssbergen

Ryssbergens naturreservat ligger i Nyköpings
kommun och fungerar som rekreationsområde för befolkningen i Nyköping och kringliggande kommuner. Ryssbergen är ett större
sammanhängande skogsområde som domineras av tallskog. Här återfinns skogsfåglar som
tjäder, talltita och tofsmes.
Av områdets 16 småfågelholkar kunde häckning konstateras i knappt 70 procent av holkarna. Majoriteten av häckningarna bestod
av mes men i två av holkarna hade svartvit
flugsnappare häckat varav en äggkull var övergiven.
Janstorpsskogen

Janstorpsskogens naturreservat är beläget i
Nyköpings kommun. Området är varierat och
består av alla sorters skog blandat med hälloch ängsmark. Området används genom sitt
tätortsnära läge både för motion och friluftsliv. I området finns för tillfället 16 uppsatta
småfågelholkar i varierad natur. Under 2019
kunde häckning konstateras i knappt 70 procent av holkarna där den stora majoriteten
bestod av meshäckningar. I tre holkar häckade
svartvit flugsnappare.

Kartläggning av
backsvalekolonier
i Södermanlands län 2019
Text: Bengt Legnell
Delrapport efter första inventeringsrundan,
genomförd juni 23-24
Inledning

Södermanlands största – och kanske mest välmående, koloni med backsvalor är belägen invid Edeby våtmark, Strängnäs kommun. Här
räknade vi 175 nygrävda bohål och ett drygt
100-tal svalor svärmade runt i denna lilla
”bondgrop”. Sedan 2017 har Jan Andersson,
jägmästare vid Räfsnäs Kungsgård som äger
marken, årligen grävt till en lämplig häckkant
åt svalorna innan de anländer på våren. Detta
har fått till följd att kolonin här årligen växer
sig större. Snart kan nog gropen inte husera
fler svalor. Tänk om det skulle gå att få kolonin att ”knoppa av sig” till närliggande sandgropar?! Våtmarken intill backsvalekolonin
erbjuder en mycket lämplig biotop för dem.
Grusgropen vid Edeby våtmark är ett praktexempel på hur man med mycket små medel
kan få en backsvalekoloni att florera och intresserade biologer på kommuner och länsstyrelser såväl som fågelföreningar och andra
naturvårdande intressenter borde ta lärdom
härifrån. När denna kartläggning startade
2016 fanns här endast 5-6 bohål i en kraftigt
eroderad grop som kaninerna hade tagit över.
Bakgrund

Denna inventering ingår i en kartläggning av
kolonier med backsvalor i Mälar-regionen som
sedan 2016 genomförs med anledning artens
kraftiga tillbakagång under 2000-talet.
I Södermanlands län rapporterades 9 lokaler –
samtliga sandtäkter, med kolonier 2018.

Metodik

Två fältbesök till samtliga kända lokaler med
backsvalekolonier i länet planeras. Under dessa besök räknas antal bohål och svalor sedda
i luften runt kolonierna. En bedömning av
häckbranten görs även, en information som
kan hjälpa till vid samtal med täktoperatörer
och myndigheter om eventuella åtgärder bör
genomföras inför kommande års häckningar.
Grusgropar
Larslunds-täkten - 1, Nyköpings kommun

Antal bohål:
135
Antal svalor i luften: 70+
Inventerare:
Bengt Legnell, Ingvar Jansson

Gropen i Larslundstäkten består av två delar.
En syd-västlig som drivs av Enstaberga och en
nord-östlig del som lades ner ca 2013 - 14.
Tidigare fanns backsvalekolonierna i den nedlagda delen, men sedan 2018 finns även en
koloni i Enstabergas del.
Kolonin i Enstabergadelen har vuxit betydligt
sedan 2018. Förmodligen har svalor från den
nedlagda delen samt från den nedlaggda Husbygropen, ca 15 km fågelvägen därifrån, samlats i denna grop – åtminstone stämmer antal
bohål från dessa täkter någorlunda överens
med detta antagande, såväl som de tidsmässiga förändringarna av kolonistorlekar. Kolonin
här verkade mycket aktiv, med en bra häckbrant. Det finns även andra branter i täkten
som skulle fungera som lämpliga alternativa
häckbranter. – Enstaberga har täkttillstånd ytterligare under tre år och har ansökt om att
förnya detta.
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Larslunds-täkten – 2, Nyköpings kommun
Antal bohål:
		
Antal svalor i luften:
Inventerare:

5. Dock ingen aktivitet runt dessa.
Kolonin är förmodligen utdöd.
0
Bengt Legnell, Ingvar Jansson

Ingen aktivitet registrerades här. Backsvalekolonin i denna del av täkten har förmodligen
dött ut sedan 2018 då de häckade. Noterbart är att man vid återställandet sparade en
mycket hög och bred del av täktkanten som
backsvalorna koloniserade. Detta gjorde att
svalorna fortsatte att häcka här under ytterligare 4-5 år. I andra täkter jag kartlagt försvann
svalorna ofta redan efter 1-2 år efter nedläggningen.
Andra rödlistade arter i täkten: trädlärka, större & mindre strandpipare samt nattskärra.
Husby-gropen, Nyköpings kommun

Bohål:
14. Kolonin är förmodligen utdöd.
Antal svalor i luften: 0
Inventerare:
Bengt Legnell, Ingvar Jansson

Från att koloniserats av Södermanlands kanske största grupp backsvalor2016, verkar nu
kolonin i Husby att ha dött ut. Det fanns fortfarande spår av bobygge, men inga svalor sågs
under besöket. Bohålen såg dessutom inte fräscha ut. Grusgropen har legat i träda åtminstone sedan ca 2014-15 men Husby hade lagt
upp en sandhög som ett stort antal svalor koloniserade när kartläggningen startade 2016.
Denna hög grävdes bort 2017 och antalet
svalor decimerades därefter. Möjligen flyttade
delar av denna koloni till Larslunds täkten (se
ovan).
Andra arter i täkten: Mindre strandpipare,
lärkfalken sågs ofta jaga över kolonin.
Hässelby Grustäkt, Strängnäs kommun
Bohål:
Inventerare:

7. Kolonin är förmodligen utdöd.
Bengt Legnell, Ingvar Jansson

När jag besökte den nedlagda täkten på Selaön vid Stallarholmen första gången 2016,
fanns här en stor koloni med backsvalor –
kanske upp mot 50-60 par. Detta var den
första livskraftiga och aktiva backsvalekoloni
jag sett i ett nedlagt sandtag och fyndet var
därför mycket glädjande. Vid mitt besök 2017
hade situationen förändrats dramatiskt. Enligt
muntlig rapport hade en större grupp svalor
anlänt på våren, men sedan försvunnit?! Jag
såg snart varför. Färska hjulspår från motor-
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cyklar ledde rakt igenom kolonin. Killarna var
fortfarande kvar i grusgropen så jag fick möjlighet att prata med dem. De lovade dyrt och
heligt att aldrig köra igenom en backsvalekoloni igen, men 2018-19 hade någon utvidgat
crossbanan, som fortfarande gick rakt igenom
backsvalekolonin. Förmodligen flyttade delar
av kolonin till närliggande ”bondgropen” vid
Edeby.
Edeby våtmark, Strängnäs kommun

Antal bohål:
175
Antal svalor i luften: 100+
Inventerare:
Bengt Legnell, Ingvar Jansson

I denna lilla ”husbehovsgrop” belägen precis invid Edeby våtmark har det från och till
häckat mindre grupper av backsvalor åtminstone sedan början av 2000-talet. När jag besökte gropen för första gången 2016 möttes
jag av en igenvuxen grop med mycket eroderade sandkanter. Kaninerna hade tagit över
gropen. Jag räknade 20 slitna bohål, de flesta
från tidigare år. Dessa besöktes av 2-3 svalor.
Våren 2017 inträffade två saker. Ett gäng
åkglada motocross killar lade beslag på det
nedlagda sandtaget ”Hässelby” på Selaön, (se
ovan). Hjulspåren rakt igenom backsvalekolonin i täkten vittnade om hur hojkillarna kört
rakt igenom kolonin för att se svärmen av
vettskrämda svalor flyga ut ur bohålen.
Lite tidigare, under vårvintern 2017, behövde
Jan Andersson från Räfsnäs Kungsgård lite
sand och körde till godsets husbehovsgrop vid
Edeby våtmark ca. 12-14 km från Hässelby
fågelvägen. Osökt, grävde Janne då till nya
branta väggar i gropen. Förmodligen hittade
de utkörda svalorna från Hässelby en ny, säkrare, häckplats i Edeby denna vår. 2016 räknade jag 80 mestadels nygrävda bohål i Hässelby. 2017 räknade jag 83 nygrävda bohål i
Edeby. Svärmen av svalor – 50-60 ex, var ungefär lika stor vid båda lokalerna. Ibland kommer den oplanerade ”tillfälligheten” till hjälp.
Jag kontaktade omgående Jan Andersson och
sedan 2017 har han årligen grävt till nya, fina
kanter i gropen enkom till svalorna som nu
frodas här!
Sätertorps Grus, Strängnäs kommun

Antal bohål:
60
Antal svalor i luften: 30-40
Inventerare:
Bengt Legnell, Ingvar Jansson

Sedan 2003 - året för den stora riksinventeringen av backsvalor, har det rapporterats
backsvalor från Sätertorp. Det verkar inte råda
brist på lämpliga häckväggar här och med en
förstående platschef kommer svalorna ha en
fristad här så länge verksamheten fortgår.

8-10 km söderut fågelvägen (styrkt av antalet
bohål som räknades i Kjula, Åsby och Jäders
2017 – 19) 2018 återkom ett antal svalor till
Jäders Betong.
Åsby Gård, Eskilstuna kommun

Jäders Betong, Eskilstuna kommun

Antal bohål:
Antal svalor i luften:
Inventerare:

Täkttillståndet för Jäders har gått ut och det
råder osäkerhet om detta kommer att förnyas.
Detta innebär att man inte längre kan bryta
sand ur åskanten, vilket kommer att få till
följd att backsvalekolonin här inte längre kan
finna lämpliga häckbranter i täkten. Backsvale-kolonin hos Jäders har funnits i täkten åtminstone sedan 1990. När jag började denna
kartläggning 2016 hade häckbranten grävts
bort året innan. Svalorna flyttade detta år till
granngården, Åsby gård, ca 3-400 meter bort.
2017 flyttade förmodligen delar av denna
grupp svalor vidare ner till Kjulatäkten ca

När häckväggen vid Jäders betong, ca 3-400
meter ifrån gården, grävdes bort 2015, fanns
det ingen lämplig häckvägg kvar hos Jäders –
det finns ett mycket begränsat antal lämpliga
häckväggar hos Jäders. Överraskande valde
då denna stora grupp svalor – ca 50-70 par,
att kolonisera en liten ”husbehovstäkt” hos
granngården när de återkom 2016. En mindre
grupp svalor – ca 10-15 par, återvände för att
häcka i denna ”bondgrop” 2017. Merparten av
av svalorna från denna grupp valde förmodligen att häcka i Kjulatäkten detta år. Om Jäders
Betong tvingas lägga ner verksamheten inom
de närmaste åren skulle man kunna kontakta
bonden här (vid samtal med honom 2016

Antal bohål:
125
Antal svalor i luften: 30
Inventerare:
Bengt Legnell, Ingvar Jansson

0. Kolonin har dött ut.
0
Bengt Legnell, Ingvar Jansson

Backsvala
Foto: Mauri Karlsberg, www.karlsbergsfoto.com
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Backsvalekoloni
Foto: Mauri Karlsberg, www.karlsbergsfoto.com

tyckte han att ”det var kul att ha svalorna på
gården”) för att diskutera åtgärder för att få
svalorna att häcka här igen – gräva till gropen,
evt fälla ett par tallar etc.

riga på NCC så snart som möjligt för att diskutera detta. Vid besök 2019 sågs flera lämpliga brantkanter.

Kjula sand och grus – 1, Eskilstuna kommun

Antal bohål:

Antal bohål:
Antal svalor i luften:
Koordinater:

0. Kolonin har dött ut.
0
59.367250, 16.674477

När jag besökte denna täkt första gången
2016 fanns endast en liten koloni i den delen
av täkten som ligger söder om E20. Ingen koloni fanns detta år i den delen av täkten som
ligger norr om E20. Med tanke på nuvarande
obefintliga förutsättningar för backsvalan i
täkten som helhet – och generellt i Eskilstuna
kommun (se Jäders betong ovan och Kjula – 2
nedan) kan det möjligen finnas förutsättningar att försöka återintroducera backsvalan till
denna södra del – som fortfarande har aktiv,
kommersiell verksamhet, genom att lämna/
gräva till en lämplig häckbrant i denna del av
täkten. Kontakt borde i så fall tas med ansva126 | Det sörmländska fågelåret 2019

Kjula sand och grus – 2, Eskilstuna kommun

Antal svalor i luften:
Inventerare:

30 som möjligtvis kan ha varit 		
nygrävda. Många gamla hål. 		
Kolonin har förmodligen dött ut.
0
Bengt Legnell, Ingvar Jansson

NCC lade ner verksamheten i den del av
täkten som ligger norr om E20 under hösten
2018. Marken ägs av Eskilstuna kommun som
planerar att anlägga en industripark i gropen.
Jag noterade 2017 att backsvalor börjat kolonisera en del av täktväggen som ligger utmed E20. Denna koloni dog förmodligen ut
efter häckningen 2018. Väggen hade eroderat
kraftigt med ras till följd inför 2019 års häckning. Möjligen gjorde ett mindre antal svalor
ett försök att häcka i år, men under ett nästan
en timme långt besök i gropen 23 juni kunde
vi inte se någon svala i närheten av bohålen.

Backsvalor har funnits i Kjulatäkten (osäkert
vilken del av täkten) åtminstone sedan 1990.

Torp-Ättersta, Vingåker kommun

Om Eskilstuna kommun önskar ha kvar backsvalor i trakten kan man försöka gräva till någon av de befintliga högarna som ligger kvar
i denna nedlagda del av täkten. Detta borde
i så fall göras inför 2020 års häckning (hösten 2019 eller före maj 2020) för att ha störst
chans att ge resultat.

Det tog ett år efter nedläggningen av täkten
- hösten 2017, innan backsvalorna flyttade
vidare. Tursamt nog fanns det en närliggande
täkt – Ättersta, endast 500 meter därifrån, där
de kunde boa. Backsvalorna har från och till
rapporterats häcka i Torp åtminstone sedan
2003.

Ättersta grustäkt, Vingåker kommun
Antal bohål:
Antal svalor i luften:
Inventerare:

2 kolonier; 50 + 75 bohål
15 + 30
Bengt Legnell, Ingvar Jansson

Det är första gången sedan kartläggningen
startade 2016 som jag noterat backsvalehäckning i täkten. Det har rapporterats sporadisk
häckning här mellan 2003 – 2012. Denna del
av åsen delades mellan två täktföretag; Ättersta Grus ochTorp-Ättersta som drevs av NCC.
NCC lade ner verksamheten i sin del hösten
2017. En ca 500 meter bred tallskog skiljer de
båda täkterna åt. Med stor sannolikhet kom
flertalet av de backsvalor som i år börjat häcka
i Ättersta från Torp som 2018 hade två kolonier i sin täkt. Dessa har nu dött ut.
Täkttillståndet för Ättersta löper ytterligare
tio år och det är viktigt att etablera ett samarbete med täktoperatören eftersom täkttillstånden i kommunens övriga två täkter med
backsvalor, Fagermon och Weber/Lyttersta,
gick ut 2019. De har ansökt om att förnya
dessa, men utgången är oviss. Således kan Ättersta bli den enda återstående täkten med
backsvalor i kommunen. Det är en liten täkt
med begränsad tillgång till lämpliga häckbranter för backsvalan. Dessutom levererar
företaget en hel del sand till Weber/Lyttersta
eftersom Weber i nuläget inte har tillstånd att
bryta tillräckligt med sand för sin verksamhet. Omsättningen av sand i Ättersta verkar
således vara stor, vilket förmodligen påverkar
åtgången av de högar/täktkanter där backsvalan kan tänkas häcka. Kontakt med täktägaren
borde tas så snart som möjligt för att komma
överens om lämpliga häckbranter inför nästa
säsongs häckning. Eftersom mycket av arbetet
med att gräva i täkten görs under hösten, kan
backsvalorna löpa risken att inte hitta lämpliga häckbranter i Ättersta när de återvänder
från övervintringen i Afrika nästa säsong.

Antal bohål:
Inventerare:

0. Kolonin har dött ut.
Bengt Legnell, Ingvar Jansson

Fagermon, Vingåker kommun
Antal bohål:
Antal svalor i luften:
Inventerare:

165
60-70
Bengt Legnell, Ingvar Jansson

Fagermons täkttillstånd gick ut 2018. Man
har ansökt om att förnya detta men det är
osäkert hur utfallet blir. Detta betyder att
man inte kan gräva i täkten längre. Kolonin
häckar i samma brant som föregående år men
har flyttat ett 10-tal meter. Branten ser fortfarande bra ut, men om den inte grävs till finns
inte plats för svalorna att gräva nytt framöver.
Detta kan innebära svårigheter för svalorna
eftersom det inte finns alternativa branter i
täkten. Man kan heller inte gräva i täkten om
man inte får ett förnyat täkttillstånd.
Vi möttes i år av en mycket aktiv och livlig
grupp svalor, den största kolonin i Vingåkers
kommun. Backsvalor har häckat i Fagermon
åtminstone sedan 2002.
Weber-Lyttersta, Vingåker kommun

Antal bohål:
30
Antal svalor i luften: 10-15
Inventerare:
Bengt Legnell, Ingvar Jansson

Även här har täkttillståndet gått ut med osäkerhet om detta kommer att förnyas. Populationen av backsvalor har årligen minskat
här sedan 2016. 2018 rasade stora delar av
branten med kolonin efter ett slagregn med
många döda fåglar till följd. De verkar inte
att ha hämtat sig sedan dess. I år hade kolonin
flyttat lite öster om föregående års häckning –
som delvis rasade 2018. Några få spridda hål i
den nordvästra delen likaså. Denna koloni kan
mycket väl komma att försvinna inom ett par
år, vilket är tråkigt med tanke på att här fanns
en stor, livlig koloni 2016-17.
Äskedalens grustäkt, Katrineholms kommun

Antal bohål:
70
Antal svalor i luften: 5
Inventerare:
Bengt Legnell, Ingvar Jansson
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Denna koloni har inte tidigare rapporterats
till Artportalen. Den är således ny för kartläggningen. Vid besöket räknades 70 bohål
men hur många som var aktiva är osäkert. Endast 5 bobesök noterades. Ett större ras hade
nyligen inträffat. Färska hjulspår från en hjullastare ledde fram till rasbranten och kan ha
bidragit till raset.
Sammanfattning av årets inventering

2018 noterades nio lokaler med backsvalekolonier i Södermanlands län, samtliga i
sandtäkter där kommersiell verksamhet har
förekommit. I sex av dessa täkter bedrivs fortfarande aktiv brytning av sand och sten. Tre
av dessa nio kolonier var detta år belägna i
sandtag som lagt ner verksamheten under de
senaste 1-5 åren.
Under kartläggningen för detta år – 2019, noterades backsvalekolonier i åtta sandtäkter i
Södermanlands län. Två av dessa, Äskedalens
sandtäkt/Katrineholms kommun och Ättersta
grus/Vingåker kommun, var lokaler som inte
noterats tidigare under kartläggningsperioden
2016-18. Tre täkter som hade kolonier 2018
har nu dött ut. Dessa tre kolonier var belägna
i nedlagda sandtag där backsvalekolonier rapporterats sedan början av 2000-talet.
Framtidsutsikter för backsvalekolonier i
Södermanlands län

I Sverige häckar backsvalan nästan undantagslöst i sandtag och bergtäkter med kommersiell täktverksamhet. Åtta täkter med backsvalekolonier noterades under denna inventering
2019. Kolonierna i tre täkter har dött ut sedan
2018 – Torp-Ättersta, Kjula samt Husby. Dessa tre kolonier var belägna i nedlagda sandtäkter. Täkttillstånd gick dessutom ut 2018-19 i
ytterligare tre täkter som fortfarande hyser
backsvalekolonier; Weber, Fagermon och Jäders Betong. Detta innebär att de inte kan
bryta ny sand i sina täkter. Täkttillståndet i
ytterligare två täkter, Sätertorp och Larslunds
kommer att gå ut om några år. Endast Ättersta har tio år kvar på sitt tillstånd. (förhållandet för Äskedalens grus är i skrivandets stund
okänt).
När täktverksamheten läggs ner brukar det
endast ta ett par år innan backsvalekolonierna i dessa dör ut. Förr kunde delar av sådana
backsvalekolonier flytta till en närbelägen
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täkt, när verksamheten avstannat eller svalorna led brist på lämpliga häckväggar i den täkt
de tidigare grävt sina kolonier– backsvalorna
kräver årligen nya brytningar i branten för att
trivas. Detta är ofta inte längre möjligt p.g.a.
bristen på täkter med aktiv täktverksamhet.
Tänkvärt är även det faktum att samtliga
backsvalekolonier i Södermanlands län har
varit etablerade i samma täkter åtminstone
sedan begynnelsen av detta sekelskifte. Enligt
Artportalens databas har ingen nyetablering
av backsvalekolonier skett här under 2000talet förmodligen p.g.a. det inte öppnats upp
ny täktverksamhet under denna tidsperiod.
Om ingenting görs riskerar Södermanlands
län inom endast ett par år att förlora ytterligare 5-6 täkter med backsvalekolonier. Detta
skulle innebära att endast 2-3 kolonier återstår i länet som helhet inom en mycket snar
framtid. Detta är alarmerande!
Åtgärdsprogram

Det är av största vikt att försöka behålla så
många som möjligt av de nuvarande åtta
kända backsvalekolonierna i Södermanlands
län. Försök i bl.a. Norge har visat att det är
mycket svårt att få tillbaka backsvalor till ett
område som de inte längre har anknytning till.
Ett nära samarbete med de täktoperatörer i
vars täkter backsvalorna häckar bör etableras
så snabbt som möjligt. I de täkter som riskerar
att upphöra med sin verksamhet inom en snar
framtid finns ett antal kortsiktiga åtgärder att
pröva.
1. Om ett samarbete med täktansvarig etablerats, brukar företaget ha viss aktivitet i
sand-taget även efter det man slutat bryta nya
kanter ur åsen. Man har upplagda högar med
sand och kanske en hjullastare kvar i täkten
ytterligare några år. Om så är fallet kanske
det går att behålla befintlig häckbrant/gräva
till en ny och årligen underhålla denna brant
genom att ta ett par skoptag med hjullastaren
i brantens underkant för att skapa ett ras och
därigenom skapa en ny, fräsch brantkant åt
svalorna (en häckbrant bör ha en minst 1½-2
meter hög, lodrät kant, som sedan kan slanta
ut. Denna brantkant bör vara åtminstone 6-7
meter lång, gärna längre, och bör som sagt regelbundet fräschas upp).

