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Utgiven av Stockholms  
Ornitologiska Förening ag bor på nedre botten i en äldre bruksarbetar-

länga i Gustavsberg. Från och med flytten dit 2013 
var jag en ambitiös källarmästare för fågelgäster-
na på Evas Bar (altanen) respektive Eva Bakficka 
( i hörnet av syrenhäcken, mot gatan). Gästerna 
stimmade och trivdes. 

Men plötsligt rapporterade grannarna ovanför 
mig att en råtta levde rövarliv på vinden. För att 
rädda mina krogar pep jag något om husmöss, men 
trodde inte ens på det själv. Det krävdes sedan åt-

skilliga fällor och tre man (!) från Anticimex för att 
få död på råttan. Sedan dess har jag hållit en låg pro-

fil. Evas Bakficka har varit stängd och Evas Bar är tills 
vidare en lönnkrog med mycket begränsad meny. 

Det är inte bara jag som undrar över råttor och hur man ska 
hålla undan dem. Lars-Åke Janzon bidrar i sin artikel med 
fakta och tips. 

Som vanligt i årets sista nummer presenteras vårprogram-
met. Återigen kan föreningen erbjuda ett brett urval av exkur-
sioner och resor som det antingen inte kostar något att delta i 
eller som anordnas till självkostnadspris. De 180 kronor som 
medlemskapet kostar från och med 2020 betalar sig alltså 
många gånger om, inte minst som fyra nummer av ”Fisten” 
också ingår. 

Fågelrapporten för 2018 medföljer detta nummer, men från 
och med 2020 kommer den årliga rapporten att publiceras 
redan i nummer 2. En tidigare publicering har länge varit ett 
önskemål från redaktionen, så vi är mycket glada över detta. 

Kanhända dyker det upp någon riktigt rar vintergäst i rap-
portområdet. Om inte någon verklig sällsynthet så i alla fall 
en udda övervintrare. Det gäller att kolla noga, även i till synes 
ointressanta gräsandsflockar. I Gustavsbergs hamn materia-
liserade sig förra vintern plötsligt en elegant stjärtandshona 
bland populasen. Mats Gothnier har kikat lite på de senaste 
årens oväntade övervintrare och påminner oss om vikten av 
att hålla ögonen öppna – överallt. Mats berättar också om sitt 
möte med dvärgbeckasinen på Sergels torg. 

Erik Peurell avslöjar i en annan artikel vad våra trogna vin-
tergäster egentligen gör på sommaren. Plötsligt en dag ser vi 

dem inte längre – var håller de hus då? 
Tippliknande miljöer är alltid spännande vintertid, 
och därför föll valet denna gång på Hagby Ekopark till 

Värt en omväg. Det är visserligen ingen tipp längre, 
men spåren av dess tidigare historia är inte helt ut-
suddande. Björn Nordling är vår guide. 

Vad kan tänkas dyka upp hos dig? Ut och leta, sär-
skilt när julens matfrosseri ökat midjans omfång och 

det behöver motioneras. På trevligast möjliga sätt – 
med fågelskådning! 

redaktören eva stenvång lindqvist
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ledare tomas viktor, ordförande

är detta skrivs sköljer tallbitarna i våg efter våg genom östra 
Svealand. Tillgången på både rönnbär och oxelbär är god i höst 
– hoppas att några grupper stannar hos oss fram till vintern så 
att ni i lugn och ro kan njuta av deras färgprakt och oräddhet 
under jul och nyår.

För föreningens fågelskyddskommitté har våren och hösten 
inneburit ömsom vin, ömsom vatten. Länsstyrelsen har som 
befarat föreslagit en decimering av skarvpopulationen i skär-
gården (se sidan 6), vilket motarbetas av oss, Naturskyddsföre-
ningen och Världsnaturfonden, WWF. Allt detta applåderas 
dock energiskt av flertalet yrkes- och sportfiskare, markägare, 
sommarstugeägare med flera, som skyller fiskens nedgång, 
och speciellt abborrens försvinnande, på skarvens matvanor. 

