
 
 



Skådarvåren 2020 blev annorlunda! 

Det här är en sammanställning av hur min bror Mikael, Niklas Westermark och jag valde att spendera 
i princip all vår skådning under vårsträcket. Ett tips är att sträckläsa den här sammanställningen ;) 
En nedkortad version finns att läsa i Stockholms ornitologiska förenings tidskrift Fåglar i 
Stockholmstrakten nr 3:2020.  

I början av januari 2020 bekräftades det att ett nytt virus upptäckts i staden Wuhan i Kina. Inte hade 
vi då, precis som så många andra, kunnat drömma om hur viruset snart skulle spridas över världen 
och ändra vårt sätt att leva på många sätt. Saker vi tog för givna blev nu inte längre självklara. 

Dagligen bevakades nyhetssändningarna med uppdateringarna från Folkhälsomyndigheten. 

I början av mars uppmärksammades virusets framfart än mer och det började spridas på allvar här 
hemma i Sverige. 

I samma veva började vårfåglarna att strömma in på allvar och det började kännas olustigt att 
genomföra vårens skådarplaner på andra platser i Sverige. Det kändes också bra att hålla sig lite ”på 
sin kant” och undvika skådartäta lokaler runt om i Stockholmstrakten. Det enda rätta var nu att 
invänta Folkhälsomyndighetens rekommendationer inför semesterperioden innan man ens 
funderade på att lämna närområdet. Men man måste ju få skåda fågel för att må bra! 

Så vad skulle man göra av den här våren när man skulle hålla sig på hemmaplan? Det gällde att se 
möjligheter istället för hinder! 

Vi bestämde oss för att genomföra ett ordentligt sträckbevakningsprojekt på vår hemmasträcklokal 
Mälarklippan i Bromma under vårsträcket från mars till maj. Som ett litet sidoprojekt var vi även 
nyfikna på vad andra lokaler i Bromma, som Kyrksjön och Bromma flygplats, kunde bjuda på under 
våren. Men detta skulle få en sekundär prioritet. 

Sedan vårvintern 2006 har vi bevakat flyttfågelsträck från bergknallen Mälarklippan såväl vår som 
höst i olika omfattning. Platsen är belägen vid Mälaren nedanför Blackeberg i västra Bromma.  

Mälarklippan är i första hand en vårlokal. De fina observationsmöjligheterna med fritt span mot 
söder, öster och väster gör att man täcker in mycket stora ytor och ofta får lång observationstid på 
de sträckande fåglarna. Morgonljuset är riktigt fint. För att ligga i Stockholms kommun så är det en 
relativt tyst plats där stadsbruset är mindre störande. Många flyttfåglar passerar i de fina 
sträcklederna. Sträcket är ofta splittrat men generellt följer de flesta fåglarna vattenvägarna mellan 
Mälaröarna och Brommalandet och utanför Hägersten. Den tydligaste sträckleden går dock längs 
med Mälaren mellan obsplatsen och Lovön. 
Fåglarna sträcker då ofta in över land vid Hässelby och verkar sky Lambarfjärden. 
 



 
Karta: Per Åsberg 

 
 
 
 
 
 



Bevakning av lokalen 
 
Bevakningen genom åren har främst varit från början av mars till mitten av april. Därefter har vi i 
princip övergivit Mälarklippan för att börja besöka andra lokaler i Stockholmstrakten eller det övriga 
Sverige.  
 
Det är mycket som lockar; sjöängarna sjuder av liv och ute vid kusten händer det också mycket. 
Dessutom vill man ut i landet och återse gamla favoritplatser och upptäcka nya. 

Den här våren var vi extra nyfikna på att äntligen få utforska perioden mitten av april-maj månad ut. 
Den period som vi normalt inte befinner oss på Mälarklippan. 

Förutsättningarna för att det äntligen skulle vara läge att genomföra idén med ett ordentligt 
sträckbevakningsprojekt på lokalen var mycket goda våren 2020. Vi ville vara på hemmaplan och 
samtidigt hade jag mycket ledig tid på grund av begränsat arbete under våren. Niklas kom loss från 
sitt jobb ganska ofta och Mikael anslöt på helgerna. Efterhand fick vi också förstärkning av några 
andra skådare som kom på sporadiska besök, synnerligen trevligt! Lokalen ligger ganska nära från 
våra hem och den nås smidigt med kollektivtrafiken vilket lett till att suget ökat att besöka platsen så 
mycket som möjligt.  

Den här våren var verkligen annorlunda. Ja, när blev det vår egentligen? Vi hade ju aldrig någon 
vinter! 

Januari 
Vi besökte lokalen vid några enstaka tillfällen redan i andra halvan av januari. Månaden var extremt 
mild med temperaturer över det normala. 

Det pumpade in varma vindar från västsektorn när vi avnjöt årets första vårfåglar på sträck 20 
januari. Tidiga vårfåglar såsom kaja, skogsduva och grågås noterades. Det som dock var extra 
minnesvärt var sträcket av tallbit som följde Lovöns norra delar och sedan vek av in över Hässelby. 

Februari 
Lokalen bevakades återigen vid enstaka tillfällen och även denna månad blev mycket mild. 

I början av månaden drog det omfattande lågtrycksområdet ”Ciara” in över Sverige med regn och snö 
som följd. Kall luft kom till våra trakter i slutet av månaden och ”våren tog en liten paus”. Detta 
hindrade inte vårfåglarna att avancera norrut. Allt fler arter började dyka upp på sträck. Arter såsom 
sädgås, ormvråk, tofsvipa och sånglärka kom igång. Kaja, den art som tidigast märks av på sträck 
under våren, dominerade under första halvan av månaden. Efterhand ökade sträcket också av 
sånglärka och ringduva. 

Mars 
Från 2 mars började vi bevaka lokalen regelbundet, med flera besök i veckan, och bevakningen var 
god ända fram till 28 maj då vårens sista sträckpass genomfördes. 