Edeby grustäkt
Foto: Bengt Legnell

2. Om det inte går att spara befintlig häckbrant kanske man kan gräva till en upplagd
hög. Att lägga upp en hög har gjorts med stor
framgång på flera håll i Sverige, bl.a vid Getter-öns naturreservat utanför Varberg, återvinningsföretaget Sysaf´s berömda anläggning
iSpillepeng utanför Malmö som nu huserar
Sveriges största backsvalekoloni – ca 600
par,F-17 utanför Ronneby i Blekinge lade upp
en hög vid sin flygflottilj som nu koloniseras
avöver 100 par. Det finns flera exempel från
Skåne där 4H gårdar med framgång fått mindre kolonier att etablera sig i upplagda högar
som blivit mycket uppskattade av besökande
barn. Sådana högar bör etableras under tiden
backsvalorna fortfarande häckar i sandtaget.
3. Om det inte långsiktigt går att underhålla/
gräva till en upplagd hög kan man placera
s.k.”backsvale-hotell” eller ”backsvale-holkar”
i täkten. Detta bör göras innan kolonin medbacksvalor lämnat täkten för gott. Det finns
flera modeller att välja mellan. Dessa kräver
inget underhåll av stora maskiner – vilket deupplagda högarna kräver för att fungera. Om
man årligen rengör dem, precis som med en
fågelholk, återkommer svalorna årligen till
samma ”holkar” eller ”svalhotell” efter det att
de etablerat sig i dessa.

Man bör även undersöka långsiktiga lösningar. Nästan hela den svenska populationen av
backsvalor återfinns i täkter med kommersiell
verksamhet, hos företag som egentligen sysslar med annat än att fungera som förvaltare av
vårt Svenska naturarv. Detta är märkligt.
En lösning kan vara att försöka etablera kolonier i anslutning till jordbruk eller naturreservat. ”Husbehovstäkter” som den vid Edeby
våtmark (som omtalas i denna rapport) visar
hur man med mycket små medel kan etablera
en koloni vid en våtmark eller lämpligt naturreservat. Det finns förmodligen ett flertal
sådana områden i länet, lokaler dit backsvalan flyger för att födosöka, lära ungarna att
klara sig eller som de besöker för att äta upp
sig före eller efter flytten till vinterkvarter i
Afrika. Vadsjön och Labro ängar i Nyköpings
kommun eller Sörfjärden i Eskilstuna kommun är områden där backsvalor ofta rapporteras och kanske skulle kunna erbjuda en biotop liknande den vid Edeby Våtmark. Tiden
är dock knapp. Snart finns det endast några få
kolonier kvar att arbeta med!
Bengt Legnell. Tel 070-774 17 77
legnell@hotmail.com
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Jorduggla
Foto: Leif Nyström, www.leifnystrom.com
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Jorduggla häckade

i Strängnäs kommun för 30 år sedan
Text: Lars Broberg
I sin jorduggleanalys i förra numret av Observerat (nr 2/2019) uppgav Yngve Meijer att det
saknades säkra häckningsuppgifter av jorduggla i Strängnäs kommun. Nu är det ju så att Artportalen döljer häckningar av känsliga arter som havsörn, pilgrimsfalk, berguv m.fl. Ja, även av
jorduggla. Den som inte är behörig hittar alltså inga sådana uppgifter i Artportalen. Här kan nu
lyftas fram att ett jordugglebo med 6 ungar påträffades på P10:s norra övningsområde 1989. Så
här 30 år senare, när P10 är nedlagt och övningsområdet håller på att omplaneras.
Så här var det

Under ett kvällsbesök på övningsfältet den 20 april 1989 observerade jag två jagande jordugglor, varav en lyckades ta en sork. Den 3 maj rapporterade Håkan Pohlstrand att en man, som
hållit på med dikesgrävning på övningsfältet, stött på ett jordugglebo. Håkan hade kollat boet
och sett en ruvande jorduggla. Det skulle nu bli stridsövningar i området de närmaste dagarna
så det fanns ett hot mot boet. Någon med vetskap hade därför finurligt satt upp en skylt med
texten VARNING, JORDGETINGAR. Den 25 maj, efter övningarna, besökte Håkan och jag
tillsammans boet som låg i en dikeskant lätt skymt av några mindre buskar. Vi stötte upp honan från boet med 6 ungar. Boet hade alltså klarat sig under övningarna men skylten hade inte
hindrat en stridsvagn att passera endast tre meter från boet. De fyra större ungarna ringmärktes
samma dag medan de två mindre blev ringmärkta den 1 juni. Det tycks ha varit ett rikt sorkår
1989. Det var inte bara jordugglorna som jagade i området utan även ormvråk och tornfalk.
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Tajagasångaren är ofta sedd på Hävringe under senare år.
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Nedslagsläge
öskådning

&

Text och foto: Niklas Liljebäck och Kalle Brinell
Fågelskådning är en mångfacetterad fritidssyssla och man kan finna nöje och utmaningar
i det oändliga. Alla skådare har sina egna vinklingar och utförandet kan variera stort. Den
här artikeln handlar till stor del om ett väderfenomen som man bör ha koll på oberoende
av ”skådarlast”. Nedfallsläge innebär att fåglar
tvingas ner på en plats p.g.a. av rådande väderförhållanden. Sådana väderlägen är ofta en
effekt av att bra sträckväder snabbt byts mot

ett väder som bromsar fåglar. Fåglar tvingas då
att landa i det första lämpliga habitat de kan
hitta. Författarna av denna artikel håller så kallad ”öskådning” högt, om det uppstår gynnsamt
väder under sträcktider gör vi allt vi kan, inom
(ganska) rimliga gränser för att komma ut. I
denna artikel ska vi dela med oss av erfarenheter från 9 års båtåkande mellan öarna i Sörmland, ge tips och inte minst beskriva hösten
2019 som bjöd på några makalösa dagar.
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Vad är öskådning?

Det självklara med denna form av skådning
ligger i ordet, det sker generellt på en ö, och
i de allra flesta fall isolerade eller exponerade
öar ute på öppet hav. I Södermanlands skärgård har det visat sig vara svårt att hitta lämpliga öar för sjöfågelsträck - vadare och tärnor
undantagna - åtminstone i sådan väderlek som
tillåter besök. Vi har därför under åren helt
kommit att koncentrera oss på att finna öar
och väderlägen lämpliga för rastande tättingar
och med särskilt fokus på sällsynta arter som
kommer från öster. Detta fenomen är dock
på inget sett nåt nytt, något som placeringen
för många utav landets fågelstationer vittnar
om. Det bör dock nämnas att ”öskådning” inte
nödvändigtvis behöver ske på just en ö. Ett
bra läge är alltid ett bra läge och även om man
inte har en båt eller tillgång att ta sig till utsatta öar, så finns det andra alternativ. Sådana
alternativ är exempelvis uddar eller isolerade
dungar i stora öppna åkerlandskap eller industriområden där träd/buskmarker i övrigt saknas. Men det kan även vara isolerade biotoper
i ett i övrigt monotont landskap. T.ex. kan en
solbelyst glänta med lövträd/salixbuskar i ett
område som kraftigt domineras av barrskog
attrahera en tajgasångare. På denna typ av
lokaler får man dock räkna med att antalet
fåglar mycket sällan kommer upp i samma antal som ute på isolerade öar i skärgården och
man måste generellt också ha specifika mål

uppsatta för vilket typ av fågel det är man letar efter. Att hitta rariteter kräver både god
kunskap om arterna, en hel del strategi om
vid vilken tid på året det är lämpligast att leta
efter en art, att man letar i rätt biotop i kombination med att man har god koll på väder
och vind.
Öskådning till sjös präglas ofta av omfattande
logistik och en stor grad av säkerhetstänk.
Öar som oftare än andra samlar upp mycket
fåglar är de som ligger mest exponerade för
väder och vind. Det kan ofta vara besvärligt
att nå dessa öar vid ogynnsamma väderlägen
då det ofta blåser friska vindar och man måste ha stor respekt för vädrets krafter. För att
maximera chanserna att träffa rätt dag krävs
flexibilitet och en båt som tål tufft väder. För
våra turer har vi nyttjat en större motorbåt på
trailer som kan sjösättas snabbt och i princip
när och var som helst. Båten har även modern
marinelektronik, är möjlig att övernatta i o.s.v.
Att alltid anpassa sig till vädret är ingen självklarhet men vi försöker spara semesterdagar
och hålla almanackan så öppen det går under
sträcktid för att snabbt kunna styra om arbete
och familjeliv om prognosen ser lovande ut.
Under årens lopp så har vi identifierat en handfull öar som extra intressanta att besöka och
som också har skyddade platser för ilandsstigning i olika vindriktningar. Lite beroende av

Tidig novembermorgon, regnet öser ner och ostvinden friskar i. Båten är nyligen sjösatt och packning av
utrustning pågår. För ö-skådare är bilden bekant och man kan känna förväntningarna i luften.
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hur öarna ser ut har de visat sig bra för olika
arter, t.ex. har de minsta skären, utan träd och
buskar, gett många trevliga obsar av normalt
svårsedda arter som gräshoppsångare. Man får
dock vara beredd på att förutsättningarna kan
variera helt från dag till dag och att man allt
som oftast inte (!) hittar rariteter. Men trägen
vinner, som man säger.

Hävringe 20 oktober 2019. Bra sträckväder
över Ryssland, en nederbördsfront ligger över
Söderman¬landskusten och sikten över havet
är begränsad så fastlandet inte kan ses. För de
fåglar som fördes med den friska sydostvinden
var förmodligen Hävringe det enda land de
kunde se och detta kan nog till viss del förklara
den makalösa listan med ostliga arter.

Vädrets betydelse för ö-skådningen

Det bör såklart även nämnas att vädersituationen inte är den enda faktorn som påverkar
var och när fåglar dyker upp. Man kan åka ut
i ”helt fel väder” och ändå ha fantastiska upplevelser på öar, medan tillsynes perfekt väder
inte ger något särskilt. Men vi har idag slutat
spela på dåliga kort och sparar istället våra
dagar till när väderprognoserna ser som bäst
ut. Vi följer både regionala och storskaliga
prognosverktyg intensivt under sträcktid. Det
finns två olika väderfenomen som vi bevakar
och försöker tolka fram parallellt:
* Nedfallsläge

Nedfall innebär att fåglar tvingats ner på en
plats p.g.a. av rådande väderförhållanden.
Men för att fåglar ska starta sin flyttning krävs
att det är bra sträckväder där fåglarna befinner sig, d.v.s. i skymningen för nattsträckare.
Bra sträckväder på startplatsen som sätter fart
på flyttningsrörelser är en förutsättning för
bra nedfall nästföljande morgon. För nedfall
på öar krävs en ”broms” som gör att fåglarna
väljer att landa på öarna och inte flyger till
fastlandet. Öar som ligger långt från land kan
ses av många fåglar som vistas över havet
och därmed drar till sig fåglar från de stora
vattenområden där fåglarna inte kan landa.
”Bromsen” kan utgöras av begränsad sikt så
att fåglarna inte ser fastland eller andra öar,
motvind eller nederbörd. Beroende på var och
när bromsen sätter in, påverkas fåglarnas flyttning olika vilket i sin tur skapar olika former
av nedfall. Om bromsen hindrar stora massor
av flyttfåglar kan man få uppleva magnifika
nedslag med otroliga mängder fågel på en ö.
Men bara för att en ö upplevs som fågeltom
när man anländer ska man inte misströsta om
man letar efter rariteter. Vår uppfattning är
att de dagar som har högst chans till rariteter
sällan sammanfaller med massnedfall. Vi har
tolkat detta som att en broms kan styra bort
de stora mängderna med fåglar och istället exponera öarna för fåglar som kommer in från
öster. Vart bromsen kommer ifrån är alltså en
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På öar med lite vegetation kan annars svårsedda skulkande arter ses. I det här fallet en gräshoppsångare
som rasta¬de i några grästuvor hösten 2017.

väsentlig del av prognosen. Helst ska bromsen komma ifrån motsatta riktningen som
fåglarna flyger ifrån, så att de överraskas av
försämrat väder. Således är det alltså generellt
dåligt om det kommer en regnfront norrifrån
under höststräcket. För att rariteter från öster
ska hamna över Östersjön är det dock bra om
det blåser rätt vindar.
* Raritetsvindar

Rariteter är oftast fåglar som hamnat ur kurs.
Även om vissa fåglar hamnar helt fel av egen
maskin kan rätt vindar göra så att de förs mot
Sverige. Om det etableras ett högtryck över
Ryssland innebär detta att vindar från ostsektorn kommer att dominera vädret i vår del av
världen. Då är det dags att avboka allt som går
att avboka och gå in i högsta beredskapsläge.
Vi har fortfarande för lite material att kunna
dra några direkta slutsatser men för de bästa
dagarna för massnedfall av östliga fåglar verkar
vind från nordost/ost vara bra för Sörmlands
öar. Framförallt när det handlar om arter som
mindre flugsnappare, tajga-/ och kungsfågelsångare. Här bör man nämna att den fantastiska hösten 2016 då Sverige invaderades av
sibiriska järnsparvar så var det just ihållande
nordostvindar. Men för de riktigt sällsynta arterna anar vi ändå att vindar från sydost ger
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bäst resultat. Genom att kombinera de två
väderfaktorerna tror vi att vi fått lite kläm på
hur vi ska optimera våra chanser att hitta rariteter. Men likväl har vi under våra 9 år bara
lyckats träffa rätt en handfull dagar - det vanligaste utfallet blir en trevlig dag med stora
förväntningar som aldrig infrias. Bra nedfallsväder kan kanske bäst sammanfattas med ett
ordspråk myntat av Anders Haglund att ”en
solbränd skådare får inga kryss”.
20 oktober 2019 - dagen då allt stämde

Vi bestämmer oss för att åka ut sent på kvällen 19:e oktober då väderprognosen plötsligt
ändrade budskap. Regnfronten som tidigare
var prognosticerad att komma över Öland visar nu en nordligare bana. Det blåser vindar
från Kazakstan rakt mot Södermanland och vi
hoppas att fronten ska bromsa upp de fåglar
som kommer från öster. Enda problemet med
prognosen är att det lovas hårt regn och hårda
vindar. Vid sjösättningen i Oxelösund någon
timme innan gryning fullständigt vräker regnet ner. Våra förhoppningar sjunker som en
gråsten då detta borde innebära att regnfronten kommit tidigare än lovat och regnet då
kan gömma ”våra öar” i den usla sikten. Men
halvvägs ut till Hävringe kommer vi ut ur
regnet och sikten förbättras snabbt. För fåg-

I framförallt maj och september är den mindre flugsnapparen en karaktärsart i ytterskärgården i samband
med vindar från ostsektorn.

lar som kom över Östersjön måste Hävringe
vara det enda stycke land de kunnat se i dessa
trakter. Väl på ön blir det uppenbart att det
inte blivit något massnedfall då endast några
få rödhakar ses i hamnen. Men läget känns
riktigt spännande och vi hoppas att mer fåglar
anländer lite senare på morgonen. Uppe vid
Lotsvillan snappar Kalle upp ett lockläte och
stannar i steget. Ett vasst trädpidplärkeliknande lock och sedan ett till. Högsta beredskap!
Piplärkan kommer flygande på 40 meters håll,
ivrigt lockande, en mycket lovande kandidat
till SIBIRISK PIPLÄRKA. Kalle som rutinerat
nog tagit med sig tubkikaren kan snabbt konstatera att allt stämmer. Niklas som valt att
ta med kamera men inte tubkikare får aldrig
till något foto i det knappa ljuset och lyckas
heller inte se några direkta karaktärer. Piplärkan flyger efter några vändor ut över havet i
riktning mot Oxelösund. Kvar på ön står två
skådare på väldigt olika humör.
Medan Kalle larmar och börjar svara på inkommande samtal försöker Niklas skåda vidare. I första buskaget börjar en tristis-gransångare locka och när foton ska tas hittas en
rastlös tajgasångare i samma buske, som dock
snabbt drar vidare. Kalle får avsluta samtalen och vi inser nu att vi kan få uppleva den

där extrema dagen alla ö-skådare drömmer
om. Vi går i en bubbla av totalt fokus. När vi
rör oss österut över ön noteras ett avvikande
kungsfågellock. Snart hittas en brandkronad
kungsfågel som sitter fint i ett videbuskage.
En kvart senare hettar det till vid den östra
dungen. En precis nyinkommen tajgasångare
ses snabbt när den söker sig upp på ön. Vid
eftersöket ropar Kalle att han har kontakt
men, sekunden senare, konstaterar han att det
istället är en KUNGS-FÅGELSÅNGARE han
nu hittat. Stor glädje! Även denna fågel har
förmodligen precis anlänt, och rör sig snabbt
upp mot ön med två småspringande skådare
efter sig för att ta bilder.
När fågeln tappas bort rör sig Niklas mot
det buskage där den brandkronade sågs tidigare, i hopp om att sångaren kanske stannat upp där. En liten brun sångare flyger upp
från en grästuva 2 meter framför honom och
landar trött i en liten nyponbuske. En brun
rygg och ett brett och ljust ögonbrysstreck
skymtas och en chockartad bestämning sker
direkt. VIDESÅNGARE!! Niklas påkallande
av uppmärksamhet är allt annat än balanserat. Fågeln exponerar sig fint för oss båda i
några 10-tals sekunder innan den flyger in i
videbuskaget och försvinner. Båda är vi tagna
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av utvecklingen. För att samla tankarna och
för att kanske återse videsångaren intas viloläge framför buskaget. Plötsligt sitter kungsfågelsångaren där på några meters avstånd.
Kameran går varm. Videsångare, kungsfågelsångare och brandkronad kungsfågel i samma
buske. Helt otroligt! En hel del garvande och
telefonpyssel avbryts efter en liten stund. Ett
ivrigt smackande lockläte hörs inifrån buskaget…båda tittar på varandra… det där låter
ju inte alls bra… för videsångare. Vad är det
som händer, vad är fel? Det låter ju som en
brunsångare! Efter en stund får vi skymtar av
den hårt skulkande fågeln. Jodå, mycket riktigt, det är en BRUNSÅNGARE. Efter många
om och men kan även denna fågel dokumenteras med kameran. Under de senaste timmarna hade vi på något sätt fattat ett tyst beslut
om att inte larma utan bild - risken för att
bli stämplade som mytomaner var annars uppenbar. När det värsta adrenalinpåslaget lagt
sig strax efter kl 13 märks det i kropparna att
det var länge sedan vi åt frukost. Ön kammas
av i ett raskt tempo ytterligare någon gång
men utan nya sensationer. Sedan fattas beslut
om att åka mot de mindre öarna och att fika
under färden. Men denna gång gav småöarna
inget, utan det var Hävringe som fått hela
skopan med östliga godsaker. Vi kommer senare tillbaka för att leta vidare men utan att
någon nytt kan upptäckas. Ingen av oss förväntar sig att få uppleva något liknande nedfall igen. Denna dag måste betraktas i ljuset
av långt över 50 båtturer under 9 år som inte
gett någon raritet. Kanske de mest extrema
skådartimmar någon fått uppleva i Sverige?!