Vi är främst skeptiska till det stora antalet fåglar som före-
slås få skjutas i anslutning till boholmar under häckningsti-

den på våren. Det underlag som länsstyrelsen och övriga grundar sin 
uppfattning på är bland annat en artikel i den ansedda tidskriften ICES 
Journal of Marine Science, som professor Sture Hansson och hans med-
arbetare skrivit. Där hävdas att skarven är den stora boven i dramat i 
Östersjöns kustområden. 

Vi ställde oss direkt skeptiska till de framförda resultaten och fick 
stöd av finska fiskforskare som bildligt talat sågade artikelns resultat 
jäms med fotknölarna i en svarsartikel i tidskriften ifråga. Vi återkom-
mer med rapporter om hur den i vårt tycke oetiska jakten under häck-
ningstid utvecklas. En delseger vann föreningen dock när Mark- och 

miljödomstolen upphävde länsstyrelsens beslut att tillåta 
förstörelse av skarvbon på två öar i Roslagen. Detta visar 
att juridiken fortfarande fungerar.

Jag vet att det finns medlemmar som inte till fullo in-
stämmer i föreningens kraftiga motstånd mot skyddsjakt 
på skarv. Vi är inte motståndare till all jakt. Nej, vad vi 
motsätter oss är att skyddsjaktbesluten baseras på de då-
ligt underbyggda resultat och argument som framförs till 
länsstyrelsen. 

Skarven är den art som just nu står i skottgluggen, men 
rent teoretiskt skulle alla fiskätande fåglar kunna drabbas 
av samma hat som det mot skarven bara för att de kon-
kurrerar om fisken. Listan kan göras lång, men helt 
klart finns det farhågor om att antalet arter som 

kan komma ifråga för skyddsjakt kommer att öka. 
När människan mutar in naturen och begär att allt ska 

hamna i jägarnas frysboxar eller bärproducenternas syltbur-
kar, då ligger till och med vår nationalfågel koltrasten illa till. 
Den äter ju blåbär.

En God Jul och ett Gott Nytt År önskar jag alla medlemmar. 
Kom ihåg att hålla okularet välputsat!

❝
Nej, vad vi motsätter oss är 
att skyddsjaktbesluten 
baseras på de dåligt 
underbyggda resultat och 
argument som framförs till 
länsstyrelsen. 
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Noterat-sidorna produceras i samarbete 
med Erik Hansson och Natursidan.se

Noterat

Begränsad 
framkomlighet 
vid Fysingen

Många undrar vad som händer 
vid Fysingen, där tillgängligheten 
begränsats i samband med att Ströms 
gård får nya ägare. När detta skrivs i 
mitten av november är avstyckningen 
vid Ströms gård ännu inte klar. De nya 
ägarna har inte tillträtt, vilket innebär 
att länsstyrelsen för närvarande inte har 
någon att förhandla med. 

När ägarbytet skett tänker läns-
styrelsen fortsätta att ta upp frågan om 
en ny passage förbi gården, men under 
2020 kommer det att vara begränsad 
framkomlighet i området. Besökare till 
reservatet och fågelmarkerna vid sjön 
hänvisas i stället till P-platserna vid 
Åholmen i söder och kung Nordians hög 
längre norrut. 

I oktober gjordes en fräsning av 
strandängen vid Ströms mad för att 
minska igenväxningen och förbättra 
miljöerna för bland annat änder och 
vadare. Under senhösten ordnades 
även en ny passage så att det är möjligt 
att ta sig utmed Ströms mad mellan 
strandängarna och ladorna vid Ströms 
gård i nord-sydlig riktning. MG

Nytt fågeltorn 
på Utö

Den 3 oktober passera-
des en milstolpe inom det 
EU-stödda projektet Baltic 
Wings, då det första projekt-
finansierade fågeltornet in-
vigdes. Tornet är beläget vid 
den östra våtmarken/fladen 
på mellersta Utö precis norr 
om skjutfältsområdet. 