Månaden upplevdes som normal och vårfåglarna passerade som vi var vana vid från tidigare år då vi 
bevakat lokalen under denna månad. Sträcket av sångsvan, kaja, skogsduva och sånglärka 
kulminerade. Kungsörn och röd glada blev månadens roligaste sträckarter. 

Vädret växlade en del och det var stundtals högtrycksbetonat. I början av månaden berörde stormen 
”Laura” oss. Våren skyndade långsamt framåt och månaden fick en kylig avslutning. 



Den 30 mars var det ett rejält bakslag. Ett lågtryck hade rört sig från norr mot sydost, vi fick riktigt 
kallt väder och det passerade ymniga snöbyar. 

Det spännande väderläget och inflödet av svarthakad buskskvätta i landet fick mig motiverad att 
bege mig ut i ovädret för att om möjligt hitta en egen. 

Bromma flygplats besöktes för att kolla av lite ruderatmarker och där hoppade det runt en honfärgad 
svarthakad buskskvätta inne på flygplatsområdet! Succé! Larmet gick! Den behagade stanna kvar 
resten av dagen och även dagen därpå och många fick glädjas åt den. Det här var en ny art för 
Bromma och det andra fyndet i Stockholms kommun genom tiderna. Detta blev den regionalt och 
nationellt tyngsta arten under våren i Bromma. 

April 
I april var mixen av sträckande arter som störst. Tropikflyttande fåglar började dyka upp under andra 
halvan av månaden. Sträcket av arter såsom storlom, storskarv, trana, storspov, skrattmås, fiskmås, 
ringduva, ängspiplärka, sädesärla och bofink kulminerade. Lokalen fick sina tre första fynd av 
ägretthäger varav två av fynden utgjordes av sträckande fåglar. 

Månaden var inledningsvis ganska varm och våren letade sig längre upp mot södra Norrland. Det var 
inte många dagar med nederbörd men åtskilliga blåsdagar och soliga dagar. Påsken blev kall och 
blåsig. Månaden avslutades ganska sval. 

Maj 
Maj! Vad som helst kan dyka upp närsomhelst och varsomhelst! Sträcket av sjöorre, smålom, 
grönbena, fisk- och silvertärna, tornseglare och svalor kulminerade. 

Månaden bjöd på en rad roliga sträckarter såsom gråhakedopping, ägretthäger, stäpphök, röd glada, 
brun glada, två fynd av kustlabb, svartkråka, ringtrast och bändelkorsnäbb. 

Den enskilda obs under våren som dock orsakade allra mest jubel var de två kentska tärnorna som 
tillsammans kom sträckande utanför obsplatsen och följde Mälaren mot sydost. 

Vädermässigt kändes maj som en förlängning av april med ostadigt väder. Många dagar var det 
ganska kyligt dagtid och det drog inte sällan in byar med regn, snö och hagel. Det var många 
vindsvaga dagar och månaden blev också solig. Norra Sverige hade haft mycket snö och i början av 
månaden rådde ännu metreologisk vinter däruppe. 

Maj avslutades med varma sommarlika dagar och den 28 maj bemannades Mälarklippan för sista 
gången under våren. 

Kontakt med Gåseborg 

 
Vi har haft bra kontakt med Gåseborg vid Görvälns naturreservat där vårsträckbevakningen också 
varit god. Vi har flaggat för varandra när det sträckt förbi något trevligt och många gånger har vi 
observerat samma fågelindivider. Att Gåseborg bevakats så pass bra har varit en stor inspiration för 
oss när det gäller att försöka få en bättre bild av olika arters sträckleder längs Mälaren. 

 

 



 

 

Obsplatsen en dag i maj. Vädret är giftigt och humöret på topp!                                        Foto: Per Åsberg                                                    

VÅRENS MEST ANMÄRKNINGSVÄRDA SIFFROR 

Bläsgås: 187 ex str under våren med högsta dagssiffror 17/3 med 54 ex vilket blev ett nytt 
dagsrekord för lokalen. Den 6/5 passerade 124 ex. Nytt lokalt dagsrekord igen. Detta blev den högsta 
dagssiffran av arten på våren i rapportområdet genom tiderna. 
 
Sjöorre: 258 ex str 17/3-22/5. Arten var regelbunden från 27/4. 
 
Smålom: 31 ex str 5/4-28/5. Bästa dag var den 22/5 då 8 ex passerade. Det var en överraskning att 
smålom skulle vara så pass regelbunden på sträck. 
 
Storlom: 92 ex str 5/4-28/5. Bästa dag var den 18/4 då 21 ex passerade. 
 
Gråhäger: 291 ex str 6/3-28/5. 
 
Tornfalk: 57 ex str 17/3-24/5. 
 



Pilgrimsfalk: 9 ex str 24/3-14/5. 
 
Skogssnäppa: 98 ex str 25/3-29/4. Bästa dag var 18/4 då 22 ex passerade. Nytt dagsrekord för arten i 
rapportområdet. 
 
Ringduva: 12 192 ex str 11/2-28/5. Bästa dag var 26/4 då 3 606 ex passerade. Detta blev den näst 
högsta dagssiffran av arten på våren i rapportområdet genom tiderna. 
 
Sånglärka: 792 ex str 21/2-27/5. 
 
Ängspiplärka: 2 296 ex str 16/3-11/5. Bästa dag var 26/4 då 1 373 ex passerade. Detta blev den 
högsta dagssiffran av arten på våren i rapportområdet genom tiderna. 
 
Tallbit: 220 ex str 20/1-23/2. Bästa dag var den 23/1 då 85 ex passerade. 

 

VÅRENS ”FLOPPAR” 
 

En del arter passerade i betydligt blygsammare antal än förväntat och nedan följer några av vårens 
”floppar”. 
 
Grågås x kanadagås: 1 ex str under våren. 
 
Sångsvan: 794 ex str mellan 25/1-28/5. Bästa sträckdag var 9/3 då ynka 190 ex passerade. 
 
Simänder: Sträcket lyste i princip helt med sin frånvaro och endast enstaka exemplar av ett par olika 
arter noterades under våren. 
 