Hösten 2019- en extrem höst!?

Bland ö-skådare utmed Sveriges kuster pratas
ofta om att vissa kustavsnitt, vissa år, levererar mer rariteter än andra. Vissa menar att
det handlar om ”flöden” som kan kopplas till
väder under en hel höst. Men detta fenomen
går nog inte att analysera vetenskapligt på något sätt utan kanske är det så att ö-skådare
som har framgång i början av en säsong blir
ivrigare att åka ut och hittar därför ännu fler
rariteter. Möjligen kan vissa skådare ha mer
tur än andra vissa år. Eller kanske det kan vara
en kombination av de tre faktorerna? Under
de 9 år vi besökt öarna i jakt på extrema fågelupplevelser har vi fått många fantastiska
fågelminnen men vi har hittat få rariteter. Det
har blivit långt över 50 turer och vi började
långsamt förlika oss med att Södermanland
ligger i s.k. raritetsskugga. Men under 2019
visade detta sig vara en grov missbedömning.
Utöver den osannolika dagen 20 oktober, som
beskrivs ovan, så var det flera andra dagar som
gjorde att hösten 2019 i Södermanland blev
något alldeles extra. Under hösten har vi fått
njuta av flera riktigt sällsynta arter på öar i
Södermanland utan att andra delar av Sverige
kunnat bjuda på ovanligt mycket rariteter,
t.ex. upplevde skådartäta Öland en måttlig
höst. Hur detta kommer sig är som sagt svårt
att förklara. Våra insatser eller inställning
skiljer sig inte nämnvärt från tidigare år. Om
det varit lika mycket rariteter tidigare år så
borde vi sannolikt inte missat detta. Allt tyder alltså på att något gjorde att dessa östliga
arter hamnade i Södermanland 2019 i betydligt större omfattning än tidigare. Det mest
troliga är istället att kommande år går tillbaka
till normalläge. Oavsett förklaringsmodell så har det varit en
fantastisk höst som gett adrenalintoppar utöver det vanliga,
utmanande skådning och - inte
minst - minnen för livet.

Lämna inget åt slumpen, varje
fågel måste artbestämmas! Bilden
föreställer författaren Niklas i fält.
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Pärluggleprojektet
Text: Johan Bergkvist och Mattias Ohlsberg
Pärlugglan är hålhäckare vilket
innebär att den vanligtvis tar över
bohål gjorda av hackspettar. Dagens
skogsbruk har dessvärre medfört att
en allt större del av träden avverkas
tidigare vilket gör att träden inte
tillåts växa till sig i grovlek för att
lämpa sig som potentiell boplats.
Det är fortsatt gran som dominerar
vid nyplantering vilket resulterar i
täta och artfattiga skogsområden.
Sedan 2017 pågår ett holkprojekt
i förhoppning att gynna pärlugglan och skapa förutsättningar för
häckning. Uppsättning av holkar är
koncentrerat till Tunaberghalvöns
myrområden i Nyköpings kommuns södra delar där det tidigare
har häckat pärluggla. Vi försöker
därför genom holkuppsättning
skapa möjligheter till häckning då
förekomsten av naturliga boplatser
tycks minska i den produktionsskog
som omgärdar myrområdena.
Inventering sker årsvist genom
lyssning efter spel under vårvintern samt kontroll av holkar under
häckningstid. Sedan starten har två
häckningssäsonger passerat där vi
kan konstatera att ingen häckning
skett i någon av projektets holkar.
Det har under samma period saknats spelande pärlugglor i området
vilket möjligtvis kan förklaras av
bristande födotillgång.

Pärluggleholkuppsättning
Foto: Jonny Werdin
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Aftonfalkar
på bred front

Text: Johan Bergkvist
Indikationerna på att en invasion var i antågande startade under sensommaren när det
började strömma in stora mängder aftonfalkar i södra Sverige. Vi var många som såg bilderna från Ölands norra udde där en flock om
16 aftonfalkar uppehöll sig, vilket medförde
förhoppningar om att vi längre norrut skulle
få ta del av inflödet. Omgående började områdets fågelskådare mobilisera sig och söka
av lämpliga områden där aftonfalkar skulle
kunna tänkas uppehålla sig, vilket sedermera
gav resultat.
Aftonfalken är en relativt liten falk vars huvudsakliga häckningsområde återfinns i Östeuropa med en fortsatt utbredning mot norra
Asien. Övervintringen sker i södra Afrika men
den påträffas regelbundet i Västeuropa under
flyttningen. Födan består främst av insekter
men vid behov fångas även ödlor och gnagare.

Det händer emellertid att aftonfalkar uppehåller sig i Sverige under flyttning men då främst
i landets sydligaste landskap, med Öland och
Gotland inräknat. Årets invasion föranleddes
av ihållande ostvindar under augusti månad
vilket medförde att aftonfalkarna som nästan
uteslutande bestod av årsungar tog en västlig bana på väg till vinterkvarteren. Årets till
antal historiska uppträdande koncentrerades
främst till mellersta och södra Sverige men
det finns spridda observationer så långt norr
ut som mellersta Lappland. Till mångas glädje
kunde man i Södermanland under en knapp
månad njuta av sträckande fåglar och flertalet stationära fåglar som oskyggt visade upp
sig när de fyllde på reserverna inför den kommande flytten.

Aftonfalk, Foto: Jan Karlsson
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Varifrån kommer
tallbitarna?
Denna text kommer från Artportalen, text av Johan
Nilsson, och godkänd att användas av Ulrika Sehlberg Samuelsson på ArtDatabanken, SLU, publicerad
28 november 2019 på artportalen.se och på https://
www.artdatabanken.se/arter-och-natur/Dagens-natur/var-kommer-tallbitarna-fran/

Årets (2019) invasion av tallbit är den största
sedan hösten 2000. Men varifrån kommer
dessa stora, orädda finkar egentligen? Vanligtvis kommer de från nordöst men så kanske
inte är fallet i år? Möjligen är ursprunget Sverige och norra Fennoskandien?
Under hösten inträffade en av de största invasionerna av tallbit i Sverige på många år. Hur

omfattande denna invasion är i förhållande
till tidigare är svårt att veta, då det numera
finns betydligt fler observationer. Tallbiten
flyttar normalt endast begränsade sträckor
inom norra barrskogsregionen och de flesta
vintrar ses den endast i liten omfattning utanför häckningsområdet. Men vissa höstar, med
långa och oregelbundna mellanrum, uppträder tallbiten invasionsartat. I samband med
sådana rörelser kan den observeras i stora
delar av Sverige, under exceptionella år även
i norra Centraleuropa. Men eftersom arten
finns under hela året i norra Sveriges inland
kan det vara svårt att avgöra om fynden gäller
lokala fåglar eller om invasionen börjat.

Tallbit, hona, Foto: Leif Nyström, www.leifnystrom.com
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I slutet av september i år rapporterades enstaka flockar utanför häckningsområdet, vilket i
sig inte är onormalt, men i mitten av oktober börjar betydligt större mängder av tallbit
att rapporteras, framförallt i Norrland. Under
sista veckan i oktober slår invasionen till med
full kraft. Både i östra och västra Svealand observerades stora flockar tallbit som sträckte
söderut, bland annat från norra Vänern för att
sedan förflytta sig längs västkusten och slutligen nå Skåne 28 oktober. I Danmark noterades de första tallbitarna redan 27 oktober,
främst i Skagen på Jyllands nordspets, men
även på Själland. Men ett stort antal av tallbitarna rörde sig även i en västligare kurs mot
Oslo och norska Sörlandet och sedan upp
längs den norska västkusten mot Bergen. Tidigare har de även korsat gränsen i Jämtland
in i norska Tröndelag. Efter att tallbitarna nått
Skåne, varav en del hittat över till Danmark,
ser det ut som att ett stort antal åter vänt mot
norr, denna gång längs ostkusten. Många tallbitar har setts sträcka norrut, särskilt i östra
Småland.

las för en invasion och på Åland har endast
tre fynd gjorts. Några flockar har dock setts
sträcka västerut från finska kusten. Tallbitarna
har inte kommit över Östersjön från Baltikum,
då Gotland helt saknar fynd. I Norrbotten är
fynden närmast av normal omfattning.

Varifrån kommer då alla dessa tallbitar? Ofta
kommer de från öster via Finland, men inte
denna gång. Förhållandevis få tallbitar har
setts i Finland i år, så få att det inte kan kal-

Källor:
Artportalen.se
Tiira.fi
Artsobservasjoner.no,
Dofbase.dk

Tallbit, hane
Foto: Leif Nyström, www.leifnystrom.com
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Fyndbilden pekar mot att tallbitarna i årets
invasion har kommit från norra Sverige, norra Finland och norska Finnmarken. I Sverige
häckar ungefär10 000 par av tallbit, varav 90
procent i Norrbottens län. Frågan är om denna
population tillsammans med den nordfinska
och finnmarksfåglarna räcker till för den invasion vi nu sett? Ett annat möjligt scenario är
att den stora massan har kommit långt österifrån och fortsatt på en nordlig bana västerut
där de tvingats söderut av fjällen. I Sverige
har vi gott om rönnbär men så kanske inte är
fallet i norra Finland och österut.
Svaret finns ännu inte att finna i Artportalen
eller våra grannländers rapportsystem.

Tallbit, hane
Foto: Leif Nyström, www.leifnystrom.com
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Skräntärnor
Foto: Mauri Karlsberg, www.karlsbergsfoto.com
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Två år med
skräntärnan Stella
Text: Jan Gustafsson, Henrik Andersson och Ulrik Lötberg
2018

Skräntärnan som vi döpt till Stella kom vi i
kontakt med den 29 maj 2018 när hon försågs
med en GPS-logg och sedan dess har hennes
rörelser kunnat följas. Här följer berättelsen
om hennes förehavanden under 2018 och
2019.
När vi fångade Stella visade sig att hon redan
var ringmärkt. Hon var född på ön Blek Harun i Ekenäs skärgård i Finska viken år 2011.
Den 17 juni fick hon en finsk stålring på sitt

ben. När hon återfångades på Långa Hållet
i slutet av maj 2018 så satte vi på en GPSlogg och kompletterade med röd färgring på
hennes andra ben, KA50. Vi kunde redan vid
märkningen se att en viss predation påbörjats
i kolonin. Redan dagen efter kunde vi hemma
vid våra datorer se att Stella gjorde konstiga
flygturer, i varje fall som vi tolkade det. Dagen
därpå gjorde hon en resa till Hjälmaren och
även en lång sväng ner i den södra delen av
Östergötlands skärgård. Men hon återvände
till Långa Hållet och tillbringade en del av
Stella på Långa hållet 2018, Foto: Henrik Andersson
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natten på boet. Nästa dag blev det en resa till
Vänern, där stannade hon och sov. Vi kunde
nu förstå att hennes bo med ägg hade blivit
rövat, för annars hade hon återkommit till
boet åtminstone till natten. Stella blev kvar
i Vänern ytterligare ett dygn innan hon började flyga tillbaka till ostkusten. Hon rastade
kort i Tåkern innan hon fortsatte till Roxen
vid Linköping. Den 2 juni drog hon vidare ut i
Slätbaken och ner till söder om Valdemarsvik
där hon tillbringar natten. Stella uppehöll sig
där och ända ner i Smålands skärgård fram till
den 10 juni. Hon gjorde många besök i den
koloni av skräntärna som finns i södra delen
av Östergötlands skärgård.
Den 11 juni beslutade sig Stella för en långtur. Hon begav sig ut mot Gotska sandön och
vidare över Ålands östra skärgård och anlände
finska kusten framåt kvällen, närmare bestämt i skärgården söder om Nystad där hon
tillbringade natten. Nästa dag gav hon sig av
mot Ekenäs skärgård och stannade till ett tag
i sin uppväxtmiljö på ön Blek Harun. Efter
besöket i kolonin flög hon vidare mot öster
och stannade till i skärgården söder om Esbo i
Finska viken där hon övernattade.

2018-06-11
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Morgon den 13 juni var det nog med besöket
i Finland. Stella satte fart rakt västerut och
kom snart nog att passera Åland på dess södra
sida innan det svenska fastlandet nåddes söder om Norrtälje. Resan gick vidare ner mot
Stockholm och sedan lite söder om Mälaren
tills hon kom fram till Hjälmarens östra del
där ny övernattning ägde rum. På morgonen
bar det av mot Bråviken och nu till ön Hållen
där hon stannade resten av denna dag.
De kommande fyra dagarna gjorde Stella en
resa till Tåkern varje dag men återkom hela
tiden till ön Hållen. Den 19 juni påbörjade
hon en ny äggläggning och fyra dagar senare
fanns tre ägg i boet. De påföljande dagarna
turas Stella och hennes make om att ruva.
Stella gjorde varje dag en resa till olika födosöksområden. Hon besöker Roxen vid Linköping, Marsviken och Strandstuviken i Nyköping, samt företar resor ner i Östergötlands
skärgård och in i Slätbaken mot Söderköping.
Varje natt tillbringades dock vid boet. Den 9
juli blev det en lite längre resa till Hjälmaren.
Från den 10 juli till den 22 juli besökte Stella
dagligen Östergötlands skärgård. Vi antar att
hennes första ägg kläcks 12 – 14 juli och vi
gör besök på Hållen och utför ringmärkning
av ungar den 18 juli.

Redan den 23 juli kan vi se ett icke normalt flygmönster på Stellas GPS-logg.
Hon sov inte hemma på Hållen längre
utan tillbringade nätterna långt ner i
Östergötlands skärgård. Hon återkom till
ön varje dag men troligen fanns ingen av
hennes ungar i livet. Vi drar på distans
slutsatsen att så fort ungarna kom ut i kolonin påbörjades en ny predation. Den
1 augusti gjorde vi besök på Hållen och
kunde se förödelsen. Rester av döda ungar och ringar finns utspridda på hela ön.
Det fanns ett fåtal ungfåglar i livet, men
alla dessa stod ute på den östra spetsen
av Hållen. Sannolikt hade en predation
ägt rum även på natten/morgonen innan
vi kom dit. Ungar i den här åldern brukar
hålla sig kvar i närheten av sitt bo och
inte stå uppfösta på en klippa på detta
sätt. Under den därpå följande perioden
fram till den 19 augusti flög Stella omkring i Sörmland och Östergötland och
födosöker. Hon återkom dock ett flertal
gånger för en koll i Bråviken.
Så den 20 augusti bar det av mot övervintringsplats. Stella följde den svenska
ostkusten för att på kvällen anlända norra
Tyskland och området kring Hiddensee.
Resan gick vidare efter tag till ett område i Nederländerna nära Heerenveen
där Stella stannade ett tag. När resan
gick vidare så valde hon att passera över
Väst-Europa ner till sydvästra Spanien i
trakterna kring Sevilla. Här kom hon att
tillbringa hela vintern. Flygningen från
Sverige till övervintringslokalen tog 12
dagar varav 9 dagar spenderades i Nederländerna.

2018-06-22

2018-08-20

2019

Stella lämnade Sevilla den 12 april 2019,
rutten gick ut mot Medelhavet och norrut utmed Spaniens ostkust. När hon nådde Frankrike natten den 13-14 april valde
hon att stanna i västra Camargue området
i 5 dagar den 19 april senare fortsatte hon
norrut mot Sverige via Heerenveen i Nederländerna där hon stannar 1 dag, alltså
samma område som under resan söderut.
Nästa anhalt på blev återigen Hiddensee,
Tyskland, dit hon anländer den 22 april.
Hon stannar vid Rugen i två dagar. När
resan sedan fortsatte gick hon centralt
genom östra Sverige, väster om Växjö

Höstflyttning 2018

Vårflyttning 2019

Höstflyttning 2018

och även strax väster om Vetlanda. Hon tog
sedan nordostlig riktning öster om Åtvidaberg
innan hon till slut anlände till Bråviken den
25 april.
Hon valde, tillsammans med 30-talet andra
par, ön Långa Hållet och påbörjade tämligen
omgående att gå till häckning. Även detta år
kunde vi genom GPS-loggen följa henne på de
långa flygningar som görs för födosök. Stella
och hennes make turades om med ruvningen
och hon gjorde besök ända upp i Hjälmaren.
Stora delar av Östergötlands skärgård besöks
frekvent men även sjöar i centrala Östergötland, bl.a. sjön Hövern. Tyvärr så misslyckas
hon med sin häckning på Långa Hållen p.g.a.
predation och hon väljer att lägga om på ön
Hållen liksom många andra i kolonin. Sent i
juli spolieras även denna häckning efter nya
attacker av havsörn. Det kan ni läsa mer om i
en annan artikel i denna bok.
När sedan resan till övervintring började 25
juli så startade den från sjön Tåkern och gick
söderut över Vättern. Resan fortsatte från
Jönköping i riktning mot norra Öresund och
sedan ut från Sverige via Höganäs till Dronningmölle i Danmark. Centralt genom Själland och i riktning mot Kiel i Tyskland för att
sedan ta sig till samma område kring Heerenveen i Nederländerna där hon under sin se148 | Det sörmländska fågelåret 2019

naste två resor genom Europa rastat en längre
period. När resan sedan gick vidare tog hon
samma spår som i våras ner till spanska kusten
och Valencia, där vek hon av mot sydväst i
riktning mot Sevilla.
2020

Övervintring sker i samma område som året
innan och när detta skrivs i början av februari 2020 är Stella fortfarande kvar i området
kring Cadiz i södra Spanien.
Stella på Långa hållet
Foto: Henrik Andersson

Fåglar runt knuten
miljövandring
Text: Claes Leijon
Fågelskådning kan bedrivas på många sätt. En
del fågelskådare åker på långa resor runt om i
världen för att få se så många arter som möjligt. Sådana resor ger givetvis fina naturupplevelser. Andra skådare ”drar” på larm från fågelmeddelandesystem (såsom BMS) för att få
så många arter som möjligt på sin Sverigelista.
Många anser dock att vi står inför ett klimathot om vi inte genomför drastiska åtgärder.
En stor bov i detta sammanhang anses resor
som genomförs med bil eller flyg vara. Särskilt stort klimatavtryck gör flygresor. En enda
resa med flyg till ett avlägset resmål motsvarar
gott och väl samtliga bilresor under ett år för
normalbilisten, räknat i klimatavtryck. Därför
har fågelskådning i närområdet allt mer kommit att bli aktuell. Exempelvis har Fågelföreningen Tärnan i denna anda tagit initiativet till
en Miljöskådarlista för att uppmuntra klimatvänlig fågelskådning.
Vad man än anser om klimatpåverkan är givetvis fågelskådning ”runt knuten” fördelaktig

ur ett klimatperspektiv. Enligt all medicinsk
erfarenhet är det dessutom nyttigt att röra på
sig, exempelvis i form av promenader. Fågelskådning på promenadavstånd från den egna
bostaden är ett utmärkt sätt att tillbringa ledig tid på, både fysiskt och intellektuellt.
Eftersom jag är intresserad av att notera vad
jag ser i fågelväg, beslutade jag att under ett
år anteckna vilka fågelarter jag observerade
under en standardiserad promenad. Med
standardiserad i detta sammanhang menas att
göra aktiviteten en aning vetenskaplig genom
att upprepa promenaden på ett standardiserat
sätt, d.v.s. att gå samma väg vid ungefär samma tidpunkt på dagen. Jag valde att låta Trosa
Havsbad vara vändpunkten för promenaden
med utgångspunkt från min bostad i Trosa.
Mer detaljerat kom promenaden att sträcka
sig från min bostad ner till havskanten vid de
s.k. ABC-bryggorna och vidare ut på Öbolandet via Edanöbron (Edanö och Öbolandet
används synonymt för samma ö). Jag följer se-

Kattuggla, Foto: Per Thyrén, www.flickr.com/photos/71812399@N02
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dan en gångväg nära stranden på öns västra sida
och vandrar fram till Rävuddsvägen. Jag viker
av över den spångade stigen till Glorudden för
att komma tillbaka till Rävuddsvägen och går
så småningom längs en stig ut till Trosa Havsbad och till det som kallas Rävudden, vilken
utgör yttersta spetsen av Trosas Havsbad. Jag
varierar tillbakavägen en aning i förhållande till
den utgående vägsträckningen. Den sammanlagda etappen blir cirka 8 km och brukar ta 2,5
timmar. Promenaderna har genomförts på förmiddagarna mellan ungefär samma tidpunkter.
Eftersom jag skådar efter fågel stannar jag givetvis upp och använder min kikare för observationerna titt som tätt. Promenaden omfattar
olika biotoper, vilket gör att man kan förvänta
sig att observera ett hyfsat stort spektrum av
fågelarter. Promenaden omfattar tätortsmiljö
och havsmiljö med en del vasspartier. Det
inre av Edanö innehåller även några mindre
skogspartier. Det förekommer ingen storskog,
men observationerna omfattar de flesta av de
småfåglar man kan förvänta sig i en skogsmiljö.
Små variationer har förekommit från standardturen, men inget som jag bedömer påverkar
observationerna i stort. Resultatet är givetvis
inte helt vetenskapligt, eftersom jag inte gått
exakt vid samma tidpunkt varje dag och då jag
varierat den vandrade rutten en liten smula om
exempelvis vädret varit regnigt eller väldigt
varmt. Jag vill dock hävda att resultatet ger en
god bild över variationen av observerade arter
över årets dagar. Totalt har jag genomfört min
promenad vid 102 tillfällen under 2019, d.v.s. i
genomsnitt ungefär två gånger i veckan.
Fågelpromenadens utsträckning (se bild)