En placering på skjutfältet skulle ha erbjudit bättre skådning 
mot Östersjön, men militären tillåter inga civila torn på övnings-
området. 

Tornet har projekterats och byggts av lokala krafter på ön och 
konstruktören, Arnold Skjerdal, har valt det absolut mest väderbeständiga materi-
alet: obehandlad sibirisk lärk. Det borgar för att tornet kommer att stå i många år. 
Det ägs formellt av stiftelsen Initiativ Utö och är placerat på kommunal mark.

Läs mer om invigningen och Baltic Wings-projektet på vår hemsida, www.stof.nu. 
 tV

Över 50 personer hade samlats till invigningen av det 
nya tornet. 
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Lyckad första resa till Stora Fjäderägg

I slutet av september var det premiär för en ny resa i StOF:s program: Västerbot-
tens kustland samt ön Stora Fjäderägg utanför Umeå, där Västerbottens Ornitolo-
giska Förening har en fågelstation. 

Resan blev ett riktigt lyckokast. Vädret var strålande. Alla varma kläder vi släpat 
med oss låg prydligt kvar i resväskorna tills de kom hem igen. Kvarken låg spegel-
blank under hela vår vistelse bland tajgasångare, tretåiga hackspettar, pärlugg-
lor, trastar av alla de slag och så förstås kungsfåglar som fångades i näten. De som 
kunde och ville fick gärna hjälpa ringmärkarna. På kvällarna njöt vi både av stjärn-
klar himmel och norrsken.

Vi hann skåda även på Holmön, ett par av uddarna på fastlandet och i Umeälvens 
delta och slätter.

Några arter att nämna: gråspett, tretåig hackspett, blå kärrhök, dvärgbeckasin 
samt 50 sångsvanar. 

Resan var lång dit och hem, men med nattåget trollar man bort mycket restid 
och de 14 deltagarna 
var överens om att res-
tiden var värd besvä-
ret. Förhoppningsvis 
kan vi anordna en ny 
resa till Stora Fjäder-
ägg nästa höst. kn

På väg ut till  
Stora Fjäderägg. 

Foto
: klas reim
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”Nygammal”  
i redaktionen: 
Erik Peurell

Från och med årsskiftet går Erik Peu-
rell in i redaktionen för FiSt. För de av 
våra läsare som varit med ett tag är 
namnet inte obekant. Erik har suttit i 
redaktionen tidigare. Han har också 
både lett och deltagit i en hel del StOF-
resor och tidigare suttit i den regio-
nala rapportkommittén. Sist men inte 
minst var det Erik som gjorde den sista 
inläsningen på telefonsvararen Stock-
holm Birdline innan denna gick i graven 
2009. 

Erik efterträder Hans-Georg Wallen-
tinus, redaktör för tidskriften 2009–
2015 och som därefter fortsatt att ingå i 
redaktionen. Hans-Georg har nu valt att 
träda tillbaka, men fortsätter att med-
verka framöver med populära Hemma 
på Sjöbacken och säkert också andra 
artiklar. 

Erik kommer framledes att ansva-
ra för den artikel på temat ”rariteter 
sedan sist” som vi brukar publicera i 
varje nummer – såvida det dykt upp så-
dana. 

I det här numret medverkar Erik med 
en artikel om vad våra vinterfåglar gör 
på sommaren. Se sidan 28. 

 redaktIOnen

 Erik Peurell.
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Länsstyrelsen föreslår 
massdödande av skarv

länsstyrelsen har nu skickat ut förslaget till 
förvaltningsplan för skarv i Stockholms län och 
sätter som mål att under de kommande tio åren 
halvera dagens population på runt 6 000 par till 
3 000 par. Det innebär ett massdödande som vi 
inte sett maken till tidigare när det gäller att döda 
en enskild vild fågelart, och dessutom beviljat av 
en myndighet. 