Tofsvipa: 259 ex str 6/3-22/5. 
 
Småskrake: 35 ex str 11/4-17/5. 
 
Ormvråk: 149 ex str 21/2-2/5. 
 
Fjällvråk: 4 ex str under våren. 
 
Sparvhök: 41 ex str 13/3-9/5. 
 
Lärkfalk: 5 ex str 26/4-22/5. 
 
Skräntärna: 3 ex str 16/4. 
 
Trädpiplärka: 30 ex str 23/4-27/5. 
 
Järnsparv: 10 ex str 1/4-23/4. 
 
Råka: 4 ex str 13/3-9/4. 
 
Finkar: Magert sträck av många arter. Tättingsträcket var generellt svårjobbat under våren med 
åtskilliga dagar med högt gående fåglar i medvind och ofta mot klarblå himmel. 
 

VÅRENS LOKALT ROLIGASTE FYND 



 
Gravand: 1ex str 14/5. Med all sannolikhet var det samma fågel som lite tidigare samma dag sträckte 
förbi Kagghamra tomtområde. Lokalens andra fynd. 
 
Ejder: 3 ex (2 + 1) str 5/4. Fynd nummer 4-5 för lokalen. 
 
Svärta: 2 ex str 27/4, 2 ex str 9/5 och 2 ex str 10/5. Fynd nummer 3-5 för lokalen. 
 
Skedand: 2 ex str 12/5. Ny art för lokalen. 
 
Gråhakedopping: 1 ex str 10/5. Ny art för lokalen. 
 
Ägretthäger: 4 ex sågs på lokalen under våren. 1 ex förbiflygande 1/4, 1 ex str 10/4, 1 ex str 30/4 och 
1 ex str 24/5. Ny art för lokalen. 
 
Röd glada: 1 ex str 8/3 och 1 ex str 20/5. Fynd nummer 2-3 för lokalen. 
 
Brun glada: 1 ex str 16/5. Första vårfyndet för lokalen och det andra totalt. 
 
Stäpphök: 1 ex 2K str 14/5. Ny art för lokalen. 
 
Mindre strandpipare: 1 ex str 18/4. Ny art för lokalen. 
 
Pilgrimsfalk: 9 ex str 24/3-14/5. 
 
Kungsörn: 1 ex str 6/3 och 1 ex str 4/4. 
 
Myrspov: 1 ex str 9/5. Första vårfyndet för lokalen. 
 
Brushane: 9 ex str 29/4 och 2 ex str 4/4. Första fynden för lokalen. 
 
Svartsnäppa: 5 ex str 7/5. Ny art för lokalen. 
 
Dvärgmås: 1 ex str 2/5, 1 ex str 7/5 och 1 ex str 10/5. 
 
Kentsk tärna: 2 ex str 14/5. Vårens största överraskning och som orsakade mest jubel. En mycket 
ovanlig sträckart i inlandet. Ny art för lokalen. 
 
Kustlabb: 1 ex str 23/5 och 2 ex str 34/5. Första fynden för lokalen. 
 
Ringtrast: 1 ex str 3/5. Ny art för lokalen. 
 
Svartkråka: 1 ex str 3/5. Ny art för lokalen 
 
Bändelkorsnäbb: 1 ex str 19/5. Fjärde vårfyndet för lokalen. 
 
Tallbit: 220 str 20/1-23/2 
 



 
Lokalens första kustlabb passerar högt över obsplatsen 23/5. 
Avstånden till sträckande fåglar kan ibland vara ganska stora och 
den här bilden visar ganska bra hur man ofta uppfattar en sträckande  
Fågel på håll i tubkikaren.                                    Foto: Mikael Åsberg 

 
 
 
 

ÖVRIGT ANMÄRKNINGSVÄRT I BROMMA UNDER VÅREN 
 

Svarthakad buskskvätta: 1 honfärgad Bromma flygplats 30-31/3. 
Kungsfiskare: 1 ex Bromma båtklubb 22/4. 
Dvärgbeckasin: 1 ex Bromma flygplats 31/3. 
Lundsångare: 1 ex Kyrksjön, Kyrksjölötens naturreservat 26/6. 
Gransångare tristis: 1 ex Åkeshov, Kyrksjölötens naturreservat 11/6. 

 
 

 

 

STATISTIK FÖR VÅREN 2020 



 
Antal sträckande individer 

 
20/1-28/5 sträckte 51 313 individer av 119 arter. Av dessa var 46 145 individer artbestämda. 
1 550 inmatade sträckrapporter rapporterades i Artportalen. 
 
Följande tio arter sträckte i högst antal 
 
1) Ringduva: 12 192 ex 
2) Skrattmås: 3 917 ex 
3) Kaja: 3 833 ex 
4) Storskarv: 3 680 ex 
5) Bofink: 3 255 ex 
6) Ängspiplärka: 2 296 ex 
7) Rödvingetrast: 1 831 ex 
8) Fiskmås: 1 796 ex 
9) Stare: 1 266 ex 
10) Gråkråka: 834 ex 
 
Följande fem arter hade längst sträckperiod 
 
1) Grågås: 23/1-27/5 
2) Sångsvan: 25/1-28/5 
3) Skogsduva: 23/1-17/5 
4) Ringduva: 11/2-28/5 
5) Sånglärka: 21/2-27/5 
 
Bemanning månad för månad 
 
Januari: 4 dagar 
Februari: 4 dagar 
Mars: 14 dagar 
April: 19 dagar 
Maj: 21 dagar 
Totalt 62 dagar. 
 
Antal bevakade timmar 
 
Per Åsberg: 318 timmar 
Niklas Westermark: 219 timmar 
Mikael Åsberg: 175 timmar 
 
Total artlista 
 
Den totala artlistan för Mälarklippan ligger efter vårens satsning på 188 arter (till och med 28/5-20). 
 