Då man granskar resultatet av mina observationer finner man inga stora överraskningar.
Eftersom undersökningen även omfattar vinterhalvåret, innebär det att vissa fåglar inte
förekommer då isen ligger. Öppet vatten har
dock funnits hela året under bron till Öbolandet, viket inneburit att de flesta observerade
sjöfågelsarter även observerats vintertid. Senare delen av 2019 har dock bara bjudit på
någon enstaka kallperiod, vilket inneburit att
exempelvis Östra Stadsfjärden endast varit
isbelagd under en mycket kort period under
senhöst/förvinter.
Diagrammet nedan visar antalet observerade
fågelarter (den vertikala axeln i diagrammet)
vid varje observationstillfälle under 2019.
Graf över antalet fågelarter per genomförd
promenad (se bild)

Den horisontella axeln anger observationstillfälle i löpnummerordning. Det finns givetvis
en koppling mellan löpnummer och datum
under året, men det skulle bli för plottrigt att
föra in datum i diagrammet. Som framgår av
grafen har aldrig färre än 20 arter observerats
och ej heller fler än 54, vilka tal alltså utgör
min- respektive maxantalet observationer under 2019. Antalet genomförda promenader är,
som nämndes ovan, 102.
För den statistiskt intresserade kan nämnas att
medelantalet observerade arter är 34,3 med
en standardavvikelse på 7,8 arter. Medianvärdet är 33 arter, d.v.s. det finns lika många
observationstillfällen med mindre än 33 arter som över 33 arter. De flesta fågelskådare
upplever säkert, liksom jag, att det finns ett
visst mått av slump över hur många arter man
ser under en observationsrunda. Vissa tillfällen tycks fåglarna vara mer inställda på att
visa sig mindre än vid andra tillfällen. Detta
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kan även konstateras i diagrammet ovan. Den
största avvikelsen mellan två på varandra följande promenader är 10 arter. Givetvis beror
antalen på årstiden. Det framgår också tydligt av diagrammet där toppen ligger mellan
mitten av maj och mitten av juni, vilket inte
överraskar någon fågelskådare. De allra flesta
observationerna, 54 stycken, gjordes 16 maj.
Det minsta antalet artobservationer gjordes
den 18 januari. Denna dag var det rätt kallt
och isen låg även ute vid Trosa Havsbad.
Tabellen nedan redovisar de olika fågelarternas förekomst under de genomförda promenaderna. Listan är sorterad i förekomstfrekvensordning uttryckt som procent (rundat till
närmsta heltal). Exempelvis anger siffran”100”
bakom ”blåmes” att denna art observerats vid
100 % av promenaderna. Vid samma frekvens
är sorteringen i bokstavsordning för art. Antalet totalt observerade arter är 114. Snösiska
finns med i tabellen nedan (och är satt inom
parentes och är alltså inte räknad som egen
art).
Art

Antal

Vigg

62

Grågås

61

Björktrast

55

Bofink

53

Fiskmås

51

Rödhake

43

Snatterand

42

Sädesärla

42

Tamduva

42

Domherre

41

Korp

41

Gröngöling

38

Steglits

36

Lövsångare

34

Fasan

33

Gulsparv

33

Skäggdopping

33

Ladusvala

32

Stare

31

Fisktärna

29

Ejder

27

Blåmes

100

Grönsiska

26

Gräsand

100

Spillkråka

24

Kaja

100

Entita

23

Kråka

100

Silvertärna

23

Skata

100

Kungsfågel

21

Nötväcka

98

Nötskrika

21

Talgoxe

98

Svartmes

21

Koltrast

96

Gärdsmyg

20

Knölsvan

89

Taltrast

20

Pilfink

89

Gråsiska

19

Gråtrut

86

Hussvala

19

Havsörn

84

Sävsångare

19

Gråhäger

83

Trädgårdssångare

19

Större hackspett

81

Skrattmås

17

Gråsparv

80

Sångsvan

17

Storskarv

80

Törnsångare

17

Storskrake

78

Rörsångare

15

Grönfink

75

Sidensvans

15

Havstrut

75

Svartvit flugsnappare

15

Sothöna

72

Hämpling

14

Ringduva

71

Strandskata

14

Knipa

68

Tornseglare

13

Kanadagås

62

Trädkrypare

12
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Grå flugsnappare

11

Duvhök

3

Ärtsångare

10

Järnsparv

3

Rosenfink

9

Kricka

3

Svarthätta

9

Smådopping

3

Rödstjärt

8

Stjärtmes

3

Sparvhök

8

Alfågel

2

Tofsmes

8

Drillsnäppa

2

Rödvingetrast

7

Skogsduva

2

Stenknäck

7

Skräntärna

2

Vitkindad gås

7

Stenskvätta

2

Kattuggla

6

Trädpiplärka

2

Rödbena

6

Bergand

1

Salskrake

6

Buskskvätta

1

Gök

5

Fjällvråk

1

Mindre hackspett

5

Göktyta

1

Ormvråk

5

Kärrsångare

1

Sävsparv

5

Lärkfalk

1

Törnskata

5

Morkulla

1

Bergfink

4

Skedand

1

Fiskgjuse

4

(Snösiska)

1

Kungsfiskare

4

Stjärtand

1

Näktergal

4

Svart rödstjärt

1

Tofsvipa

4

Tallbit

1

Bläsand

3

Trana

1

Tallbit
Foto: Mauri Karlsberg, www.karlsbergsfoto.com

152 | Det sörmländska fågelåret 2019

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

Föga överraskande har följande arter observerats vid alla tillfällen: kråka, skata, kaja, gräsand och blåmes. Fåglar som förekommit nästan varje gång är dessutom: talgoxe, nötväcka
och koltrast. Fåglar som observerats minst tre
gånger av fyra är (förutom redan nämnda):
knölsvan, pilfink, gråtrut, havsörn, gråhäger,
större hackspett, gråsparv, storskarv, storskrake, grönfink och havstrut.
Fågelarter som man möjligen skulle kunna
tro vara mer frekventa är kanske pilfink och
gråsparv. Vid mina promenader har pilfink en
förekomst på 89 % och gråsparv 80 %. Gråsparven är ju framför allt knuten till stadsbebyggelse. Under mina turer har jag aldrig sett
gråsparv på själva Öbolandet. Den har bara
visat sig nära min egen bostad, vilken alltså
ligger i tätortsbebyggelse.
Under alla promenader märker man att det
finns vissa ”heta områden”, d.v.s. ställen där
det ofta finns fågel. Vissa platser uppvisar t
ex ofta meståg och vissa buskage har ganska

säker förekomst av exempelvis koltrast och
rödhake. Det finns också en del bra fågelmatningar utmed promenadslingan som drar
till sig många fågelarter. Exempelvis har det
funnits en matning där jag ofta sett svartmes,
men även tofsmes.
Bland vanliga fåglar kan nämnas att jag aldrig noterat sånglärka. Det kan förklaras med
att min promenadslinga inte innefattar några
större fält. Tofsvipa, en annan vanlig fågel,
har bara noterats förbiflygande och vid något
tillfälle ute på några hällar vid Havsbadet.
Ormvråk, som är vår vanligaste rovfågel har
bara noterats några få gånger, men de är ju
också ofta knutna till fält. Fåglar jag endast
noterat vid ett tillfälle är följande: bergand,
buskskvätta, fjällvråk (sträckande), göktyta,
kärrsångare, lärkfalk, morkulla, skedand, snösiska, stjärtand, svart rödstjärt, tallbit och
trana (förbiflygande).
Kattuggla häckar på Edanö, men eftersom jag
genomfört mina promenader under förmidFöreningen Södermanlands Ornitologer | 153

dagarna har jag aldrig hört kattuggla ropa.
Däremot har den vid några tillfällen synts i en
uppsatt uggleholk, vilket gjort att jag kunnat
observera kattuggla vid 6 tillfällen.
Även den trevliga kungsfiskaren har kunnat
observeras vid 4 tillfällen. Vidare kan nämnas att tallbitsinvasionen gjort att denna fågel
kunde observeras vid ett tillfälle. Dessutom
på väldigt nära håll. En annan ovanlig observation har varit stjärtand i december. Däremot
har verkligt sällsynta fåglar inte observerats
under mina promenader, vilket statistiskt sett
är helt logiskt. Som kuriositet kan dock nämnas att såväl vit stork som ökenstenskvätta har
observerats längs mitt promenadstråk.
En annan iakttagelse är att knipa och vigg
förekommer nästan 100-procentigt under en
stor del av året, för att sedan vara helt bort
under sensommaren. Exempelvis förekommer knipa fram till mitten av juni för att sedan dyka upp i början av oktober.
Jag började mina mer systematiska promenader i mitten av september 2018, men eftersom statistik för fågelobservationer oftast
görs på årsbasis, har jag valt att endast presentera resultatet för 2019. Det kan i detta sammanhang dock nämnas att jag under slutet av
2018 observerade följande fyra arter som jag
aldrig observerade under hela 2019: brunand,
gransångare, skäggmes och talltita.
Jag har försökt vara noggrann med noteringarna, men det är säkert så att jag inte har kommit ihåg att notera alla fågelobservationer.
Det är lätt hänt att det kommer något emellan
innan noteringen hunnit göras, exempelvis då
jag möter en person som vill prata om fåglar.
En annan faktor som har påverkat observationerna är att jag, liksom många andra pensionärer, hör sämre med åren. Detta innebär att
jag med stor sannolikhet inte har observerat
fåglar med högfrekventa läten såsom kungsfågel och trädkrypare, trots att sådana arter
funnits ”tillgängliga” om hörseln varit på topp.
Den typen av fågel förekommer därför säkert
med lägre frekvens i tabellen ovan än vad den
verkliga förekomsten är. Det kan också nämnas att jag rapporterat observationerna till
Artportalen med undantag för de vanligaste
fåglarna ovan. Jag har alltså inte i allmänhet
mäktat med att rapportera kråka, gräsand etc.
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till Artportalen, något som jag tror de flesta
rapportörer till Artportalen inte heller orkar
med.
Under mina promenader möter jag en hel del
människor. Många bor numera permanent på
Öbolandet efter att från början endast bebotts av sommargäster. Att ha en handkikare
på magen utgör ofta en trevlig inträdesbiljett
till ett samtal om fåglar men även diskussioner om hur man kan få bygga så anskrämliga
hus på Edanö! Fågelskådare upplevs som positiva figurer som rör sig i omgivningen. Ofta
träffar jag på personer som vallar sin hund.
Många av dessa vill gärna berätta, då de noterar att jag är fågelskådare, att de sett örn. Det
är således en vanlig missuppfattning bland gemene man att havsörn skulle vara sällsynt. Så
var det för 30 – 40 år sedan, men inte numera
i Trosatrakten, vilket alla lokala fågelskådare
är medvetna om. Mina observationer enligt
tabellen ovan visar att jag sett havsörn vid 84
% av promenaderna. Jag har även stött på en
person som tar upp sin lilla hund i famnen då
det flyger förbi havsörn i tron att örnen ska
ta hunden. Här finns en pedagogisk uppgift
att utföra!
Under mina fågelpromenader har jag använt
en Swarovski 10 x 42 handkikare. I de allra
flesta fall hade jag säkert klarat mig med en
enklare kikare, men vid ett par tillfällen tror
jag att det skulle ha varit svårt att göra en
säker artbestämning. De exempel jag har i
tankarna är t.ex. alfågel och smådopping på
relativt långt håll. Jag har även haft med mig
en fickkamera av typen Panasonic Lumix med
möjlighet till 30x optisk zoom för att dokumentera intressanta observationer. De foton
som finns i denna artikel är tagna med den
kameran. Möjligheten att upptäcka riktigt
sällsynta fåglar finns ju alltid och då är det väsentligt med fotodokumentation om man ska
kunna övertyga en raritetskommitté.
Det anspråkslösa företaget att kliva ut genom
dörren i sin bostad och vandra en promenad
direkt i anslutning till bostaden och få en fin
fågelupplevelse är något att rekommendera
och att ta vara på.

Havsörnens predation
på skräntärnor i Bråviken, Srm och Ög
Text: Jan Gustafsson, Ulrik Lötberg och Henrik Andersson
Inledning

Vi har genom åren noterat att vi har haft flera
olika predatorer på ägg och ungar av skräntärna. Nu under 2019 fick vi möjligheten att
dokumentera hur predationen går till från
havsörn genom att vi fått tillstånd att ha en
webbkamera utplacerad på en av häckningsöarna i Bråviken. Kameran fungerar så att den
tar bilder kontinuerligt och vi kan då i realtid
sitta och studera händelseförloppet på ön. Vi
kan också backa tillbaka i tiden för att se hur
det varit i de perioder som vi inte har haft
möjlighet att sitta och följa det hela ”live”. I
denna artikel beskriver vi bl.a. hur en predation från havsörn går till utifrån de kamerabilder vi kunnat studera för 2019. Vi gör också
en analys/hypotes om varför havsörnen besöker kolonin av häckande skräntärnor vid olika
tider under häckningssäsongen 2019.
Havsörn besöker skräntärnekolonin

Webbkameran placerades ut på ön Hållen i
slutet av juni. På ön hade många skräntärnepar lagt om efter att ha blivit predaterade av
havsörn på andra intilliggande häckningsöar
under andra halvan av maj. På ön där kameran
placerades hade det skett en större omläggning och när kameran placerades ut började
det närma sig kläckning för en del av paren.
Under den första tiden när det bara var ägg
hos fåglarna var det inga havsörnar som besökte kolonin. Efter att kläckningen inletts så
dröjde det ytterligare några dagar innan de
första besöken av havsörn gjordes i koloniområdet. Besöken kunde noteras på plötsliga
oförklarliga uppflog på ön, men i första läget
landade inga örnar i kolonin. När de första
kläckta ungarna hade blivit några veckor och
det började ”krylla” av ungar i olika åldrar så
började predationsbesöken av havsörn.
Med hjälp av webbkameran gick det att se
hur predationen gick till och det gick alltså

inte till som vi hade förväntat oss. Det kunde
konstateras att det alltid var adulta havsörnar,
ibland en men ofta två åt gången som gjorde
räder på ön minst en gång varje dygn, oftast
under sena kvällar. Man fick intrycket att de
två örnarna var ett par. Man hade kunnat föreställa sig hur örnen kanske snabbt gör en inflygning och grabbar tag i en unge och flyger
iväg, men det visade sig att jaktsättet var betydligt mer ”lojt”. Örnarna landade ofta högt
på ön och sonderade terrängen, vandrade omkring för att kolla av läget och spana in byten.
Örnen gjorde sedan en kort snabb flygtur, eller sprang, till där det låg en unge och tryckte.
Ungen hade inte en chans att fly. Örnen åt
vissa gånger upp ungen direkt, men ett antal
gånger flög den iväg med bytet. När de adulta
örnarna lyfte och lämnade kolonin flög de nästan alltid i samma riktning (mot det närmaste
havsörnsboet), vilket gör att vi misstänker
att det rör sig om ett adult havsörnspar som
besökt kolonin i huvudsak. Detta förfarande
ägde sedan rum i stort sett dagligen under en
period tills inga ungar längre fanns att hämta.
Vad som hände under dygnets mörka period
vet vi inte, kameran klarar inte av att producera tolkningsbara bilder under natten, men
det skulle kunna ske besök även då.
Havsörnsbesöken i kolonin ägde oftast rum i
skymningstid av äldre fåglar (adulta), men vid
ett tillfälle kunde vi se en 3K fågel göra ett
besök. Webbkameran är av äldre modell och
ger för lite förstoring för att genom örnarnas
märkning fastställa om det var samma individer, men sannolikt är det ett fåtal örnar inblandade. Vi har genom de ungfåglar av skräntärna som fått GPS-logg kunnat följa dessa
när de blivit slagna av havsörnar till örnarnas
bon, och det vi hittills kan utläsa av detta är
att det med sannolikhet är ett adult par som
i huvudsak besöker skräntärnekolonierna i
yttre Bråviken under högsäsongen.
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Havsörnsattack tagen med webbkamera

Vad vi sedan noterat genom GPS-loggar på
skräntärneungar är att senare under häckningssäsongen sker besök av andra äldre (adulta)
havsörnar som häckar längre bort än det närmaste häckande paret. Om detta är en tillfällighet eller om det är så att havsörnsparet som
har närmast till kolonin släpper in andra örnar
mot slutet av deras egen häckningssäsong eller om det enbart är tillfälligheter som styr
detta kan vi bara spekulera om i dagsläget.
Varför besöker då havsörnen kolonin vid
vissa tider på säsongen

I denna del av artikeln gör vi en analys/hypotes varför havsörnen besöker skräntärnekolonin vid olika perioder på säsongen, det finns
perioder då det inte är någon predation från
havsörn i skräntärnekolonin.
Vid besök vid koloniöarna under 2018 (vi
stannade på behörigt avstånd) kunde en havsörn ses ”vandra” omkring bland bon där det i
detta skede bara var ägg i redena. Iakttagelser
med webbkamera i andra kolonier i Sverige
har visat att örnarna kan gå omkring i kolonin
och ”stå och lyssna” vid bona. När skräntärnefostren är större så låter de från de okläckta
äggen. De erfarna örnarna har lärt sig att det
är liten idé att äta ägg som är i ett tidigt stadie av häckningen. När fostren utvecklats och
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närmar sig kläckning så får örnarna i sig mer
av sitt byte. Ägg med foster går bara sönder
och innehållet rinner ut i sanden. Vid besöket 2018 kunde vi konstatera, när vi landat på
häckningsön, att inga ägg blivit predaterade
vid detta örnbesök.
Men hur var det nu 2019?

Vid besök under andra halvan av maj kunde
det konstateras att de häckande skräntärnorna
återfanns på två öar, Yttre Benskären, södra
ön (Ög) samt på Långa Hållet (Srm). Den 20
maj fanns det 29 bon på Långa Hållet och på
Yttre Benskären, södra ön, 25 bon med ägg
(1-3 ägg i varje bo). På den västra spetsen av
ön Långa Hållet finns en stor koloni med fisktärna/silvertärna vilket är brukligt. På Yttre
Benskären, södra ön, hade det etablerat sig en
stor koloni av skrattmås, men också en hel del
par av fisktärna och silvertärna. På Yttre Benskären, norra ön, var det som vanligt många
par med häckande gråtrutar och något enstaka par av havstrut. På denna ö har det genom
åren, på den västra gräsbevuxna delen, hållit
till en större koloni med silvertärnor så också
detta år. Allt detta tycker vi är positivt, för då
kommer skräntärnorna få hjälp med ”bevakningen” från predator.

Under sista dagarna av maj noterar vi genom
de adulta skräntärnorna som har GPS-loggar,
bl.a. Astrid och Stella, att något har hänt något vid Yttre Benskären, södra ön, de beter
sig annorlunda än vad som varit under den
närmaste föregående tiden. Vid ett besök en
vecka in i juni kan vi konstatera att kolonin
vid Yttre Benskären havererat totalt, av de tidigare 25 bona återstår endast 4 st och kolonin av skrattmås, fisk-/silvertärna är i princip
utraderad. Vid Mellre Benskären, ögruppen
närmast väster ut från Yttre Benskären, har
det i flera år häckat och en ganska stor koloni av fisk-/silvertärna. Under 2019 har det
tillkommit en större koloni av skrattmås och
hela den lilla ön är ”nedlusad” med skrattmåsoch fisk-/silvertärnebon. Skräntärneparet är
också på plats, nu med två ganska stora ungar
som blev både ring- och färgmärka vid besöket i början av juni.
Vid besöket i början på juni på Långa Hållet,
kan vi konstatera att ungefär 1/3 av bona har
plundrats men att det finns också en hel del
ungar kvar som då blir ring- och färgmärkta.

Av de skräntärnor som fått sina häckningar
förstörda väljer de flesta att genomföra en
ny häckning på ön Hållen i Södermanland,
endast några hundra meter söder om Långa
Hållet, och ett mindre antal väljer istället att
genomföra en ny häckning Yttre Benskärens
norra ö.
Tyvärr visar det sig att dessa sena häckningar
blir plundrade av havsörn under främst andra
halvan av juli.
Men glädjande kan vi också konstatera att av
de skräntärneungar som ringmärktes på Långa
Hållet var det ett flertal som blev flygga. Detta kan bl.a. konstateras genom att fyra stora
ungar försågs med GPS-loggar i slutet av juni
på Långa Hållet och samtliga av dessa blev
flygga och lämnade koloniområdet i mitten av
juli. De GPS-loggar som sattes på en ungfågel
på Hållen och en på Yttre Benskären, norra
ön, blev båda slagna av havsörn vilket även
stämde för övriga skräntärneungar på dessa
båda öar.