Huvudskälet är den påstådda påverkan skarven 
har på abborrbestånden. Den vetenskapliga stu-
die från en forskare, Sture Hansson vid Stockholms 
universitet – som länsstyrelsen helt och hållet 
stödjer sig på – är omdiskuterad. Den har totalså-
gats av finska forskare. 

Men trots att forskare är oense om hur det verk-
ligen ligger till väljer länsstyrelsen alltså att föreslå 
ett massdödande och litar här till fullo på Hans-
sons studie.

StOF saknar även en beskrivning av hur läns-
styrelsen ser på den störning som en sådan här 
omfattande jakt kommer att innebära för andra 
fågelarter som häckar och rastar i och invid kolo-
nierna, eller där skarvarna fiskar och där jakt kom-
mer ske.

Vi återkommer om detta i kommande nummer 
av FiSt. Sören lIndén

Allt fler 
skarvar tas av 
havsörnar

storskarven lever som 
bekant farligt numera. Också 
i mötet med en havsörn.

I Kvarken mellan Sve-
rige och Finland har minst 
20 havsörnar lärt sig jaga 
skarv, uppger biologen Timo 
Lumme för Finlands svenska 
rundradio Yle.

– Av alla skarvar som dör 
tar havsörnar en stor del 
och de är enkla byten, säger 
Lumme.

Det gäller även på andra 
sidan Östersjön, skriver 
Natursidan.se. Exempelvis 
i Västerskär i norra Stock-
holms skärgård, Östergöt-
lands skärgård och i Vänern, 
där antalet storskarvar halv-
erats sedan havsörnar eta-
blerat sig i området – från 
3 000 par till 1 500 par. MB

Rekordmånga 
vitkindade gäss 
passerade Värmdö

Den 15 oktober sträckte det mängder 
av vitkindade gäss förbi Värmdö. Tomas 
Axén Haraldsson, som stod i tornet på 
Björnö under förmiddagen, räknade in 
7  350 exemplar – enligt Artportalen den 
näst högsta dagssiffran i både Värmdö 
och Uppland under de senaste 20 åren 
– eller kanske någonsin. 

Senare under dagen fick Tomas veta 
att två rödhalsade gäss funnits med i de 
flockar som passerat Oxelösund. Rim-
ligen passerade de även Värmdö skär-
gård. 

Landsorts fågelstation rapporterade 
samma dag att 2 340 vitkindade gäss 
räknats, men att åtskilliga fler passerat 
längre västerut under dagen. eS

En av dem 
som i år fick utmär-

kelsen Årets Miljöhjälte av 
Världsnaturfonden, WWF, var Pella 

Thiel från Värmdö. Pella är en välkänd 
frontfigur i miljö- och omställningsrörel-

sen och har bland annat grundat End Eco-
cide Sverige, en organisation som jobbar 

för en internationell lagstiftning mot 
storskalig miljöförstöring. Sist men 

inte minst – Pella är medlem i 
Värmdö Fågelklubb! 

Det är inte bara den bruna törnskatan som 
väckt medias intresse för Landsort på sistone. 
Även en ny art för Sverige av säckspindel, Clu-
biona juvenis, har upptäckts där. Av självaste 
Raul Vicente, fram till nyligen ”Fistens” kor-
respondent för Landsorts fågelstation. Den 
sex millimeter långa spindeln har rört sig mot 
Sverige högt uppe i luften och undgått att bli 
upp äten av en tornseglare. Tornseglarna lever 
av just sådana här små kryp som finns på hög 
höjd. 
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Vi gratulerar ännu 
en 60-åring!

även Skärgårdsstiftelsen fyller 60 år i år. 
Bakgrunden till bildandet var att Stockholms 
skärgård höll på att förvandlas till en gles-
bygd med allt färre boende och försämrad 
service. Att inrätta Skärgårdsstiftelsen 1959 
var en av flera satsningar som gjordes för att 
ge skärgården nytt liv. 