 
 
 
 



 

Foto: Per Åsberg 

Några tankar om detta projekt 

Att göra lite sin egen grej i skådarsammanhag har alltid varit roligt. Att besöka Mälarklippan under 
hela våren har inneburit många dimensioner förutom alla sträckande fåglar. 

Att följa med på resan hur naturen förändras på en plats under en vår är en häftig upplevelse.  

Från den ena dagen till den andra har det hänt något nytt. När man återkommer regelbundet till 
samma plats lägger man märke till små detaljer i hur det ständigt förändras i naturen. 

Att få tillbringa tid på en rogivande och vacker plats och ägna sig åt trevliga samtal, goda fikastunder 
och härliga fågelupplevelser är livskvalitet på högsta nivå. Det har varit mycket intressant att få en 
bättre bild av olika arters uppträdande och deras sträckleder längs Mälaren. Ingen vår är den andra 
lik och vädrets påverkan på fåglars uppträdande avgör resultatet. Många arter noterades i betydligt 
lägre antal än förväntat.  
Detta projekt är bland det roligaste jag gjort i skådarsammanhang och någon gång i framtiden blir det 
favorit i repris för att kunna göra lite jämförelser! Våren bjöd överlag på relativt få riktigt fina 
sträckdagar och förhoppningsvis prickar man in en bättre vår nästa gång man kör reprisen. Att lägga 
allt krut på ett ställe under en längre period har gett mersmak och i framtiden blir det mer av den 
varan på andra lokaler i närområdet eller på annan ort ute i landet.  

 



Vårens sträck 
 
Kanadagås Branta canadensis 
154 ex str 2/3-11/4. Bästa dag utan konkurrens var den 12/3 då 75 ex passerade.  
Denna dagssiffra utgjorde ett nytt dagsrekord för arten på lokalen. 
Dagen var ganska medioker i övrigt och allt sträck avtog relativt snabbt på förmiddagen. 
Vårsträcket av kanadagäss upplevdes som ganska mediokert i övrigt under våren. 
 
Vitkindad gås Branta leucopsis 
657 ex str 12/3-28/5. En dagssiffra över 100 ex. Den 5/4 passerade 109 ex. 
 
Grågås Anser anser 
743 ex str 23/1-27/5. Vårens två högsta dagssiffror var 114 ex 5/4 och 119 ex 17/3.  
Arten blev 1:a på listan över de arter som hade längst sträckperiod under våren. 
 
Sädgås Anser fabalis 
437 ex str 21/2-23/4. Vårens tre högsta dagssiffror var 190 ex 4/4, 116 ex 5/4 och 58 ex 2/4. 
 
Ob. Anser Anser  
658 ex sträckte under våren. 
 
Tundrasädgås Anser fabalis rossicus 
14 ex str under våren fördelade på fyra obsdagar. Tre av fynden gjordes i början av april och det 
fjärde fyndet gjordes i slutet av april. 
 
Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus 
5 ex str under våren fördelade på tre obsdagar. Ett fynd i början av mars och två fynd i början av 
april. 
 
Bläsgås Anser albifrons 
187 ex str 9/3-6/5. Arten observerades under fem obsdagar.  
Den 17/3 passerade 54 ex vilket utgjorde ett nytt dagsrekord för arten på lokalen. Det här var den 
tredje högsta dagssiffran på våren i Stockholms rapportområde genom tiderna. 
Denna siffra skulle komma att putsas rejält då 124 ex str 6/5. Det kom två flockar, 65+59 ex och den 
ena flocken kunde även observeras från Skinnarviksberget på Södermalm. 
Denna dagssiffra utgjorde den högsta på våren i Stockholms rapportområde genom tiderna. 
 
Knölsvan Cygnus olor 
64 ex sträckte mellan 21/2-22/5. Vårens högsta dagssiffra utgjordes av 13 ex som passerade den 
18/4. 
 
Mindre sångsvan Cygnus colombianus 
5 ex str under våren. 4 ex sträckte den 6/3 och ett ex den 19/3. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sångsvan Cygnus cygnus 
794 ex str 25/1-28/5. Under endast två dagar sträckte det 100 ex eller fler. 
Bästa sträckdag var 9/3 då 190 ex passerade vilket är ett mycket lågt antal! 
Den 8/3 passerade 115 ex och vårens tredje bästa dag inföll den 12/3 då mycket beskedliga 72 ex 
passerade. Tyvärr missade vi den riktiga toppdagen då Mälarklippan inte var bemannad men 
Gåseborg höll ställningarna när sångsvanarna gick till. 
Sträcket av sångsvan brukar i regel vara riktigt trevligt på lokalen med många dagssiffror på 100 ex 
eller fler under en vår. Även klena siffror är minnesvärda.   
 
Grågås x Kanadagås Anser anser x Branta canadensis 
1 ex str 1/4. Ett mycket klent resultat. Vanligtvis sträcker det enstaka ex av denna hybridform lite då 
och då under en vår. 
 
Gravand Tadorna tadorna 
1 ex str 14/5 och utgjorde ett andrafynd för lokalen. Med all sannolikhet var det samma fågel som 
tidigare sträckte förbi Kagghamra tomtområde på Södertörn! 
 
Skedand Spatula clypeata 
2 ex str 12/5 och utgjorde ett efterlängtat förstafynd av denna art på lokalen. 
 
Bläsand Mareca penelope 
18 ex str under våren fördelat på fyra obsdagar. Två fynd gjordes i början av april, ett i slutet av 
månaden och ett fynd i början av maj. Ett mycket klent resultat. 
 
Stjärtand Anas acuta 
2 ex str 4/5 tillsammans med 10 bläsänder. Ett mycket klent resultat. 
 
Kricka Anas crecca 
4 ex str 29/5. Ett mycket klent resultat.  
Simandsträcket förbi lokalen har varit helt under isen och det är med nöd och näppe som arterna 
överhuvudtaget noterats! 
 
Brunand Aythya ferina 
1 ex str 19/5. En riktigt ovanlig sträckart på lokalen. 
 