Havsörn
Foto: Leif Nyström, www.leifnystrom.com
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Skräntärna med GPS-logg, Foto: Leif Nyström, www.leifnystrom.com

Ungfåglarnas resa
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Vart är vi på väg?
- 4 unga skräntärnors första resa genom
Europa på väg mot varmare vinterkvarter
Text: Jan Gustafsson, Ulrik Lötberg och Henrik Andersson
Under 2019 märktes sex årsungar med GPSlogg i vårt projekt i yttre Bråviken. En GPSlogg är en liten sändare som sätts i en sele på
ryggen och rapporterar fågelns position med
jämna mellanrum. Här redovisar vi den data
vi fick in över de flygrutter de tog efter att
de blivit flygga. Av dessa sex individer så blev
fyra flygga och påbörjade en resa till en övervintringslokal. Merparten av årets ungar blev
slagna av havsörn så vi hade tur att bara två
av de loggförsedda ungarna aldrig kom att
lämna sin födelseö. Loggarna fungerar tyvärr
inte i de afrikanska länderna där de övervintrar, men de har gett mycket information under resrutten. Våra skräntärnor har även fått
en stål- och färgring, färgringen är röd med
vit text och har en kod vilka vi då döpt dessa
ungfåglar till i denna redovisning.
Ungfågeln H1T

Fågeln är född i maj och uppväxt på ön Långa
Hållet i Södermanlands län. Den försågs med
GPS-logg strax innan den blev flygg den 8/7.
Den uppehöll sig först en längre period i sjön
Yngaren strax öster om Björkvik i Södermanland. Sannolikt hade den sällskap av sina föräldrar. Resan söderut tog fart den 20/8 och
från Yngaren drar den söderut längs med Sveriges ostkust. Den tar sikte på Ölands norra
udde och följer i huvudsak östra Öland. När
den närmade sig södra Öland, vid Alby, svängde den av mot sydväst och kom sedan till Albrunna på västra sidan av Öland. Senare, den
21/8 direkt ut över havet och sträckriktningen
är nu sydväst. Vid passagen av Borgholm gick
den på den norra sidan och ner i fortsatt sydvästlig riktning. Målet visar sig vara Rügen i
Tyskland och landskapet runt Hiddensee. Här
kom fågeln att tillbringa en lång tid, nästan
6 veckor, innan resan återigen tog fart. Nu är
riktning sydost och vidare ner genom Polen.
Sedan tog sig in i östligaste Tjeckien, nu med
sydlig riktning och in i Slovakien. Fortsatt

sydlig för att ta sig in i Ungern och vidare ner
mot Zagreb i Kroatien och in i Slovenien. Här
fortsatte den i västlig riktning ut till kusten
av Adriatiska havet och den Slovenska staden
Koper.
Den 2/10 tar sig fågeln över till Italienska ostkusten, passerar Venedig och fortsatte utmed
kusten innan den kom fram till Po-deltat. Den
stannar i deltat under 3 veckor. När resan tog
fart igen blev det i syd- sydvästlig riktning
över Italien och ut över havet för att passera Sardinien på dess östra sida och fortsatt
riktning mot söder och Tunisien. Den nådde
Afrikas nordkust strax väster om Bizerte. Resan fortsatte ett tag in över land innan det bar
av österut mot kusten där fågeln återigen tog
sikte på söder. Den följde i stort den tunisiska
kusten söderut tills den kom till Gabesbukten i Tunisien kring den 28/10. Här tappade
vi kontakten med fågeln, sannolikt med anledning av avsaknad av GSM-master i dessa
länder. Genom data kring andra individer vet
vi dock att merparten av skräntärnorna flyger
vidare över Saharaöknen, endera söderut eller
mot Afrikas västkust. Vinterkvarteren är just
länder på afrikanska västkusten såsom Gambia och Senegal.
Efter att H1T flugit över Saharaöknen ser vi
att under resten av året 2019 har den befunnit sig i centrala Mali.
Ungfågeln H41

Fågeln är född och uppväxt på ön Långa Hållet i Bråviken i Södermanlands län. Den försågs med GPS-logg strax innan den blev flygg
den 12 juli. Den tog sig efter en knapp vecka
direkt till sjöarna Tåkern och Hornborgarsjön
där den uppehöll sig ganska länge. Först 1
vecka senare drog den vidare till södra Vättern för att sedan flyga rakt söderut genom
Sverige. Strax väster om Sölvesborg flög den
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ut i Hanöbukten och följde sedan i stort sett
Skånes östkust söderut. Vid Sandhammaren
gick färden ut över havet i rak sydlig riktning
för att ta sikte på landskapet runt Hiddensee
i Tyskland där den ankom den 25/7. Här blev
det ett kortare stopp för att fylla på depåerna,
men tog sig tämligen omgående lite längre söderut nordost om Anklam.

H1T

H41

HU0

HU3
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När fågeln sedan lämnade detta område blev
det i riktning mot sydost i full fart genom
Polen. Passerade genom östligaste Slovakien,
sedan in i gränslandet mellan Ungern och
Ukraina. Den följde sedan Rumäniens norra
gräns mot Ukraina österut. För att i nordöstra
Rumänien gira ner mot sydost och komma in i
södra Moldavien. Där blev det överfart in mot
Ukrainas absolut sydligaste delar i gränslandet
mot Rumänien. In i Rumänien för att sedan
hamna i området vid Svarta Havet där Donau
har sitt utlopp. Här blir individen kvar ett tag
tills vi noterar att sändaren slutat fungera den
18 september. Sannolikt har fågeln blivit avlivad/skjuten alternativt tagen av en predator
i området.
Ungfågeln HU0

Fågeln är född och uppväxt på ön Långa Hållet
i Södermanlands län. Den försågs med GPSlogg strax innan den blev flygg. Den uppehöll
sig länge tid i Strandstuviken i Nyköping och
gjorde flera turer ut i Oxelösunds ytterskärgård mellan Källskären och Hävringe. Senare
tog den sig till Tåkern där den stannade ett
tag. När resan från Sverige startade den 4/8
sker det söderut över Vättern. Den flög ut i
Hanöbukten söder om Åhus i Skåne, följde
Skånes ostkust ner till Sandhammaren.
Resan ut ur Sverige sker den 5/8 strax öster
om Trelleborg och ner till landskapet runt
Hiddensee, Tyskland. Här tillbringade fågeln
nästan 5 veckor innan resan återigen tar fart.
Rutten gick vidare sydväst genom Tyskland,
följde gränsen mellan Tyskland och Frankrike
och flög in i vid Basel i Schweiz. Sedan vidare
in mot franska Grenoble och vidare mot Medelhavskusten och Camargue nära Marseille.
Den stannar en vecka i Camargue.
Därefter fortsätter färden mot spanska kusten den 17/9 och passerar sedan Barcelona
och till Valencia. Här vek fågeln av in över
land i sydvästlig riktning, målet visade sig vara
Cadiz som ligger intill Spaniens sydspets dit

den anländer den 19/9. Strax öster om staden
finns stora dammsystem och här bestämde sig
individen att övervintra. Fågeln är fortfarande
kvar i området när detta skrivs i början på februari.
Ungfågeln HU3

Fågeln är född och uppväxt på ön Långa Hållet i Södermanlands län. Den försågs med
GPS-logg strax innan den blev flygg 11/7.
Individen uppehöll sig i Bråviken och sedan
i Strandstuviken, Nyköping. När resan tog
fart den 1/8 gick det i sydostlig riktning över
Gotland och möter land i norra delen av Litauen. Flög sedan söderut och in i enklaven
av Ryssland innan den går in i östligaste Polen. Flyttningen fortsatte i sydostlig riktning
in i Vitryssland och sedan genom Ukraina
tills fågeln når gränstrakterna mellan Ukraina
och Moldavien. Därifrån söderut genom östra
Moldavien och sedan in i Ukraina igen. Den
5/8 tar den sig till nationalparken Tuzlovski
Lagoons National Park, Donau deltat. Här
blev fågeln kvar en längre tid.

där fåglarna äter upp sig. Vi ser också att den
europeiska kontinenten ofta passeras i en flygning från södra Östersjökusten ner till Medelhavet/Svarta havet och under denna flygning
görs ofta bara något kort stopp på en 1-3 h i
någon sjö/flod. Flyttningen från Östersjön ner
till Medelhavet/Svarthavet tar ofta 2 dagar.
Med hjälp av bland annat loggarna har vi kunnat konstatera att havsörnen är ett stort hot
innan ungarna ens blir flygga och att det även
är farofyllt att rasta i östra Europa. Av de sex
ungfåglar som fick GPS-logg i Bråviken är det
åtminstone en som lever nu i februari 2020.
Vår förhoppning är att även den fågel som tog
sig till norra Afrika innan vi tappade kontakten
med den är vid liv. Vi har sedan tidigare märkt
även vuxna individer som vi förhoppningsvis
kommer få förnyad kontakt med 2020.

GPS-logg
Foto: Jan Gustafsson

När resan mot övervintring åter tar fart nästan
13 veckor senare, den 31/10, blev det söderut
utmed Svarta havets kust. Kusten av Rumänien och Bulgarien passerades innan den vek av
över fastlandet vid bulgariska Burgas. Resan
gick vidare en bit in i landet innan det blev en
sydlig gir ner till de allra västligaste delarna av
Turkiet. Resan gick sedan vidare in i Grekland
och mot havet i söder. Individen fortsatte mot
sydväst mot Lamia i Grekland. Här stannade
fågeln ett tag innan den fortsatte söderut till
den allra sydligaste spetsen av ön Kithira. Här
vände fågeln plötsligt tillbaka norrut, vi tror
den mötte ett rejält oväder och tog sig upp
till området söder om Agrinio. Här mötte individen sannolikt sitt öde för loggen slutar ge
signal den 30 november. Vi befarar att den
blev skjuten.
Sammanfattning

Som ni förstått har de logg-försedda fåglarna
från Bråviksprojektet gett oss mycket ny information. Till exempel hur den unga fågeln
så fort den blir flygg lämnar häckningsområdet och uppsöker större sjöar eller vikar innan den är redo för att påbörja sin flytt mot
vinterkvarteren. Vi har kunnat konstatera
att en del flyger ner mot Spanien och andra
mot Grekland. Vi har kunnat lokalisera viktiga rast-/födosökslokaler under flygrutterna
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Astrid, Östra Gröskärsklabben 2018
Foto: Jan Karlsson
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Bli bekant med
skräntärnan Astrid
från Bråviken

Text: Ulrik Lötberg, Jan Gustafsson och Henrik Andersson

Astrids resa genom åren
Vi har under många år varit engagerade i de rödlistade skräntärnorna som häckar
i yttre Bråviken. Ringmärkning har skett under flera år, men på senare år har vi även
försökt sätta GPS-loggar på både vuxna och ungar. Vi har nu följt Astrid sedan 2017, i
denna artikel får ni veta lite mer om vad Astrid gjort under de tre säsonger som förflutit.
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2017

Den 2 juni 2017 begav vi oss till yttre Bråviken
där vi kände till att två kolonier fanns. Syftet var att fånga vuxna skräntärnor och montera GPS-loggar på dem för att få en bättre
bild över var de söker föda åt sina ungar, men
också rutter för flyttning och övervintringslokaler. Vi lyckades fånga in två på Långa Hållet
i Södermanland och tre på Yttre Benskären i
Östergötland. En av de vuxna skräntärnorna
fick namnet Astrid och hon skulle visa sig bli
lite extra intressant att studera. Hon försågs
med färgringen KA00 en vecka innan hennes ungar kläcktes. Tyvärr förlorade Astrid
sina ungar av okänd anledning. Sannolikt på
grund av den misslyckade häckningen uppvisade Astrid ett mer ovanligt beteende där
hon gjorde långa flygturer och besökte andra
kolonier av skräntärna.
Den 23 juni genomförde Astrid en dagstur till Stockholm och vidare till Strängnäs.
Denna tur kan förefalla något udda då Astrid
inte passerade över några kända områden där
andra skräntärnor brukar uppehålla sig, det
tyder på att det var en ren transportflygning.
Den 27 juni gjorde hon en rundtur i ytterdelen av Stockholms skärgård, där hon vände i
höjd med Möja. Turen genomfördes säkerligen för att leta efter andra skräntärnor i detta
område och gissningsvis för att se hur utfallet
av deras häckning blev.
Redan den 14 juli flög Astrid till ön Rügen
i norra Tyskland. Områdena runt Rügen och
österut bort till Świnoujście i Polen som utgör
Östersjöns mest välkända område för flyttande/rastande skräntärnor. Hon uppehöll sig där
några dagar. Fem dagar senare flög hon tillbaka norrut till Bråviken och även sjön Yngaren.
Att flyga norrut igen kan tyckas besynnerligt,
men vi har sett detta fenomen även tidigare.
Skräntärnor som misslyckats med häckningen
gör ofta långa utflykter men återvänder gärna
till hemkolonin innan den slutgiltiga flyttningen till övervintringsområdena. Tärnan
Astrid är dock lite extrem med tanke på de
distanser hon tillryggalägger.
Den 22 juli flög Astrid återigen ned till ön
Rügen i norra Tyskland. Denna gång för att
stanna lite längre tid. En vecka in i augusti flög
tärnan vidare söderut mot sydvästra Tyskland.
Hon spenderade natten i ett litet träsk utanför
orten Reichelsheim, norr om Frankfurt. Mor164 | Det sörmländska fågelåret 2019

gonen därpå fortsatte hon ned till Camargue
i Frankrike. Färden gick via Genèvesjön och
flygtiden för sträckan var 38 timmar. Den 13
augusti gör Astrid ett retursträck tillbaka till
ön Rügen. Färden går via Mont Blanc och tar
då 34 timmar.
Den 27 augusti lämnade hon Rügen och drog
mot Tunisien. Denna gång valde hon en rutt
som går längre österut över Tjeckien och
Österrike, för att sedan tvära in över Italien.
Färden gick i huvudsak väster om Italien rakt
söderut till Tunisien. Detta är en 42 timmars
nonstopflygning. Hon undviker därmed kända orosplatser för flyttfåglar såsom Malta och
Sicilien där det skjuts mycket fågel. Efter en
dryg månads rastande i Gabesbukten i Tunisien lyfte Astrid den 2 oktober och drog in
över Sahara för att flyga i riktning mot känd
övervintringslokal vid Nigerdeltat i Mali. Efter 16,5 timmars flygande tvingas Astrid dock
vända tillbaka mot Gabesbukten. Återfärden
till kusten går fortare och efter 11 timmar
landade hon i sydligaste delen av Gabesbukten igen. Skillnaderna i hastighet antyder att
hon hamnat i oväder och det kan ha varit en
sandstorm som tvingade henne att vända.
Efter knappt två veckor är det dags att ge sig
av igen. Astrid lyfte på kvällen och flög med
kurs Nigerdeltat i Mali. Den här gången gick
det bättre och hon landade efter knappt 60
timmars nonstopflygning i norra delarna av
Malideltat. Färden över Sahara går på omkring 4 000 meters höjd. Bergen som passeras
är bara ca 1300-1400 meter höga så hon flyger betydligt högre än marknivån då hon passerar öknen. Kanske drog hon lärdom och flög
högre för att undvika sandstormarna.
Efter två veckors rastning i Mali bestämde
sig Astrid för att röra på sig igen. Den 1 november gick färden rakt västerut och slutade i
gränsfloden mellan Senegal och Mauretanien.
Dit tog hon sig på 26 timmars flygning. Hon
flyttade sig över tid allt längre och längre ut
mot mynningen av floden vid Atlantkusten.
Efter en månad i Senegal hade Astrid uppenbart tröttnat på denna lokal och den 29
november flög hon tillbaka till sydvästligaste
Nigerdeltat. Även denna gång tog resan ungefär ett dygn. Här stannade Astrid sedan tills
hon långt senare bestämmer sig för att flyga
norrut igen.

2018

se att den minsta av hennes ungar låg död
vid redet, men den andra ungen var vid god
vigör. Som ni kommer ihåg var det extremt
varmt denna sommar och det kan vara så att
den döda ungen inte klarade den varma och
torra perioden av just den anledningen. I mitten av juli månad såg vi att Astrid återigen
betedde sig annorlunda än vad hon borde om
hon hade en unge att föda upp. Vi besökte
ön igen den 18 juli och konstaterade då att
den tidigare döda ungen låg kvar och att den
större ungen nu var försvunnen. Vi hade inte
någon kontakt vid besöket med varken Astrid
eller hennes make. Vi konstaterade att Astrid
återigen misslyckats med sin häckning. Astrid
gör senare som föregående vinter. Hon reste
till västra Afrika för övervintring.

Skräntärnor
Foto: Karl Ingvarson

2019

Vi gör här en kortare redovisning för Astrids
tid i Bråviken. Astrid anlände under våren till
Bråviken som vanligt och inleder en häckning
i området. Tyvärr blev det återigen en predation som gör att Astrid flackar omkring i
Sörmland och Östergötland tills hon gör ett
nytt försök till häckning. Vi kunde med hjälp
av GPS-loggen i juni registrera att hon nu valt
en ö längre ut i Bråviken. Vi kunde vid besök
på ön Östra Gröskärsklabben se att ön hon
valt huserar en väldigt stor mängd häckande
vitfågel. Här fanns hundratals par av skrattmås, fisktärna och silvertärna, enstaka fiskmåspar, samt Astrid med make, alltså endast
ett par av skräntärna. Här kläcker Astrid fram
två ungar. Tyvärr kunde vi vid ett besök i juli

Ett nytt spännande år i Bråviken för Astrid
inleddes när hon kom tillbaka till ön Långa
Hållet för att inleda en häckning. Ön utsätts
tyvärr för predation redan i månadsskiftet maj
– juni men det blir inte en total utradering av
kolonin. Astrid har tur och lyckas att få fram
flygg unge/ungar. Detta kan vi se genom hennes beteende under häckningssäsongen genom den GPS-logg hon bär. När häckningen
avslutades övervintrade hon återigen i västra
Afrika. Den 5 november befinner sig Astrid i
mynningsdeltat för gränsfloden mellan Senegal och Mauretanien alldeles norr om orten
Saint Louis.
Var är då de fyra andra vuxna skräntärnorna
som fick GPS-logg vid samma tillfälle som
Astrid

En av dem avled under vintern 2017 – 2018.
De andra tre har varje år återkommit till Bråviken och påbörjat häckning, tyvärr med dåliga
häckningsresultat. En del av de afrikanska länder svenska skräntärnor övervintrar i har dålig
eller i ingen utbyggd GSM vilket betyder att
vi inte har fullständig kontakt med dem vintertid. I månadsskiftet oktober november befann sig dock KA01 och KA02 i Nigerdeltat
i Mali. KA04 befann sig i mynningsdeltat för
gränsfloden mellan Senegal och Mauretanien
alldeles norr om orten Saint Louis.
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Skräntärna
Foto: Leif Nyström, www.leifnystrom.com
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Hur har häckningarna
gått för skräntärnorna i Bråviken
Text: Ulrik Lötberg, Jan Gustafsson, Henrik Andersson
Över tiden så har det gått relativt bra för
skräntärnorna i Bråviken fram t.o.m. 2016. De
bytte ofta öar men häckningen lyckades ganska bra på åtminstone någon av öarna där de
häckade. En genomgående tråd är att tärnorna
nästan alltid har häckat på Långa Hållet och
det är på denna ö som det gått bäst. De flesta
flygga ungarna kommer från Långa Hållet.
Från 2017 minskar överlevnaden bland skräntärneungarna betydligt. Före 2017 var det i
huvudsak mink som predaterade skräntärnorna, men från 2017 är det istället havsörn som
står för huvuddelen av predationen. Häckningsframgången syns i nedanstående grafer.
Grafen visar första gången en ungfågel född
ett visst år har avlästs. Antalet häckningar visar hur många häckningar som gjorts, det visar
inte antal par, då många par har lagt om och
detta gäller speciellt då man lägger samman
antalet häckningar mellan öarna då många av
tärnorna har valt att lägga om.
Åren 2013, 2015 och 2016 var överlevnaden
bland ungfåglarna mycket god. Även 2014 var
det skapligt bra överlevnad på ungarna. De senaste åren har överlevnaden sjunkit högst betydligt även om 2019 års resultat ger lite hopp
om framtiden för skräntärnan i Yttre Bråvi-

ken. Under 2019 blev häckningarna på Långa
Hållet under andra mitten av maj utsatta för
predation så nästan hälften av bona försvann.
Men därefter blev det lugnare på ön och de
flesta bon som var kvar i slutat av maj blev det
stora ungar i. På resterande öar så misslyckades häckningar i stort sett totalt som de gjort
de senaste åren. Vad skiljde då ut 2019 mot
de två föregående åren? Under 2019 var det
mycket stora kolonier med skrattmås och fisk/
silvertärna vid Mellre Benskären. Kan mycket
väl vara så att örnarna valde denna ö som huvudsakligt födosöksområde under juni, vilket
gjorde att för häckningarna på Långa Hållet
som startade tidigt (början av maj) hann ungar bli stora och de flög innan örnarna återigen började predatera Hållen/Långa Hållet.
Trenden för skräntärnorna i Bråviken är inte
positiv, men vi får hoppas att förbättrad häckningsframgång kan leda till att antalet tärnor
ökar igen.
Det vi kan konstatera är hur viktig den första
fasen i skräntärnornas häckning är. Om de inte
behöver lägga om så ökar chanserna för att få
flygga ungar betydligt då dessa då växer upp
då det finns som mest med andra fågelungar
i skärgården.