Skärgårdsstiftelsen har i drygt 30 år ar-
betat för en levande skärgårdsnatur genom 
att samla in data om inte minst fågellivets 
utveckling. Bevakning, inventering och ring-
märkning av grisslor, berguv och havsörn ge-
nomförs, och i den årliga publikationen ”Le-
vande skärgårdsnatur” kan man fortlöpande 
ta del av resultaten. 

Läs mer på Skärgårdsstiftelsens hemsida, 
www.skargardsstiftelsen.se. eS

22 nya uggleholkar på Lidingö

lIDIngö staD har nyligen låtit sätta upp 22 uggleholkar på strategiska 
platser på ön. Lidingö Ornitologiska Förening, LOF, har hjälpt till med 
råd och dåd i anslutning till tillverkning och uppsättning. 

Det finns normalt en ganska så stark stam av kattuggla på Lidingö, 
men antalet häckande par har halverats sedan 2012. De senaste åren 
har vi haft cirka fem konstaterade häckningar. Brist på bohål lär inte vara 
den enda orsaken till minskningen, men förhoppningen är att de nya 
holkarna ska ge fler kattugglehäckningar. 

 Peter lundBerG, lIdInGö OrnItOlOGISka FörenInG

Peter Bergman på Rosersberg trädfällning, tillika välkänd skådarprofil, sätter 
upp en av uggleholkarna. 

Fint höststräck 
med blå kärrhök

antalet blå kärrhökar som under hösten rap-
porterats i Stockholms rapportområde är det 
högsta noterade under de senaste fem åren. Att 
sträcket från augusti till oktober varit talrikt beror 
sannolikt på att häckningarna har gått bra. Ma-
joriteten av de fåglar som rapporterats in under 
perioden har också varit juvenila (1K) eller obe-
stämda – endast en tiondel har angivits som 
adulta.

Insträcket av blå kärrhökar härstammar från 
den nordliga populationen, som har sitt utbred-
ningsområde i norra Sverige men främst i Finland. 
Under årets höststräck rapporterades 564 obser-
vationer i Artportalen, vilket är mer än dubbelt så 
mycket som under 2017. 

Under de senaste fem åren utmärker sig några 
fågellokaler när det gäller höstobservationer av 
blå kärrhök. Angarnssjöängen ligger på topp, 
följd av Fysingen. Därefter följer Järvafältet 
(30-meterskärret), Sorunda (Berga ängar) samt 
Torö. Värt att notera är att dessa lokaler ligger 
längs en sydvästlig linje om man tvärar genom 
Uppland och Sörmland, vilket stämmer väl över-
ens med den huvudsakliga flyttriktningen. 

 MattIaS ödeVIdh, anGarnGruPPen
Många blå kärrhökar har observerats i år. Mest har det handlat om ungfåglar, 
men adulta fåglar har också visat sig. På bilden en adult hanne.
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Soptipp paradis för 
Stockholms rovfåglar

en soptIpp i Huddinge har blivit rena 
paradiset för rovfåglar runt Stockholm.

Det är med hjälp av kommunen som 
djur som förolyckats i trafiken lagts ut 
på platån vid Sofielunds gräsmarker – 
och dragit till sig rovisarna.

– Så gott som alla revir i Stockholms 
län är upptagna. Det börjar bli ganska 
trångt bland örnarna, men på rätt stäl-
le i stan kan man nästan få se havsörn 
dagligen, säger Richard Vestin, som är 
naturguide i Huddinge kommun, till DN.

Han är också ornitolog. Tillsammans 
med sin radarpartner Nicklas Johans-
son, ekolog vid miljö- och bygglovsför-
valtningen i kommunen, har han alltså 
hittat precis rätt ställe för rovfåglar som 
uppehåller sig runt Stockholm.