Vigg Aythya fuligula 
7 ex str under våren. Fynden är väl spridda. Ett fynd från början av april, tre från första halvan av maj 
och ett fynd i slutet av maj. Under våren ses arten sällan på sträck på lokalen men resultatet är ändå 
mycket klent. 
 
Ejder Somateria mollisssima 
3 ex str (2+1) 5/4. Det här var det fjärde och femte fyndet av arten på lokalen av denna lokalt 
ovanliga sträckart. 
 
Svärta Melanitta fusca 
6 ex str under våren enligt följande; 2 ex 27/4, 2 ex 9/5 och 2 ex 10/5. 
Vårens fynd utgjorde det tredje till femte fyndet för lokalen. Av tidigare fynd är alla vårfynd utom ett 
som är från senhösten.  
 
 
 
 



 
 
Sjöorre Melanitta nigra 
258 ex str 17/3-22/5. Arten observerades under åtta obsdagar och var regelbunden från den 27/4. 
Fyndet i mars sticker ut som lite udda. Vårens högsta dagssiffror var 118 (106+11) ex 27/4, 45 ex 14/5 
och 40 ex 5/4. 
Det rastade även sjöorrar ute på Mälaren synliga från Mälarklippan vid några tillfällen och det tillhör 
inte vanligheterna. Allt som oftast attraherar de större mälarfjärdarna de kustbundna marina 
änderna. Då Mälaren är mycket smal mellan Lovön och Bromma rastar det mycket sällan lite roligare 
marina änder. 
 
Knipa Bucephala clangula 
27 ex str 9/3-24/5. Fynden utgjordes enligt följande; Fyra marsfynd, fem aprilfynd och ett lite 
utstickande fynd från slutet av maj. Ett klent resultat. 
 
Salskrake Mergellus albellus 
1 ex str 17/3. Ett mycket klent resultat.  
 
Storskrake Mergus merganser 
855 ex str 21/2-28/5 fördelat på 47 obsdagar. Vårens högsta dagssiffror var 132 ex 5/4, 76 ex 17/3 
och 58 ex 19/3. Arten är mycket regelbunden på sträck på lokalen såväl vår som höst. 
 
Småskrake Ardea cinerea 
35 ex str 11/4-17/5 fördelat på tolv obsdagar. Bästa sträckdag inföll den 2/5 då 11 ex passerade. 
Sträcket av arten kom igång förvånandsvärt sent och endast ett fynd gjordes i början av april.  
Fyra fynd gjordes under andra halvan av april. Under maj gjordes åtta fynd och de var jämt fördelade 
under månaden.  
 
Smålom Gavia stellata 
31 ex str 5/4-28/ 5 fördelat på femton obsdagar. Bästa sträckdag inföll den 22/5 då 8 ex passerade 
varav 5 ex i en flock. I april gjordes 11 fynd och i maj gjordes 16 fynd. 
Att smålom skulle vara så pass regelbunden här på vårsträcket var en av vårens överraskningar!  
I huvudsak har smålommarna sträckt mot V/Nv. Samma sak gäller också för flertalet storlommar. 
 
Storlom Gavia arctica 
92 ex str 5/4-28/5 fördelat på tjugo obsdagar. Både april och maj bjöd på tio obsdagar vardera. 
Vårens högsta dagssiffror var 10 ex 19/4, 14 ex 5/4 vilket var ett nytt dagsrekord för arten på lokalen. 
Det skulle dock putsas den 18/4 då 21 ex passerade. Denna dag var speciell då det även blev ett nytt 
dagsrekord för sträckande skogssnäppa i Stockholms rapportområde. 
 
Smålom/Storlom Gavia stellata/arctica 
22 ex str under våren. 
 
Gråhakedopping Podicpes grisgena 
1 ex str 10/5 och var en ny art för lokalen. 
 
Skäggdopping Podiceps cristatus 
3 ex str 31/3. Fåglarna sågs i samband med att Mälaren tillfälligt fryst till på olika håll. 
 
 
 
 



 
 
Gråhäger Ardea Cinerea 
291 ex str 6/3-28/5. Under tio obsdagar sträckte det tio eller fler gråhägrar. Vårens högsta dagssiffror 
var 18 ex 4/4, 20 ex 17/3 och 27 ex 5/4. Arten noterades på sträck under elva dagar i mars, arton 
dagar i april och sjutton dagar i maj. 
 
Ägretthäger Ardea alba 
3 ex str under våren. 1 ex den 10/4, 1 ex den 30/4 och 1 ex den 24/5. 1 ex noterades förbiflygande 
1/4 vilket var vårens första fynd tillika ny art för lokalen. 
 
Storskarv Phalacrocorax carbo 
3680 ex str 21/2-28/5 fördelat på femtioen obsdagar. Vårens högsta dagssiffror var 354 ex 5/4,  
242 ex 1/4 och 217 ex 4/4. Februari, en obsdag. Mars, tolv obsdagar varav två dagar med dagssiffror 
över hundra ex. April, sjutton obsdagar varav tio dagar över hundra ex.  
Maj, 21 obsdagar varav en dag med över hundra ex. 
 
Bivråk Pernis apivorus 
4 ex str 10-19/5 förelat på fyra obsdagar. Ett klent resultat. 
 
Blå kärrhök Circus cyaneus 
8 ex str 4/4-30/4 fördelat på sju obsdagar. Fyra ex sträckte i första halvan av april och tre ex i andra 
halvan. En dag passerde 2 ex annars kom de enstaka. 
 
Ob. Stäpphök/ blå kärrhök Circus macrourus/cyaneus 
2 ex str under våren. Den 13/4 och den 2/5 sågs slanka ob. kärrhökar med stäpphöksjizz. 
 
Stäpphök Circus macrourus 
1 2k str 14/5. Första fyndet för lokalen! 
 
Röd glada Milvus milvus 
2 ex str under våren. 1 ex 3/4 och 1 ex 2/5. Fynden utgör nummer två och tre för lokalen. 
 
Brun glada Milvus migrans 
1 ex str 16/5 och utgör det första vårfyndet för lokalen. Sedan tidigare finns ett höstfynd. 
 