Antal häckande par Yttre Bråviken
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Färgerna i graferna är:
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Långa Hållet, Bråviken
År

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Antal häck- Ringningar
märkta
ungar

0
100
62
30
76
33
60
61
29

Ungfåglar avlästa första gången år

Färg
Uppskattat Ungfåglar 2011
ringmärkta antal flygga avlästa
ungar
ungar
under första
höstflyttningen

17
116
37
110
63
73
12
41

9
102
36
103
54
64
10
35

2
30
3
50
7
10
3
12

0
0
13
0
8
5
2
0
4

Hållen, Bråviken
År

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

20
86

5
47

60
8

115
40

85
36

3
0

Antal häck- Ringningar
märkta
ungar

0
0
16
32
5
1
0
1
1

2014

2015

2016

1

13

2017

1

1
8

2018

1
1
4
2
2

1
5

2019

Totalt

2

1

1
1

2
2
2
4

Färg
Uppskattat Ungfåglar 2011
ringmärkta antal flygga avlästa
ungar
ungar
under första
höstflyttningen
0
2
0
0
0
0
0
1
0

Risskären, Bråviken
År

2013

0
1
18
2
16
10
4
0
4

Ungfåglar avlästa första gången år

Antal häck- Ringningar
märkta
ungar

110
55
0
0
0
0
0
66
24

2012

2012

0

2013

2

2014

2015

1

2016

2017

2018

2

2019

Totalt

1

1

0

0
6
0
0
0
0
0
1
0

Ungfåglar avlästa första gången år

Färg
Uppskattat Ungfåglar 2011
ringmärkta antal flygga avlästa
ungar
ungar
under första
höstflyttningen

22
55
7
0

22
55
6

9
45
2
0

1
0

1

1
0
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0
0
1
1
0
0
0
0
0

2012

2013

2014

1

2015

1
1

2016

1

2017

1

2018

2

2019

1
4

Totalt

0
0
3
9
0
0
0
0
0

Yttre Benskären, Bråviken
År

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Antal häck- Ringningar
märkta
ungar

0
0
0
0
9
53
28
8
35

Ungfåglar avlästa första gången år

Färg
Uppskattat Ungfåglar 2011
ringmärkta antal flygga avlästa
ungar
ungar
under första
höstflyttningen

10
71
35
7
9

9
66
31
6
9

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Antal häck- Ringningar
märkta
ungar

110
155
78
62
90
87
88
136
89

7
25
5
0
0

2014

2015

2016

1

2017

4

2018

2019

2
1

Totalt

0
0
0
0
1
8
1
0
0

2

Ungfåglar avlästa första gången år

Färg
Uppskattat Ungfåglar 2011
ringmärkta antal flygga avlästa
ungar
ungar
under första
höstflyttningen

20
103
138
92
127
134
108
135
90

2013

0
0
0
0
1
4
1
0
0

Total Yttre Bråviken
År

2012

5
56
124
91
118
120
95
102
80

60
10
39
48
59
32
15
7
12

0
2
14
1
9
9
3
1
4

2012

2013

2

1
14

2014

2015

1
1
1

2016

2

2017

1
1
1
9

2
9

2018

1
3
4
4
3

2019

1
3
4
1
1

Totalt

1
2
4
2
1
4

1

0
7
21
11
17
18
5
2
4

Total yttre Bråviken
År
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Långa Hållet

Hållen
70
62
30
76
33
43
61
27

Risskären
110
55

4
24

Mellre Benskären

16
32
5
1
1
1

Yttre Benskären
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Total

9
53
28
8
4

111
126
79
63
91
88
72
75
57

Föreningen Södermanlands Ornitologer | 169

Håll utkik

efter denna blomma när du skådar!

Den invasiva växten kotula har blivit ett
problem på många havsstrandängar i södra
Sverige. På kort tid kan den sprida sig över
stora arealer och konkurrera ut strandängens
naturliga flora. Förra året upptäcktes växten
vid Horns båtvarv och vid Strandstuviken i
Nyköping. Risken finns att den kommer att
dyka upp och expandera på fler strandängar
i länet.
Hjälp oss och rapportera in på Artportalen

Kan du hjälpa oss att hålla utkik efter denna
växt när du skådar vid länets strandängar?
Kotulan blir cirka 10 cm hög, har en lysande
gul knappliknande blomställning och blommar sent in på hösten. Den doftar av citrus
och kamfer. Ju tidigare vi upptäckter växten,
desto större chans har vi att kunna bekämpa

den. På många håll i södra Sverige har man
gett upp kampen mot kotulan och växten har
brett ut sig på strandängarna på bekostnad av
den biologiska mångfalden. Om du ser kotula
när du är ute och skådar så rapportera in på
Artportalen och kontakta gärna någon av nedanstående.
Per Flodin
Per.flodin@lansstyrelsen.se
010-2234287
Hans Sandberg
Hans.sandberg@lansstyrelsen.se
010-2234311
Martin Lindqvist
Martin.lindqvist@lansstyrelsen.se
010-2234304

Bildtext: Den sydafrikanska växten kotula (Cotula coronopifolia) har blivit ett problem på många strandängar
i Sverige då den sprider sig fort och bildar ensartade växtsamhällen. Nu sprider sig växten i Södermanland.
Foto: Per Flodin
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Sibirisk piplärka
på Hävringe 20/10-2019 – Ny art för rapportområdet
Text: Kalle Brinell och Niklas Liljebäck
Prognosen såg lovande ut med ett högtryck öster
om oss, en smal korridor med SO-vindar och bra
sträckväder över Östersjön upp mot Sörmland
och med en regnfront på den svenska sidan utav
baljan. Vi såg med stor entusiasm på prognosen
och ju närmre dagen vi kom, ju bättre såg det ut
att kunna bli. Frågan man alltid måste ställa sig
är: När händer det? Igår, idag, imorgon, om en
vecka? Vi kom fram till ett sent beslut på kvällen
om att ”ok, vi åker ut imorgon”. Sagt och gjort, jag
tog bilen och lämnade Tierp sent samma kväll.
Väl i mörkret nere i Oxelösunds hamn så kunde
vi snabbt konstatera att regnet vräkte ner. Nästan
på gränsen till lite väl dåligt väder. Hade vi gjort
en missbedömning? Hade regnet kommit för tidigt? Oavsett vad, här ställer vi inte in någonting.
På med regnstället, dra på smilbandet och kör,
helt enkelt. Väl i båten och efter en snabb uppdatering med några radarbilder, så insåg vi snart
att regnet låg som en ”vägg” längs med kusten
och att det inte var någon nederbörd ute i ytterskärgården. I och med SO-vinden och svårigheten att ankra vid vissa utsatta kobbar, så var målet
helt och hållet inställt på Hävringe.

om och säger ”Sib pip! Det där måste ha vart
en sib pip!”. Helt plötsligt hörs ett lock till och
Niklas hör det också bättre.
Vart sitter fågeln? Flyger den? Ett avlägset lock
till och strax därpå ytterligare ett! Fågeln lokaliseras till björkdungen öster om lotsvillan. Niklas
drar fram telefonen snabbare än Lucky Luke och
spelar upp just sibirisk piplärka med en förberedd ljudfil (man vet aldrig när det flyger förbi
en sibirisk piplärka). Fågeln reagerar som att den
inte har träffat en kompis på flera veckor, lyfter
och flyger rakt emot oss. Nu hörs fågeln också
riktigt bra. Niklas svordomar när fågeln skriker
till kan nästan tolkas som att artbestämningen att
spikad. I folkmun är det accepterat att lätena hos
sibirisk piplärka är mycket lika trädpiplärkans,
men i verkligheten så hör man faktiskt när situationen är på allvar.

I hamnen på Hävringe så kunde man ganska
omgående få känslan av att det inte var någon
nedfallsdag - helt enkelt inga mängder med fågel.
Dock är det inget man behöver hänga läpp över
runt den 20:e oktober, då det som regel är för
sent för stora toppdagar med rödhake och kungsfågel. Men tacka för det, då det mest blir ”sallad”
utav allt ihop om det är för mycket fågel. Hellre
att man har färre fåglar av högre kvalité och att
rariteterna är lättare att hitta.

Fördelen med att ha skådat sträck sedan minnet
lärde sig att lagra saker, är att man trots allt har en
viss finess att kunna få in flygande fåglar på nära
håll i tubkikaren. Jag följer fågeln när den flyger
runt, på låg höjd och nära ovanför aldungen nedanför lotsvillan. Bakom mig står Niklas och upprepar sig, likt en LP-skiva som hakat upp sig, något osammanhängande i stil med ”landa, landa,
landa, landa då!”. Fågeln är på god väg att fälla
ett par ggr i topparna på träden. Grenarna rör sig
dock i vinden och den hittar liksom inte riktigt
fotfäste, så ytterligare ett ärovarv i luften innan
den drar österut och fäller nere i svackan centralt
på ön. Obsen i tub är tillräckligt bra för att säkra
karaktärer, medan Niklas bara ser en mörk piplärka mot grå bakgrund i handkikaren.

Jag tog tuben och Niklas kameran. Vi knatade för
ovanlighetens skull gemensamt upp mot lotsvillan. Normalt sett så attackerar vi dungarna från
varsin flank innan vi möts på mitten av ön, men
så alltså inte idag. Precis innan vi når den östra
husknuten på lotsvillan, tycker jag mig höra ett
bekant läte som jag nyligen dessutom haft kontakt med på ön Björn i Norduppland. Ett vasst,
nästan skärande, högfrekvent ”spii”. Jag stannar
till, tittar mot Niklas som går ett par meter bak-

Hack i häl är vi. Väl på plats så sitter fågeln återigen och lockar frekvent någonstans på marken.
Jag hinner precis få syn på fågeln, vilket den förmodligen inser, och den lyfter. Piplärkan flyger
runt oss ett par varv innan den slutligen hakar
på en flock bofinkar och sträcker målmedvetet
rätt ut över havet i riktning in mot Oxelösund.
Jag följer fågeln i tubkikaren tills att den upplevs
som en molekyl i kikarfältet. Snipp, snapp, snut så var sagan slut.
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Större strandpipare
Foto: Kalle Brinell
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Vårfenologi
Del 1, januari – mars

Text: Kalle Brinell
Vad är fenologi? Det är läran om hur naturen
förändras över årstiderna. I denna artikel (del 1
av 3) väljer jag att fokusera på vårfenologi hos
framförallt tidiga väderflyttare och i synnerhet
på arter som dyker upp redan i februari-mars.
Sedan år 2000 så har Rrk Sörmland inte bara
sammanställt vårfåglarnas ankomst, utan även
när fåglarna lämnar oss om hösten samt hur
många vinterfynd det görs utav arter som normalt sett inte övervintrar på våra breddgrader.
Hos vissa arter så finns det dock data angående
detta ända tillbaka till år 1987. Vi har alla olika

driv inom fågelskådningen, men oavsett vad
man brinner för så är det ju svårt att förneka
glädjen över att se årets första tofsvipa, sädesärla eller att den svartvita flugsnapparen har hittat
hem till holken. Förmodligen är det som så att
vårfåglarnas ankomst är det som vi faktiskt ser
fram emot allra mest under hela året, för aldrig
har väl en grågås varit så vacker som den är i
februari? Vad vi sällan däremot kanske funderar
över är när fåglarna faktiskt anländer och om
man kan se några avvikelser över tid? I denna
artikel får ni en kort summering.
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Vi vet att fåglarna faktiskt är relativt punktliga år
efter år och av den anledningen så har Rrk Sörmland också varit noggranna med att verkligen få
det bekräftat att artbestämningen är korrekt i
de fall där rapporterna bedömts som avvikande.
Det är också av den anledningen som vissa rapporter blir markerade med ”beskrivningskrav” i
Artportalen eller att någon av oss i Rrk vill ha lite
mer information angående ett fynd. Helt enkelt
för att kontrollera att det inte är en felinmatad
rapport som egentligen gäller något annat. Det
händer nämligen titt som tätt att någon råkar
rapportera ”2 tofsvipa” istället för ”2 tofsmes”, så
ni behöver inte känna er utpekade ifall att frågan
kommer. I många fall är dock inte artbestämningen något problem, vi utgår givetvis från att
de flesta känner igen en skedand, en skräntärna
eller vet hur en kornknarr låter. Men det finns
fallgropar som man bör beakta - skogssnäppa/
grönbena, storspov/småspov, ängspiplärka/trädpiplärka eller rödstjärt/svart rödstjärt bara för att
lyfta fram några exempel.
Snö och is hindrar inte vårens primörer

Vad som är årstider för oss människor upplevs
kanske inte nödvändigtvis likadant för fåglarna.
Hösten startar strax innan midsommar alternativt i första halvan av december, lite beroende på
om man frågar en svartsnäppa eller en knölsvan.
Frågan är då när våren börjar i fåglarnas värld?
Ja, tänker man som en grågås, så är det faktiskt
redan i slutet av januari. Detta är nog förvånande
för många av oss, för visst förknippar man väl
ändå gässens ankomst med månaden mars? Det
är tyvärr inte dagens sanning numera och likt

många av dessa så kallade väderflyttare, så har
vi noterat en kraftigt tidigarelagd flyttning. Alla
gäss anländer nämligen nästan tre veckor tidigare
bara under denna korta period (år 2000-2019).
Den enda arten (om vi bortser från prutgås) som
faktiskt avviker något av de andra är märkligt nog
sädgåsen. Förvisso anländer de tidigare de också,
men bara med runt 10 dagar. Om man ska spekulera, så skulle detta kunna bero på att de anlände relativt tidigt även förr och att de trots allt
ska långt norrut och därmed inte behöver stressa
i samma utsträckning som exempelvis grågässen.
Störst skillnad hittar vi dock utan tvekan dock
hos de vitkindade gässen, som förr anlände först
i slutet av mars, men som numera tycks dyka
upp redan i slutet av februari. Här kan man nog
åtminstone delvis skylla på förändringar i artens
utberedningsområde och att de har bråttom
till sitt relativt nyetablerade häckningsområde i
Sörmlands- och Stockholms skärgård, som ju bekant ligger en bra bit söder om den ryska tundran
där de normalt sett historiskt häckar. Faktum är
dock att gässen nu anländer så pass tidigt, att det
inte är en allt för långsökt tanke att vi snart har
regelbundet övervintrande gäss i Sörmland. I alla
fall inte om det fortsätter i samma takt som det
gjort under den tidsperioden som artikeln avser.
Ska man fortsätta på temat mycket tidiga simmande fåglar, så är det väl framför allt två arter
som man först och främst kommer att tänka på
- nämligen sångsvan och gravand. Sångsvanen är
en art som faller utanför Rrk’s fenologimall utav
flera anledningar. Dels är den så talrik vintertid

Vårens primörer - Grågäss, Foto: Marie Mardla Sundin, www.flickr.com/photos/lamasuma
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att det inte görs några sammanställningar över
hur många sångsvanar som övervintrar och dels
så är det också en, nära nog, omöjlig uppgift att
avgöra när de första sångsvanarna faktiskt anländer på våren. Om vi gräver oss tillbaka i gamla
årsböcker över noteringar i Sörmland, så hittar
vi egentligen inga uppgifter alls om några stora
ansamlingar förrän i början av 1990-talet. Anledningen till detta beror såklart på att arten var
sparsammare än vad den är idag, men man kan
ändå snabbt konstatera att så gott som alla rapporter om större ansamlingar under detta decennium är koncentrerade till slutet av mars - första
veckan av april.
För att se några förändringar över tid krävs det givetvis ett verktyg som Artportalen för att kunna
göra en någorlunda rättvis analys. För att få en
bra bild av förekomsten, så är det också rimligt
att bara gå tillbaka till år 2005 när man granskar
data i Artportalen. Under denna korta tidsperiod (2005-2019) kan man trots allt notera att
det nu ses fyra gånger fler sångsvanar i januari
och att sträcktoppen har förskjutits från den 27:e
mars till den 17:e mars. Således en förskjutning
på -10 dagar. Tidsintervallet är dock blott 15 år,
varför man trots allt bör ha i beaktande att milda
vintrar och tidiga vårar starkt kan tänkas påverka
resultatet. Således bör man kanske vänta fler år,
innan man drar allt för stora slutsatser. Utvecklingen påminner dock starkt om den för sädgås.
Betydligt lättare att följa är dock en annan favorit, gravanden! Detta är en art som till och med

lämnar landets södra delar vintertid och det har
t.ex. aldrig rapporterats något vinterfynd från
vårt rapportområde. Arten är som bekant också
sparsam och rapporteras i hög grad. Därför är artens ankomst betydligt enklare att följa än exempelvis sångsvanen. I och med detta så vet vi också
om artens ankomstdatum åtminstone 33 år bak i
tiden (1987-). Gravanden är faktiskt en av de arter som visar den mest signifikanta förändringen
i hela serien. I början ut av serien så brukade de
anlända kring mitten av mars - början av april
och faktum är att inget februarifynd noterades
förrän år 2002. I direkt jämförelse med den senaste 10-årsperioden, då arten rapporterats i
denna månad under fem ut av åren och under
första marsdekaden i ytterligare tre ut av dessa år.
Tittar man på helhetsbilden så inser man också
att årets första observation har tidigarelagts från
den 28:e mars till den 25:e februari. Det är alltså
en förskjutning på -31 dagar!
För att se utveckling och/eller anländningsdatum
för övriga gäss och simänder, bläddra bak några
sidor för att se tabellen över alla arters ankomst.
Men det är kanske inte bara svanar, gäss och änder man förknippar med den riktigt tidiga våren?
Nej, det finns några arter till som också trotsar
väder och all logik. Jag tänker framför allt på tofsviporna, sånglärkorna, skogsduvorna och.. ja, hur
var det med tranorna? Det är väl ändå en medeldistansflyttare som övervintrar i Spanien och som
anländer i slutet av mars? Av de två förstnämnda
arterna ovan, så har vi data ända från 1987 och
där man kan se att de anländer 17 resp. 10 dagar
tidigare numera.

Sångsvanarna blir allt vanligare som övervintrare, Foto: Lars Sundin, www.flickr.com/photos/lamasuma
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Tabell 1. Ankomstdatum för tofsvipa i Sörmlands rapportområde 1987-2019.