Förutom havsörn berättar Vestin och 
Johansson för DN att de också stött på 
duvhök och tornfalk. MB

Följ silltruten 
Sigges äventyr

på BIrDlIFe Sveriges nyhetssida kan man följa 
Sigge, född på Fjäderholmarna i våras och en av de 
silltrutar som i somras försågs med en GPS-sända-
re. Mats Gothnier var med ute på Fjäderholmarna 
då, se förra nummet av FiSt. 

GPS-en avslöjar att Sigge ägnade sommaren åt 
att flyga kors och tvärs över Stockholm. I början 
av augusti gjorde han en kortare utflykt till Gotska 
Sandön. Den 13 augusti flög han över till Gotland 
där han under några dagar utforskade öns väst-
sida. 

Den 25 augusti började höstflytten. Efter att ha 
korsat Östersjön flög Sigge först in över den ryska 
enklaven Kaliningrad och fortsatte över Polen, 
Ukraina, Rumänien och Bulgarien – utan att vila. I 
början av september nådde han Egypten. Efter att 
ha pustat ut i Port Said några dagar fortsatte han 
till Sudans huvudstad Khartoum. BirdLife Sverige 
fortsätter att följa honom – och vi hoppas att han 
återvänder till Fjäderholmarna till våren! eS

Sigge utforskade Stockholm noga innan han startade 
höstflytten! 

Selja på besök 
i Sorunda

Den FInska satellitförsedda 
stäpphökshonan Selja gjor-
de några dagars besök vid 
Uvängen i Sorunda i Nynäs-
hamns kommun på sin färd 
söderut mot Afrika. 

Efter att ha häckat strax 
norr om Torneå i norra Fin-
land anlände hon 19 sep-
tember till Uvängen, där hon 
stannade och jagade under 
en vecka. Den 3 oktober läm-
nade Selja Sverige över Öre-
sund och fortsatte över Dan-
mark mot Tyskland för vidare 
färd söderut. 

eIVOr BernaS, 
nynäShaMnS OrnItO-

lOGISka FörenInG

EuroBirdwatch – innan bryggan kom…

på Morgonen 5 oktober 
bemannades tre lokaler i 
Stockholmsområdet, som 
deltog i Euro Birdwatch, av 
StOF-medlemmar: Vårbergs-
toppen, Ågestasjön och Is-
bladskärret. 

Vid Isbladskärret väntade 
en överraskning – i stället för 
den brygga varifrån räkning-
en skulle ske låg det en bräd-

hög på land. Vad göra? Jo, 
man utnyttjar situationen 

och använder förstås brädhögen som bokbord! Lina Jansson och Lars 
Berglund fick därmed en bättre belägen plats där de kunde fånga upp 
förbipasserande. 

De fick napp hos ett tjugotal personer som stannade upp, pratade 
fågel och tittade i de tre tubkikare som fanns uppställda. Det kan sär-
skilt nämnas att nummer 2 2019 av FiSt tilldrog sig ett stort intresse och 
många spontant berömmande ord. 19 arter noterades under räkningen. 
De många hägrarna drog förstås till sig det största intresset hos besö-
karna.

Ett par veckor senare var den nya bryggan på plats.
EuroBirdwatch anordnas samtidigt varje år på många platser i Europa. 

Läs om årets resultat på eurobirdwatch.eu. kn

Den nya bryggan vid Isbladskärret. 
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Unge Adrian diskuterar en fågelobs med Lina Jansson 
från StOF:s styrelse. 
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För StyrelSen, 
eVa JOhanSSOn

Styrelsen har beslutat om förändringar och förtydliganden 
vad gäller ansvarsposterna. Den största ändringen består 
av att styrelsen valt en ny kassör.

• Anders Lennartsson har tagit över som ny kassör efter Bo Wentzel. 
Föreningens firma tecknas fortsättningsvis av Anders, Tomas Viktor, 
Mats Grahn och Eva Johansson. 

• Jan Boije och Erik Roos ansvarar för att anordna innekvällarna. 
Programansvarig är Mattias Ödevidh, som ansvarar för 
exkursionsprogrammet. 