Havsörn Haliaeetus albicilla 
9 ex str under våren fördelat på tre obsdagar i mars. Ett klent resultat. 
 
Kungsörn Aquila chrysaetos 
1 4k- str 6/3 och 1 4k- str 4/4. Fågeln som observerades 4/4 sågs från Gåseborg strax innan. 
 
Ormvråk Buteo buteo 
149 ex str 21/2-2/5. Bästa sträckdagar blev 29 ex 6/3 och 39 ex 8/3. Ett mycket klent resultat. 
 
Fjällvråk Buteo lagopus 
4 ex str under våren. 2 ex passerade i mitten av mars, 1 ex tidigt i april och 1 ex tidigt i maj.  
Ett mycket klent resultat. 
 
Sparvhök Accipiter nisus 
41 ex str 13/3-9/5. Bästa sträckdag var 8 ex 4/5. Arten noterades 17 dagar på sträck.  
Ett mycket klent resultat.  



 
 
Fiskgjuse Pandion haliaetus 
8 ex str 4/4-11/4.  
 
Tornfalk Falco tinnunculus 
57 str 17/3-24/5. Bästa sträckdagar var 5 ex 25/4 och 5 ex 9/5. Arten noterades på sträck under 26 
obsdagar. De allra flesta tornfalkar som passerat under våren har följt samma sträckled. 
De har dykt upp i riktning mot Drottningholm, följt Lovöns norra kust till Lambarudd där de sedan 
passerat in över Hässelby. En fin totalsiffra. 
 
Stenfalk Falco columbarius  

11 ex str 5/4-19/5. Bästa sträckdag var 3 ex 26/4. Arten noterades på sträck under 8 obsdagar. 
 
Lärkfalk Falco subbuteo 
5 ex str 26/4-22/5. Arten noterades på sträck under 5 obsdagar. Ett mycket klent resultat. 
 
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 
9 str 24/3-14/5. Bästa sträckdagar var 9/4 och 25/4. Båda dagarna passerade 2 ex.  
1 str i mars, 6 str i april och 2 str i maj. 
Arten noterades på sträck under 7 obsdagar. En fin totalsiffra. 
 
Trana Grus grus 
695 str 6/3-17/5. Bästa sträckdagar var 36 ex 13/3, 64 ex 17/3 och 310 ex 5/4 vilket blev ett nytt 
dagsrekord av arten på våren i Stockholms rapportområde. Sträcket av arten i övrigt upplevdes som 
ganska mediokert med åtskilliga dagar med mycket få förbipasserande fåglar. 
 
Strandskata Haematopus ostralegus 
4 ex str under våren. Ett mycket klent resultat. 
 
Tofsvipa Vanellus vanellus 
259 str 6/3-22. Bästa sträckdagar var 23 ex 12/3, 59 ex 6/3 och 61 ex 5/4. Efter den 5/4 var det inga 
sträckdagar med fler än 10 ex. Ett klent resultat.  
 
Ljungpipare Pluvialis apricaria  

99 str 9/4-11/5. Bästa sträckdagar var 28 ex 25/4 och 28 ex 9/5. Arten observerades under 5 dagar i 
april och 5 dagar i maj. 
 
Mindre strandpipare Charadrius dubius  

1 str 18/4. Första fyndet för lokalen. 
 
Småspov Numenius phaeopus 
22 str 3/5-17/5. Bästa sträckdag var 11 ex 9/5. Arten noterades under 5 obsdagar. 
 
Storspov Numenius arquata  

224 str 12/4-20/5. Bästa sträckdagar var 53 ex 17/4 och 56 ex 18/4. Det verkliga tillslaget med 
storspovar uteblev och högstanoteringarna är ganska blygsamma. Endast 3 obsdagar med fler än 10 
ex under våren. Arten var regelbunden på sträck från 12/4-29/4.  
 
Myrspov Limosa lapponica  

1 str 9/5 tillsammans med 11 småspovar. Den här dagen sågs 10 arter vadare från Mälarklippan vilket 
inte tillhör vanligheterna. Detta var första vårfyndet av arten på lokalen. 



 
Brushane Calidris pugnax  
11 str 29/4-9/5. Arten noterades 2 obsdagar. 9 str 29/4 och 2 str 9/5.  
Fynden utgör de första för lokalen. 
 
Enkebeckasin Gallinago gallinago 
20 str 4/4-5/4. Bästa sträckdag var 10 ex 13/4. 
 
Skogssnäppa Tringa ochropus 
98 str 25/3-29/4. Bästa sträckdagar var 13 ex 9/4, 13 ex 23/4 och 
22 ex 18/4. Detta blev ett nytt dagsrekord av arten i Stockholms rapportområde.  
Ett fynd i mars annars gjordes alla fynd i april.  
 
Grönbena Tringa glareola 
70 str 2/5-20/5. Bästa sträckdag var 26 str 2/5. 
 
Svartsnäppa Tringa erythropus 
5 str i en flock 7/5. Detta var första fyndet för lokalen. 
 
Gluttsnäppa Tringa nebularia 
14 str 29/4-15/5. Ett fynd i april och 13 fynd i maj. Arten noterades under 4 obsdagar. 
 
Skrattmås Chroicocephalus ridibundus  

3917 str 6/3-28/5. Bästa sträckdag var 1650 ex 5/4. Arten uppträdde enligt följande under sträcket; 
 I mars noterades arten 10 dagar och den högsta dagsiffran inföll i slutet av månaden. 
I april noterades arten 19 dagar och vårens högsta dagssiffra noterades. April bjöd på 4 dagar med 
dagssiffror med över 100 ex. I maj noteradades arten 21 dagar. Månadens och även vårens näst 
högsta dagssiffra noterades då 363 ex passerade 2/5. Totalt noterades arten 50 dagar på sträck 
under våren. 
 
Dvärgmås Hydrocoloeus minutus 
3 str 2/5-10/5. Tre fynd av tre ex under våren och utgör fynd nummer 3-5 för lokalen. Ett klent 
resultat. 
 