Det ska väl nämnas att dessa två arter kunde komma tidigt även förr, men att det numera har blivit
mer regel än undantag att vi ser de första redan
i februari. Det som skiljer dessa två från skogsduvan, är att vinterfynd fortfarande är mycket
ovanliga och långt ifrån årliga, varför det också
är väldigt enkelt att se när de första anländer på
våren. Jag tror dock att många med mig håller
med om att skogsduvan är knepigare och att man
nästan alltid ser sin första medan det fortfarande
känns som att vintern håller sitt grepp. Faktum
är dock att rena övervintringar av skogsduva
är ganska sällsynt och att de snarare anländer
mycket tidigt, inte helt sällan redan i början av
februari och ibland förmodligen till och med i
januari. Skogsduvan är tillsammans med grågässen de två första vårtecknen. Det lustiga är dock
att skogsduvornas ankomstdatum har varit mer
stabil under den senaste 20-år-sperioden och de
verkar inte ha tidigarelagt sin ankomst med mer
än 2-3 dagar.
Vi människor är ju nästan skrämmande anpassningsbara och vi har också en tendens att väldigt
snabbt normalisera förändringar. Så hur vad det
nu med tranorna egentligen? Ja, faktum är att
mellan åren 1987-2006 anlände det tranor i februari månad under blott två av dessa tjugo år. Ja,
du läste rätt - två ut av tjugo år. På den tiden då
saker var som det skulle helt enkelt. Sedan dess
så har det ju blivit mer regel än undantag att de
första tranorna anländer redan i slutet av denna
månad och likt gässen, så ser man en tidigarelagd
ankomst med tre veckor (-21 dagar) i jämförelse
mot hur det var i slutet av 80-talet. Faktum är att
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vi nu till och med har haft ett par övervintringar,
vilket i början ut av mätserien faktiskt skulle ha
varit sensationellt även i Skåne. Det som alla dessa arter, som artikeln behandlat fram tills nu, har
gemensamt är att de ofta kommer så tidigt att
det inte är särskilt ovanligt med bakslag i vädret
som tvingar dem till att återvända söderut.
Svårövervakade arter

Bland de riktigt tidiga vårfåglarna så finns det
också ett knippe med arter som, likt sångsvanen,
regelbundet övervintrar och som det ofta därför
är svårt att avgöra när den första våranlända individen kommer. Arter detta gäller är framförallt
ejder, diverse simänder, rördrom, skäggdopping,
stare, bofink, hämpling, sävsparv och några till.
Givetvis så försöker vi att ändå notera vad vi tror
är den första fågeln av respektive art som anländer, även av dessa arter. För att få en tydligare
bild, så lär man dock göra en lite mer grundlig
sökning bland både vårfynd och vinterfynd, för
att få en klarare uppfattning - något som storleken på denna artikel inte räcker till för.
På denna lista så hittar vi också ormvråken. Hos
denna art är det betydligt lättare att göra en övervakning över vinterfynden. Det kan därför vara
värt att göra en historisk djupdykning. Första rapporten om övervintrande ormvråkar i Sörmland
gäller två exemplar i Tystberga, Nyköping under
vinter 1957-58. Därefter saknas det publicerade
observationer (finns enstaka opublicerade uppgifter i privata observationsböcker, Leif Nyström
muntligen) ändå fram till 1971 då det sågs ett
exemplar i Nyköping i mitten av januari. Således

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

alltså 13 år i följd utan publicerade vinterobservationer i rapportområdet! Observationen 1971
tycktes också vara startskottet på något som
skulle visa sig bli regelbundet, även om ingen
förmodligen kunde förutse att det skulle bli som
idag. Antalet ormvråkar vintertid var dock fortsatt lågt under hela 70-talet med 1-2 ex varje
vinter, bortsett från 1978 som sticker ut ordentligt med ett 20-tal observationer. Under 80-talet
fick vi hårsprayade kalufser, väldesignade kläder,
glamrock och än fler ormvråkar. Antalen var dock
fortsatt låga, även om observationerna nu hade
ökat till lite drygt en handfull varje vinter. Under
senare delen av 90-talet började det dock att bli
tydligare att en stor förändring var på gång med
tanke på att det, nästan från ett år till ett annat,
blev mer regel än undantag att det sågs 20-30
individer på vintern.
Att det inte slutade där, det vet vi idag. Frågan är
om antalet övervintrare fortfarande ökar, om det
har stagnerat eller rent av minskat? Den allmänna bilden hos fågelskådare i vår region tycks vara
att antalet övervintrare faktiskt skulle ha gått tillbaka något? Detta stämmer dock inte. Däremot
så har ökningen inte varit lika drastiskt under
den senaste 10-årsperioden. För att se skillnaden
i siffror så är det väl vara värt att nämna att det
sågs ca 145 ormvråkar vintertid (december och
januari) under hela 90-talet, motsvarande drygt
830 exemplar under 00-talet och slutligen 930
exemplar under 10-talet. Ökningen under de senaste 50 åren har således gått från i genomsnitt 1
till 93 ex/vinter.

När våren kommer på riktigt

På gränsen mellan vinter och vår, en tid som hos
oss är någonstans kring mitten - slutet av mars,
så börjar också allt fler av de tidiga vadarfåglar
att dyka upp. Man kan vid den här tiden på året
förvänta sig att man börjar se större strandpipare,
spelande morkullor, enkelbeckasiner, strandskator, ljungpipare, skogssnäppor och storspovar. Arterna anländer i den ordning som de står
skrivna.
En tydlig tendens bland många arter tycks vara att
ju tidigare en art brukar anlända -> desto större
förändringar i ankomstdatum har skett över tid.
Störst skillnad bland vadarna hittar vi alltså hos
de som är först ut i ledet, d.v.s. de större strandpiparna. Under den senaste 20-årsperioden, så
anländer de nästan två veckor tidigare (-13 dagar) och detta år (2019), så gjordes också rapportområdet första februarifynd genom tiderna.
Med samma utvecklingstakt är det absolut inte
omöjligt att februarifynd kommer att vara det
som är det normala i framtiden.
Morkullor och enkelbeckasiner kommer också
mycket tidigt men är, förmodligen p.g.a. arternas
vanor att vara mer svårsedda, några dagar senare
än strandpiparna. Gemensamt är att vi har data
för bägge arterna sedan år 1987 och att de kommer ungefär 10 dagar tidigare nu, mot vad de
gjorde då. Vi har också långa mätserier för de
lättbestämda medeldistansflyttarna strandskata,
skogssnäppa och storspov som alla nu kommer
5 dagar tidigare än vad de gjorde i slutet av 80talet. De två sista arterna kanske man främst
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Ormvråk
Foto: Pekka Pulsa
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förknippar med april månad, men det normala
är att de allra första dyker upp redan i de sista
dagarna av mars.
De första långdistansflyttarna

Först ut bland vad man bör klassa som långdistansflyttande fåglar är sädesärlan, som har sitt
mediandatum den 25:e mars (1987-2019). Förr
var det en klassisk art att dyka upp precis vid
månadsskiftet. Ibland i mars och ibland i april,
lite beroende på vädret. De senaste 20 åren, har
arten dock bara dykt upp först i april under tre
ut av åren och bara en gång under de senaste 10
åren. Trenden är tydlig - sädesärlorna kommer
också mycket tidigare. Faktum är att det nu inte
är helt onormalt att den första ses mellan 15-22
mars och den följer samma mönster som ett flertal väderflyttande arter. Att arten dyker upp 10
dagar tidigare jämfört med i slutet av 80-talet
skulle kanske kunna tyda på att arten övervintrar
längre norrut i högre grad än förr? Det är såklart
rena spekulationer.
Mer måttlig förändring i ankomstdatum hittar
vi hos de två andra långdistansflyttarna som är
karaktärsarter i mars månad - nämligen fiskgjuse
och brun kärrhök. Den art som bör komma först
av de två, kärrhöken, anländer relativt stadigt någon gång under den sista veckan av mars. Arten
har dock anträffats mycket tidigt under tre av de
senaste 10 åren och fenologirekordet är exempelvis så tidigt som den 17:e mars, tätt följt av
fynd både den 18:e och den 19:e. Vi ser alltså en
viss nutida tendens till att arten börjar komma
tidigare. Kanske är det så att arten har svarat
på förändringar senare än övriga arter som det
har skrivits om i artikeln? Arten har också börjat övervintra i SV Europa i högre grad och det

finns till och med ett par exempel på övervintrande fåglar i södra Sverige. Detta skulle mycket
väl kunna vara en bidragande faktor. Framtiden
får dock visa hur det utvecklar sig, men i nuläget kan vi konstatera att arten kommer måttliga
5 dagar tidigare än för 30 år sedan. Förvisso en
tydlig skillnad, men långt ifrån förändringen hos
flertalet av väderflyttarna.
Arten som kan sin kalender är fiskgjusen. Vill
man försöka vara först med att rapportera årets
första fiskgjuse, så bör man bege sig ut mellan
den 27 och 31:a mars. Att den första fiskgjusen
anländer utanför denna period sker nämligen
ganska sällan. Till den grad att den första har
anlänt inom denna period under 75 % utav de
senaste 20 åren! Då ser vi alltså ingen som helst
skillnad, tror ni? Jo, tyvärr. Skillnaden är dock så
liten (3-4 dagar) att man faktiskt bör ställa sig
frågande till vad det egentligen beror på? Har vi
helt enkelt blivit fler ornitologer? Är vi duktigare
på att rapportera eller kommer de tidigare?
Hur ser det ut i framtiden? Givetvis en mycket
svår fråga att besvara, men ska man sia om vilka
arter som möjligen kan tänkas få sitt mediandatum framflyttat till slutet av mars, så finns det
framförallt några arter som känns högst troliga
att hamna där. Årta, svarthakedopping, rödbena,
skräntärna, fisktärna, svart rödstjärt, stenskvätta
och gransångare är alla arter som i dagsläget har
sina mediandatum under den första veckan av
april och där det faktiskt gjorts ett flertal observationer i mars under de senaste 10 åren. Det är
absolut ingen långsökt slutsats om man ser till
utvecklingskurvan och att trenden fortsätter i, låt
säga, 20 år till. l

Sädesärla, Foto: Leif Nyström, www.leifnystrom.com
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Avgivna yttranden:

Remissärenden som har behandlats under
2019 är utlagda på FSOs hemsida.
Övrigt:

Under året har ett samarbete gjorts med Bengt
Legnell om våra kvarvarande täkter med större
kolonier av backsvalor. Dessa har inventerats
under året. En backsvalegrupp bildades. Sammankallande blev Lillemor Däckfors, Vingåker och Marianne Mattiasson, Nyköping.
Ett arbete har påbörjats med en interaktiv
guide till länets fågellokaler vilket nås via
hemsidan. Tanken är att lokalbeskrivningar
ska kunna uppdateras. Jan Gustafsson och
Peter Lantz kommer att hålla i trådarna, tillsammans med Tormod Kelén som handhar
allt tekniskt med att lägga materialet på FSOs
hemsida.
Ingvar Jansson, ordförande
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Ornitologiska klubben i Eskilstuna/OKE
Verksamhetsberättelse
för 2019
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
Revisorer

Ordinarie: Thomas Janzon, Sten Ljungars
Suppleant: Gunnar Carlsson
Valberedning

Ordinarie: Thomas Janzon, sammankallande
Suppleant: Dag Wahlström
Rapportkommitté

Yonas Ericsson, sammankallande
Tommy Emanuelsson, Björn Fors, Viktor Eriksson, Johan Mellquist

Årsmöte

Ordinarie årsmöte hölls i Studiefrämjandets
lokal, Västeråsvägen 90, den 27 februari.
I samband med årsmötet hölls ett föredrag av
Stefan Silfverblad. Närvarande 28 personer.
Naturglimten

Fågelåret 2018 har skickats ut digitalt till de
medlemmar som angett sin e-postadress till
klubben.
Innemöten

Under verksamhetsåret har 7 innemöten hållits, utöver årsmötet. Antalet deltagare har varit mellan 6 och 26 personer.
Exkursioner

Under våren 2019 har 9 aktiviteter ägt rum,
på dessa har det närvarat mellan 6 till 18 deltagare.

Björn Jönsson

Från hösten 2019 har 6 exkursioner ägt rum,
utöver detta har sträckräkning ägt rum vid
Kvicksund under veckorna 29 – 32. Deltagarantalet har vid dessa tillfällen varierat mellan
2 och 15 deltagare.

Programkommitté

Övriga arrangemang

Webmaster

Björn Fors, Krister Bergh
Medlemmar

Medlemsavgiften för år 2019 har varit 250 kr
för seniorer och för ungdomar under 20 år
100 kr. I medlemskapet ingår även medlemskap i Föreningen Södermanlands Ornitologer, FSO, och FSO:s årsbok. Familjemedlem
betalar 175 kr (exkl. FSO:s årsbok). Betalande medlemmar i OKE under 2019 har varit
100 seniorer och 12 familjemedlemmar och 0
junior (det är 1 men betalar fullt).
Styrelsemöten

Under verksamhetsåret har sju protokollförda styrelsemöten hållits, nämligen den 16/1,
20/3, 8/5, 12/6, 21/8, 24/10 och 20/11.
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Några av klubbens medlemmar har lett exkursioner för elever och/eller personal vid
Rördrommens fältstation.
Studiecirklar

Utbetalning för studiecirkelverksamhet och
övrig gruppverksamhet under 2019 uppgår
till 0 kronor. Pengar kommer senare. Denna
utbetalning sker under 2020.
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: Kristina Hagman och Bo
Gustafsson och till sin bortgång Anna Struwe.

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

Representationer

FSO:s styrelse: Leif Carlsson som suppleant.
Natur- och vattenvårdsberedningen: Leif
Carlsson, ordinarie och Håkan Gilledal, suppleant.
Sörfjärdsgruppen/Fältstation Rördrommen:
Sten Lindeberg och till sin bortgång Anna
Struwe.
Avgivna yttranden och Fågelskyddsarbetet

OKE och klubbens faunagrupp har under
2019 haft kontakt med och framfört synpunkter till följande intressenter och projekt.
Kvicksunds utveckling

I natur och vattenvårdsberedningen har OKE
fått möjlighet att yttra sig om Kvicksunds
framtida utveckling. Vi har betonat möjligheterna till samexistens med bl.a. häckande
fiskgjuse.
Frågetecken kring Ekeby våtmarks förändring vad gäller fåglar och biologisk mångfald

Under de senaste åren har våtmarkens påtagligt förändrade dragningskraft på fågel diskuterats. Ekeby våtmarks mycket stora potential
för tätortsnära rekreation och fågelstudie förslummas långsamt. Beslut har därför fattats
att i studiecirkelform försöka beskriva våtmarkens historia genom att sammanställa och
analysera inrapporterat data till Artportalen.
Studiecirkeln har fortsatt under 2019.

Vindkraftsetableringar i kommunen – vad
har hänt?

Inget nytt har hänt under 2019. OKE bevakar fortsatt utbyggandet av vindkraft i kommunen.
Vilstaområdets utvecklingsplan

Inget nytt har hänt under 2019.
Rördrommen

OKE-medlemmar medverkade med ett stor
antal observatörer vid den sedvanliga örnräkningen 2 mars 2019. Medlemmar deltog också
som stugvärdar samt som ledare vid de besök
som skolklasser traditionellt gör i maj-juni.
OKE har under året deltagit i det fortsatta
arbetet med och tillämpning av förvaltningsplanen för grågås. En viktig del av arbetet är
deltagandet i de standardiserade gås- och sjöfågelräkningarna vid Sörfjärden.
Projekt

Boken ”Fåglar i Eskilstuna kommun”
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 avloppsverket där synpunkter på skötsel av Ekeby
våtmark diskuteras. Fågelskådningens dag hölls
vid Ekeby våtmark söndagen den 5 maj.
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Ringmärkning vid Idö märkplats

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

Fågelrapportering och digitalt utskick av
fågelåret 2018

Varje år bearbetas medlemmarnas fågelobservationer av OKE:s lokala rapportkommitté
(Lrk) och ställs samman till en årsrapport
över fågelåret i Eskilstuna kommun. Fågelåret 2018 publiceras digitalt med utskick via
e-post till våra medlemmar. Årsrapporten har
varit uppskattad och innehåller även fina bilder från våra lokala skådare. Fynd hämtas från
den nationella fågeldatabasen i Artportalen.
Ansvarig: Yonas Ericsson.

Standardiserad vassfågelfångst och ringmärkning bedrevs under 25 dagar, 3 juli-28 oktober. De anmärkningsvärt låga fångstsiffrorna,
som uppnåddes under de två torrsomrarna
2017 och 2018, förbättrades något men uppgick ändå till endast 55% av medelvärdet för
perioden 2001-2012 (medel=1017 ringmärkta fåglar per år). Bottenåret 2017 uppnåddes
endast 32% av medel. Siffrorna är skrämmande låga för närvarande. Vistas man ute i vassarna kan dessa upplevas som nästan tomma
på småfågel. Av de sex, sedan start 1981, vanligaste arterna rörsångare, sävsparv, skäggmes,
lövsångare, sävsångare och blåmes var det endast blåmesen som hade ett bra år och överträffade medel. De övriga visade låga siffror.
Sämst gick det för sävsparven som endast
nådde 24% av medel. Ansvarig: Lars Broberg.
Sjöfåglar

Sjöfågelsträck har regelbundet bevakats av
OKE-medlemmar vid Hjälmaresund främst
under våren och från Kvicksundsbron under
hösten 2019. Detta material är inlagt på Artportalens nationella fågeldatabas.
Vinterfågelräkning

OKE har under 2019 aktivt deltagit i förvaltningsprojektet för grågås vid Sörfjärden.
Ansvariga: OKE:s faunagrupp/Fältstationen
Rördrommen.

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

Havs- och kungsörnsräkning

OKE:s faunagrupp

Gåsräkning

Tillsammans med ornitologiska klubbar och
naturskyddsföreningar runt Mälaren och
Hjälmaren genomfördes lördag den 2 mars, en
räkning av örnar kring de stora sjöarna.
Ansvarig: Fältstationen Rördrommen
Häckfågeltaxering

Medlemmar har samlat in material att ingå i
Lunds universitets långsiktiga övervakning av
fågelfaunan.
Sörfjärdsgruppen/Fältstationen Rördrommen

Ett gemensamt projekt mellan naturskyddsföreningarna och de ornitologiska klubbarna i
Eskilstuna och Strängnäs samt Eskilstuna Biodlarförening. Gruppen hyr Sundkarlsbacken,
Sörfjärdens fältstation Rördrommen. OKE:s
representanter har under 2019 varit Sten Lindeberg och till sin bortgång Anna Struwe.
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Under Leif Carlssons ledning har flera medlemmar i OKE aktivt medverkat i de fågelprojekt som under året har bedrivits i FSO:s regi.
Lomprojektet har under året fortsatt med inventering av häckande storlommar. OKE har
tillsammans med ENF bedömt hur kommunen efterlever FSC-certifieringens krav.
Slutord

Styrelsen framför ett varmt tack till klubbens
medlemmar för det förtroende som kommit
styrelsens ledamöter till del, samt för värdefulla insatser under verksamhetsåret.
Bo Gustafsson/ordförande

Hänt i klubbarna

Strängnäs Ornitologiska Klubb (SOK)
Verksamhetsberättelse för 2019

2019 blev återigen ett intensivt år inom SOK.
Klubben hade vid årsskiftet 2019/2020 149
fullbetalande medlemmar och 43 familjemedlemmar. Under året har klubben utökats
med 12 nya medlemmar, samt 2 familjemedlemmar.

SOK har under året varit representerat i FSO
styrelse med Yngve Meijer. Klubben har bidragit med några artiklar till ”Fågelåret i
Sörmland”. Yngve Meijer och Petter Sundin
har under året deltagit i Rrk Sörmland.

Vid årsmötet 2019-03-19 valdes följande styrelse: Bengt Larsson (ordförande), Leif Ekblom
(vice ordförande), Ulf Gustafsson (kassör),
Yngve Meijer (ledamot), Gunilla Oleniusson
(ledamot), Sven Blomqvist (suppleant) och
Viveka Eriksson (suppleant). Därefter visade
Ulf Gustafsson vackra bilder på fåglar framförallt i Strängnäs kommun. 32 medlemmar var
närvarande vid årsmötet.

Under året har 201 olika arter i kommunen
inrapporterats till Artportalen, vilket är 9 fler
än 2018. Bland lite mer ovanliga arter kan
nämnas prutgås, spetsbergsgås, fjällgås, svärta,
ejder, sjöorre, järpe, rapphöna, gråhakedopping, ägretthäger, kungsörn, blå kärrhök, röd
glada, brun glada, kustpipare, småspov, myrspov, mosnäppa, småsnäppa, dvärgbeckasin,
tretåig mås, dvärgmås, skräntärna, turturduva,
lappuggla, kungsfiskare, tretåig hackspett,
stenfalk, pilgrimsfalk, ringtrast, kärrsångare,
flodsångare, svart rödstjärt, forsärla, rödstrupig piplärka, vinterhämpling, och lappsparv.
Ingen ny kommunart noterades under 2019.

Vår tidning med Ulf Gustafsson, som en utmärkt redaktör, har kommit ut med tre nummer à 20 sidor (med färgbilder). Första numret var, som sedvanligt är, en årsrapport över
observationer i kommunen under 2018. Rapporten har sammanställts som vanligt av Yngve Meijer på ett förtjänstfullt sätt. Rapporten
innehåller även analyser av observationer och
förändringar. Vår hemsida hålls alltid aktuell
genom Peter Hennix försorg. Genom att den
är aktuell har det gjort att vi fått nya medlemmar utanför vår kommun.

Exkursioner, aktiviteter m.m.

Vid örnräkningen 2 mars noterades i Strängnäs kommun 42 örnar från 1 observationsplatser.
SOK har under 2019 medverkat i en kungsörnsinventering i skogarna i kommunens södra delar.

Under årets fortsatte utgivning av ett digitalt
nyhetsbrev, som utskickas per mail (Peter
Hennix) och en Facebook-grupp som administreras av Kjell Eriksson.

Under året fortsatte Atlasinventeringen i hela
Sörmland och skall omfatta tiden 2010-2019.
Inventeringsrutor i kommunen om 5x5 km2
har fördelats mellan klubbens medlemmar.