• StOF kommer liksom i år att ställa ut på mässan Nordiska trädgårdar, 
som hålls 26-29 mars.

• Nästa år fyller BirdLife Sverige 75 år och har valt att förlägga sitt 
årsmöte och jubileumsfest i Sånga-Säby på Färingsö. StOF kommer att 
vara med och hjälpa till med arrangemanget, som hålls 24–26 april.

Nytt från 
styrelsen

Kallelse till årsmöte i Stockholms 
Ornitologiska Förening 2020
Alla medlemmar i Stockholms Ornitologiska Förening kallas härmed till ordinarie årsmöte 
måndag 16 mars 2020 klockan 19.00. Årsmötet hålls i Norrmalmskyrkans lokaler på 
Norrtullsgatan 37, T-banestation Odenplan. 

Föreningen bjuder på fika med dopp.  

Eventuella ändringar kommer att meddelas på vår hemsida www.stof.nu.

Dagordning i enlighet med stadgarna kommer att publiceras på hemsidan.

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast  
lördag 1 februari.

Har du förslag till valberedningen finns deras kontaktuppgifter på www.stof.nu/styrelsen. 

Det sedvanliga föredraget i samband med årsmötet uteblir 2020. Årsmötets 
beslutspunkter förväntas ta mer tid i anspråk i år i förhållande till tidigare år.

Varmt välkomna!

Styrelsen  

FörenInGen BehöVer 
FörStärknInG tIll BaltIc WInGS! 
läS PlatSannOnSen På SIdan 67.
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2,5 procent. Nej, det är inte styrkan på en alkohol-
haltig dryck, utan den andel av StOF:s medlemska-
der som mötte upp på föreningens jubileumsmiddag 
på Naturhistoriska riksmuseet 22 november. Räknat 
i antalet personer innebar det 81 stycken. Konferen-
cieren Henrik Waldenström var den röda tråd som 
knöt ihop kvällens inledande föredrag.

AV MATS BRÅSTEDT

Den 25 november 1959 föddes Stockholms Ornito-
logiska Förening, StOF. Nu en respektingivande 60-
åring och den största lokalföreningen inom Birdlife 
Sverige med närmare 3 200 medlemmar. 

Då, alltså 1959, hade en av StOF:s verkliga veteraner redan 
hunnit bli 34 år – Astrid Ekspong. Eftersom hon inte kunde när-
vara personligen, skickade hon en gratulationshälsning som 
Henrik Waldenström började kvällen med att läsa upp.

Sedan 2010 har Tomas Viktor varit föreningens ordförande. 
Han bjöd på en exposé över vad som hänt när hans föregång-
are höll i klubban. Därefter berättade Yvonne Blombäck från 
Världsnaturfonden, WWF, om vad som görs för att rädda skär-
gården och hålla den levande.

Nästa föredragshållare var Alar Broberg, ”Mister Berguv”. 
Alar är den som ringmärkt flest exemplar av vår största uggla – 
vilket betyder 15–20 procent av de som försetts med en ring här 
i landet. 

Silltruten har blivit något av en Stockholmsfågel; Ulrik Löt-
berg från BirdLife Sverige förklarade varför, innan tre eldsjälar 
(Victor Persson, Mirja Johansson och Andreas Forsman) från 
Stockholm Vildfågel Rehab lade ut texten om sin verksamhet 
och gav skräckexempel på vilka skador fåglar som de får ta hand 
om kan ha. Till exempel utgör fiskedrag tillsammans med sköra 
fågelnäbbar oftast en blodig och plågsam kombination. 

Som avslutning samtalade Henrik och Eva Stenvång Lind-
qvist om ”Fisten” då och nu – och i framtiden. Här har det hänt 
en hel del! 

FiSt är föreningens viktigaste kanal, som når samtliga våra 
medlemmar, förutom att den är ett ansikte utåt mot den fågelin-
tresserade allmänheten.