Fiskmås Larus canus 
1796 str 16/3-28/5. Bästa sträckdag var 284 ex 18/4. Arten uppträdde enligt följande under sträcket; 
I mars noterades arten 5 dagar och alla dagssiffror innehöll färre än 10 ex. I april noterades arten 17 
dagar och vårens högsta dagssiffra noterades. Under månaden noterades 5 dagar med över 100 ex. 
I maj noterades arten 21 dagar och den högsta dagssiffran blev 89 ex i slutet av månaden. 
 
Gråtrut Larus argentatus 
73 str 6/3-22/5. Det är ofta mycket svårt att avgöra om arten ses på ”äkta sträck” förbi lokalen.  
Oftast noteras arten som förbiflygande. 
Arten rör sig under morgontimmarna längs norra Lovön med sikte på exempelvis Högbytorpstippen. 
Rörelsemönstret ses främst från senhöst till en bit in i maj. 
 
Silltrut Larus fuscus 
40 str 16/3-24/5.  
 
Skräntärna Hydroprogne caspia 
3 str 16/4. Endast ett fynd är ett mycket klent resultat. 
 



 
 
Kentsk tärna Thalasseus sandvicensis 
2 str 14/5. Detta var vårens stora överraskning och orsakade stort jubel och skakiga ben när Niklas 
och jag avnjöt två fåglar som tillsammans följde Mälaren mot So rakt utanför obsplatsen.  
Arten är mycket ovanlig på sträck i inlandet och endast några enstaka inlandsfynd finns sedan 
tidigare i stockholmstrakten. Detta var lokalens första fynd. Niklas fick arten som sin 199:e på sin 
totala brommalista och en stund senare nr 200 då lokalens första stäpphök, en 2k-fågel sträckte 
förbi. En underbar dag vi aldrig glömmer! 
 
Fisktärna Sterna hirundo 
53 str 17/4-24/5. Bästa sträckdag var 9 ex 17/5. I april noterades arten 5 dagar och i maj 13 dagar. 
 
Silvertärna Sterna paradisaea 
19 str 2/5-10/5. Bästa sträckdag var 11 ex 2/5. Arten noterades endast tre dagar. Såväl fisk- som 
silvertärnesträcket var klent. Betydligt fler tärnor sträckte förbi Gåseborg under våren.  
Majoriteten av tärnorna som noterades på sträck gick långt i öster och noterades som ob. Fisk/- 
silvertärna.  
 
Ob. Fisk/- silvertärna Sterna hirundo/paradisaea 
107 str under våren. Majoriteten av tärnorna som noterades på sträck under våren gick långt i öster. 
De flesta artbestämda tärnorna följde vattenvägen mellan Kärsön och Lovön och fortsatte in öster 
om obsplatsen. Få tärnor passerade mellan obsplatsen och Lovön. 
 
Kustlabb Stercorarius parasiticus 
3 str 23/5-24/5. 1ad av ljus fas str 23/5 då Mälarklippan bemannades av 5 skådare. Dagen därpå 
passerade 2 mörka äldre kustlabbar tillsammans. 
I båda fallen sträckte fåglarna norrut över Grimstaskogen. Fynden utgör de två första för lokalen. 
 
Ringduva Columba palumbus 
12 192 str 11/2-28/5. Bästa sträckdagar var 2387 ex 4/4 vilket blev ett nytt vårdagsrekord av arten på 
lokalen. Dagen därpå putsades rekordet och 3606 str vilket blev den näst högsta dagsnoteringen av 
arten i Stockholms rapportområde genom tiderna. Arten blev överlägsen 1:a på 10 i topplistan av de 
arter som hade de högsta totalsiffrorna under våren. 
 
Skogsduva Columba oenas 
276 str 23/1-17/5. Bästa sträckdag var 79 ex 6/3. Under våren noterades 4 dagar med dagssiffror 
över 20 ex och de inträffade alla i mars. Antal obsdagar månad för månad blev enligt följande: 
Januari 1 dag, februari 2 dagar, mars 13 dagar, april 11 dagar och maj 2 dagar. 
 
Tornseglare Apus apus 
516 str 9/5-28/5. Bästa sträckdag var 298 ex 12/5. 
 
Större hackspett Dendrocopos major 
2 str under våren. En fågel sågs i mitten av mars och en i början av april. Ett mycket klent resultat. 
 
Trädlärka Lullula arborea  

20 str 8/3-26/4 fördelade på 9 dagar. Bästa sträckdagar blev 6 ex 17/3 och 6 ex 22/3.  
 
 
 
 



 
 
Sånglärka Alauda arvensis 
792 str 21/2-27/5. Bästa sträckdagar var 227 ex 6/3 vilket var den 3:e högsta dagssiffran på våren för 
lokalen. Näst bäst var 109 ex 8/3. Dessa blev de enda dagarna då fler än 100 ex noterades. Sträcket 
av arten upplevdes som normalt. En stor majoritet av sånglärkorna sträcker längs norra Lovön och 
drar sedan vidare norrut in över Hässelby. 
 
Backsvala Riparia riparia 
20 str 29/4-28/5 fördelade på 17 dagar. Bästa sträckdag var 4 ex 22/5. 
 
Ladusvala Hirundo rustica 
115 str 23/4-28/5. Bästa sträckdagar var 17 ex 2/5 och 17 ex 22/5. Ett klent resultat. 
 
Hussvala Delichon urbicum 
164 str 23/4-28/5 fördelade på 16 obsdagar. Bästa sträckdag var 53 ex 20/5. 
 
Trädpiplärka Anthus trivialis 
30 str 23/4-27/5 fördelade på 13 dagar. Vårens högsta dagssiffror var 4 ex som noterades 3 dagar.  
Ett mycket klent resultat. 
 
Ängspiplärka Anthus pratensis 
2296 str 16/3-11/5. Vårens bästa sträckdagar inföll under en snäv period. Den 23/4 passerade 201 
ex, 247 str 25/4 och 1373 str 26/4. Detta blev en rejäl putsning av det tidigare vårdagsrekordet i 
Stockholms rapportområde. 
 