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

SOK har 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,
april, och maj/juni. En rutt är i Länna/Åker
och en vid Selaön/Mariefred. Med vid inventeringen var även Leif Ekblom.
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Under år 2019 har 56 aktiviteter genomförts
med 3 till 32 deltagare per gång. Exkursioner
har genomförts både inom och utom kommunen gränser, tidig morgon, förmiddagar och
kvällar. Alltid faller något alternativ medlemmarna i smaken. 105 medlemmar har deltagit
vid minst ett tillfälle under året, vilket gör 54
%, vilket får anses vara ett bra resultat.
Under året har även några längre resor genomförts: Hällefors (9 deltagare), Dalarna/
Härjedalen (14 deltagare) och Halland (12
deltagare).
Studiecirklar

Under året har tre studiecirklar om fåglar genomförts i samarbete med Studiefrämjandet
med sammanlagt 13 deltagare. Leif Ekblom
har varit cirkelledare, omfattande ”Fåglarnas
liv och leverne”.
Backsvalorna

Under året har ett kvinnligt nätverk fortsatt sin verksamhet inom klubben. Susanne
Lindkvist-Larsson och Gunilla Oleniusson
har haft två (2) exkursioner med 11 respektive 10 deltagare. Initiativet har mottagits väl

Daglediga, Foto: Leif Ekblom
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och kommer att fortsätta även under 2019.
Den 17 november anordnade Maria Barkell
en Work-shop om bl.a. fågelläten med 13 deltagare, som blev mycket uppskattat.
Fågelmatning m.m.

Vid Bågskyttebanan finns en årlig fågelmatning, som ofta besöks av SOK:s medlemmar.
Till SOK:s andra fågelmatning vid Gorsingelund har fåglarna nu också hittat till och är
välbesökt både av skådare, hundrastare och
fåglar.
Övrig verksamhet

SOK deltog för åttonde gången i en landskamp i skådning från ett fågeltorn. Många
torn i Sverige och Finland deltog. Fågeltornet
vid Valnaren var bemannat mellan kl. 0500
och 1300. SOK kunde till listan föra 55 arter
vid Valnaren, vilket gav en plats långt ner på
listan.
Klubben har sedvanligt deltagit i den av Studiefrämjandet och övriga studieförbund årliga
aktiviteten ”Mälardagen”. Denna aktivitet är
ett bra sätt att nå ut till allmänheten och visa
på de möjligheter som ett medlemskap i SOK

medför och vilket programutbud vi kan erbjuda.
2019-10-28 fick vi besök av Stefan Silfverblad, Naturvårdsverket, som berättade om
skogen förr, nu och i framtiden. 14 åhörare
var nöjda med kvällen.
Ingemar Lind besökte Strängnäs 21 november
och visade sin film ”Min vän fjällräven” Detta
var ett samarrangemang med Studiefrämjandet och Naturskyddsföreningen. 35 betalande
kom till Multeum.
På innekvällen 2019-11-21 visade Peter Hennix bilder från sin resa till Spanien och Marocko. De vackra bilderna besågs av 17 SOKmedlemmar.
SOK är ansluten till SEVAB:s föreningssponsring. Detta går ut på att alla som tecknar lokalproducerad Strängnäs-el hos SEVAB får
välja en förening i Strängnäs kommun, som
de vill sponsra. Då går en summa som sponsring till denna förening. Om man inte väljer
att sponsra en förening går de pengarna till
en speciell pott som sedan alla föreningar får

dela på. Klubbens kassa har fått ett bra tillskott under 2019. Viveka Eriksson och Leif
Ekblom deltog i den årliga obligatoriska träffen på fordonsmuséet ARSENALEN.
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 Naturskyddsföreningen i Strängnäs fr.o.m. 2015
delar på ansvaret för skötseln. Det har genomförts 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 fågellivet. Ett par möten har genomförts med
kommunen om framtida skötsel av området.
Strängnäs kommun har bildat ett vattenråd
för Råckstaån, där Sven Blomqvist representerar SOK
Leif Ekblom
Vice ordförande

Havsörn och grågäss, Foto: Leif Nyström, www.leifnystrom.com
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Katrineholm-Vingåkers ornitologer
Verksamhetsberättelse för 2019

Under 2019 genomfördes 14 programpunkter. Av dessa var fyra inomhusaktiviteter och
resten utomhus. FSOs höstmöte blev inställt
och en utflykt till Hällefors ställdes in p.g.a.
dålig fågeltillgång. En nyhet under våren var
en utflykt till något i förväg obestämt naturreservat. Det blev en tur till Fjellskäfte och
tallskogen där i kombination med Himlingeskogens reservat. Några andra utomhusaktiviteter som genomfördes var ett artrally i
februari, utflykter till några lokaler i Norrköpingstrakten (med bl.a. praktejder) i maj,
en tur till Strandstuviken i augusti (som bl.a.
gav en fin getingspindel och mycket rovfågel)
och Kvismaren under september för gäss och
tranor. Vi deltog även i örnräkningen i börGrönsiska, Foto: Leif Nyström, www.leifnystrom.com
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jan av mars samt EuroBirdwatch i oktober.
En kvällsutflykt och en nattutflykt gjordes
också; en uggletur i mars och den sedvanliga
nattsångarturen på försommaren. Den blev
lyckad med ett par spelande vaktlar och en
busksångare vid Säfstaholms slott.
Innemötena lockade som alltid många deltagare. Årsmötet hölls i mars och avslutades
med bilder från Indien, där två föreningsmedlemmar varit. Tage Wahlberg besökte oss i november och pratade bl.a. om sitt samarbete
med Jan Lindblad. Bildvisningen i december
gav bilder från olika delar av världen. Dess-
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utom besökte flera medlemmar FSOs årsmöte
vid Åsa folkhögskola i februari.
Ute vid Tornstugan hade vi vår städdag i början av april. I början av maj var det som vanligt
fågeltornskamp vid Tornstugan men i år var
det även tioårsjubileum för Tornstugan. Även
kommunen deltog som annonserade i tidningen och genomförde olika aktiviteter. Därför
var fler personer än vanligt med under dagen.
Kommunekolog Linda Aldebert informerade
om stugan, om kommunens verksamhet och
miljöplanering samt om Näsnaren. Det bjöds
på korv m.m. Vi höll även öppet hus under 4
söndagar.
Under våren och hösten fortsatte tisdagsgruppen att träffas på förmiddagar. Under året
utökades gruppen med flera medlemmar.
Under året hölls åtta styrelsemöten samt årsmötet. Styrelsen bestod under året av Krister Aronsson (ordförande), Ulrika Ahlblom,
Gunilla Carlsson, Lillemor Däckfors, Hasse
Karlsson, Torbjörn Lundahl, Kerstin Norin,
Marie-Louise Nyman och Monica Ström. Antalet medlemmar i föreningen var 81 personer.

Endast en matning var aktiv under året, den
vid Tornskogens parkering, efter att beslut tagits om att ta bort den vid Ramsjöhult. Hemsidan har varit aktiv och hållits igång väl av
webbmaster Gunilla Carlsson. Under året
bildades en backsvalegrupp i länet. Befintliga
täkter inventerades och medlemmar uppmanades att leta efter och rapportera in backsvalor i Artportalen.
Det har på nytt varit ett fint fågelår i våra kommuner. Ägretthäger och rödspov (isländsk?)
sågs vid Östra Vingåkers viltvatten, aftonfalk
fanns i Stora Malmsområdet under flera dagar,
ett 10-tal snösparvar sågs vid Tybblefälten i
början av mars. Det visade sig att järpen fortfarande har en stam i Katrineholms kommun.
Ett stort dragplåster i mars var en trast som
höll till i ett villaområde i Björkvik. Det sades först att det var en hona svarthalsad trast,
men den blev senare bestämd till en hybrid
mellan svarthalsad och brun/rödtrast. Hur
som helst så var det bland det mest sällsynta
som skådats i vår kommun. Slutligen måste ju
tallbitarna nämnas. För vår del började invasionen på allvar i mitten av december.
Styrelsen

Sparvuggla, Foto: Mauri Karlsberg, www.karlsbergsfoto.com
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Flens Ornitologiska Förening
Verksamhetsberättelse
för 2019

Styrelsen för Flens Ornitologiska Förening avger härmed följande verksamhetsberättelse för
år 2019.
Styrelse

Styrelsen 2019 har bestått av: Judith Lambert,
ordförande, Jukka Väyrynen, vice ordförande,
Per Flodin, ledamot (sekreterare), Christer
Larsson, kassör, Anders Nordé, ledamot, Bo
Sandgren, ledamot, Sven Pettersson, suppleant, Christer Svärd, suppleant.Adjungerad till
styrelsen: Ingela Borg, (sekreterare)
Valberedning

Margareta Karlsson
Revisorer

Sven Pettersson och Christer Swärd
Webmaster

Bo Sandgren
När ordförande Judith Lamberth i november
flyttade tillbaka till USA så övertog vice ordföranden över ordförandeskapet interimistiskt till
nästkommande styrelsemöte i januari 2020.

Medlemmar

Föreningen hade 31 december 2019 58 st fullbetalande medlemmar samt 26 st familjemedlemmar.
Styrelsesammanträden

Styrelsen har under året haft tre styrelsesammanträden: 11/4, 25/7, 22/10 utöver annan
kontakt via mail.
Delar av styrelsen deltog på Föreningen Södermanlands Ornitologers styrelsekurs/årsmöte
den 24 februari på Åsa Folkhögskola.
Övriga möten

Styrelsen hade ett möte med Öjatorps biodlare den 21 november om samarbete kring och
möjligheten att ha aktiviteter på Öjatorp. Kostnader för möten och andra krav på åtaganden
dryftades. Mötet kom fram till att det fanns
stora möjligheter till samarbete och att det
skulle påbörjas snarast möjligt. Gemensamt
deltagande på Bomässan i Flen kunde vara en
del i denna.
Föreningsaktiviteter

Föreningen har upprättad två program under
året innehållande flertalet aktiviteter. Antalet
deltagare har varierat. Några av aktiviteterna
har varit, den 6/4 genomfördes den traditionsenliga vårfågelspaningen vid Ålspångaviken. Den 4 maj besöktes Marsviken norr om
Buskhyttan. Den 31 augusti besöktes Ekeby
våtmark i Eskilstuna. Den 26 oktober var det
Skåraviken vid Hallbosjön som gällde.
Facebook

Ett av föreningens fönster på webben är Facebookgruppen ”Fågelskådning i Flenstrakten”
där olika information om fågelhändelser publiceras liksom information om föreningens aktiviteter. Här har fågelintresserade också möjlighet att snabbt få svar på frågor och hjälp
med artbestämning. Gruppen har för närvarande 90 medlemmar varav många som inte
är knutna till vår förening (-än).
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Rödhake
Foto: Thomas Larsson

Jukka Väyrynen

Hänt i klubbarna

Fågelföreningen Tärnan Nyköping/Oxelösund
Verksamhetsberättelse för 2019

Styrelsen för Fågelföreningen Tärnan Nyköping/Oxelösund lämnar härmed följande
verk-samhetsberättelse för verksamhetsåret
2019.
Styrelse

Styrelsen har bestått av Mats Andersson, Per
Astfeldt, Björn Erixon, Ingvar Jansson, Anton
Johansson, Stig Larsson och Marianne Mattiasson.
Funktionärer

Ordförande: Ingvar Jansson. Vice ordförande:
Per Astfeldt. Sekreterare: Anton Johansson.
Kassör: Stig Larsson. Revisor: Staffan Karlsson och revisorsuppleant: Jan Sjöstedt. Valberedning: Torbjörn Brissman (sammankallande) och Lars Lindberg. Hemsidesansvarig:
Björn Erixon. Webbmaster: Tormod Kelén.
Programkommitté: Per Astfeldt, Jan Karlsson,
Olle Pers och Susanne Stilling. Redaktion: Jan
Gustafsson. Layout: Jan Gustafsson.
Medlemsantal

Föreningen hade 315 medlemmar den 31 december 2019.
Styrelsesammanträden

Under året har föreningens styrelse haft 5
protokollförda styrelsemöten.
Årmöte

Årsmöte hölls den 19 februari i Pensionärernas Hus i Nyköping. 34 personer hade
hörsammat kallelsen och var på plats. Efter
sedvanliga årsmötesförhandlingar berättade
Magnus Bergman till bilder från en resa till
Alaska.
Övriga föreningsmöten

Under året har en rad möten av olika slag anordnats av Tärnan, totalt 7 innemöten utöver
årsmötet. Det går att läsa om flera av dessa

möten på Tärnans hemsida under Arkiv. Nedan
följer ett urval av dessa möten som arrangerats.
Den 27 augusti hade vi en temakväll: Vi lär oss
mer om trutar. Christian Williams från Linköping, erfaren och passionerad trutskådare delade med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Ansvarig Björn Erixon. Mötet följdes upp
med en exkursion till ”Trutdammen”, tekniska
verken i Linköping under ledning av Christian
Williams och Björn Erixon.
Den 7 november gästade oss ringmärkaren,
verksamhetschefen och förste intendenten
Thord Fransson från Naturhistoriska Riksmuseet om fågelflyttning under temat ”Fågelflyttning på längden och tvären”.
Medlemmarnas bildmöte arrangerades som
vanligt i december, närmare bestämt den 5 december, drygt 30 medlemmar kom till mötet
som blev en intressant och innehållsrik kväll
med många bra bilder och intressanta berättelser. Ansvariga Marianne Mattiasson och Ing-var
Jansson.
Exkursioner och skådartillfällen

Under året har en lång rad exkursioner och
skådartillfällen anordnats av Tärnan, både till
nära och fjärran mål. Det går att läsa om några
av dessa exkursioner på Tärnans hemsida under
Arkiv. Nedan följer ett urval av dess exkursioner.
Artrallyt, också detta numera en tradition i Tärnans program, gick av stapeln den 19 januari
mellan kl. 08.00 och 15.00 och under ledning
av Jan Gustafsson och Susanne Stilling. Det var
23:e gången rallyt ”kördes” med 18 deltagande
lag, totalt 57 deltagare. Rallyt avslutades som
brukligt är med samling, prisutdelning, eftersnack och god mat på restaurang Sailor Kickis
i Oxelösund.
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Under året fortsatte det tidigare temat med
tornkvällar vid Strandstuviken. Sex kvällar arrangerades nämligen den 10 april, 24 april, 8
maj, 22 maj, 7 augusti och 21 augusti. Ansvariga för arrangemanget har varit Olle Pers,
Björn Johansson, Jan Karlsson, Marianne Mattiasson, Susanne Stilling och Björn Erixon.

nomomfördes i samarbete med Studie-främjandet gjorde Bertil Karlsson.

Den 27-28 april arrangerade traditionsenligt
Nyköpings Frisksportarklubb i samarbete med
Tärnan och Naturskyddsföreningen i Södra
Sörmland ytterligare en vandring i Tintomaras
spår. Huvudansvariga för denna aktivitet var
Sven Jonsson och Bert Lindgren.

Under året har en rad arrangemang, projekt
och inventeringar genomförts av Tärnan. Nedan följer ett urval av dessa inventeringar, projekt och arrangemang.

Lördagen den 4 maj arrangerades också som
brukligt Fågelskådningens Dag och Tornkampen på Labro. Många deltagare kom till de
båda vandringarna som startade från parkeringen vid Tuvhättevägen. För Tornkampen
räknades fåglar från tornet mellan 05.00 och
13.00. Ansvariga för arrangemanget var Mats
Andersson och Peter Lantz.
Den 5 oktober arrangerade Tärnan den ”Stora
fågelräknardagen”, Euro Bird Watch, vid Horns
båtvarv. Ansvarade för arrangemanget som ge-

Den 27 oktober invigde Tärnans medlemmar
det nya fågeltornet vid Strandstuviken. Ansvarig Ingvar Jansson.
Verksamhet och projekt/arrangemang

Under året har föreningen fått 9 olika uppdrag/
projektarbeten att utföra, vilket har stärkt föreningens kassa med det överskott som uppstått
efter att kostnader för arbetet betalats ut.
Ejderhusprojektet på Hävringe har fortsatt under året.
Under året har Tärnans programblad skickats
ut till medlemmarna vid två tillfällen.
Under året har två studiecirklar anordnats. Föreningen har haft utbildning för ett antal personer i inventeringsmetodik under året.

Brushane, Foto: Mauri Karlsberg, www.karlsbergsfoto.com
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Under året har vi också kunnat glädjas över
vår fantastiska, välskötta och mycket välbesökta hemsida med adress http://tarnan.eu.
Bakom Tärnans hemsida döljer sig ett omfattande engagemang och arbete av Jan Gustafsson, Susanne Stilling, Björn Erixon 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 tillsammans under ledning av Björn Johansson, Mats
Andersson, Kjell Eriksson och Alf Andersson.
Under året har föreningen medverkat till att
stärka samarbetet mellan FSO och de olika
lokala fågelföreningarna i Sörmland. Bland
annat har flera ur styrelsen deltagit i gemensamma möten som anordnats för att diskutera
hur samarbetet i länet skall kunna utvecklas
på bästa sätt. Tärnan deltog bland annat i februari månad i FSO:s årsmöte.
Som tidigare deltar Tärnan i Nyköpings kommuns Naturvårdsberedning. Beredningens
syfte är att upprätthålla en fortlöpande och
tidig dialog mellan kommunen och de ideella
före-ningarna i bl.a. plan-, natur- och miljöfrågor. Rådet träffas ett par gånger om året.
Jan Gustafsson har varit Tärnans representant
under det gångna året.
Miljöskådningen startade 1 januari 2017 och
har fortsatt ytterligare med en omgång 2019.
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
motordrivna färdmedel. Miljöskådarlistan
2019 lockade 18 deltagare. Vinnaren 2019
blev liksom året innan Lennart Wahlén med
203 arter tätt följd av Samuel Wivstad med
200 arter och Mats Andersson med 197 arter.
Föreningen har också svarat på ett antal remisser från Nyköpings- och Oxelösunds kommuner.
Slutligen finns nu sedan några år en LINE
BAND grupp för intresserade Tärnanmedlemmar som heter Tärnan. LINE BAND har
blivit mycket populär och ca 330 medlemmar
finns nu på ”bandet”. Anton Johansson har varit ansvarig för att allt kring bandet fungerat.

Sångsvan
Foto: Marie Mardla Sundin, www.flickr.com/photos/lamasuma

Medlemsavgift

Vid årsmöte 2019 beslöts att medlemsavgiften för 2020 ska höjas från 170 kr/medlem
till 200 kr/medlem. För medlemmar < 25 år
är medlemsavgiften oförändrat 50 kr och för
stöd-jande medlem 10 kr.
Slutord

Som vanligt har arbetet under året i Tärnan
och styrelsen präglats av idérikedom och idogt
arbete, god stämning och fint kamratskap. Styrelsens uppfattning är att Tärnan har mycket
goda möjligheter att också fortsättningsvis utvecklas på ett bra sätt. Särskilt viktigt tycker
vi det är att nå ut till ungdomarna.
Styrelsen vill tacka alla frivilliga som lagt ner
mycket och engagerat arbete i klubben, insatser som klubben inte skulle klara sig utan.
Styrelsen tackar för det gångna året 2019 och
ställer sina platser till årsmötets förfogande.
Vi hoppas att den kommande styrelsen skall
möta samma stöd som vi gjort i vårt arbete.
Ingvar Jansson/ordförande
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Gärdsmyg
Foto: Per Thyrén, www.flickr.com/photos/71812399@N02

Hämpling
Foto: Jan Karlsson

ger ekonomiskt stöd till utgivandet av årsboken

Hartsö-Enskär fågelstation
Genom ideellt arbete som ringmärkare eller assistent kan du göra en ovärderlig insats för fågelforskningen. Som assistent behöver du inte vara fågelexpert, men du ska gilla fåglar.
Det går även utmärkt att förlägga föreningsexkursioner till ön.
Fågelstationen är belägen på ön Enskär i Hartsöarkipelagens södra del som en sista utpost mot det öppna havet. Stationen drivs av FSO och verksamhet
har här bedrivits sedan 1965.
Mer info: Göran Altstedt,
hartso.enskar@sormlandsornitologerna.se
Du kan också stödja verksamheten genom att köpa
fågelstationens keps, dekaler och fågelholkar m.m.
se försäljningssidan för Hartsö-Enkärs fågelstation i
årsboken.
Hur bli medlem i FSO för år 2021?
Föreningen Södermanlands Ornitologer (FSO) är
en regional förening som i huvudsak arbetar med
frågor och aktiviteter av regionalkaraktär. Exkursioner och andra lokala aktiviteter äger rum genom lokalföreningarna.
Medlem i lokalförening betalar endast medlemsavgift till lokalföreningen som i sin tur betalar
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
sörmländska Fågelåret 2020.

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

Eva Olofsson
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

Torbjörn Lundahl
Hemsida:
www. kvo.sormlandsornitologerna.se
E-post kvo@sormlandsornitologerna.se
Flens ornitologiska förening

Jukka Väyrynen
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.se

I lokalförening som INTE har årsboken inbakad i
medlemsavgiften förskottsbetalar man som medlem i lokalklubb 100 kr till lokalklubben och där
man anger vad inbetalning avser och från vem.
Lokalföreningen sköter därefter resten åt betalande medlem. Årsboken kommer då sedan automatiskt under hösten 2021.
Den som inte är medlem i en ansluten lokalklubb,
erhåller årsboken Det sörmländska Fågelåret
2020 genom förskottsinbetalning av 270 kronor
(inkl. porto) till FSOs postgiro 773 78-8.
Glöm inte att ange vad inbetalningen avser och
vem som betalt in med komplett adress.

Studiefrämjandet är samarbetspartner med FSO.