Gulärla Motacilla flava 
28 str 9/5-28/5 fördelade på 10 obsdagar. Bästa sträckdag blev 8 ex 10/5. 
Ett klent resultat. 
 
Sädesärla Motacilla alba 
285 str 1/5-22/5. Bästa sträckdagar blev 52 ex 25/4, 40 ex 11/4 och 38 ex 28/4. 
 
Sidensvans Bombycilla garrulus 
68 str 17/3-7/5 fördelade på 11 obsdagar. Bästa sträckdag blev 18 ex 3/5. 
 
Järnsparv Prunella modularis 
10 str 1/4-23/4 fördelade på 8 obsdagar. Ett mycket klent resultat. 
 
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 
8 str 19/4-23/5.  
 
Ringtrast Turdus torquatus  

1 str 3/5. Första fyndet för lokalen. 
 
Koltrast Turdus merula 
24 str 16/3-23/4 fördelade på 11 dagar. 
 
Björktrast Turdus pilaris  
722 str 6/3-23/5. Bästa sträckdag blev 100 ex 23/4. 
 
 



Taltrast Turdus philomelos 
93 str 5/4-5/5 fördelade på 15 dagar. Bästa sträckdagen blev 20 ex 25/4. 
 
Rödvingetrast Turdus iliacus 
1831 str 9/4-2/5 fördelade på 15 dagar. Bästa sträckdagar blev 516 ex 9/4, 460 ex 25/4 och 310 ex 
23/4. 
 
Dubbeltrast Turdus viscivorus 
183 str 2/3-9/5 fördelade på 31 dagar. Bästa sträckdagar: 29 ex 16/3 och 21 ex 4/5. Ett klent resultat. 
 
Grå flugsnappare Muscicapa striata  

30 str 22-24/5 föredelade på 3 dagar. Bästa sträckdag blev 17 ex 24/5. 
 
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 
3 str 4/5-10/5. 
 
Blåmes Cyanistes caeruleus  
2 str 31/3. Ett mycket klent resultat. 
 
Talgoxe Parus major 
2 str 6/3. Ett mycket klent resultat. 
 
Kaja Corvus monedula  
3 833 str 25/1-27/4. Bästa sträckdagar av “vårens budbärare” nummer 1 blev  
1 132 ex 6/3, 627 ex 8/3 och 470 ex 17/3. 
 
Råka Corvus frugilegus  

4 str 13/3-9/4. Ett anmärkningsvärt klent resultat. 
 
Svartkråka Corvus corone corone 
1 str 5/3. Första fyndet för lokalen. 
 
Gråkråka Corvus corone cornix 
834 str 21/2-19/5. Bästa sträckdagar blev 122 ex 8/3, 95 ex 17/3 och 59 ex 5/4.  
 
Stare Sturnus vulgaris 
1266 str 6/3-23/5. Bästa sträckdagar: 379 ex 5/4, vilket blev ett nytt dagsrekord av arten på lokalen. 
De övriga högstanoteringarna var 152 ex 4/4 och 94 ex 1/4. 
 
Bofink Fringilla coelebs 
3255 str 6/3-14/5. Bästa sträckdg 1200 ex 5/4. Ett klent resultat. 
 
Ob. Bo/- bergfink  Fringilla coelebs/montifringilla 
4250 str under våren.  
 
Bergfink Fringilla montifrongilla 
491 str 8/3-30/4 fördelade på 8 dagar. Bästa sträckdagar: 315 ex 9/4, 90 ex 10/4 och 70 ex 23/4.  
Ett klent resultat. 
 
Grönfink Chloris chloris 
2 str 10/4 Ett mycket klent resultat. 
 



Steglits Carduelis carduelis 
13 str 31/3-9/5. Ett mycket klent reultat. 
 
Grönsiska Spinus spinus 
47 str 2/3-30/4. Var tog alla vinterns mängder grönsiskor vägen? Ett mycket klent resultat. 
 
Hämpling Linaria cannabina 
47 str 19/3-10/5. Bästa sträckdag: 13 ex 9/4. 
 
Vinterhämpling Linaria flavirostris 
5 str 19/3-11/4. Arten noteras sällan på lokalen. 
 
Gråsiska Acanthis flammea  
2 str under våren fördelade på 2 obsdagar. Ett anmärkningsvärt klent resultat. 
 
Bändelkorsnäbb Loxia bifasciata 
2 str 19/5. Detta var det 4:e vårfyndet på lokalen och det första i maj månad. 
 
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 
3 str 22/3-28/5. Ett mycket klent resultat. 
 
Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus 
1 str 1/4. Ett mycket klent resultat. 
 
Ob. Korsnäbb Loxia curvirostra/ pytyopsittacus 
3 str vingbandslösa korsnäbbar str 9/5. 
 
Tallbit Pinicola enucleator  
220 str 20/1-23/2. Bästa sträckdagar: 85 ex 23/1, 74 ex 25/1 och 47 ex 20/1. 
Fåglarna kom på samma sätt alla dagar de rörde på sig. 
De dök upp i småflockar på runt ca 10 ex på halvhög höjd i rikting Drottningholm. De följde norra 
Lovöns kust och gick då ner på lägre höjd. De passerade sedan ut över Lambarudd och fortsatte in 
över Hässelby. En intressant rörelse! 
 
Domherre Pyrrhula pyrrhula 
44 str 2/3-5/4. Bästa sträckdag 13 ex 8/3. 
 
Snösparv Plectrophenax nivalis  
4 str 17/3. Ett mycket klent resultat. 
 
Gulsparv Emberiza citrinella  

1 str 16/4. En notoriskt svårräknad art på lokalen. I regel noteras de som förbiflygande. 
 
Sävsparv Emberiza schoeniclus 
24 str 23/3-9/5.   
 
 

 

 
/Per Åsberg, Stockholm i november 2020 