Efter de rappa och inlevelsefulla föredragen – ”Vad mycket vi 
fått lära oss”, konstaterade Henrik Waldenström – var det dags 
för buffé med passande drycker och mingel. Något som uppskat-
tades rejält och stämningen under kvällen var hög. ■

Skål för StOF, 60 år!
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Tomas Viktor utbringade en skål för 60-åringen. 
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En intresserad publik följde jubileumskvällens föreläsningar. 

Två av föreningens mångåriga ”slitvargar”: Sören Lindén från 
naturvårdsgruppen och Mats Gothnier som sitter i redaktionen  
för FiSt och bland annat bjuder på inblickar i Stockholms fågelliv. 

Kvällens konferencier Henrik Waldenström lyssnar till Yvonne 
Blombäck från Världsnaturfonden, WWF, som berättade om 
projekt med fågelanknytning i Stockholms skärgård.  

Närmast i bild: En av föreningens reseledare, Per Helgesson, som i 
vår leder ”klassikern” Södra fjällen samt resan till Gotland. 

Anita Melinder, Eva Karlsson och Mova Hebert (som sitter i valbe-
redningen) i feststämning. 
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Måndag 28 oktober klockan 14.46 
plingade det till i telefonen. Det var 
ett sms om att det satt en dvärgbecka-
sin på ”Plattan”. En vaddå? 

Personligen hade jag nog skrattat bort alltihop 
om det inte även följt med en bild, tagen med mo-
bilkamera. På bilden satt helt klart en dvärgbecka-
sin i en bukett med blommor. Platsen var vid Kul-
turhuset, ett stenkast från min arbetsplats. Bilden 
var tagen alldeles nyss. 

Den fågeln ville man ju se! Snart satt jag på cy-
keln och efter fem-tio minuter var jag framme. In-
till Kulturhusets tillfälliga lokaler (nästan under 
Sergelfontänen) hittade jag ett litet gäng som stod 
och stirrade in i ett hörn med plakat, ljuslyktor och 
blommor. Någon berättade att det hade varit en 
manifestation för Chiles folk. Mitt i denna mani-
festation satt dvärgbeckasinen och försökte smäl-
ta in – underbart! 

På en Bädd aV rOSOr
Sergels torg en måndag i oktober är inte jätte-
mysigt. Men dvärgbeckasinen gjorde så gott den 
kunde och trampade runt på sin bädd av rosor – 
antagligen den enda vegetation som gick att finna 
i området. Frågorna var många: Hur hade den 
kommit hit? Ingick den i manifestationen? Hur 
mådde den? Skulle den dö bland rosorna? Borde 
vi hjälpa den? 

Om fågeln stod stilla orienterade den alltid sin 
kropp i blommornas riktning. Det gjorde att få-
gelns halmgula ryggstreck faktiskt smälte ihop en 
aning med blomstjälkarna. Verkligen rart! Då och 
då gömde den sin otympliga näbb under vingen, 
blundade och drömde sig bort. 

Ibland gjorde den komiska tåhävningar. Den 
stod då helt enkelt stilla på platsen och gunga-
de upp och ned. Man skulle kunna tro att dessa 

rörelser var tecken på stress eller skada, men det 
är faktiskt ett beteende som dvärgbeckasinen 
har på rastlokaler ute i naturen. Varför den gör 
så här har jag inte förstått, men om någon har en 
teori vore det kul att få ta del av den. På nätet kan 
man hitta filmklipp som visar detta gungande be-
teende hos dvärgbeckasin. Bäst av allt: på You-
tube finns filmer på just denna beckasin! Sök på 
”dvärgbecka sin” och ”Sergels torg”. 

rIktIGt rar I BetOnGen
Dvärgbeckasinen lever normalt i myr- och våtmar-
ker i landets norra delar. I vårt län rastar arten få-
taligt men regelbundet under vår och höst vid våra 
främsta fågelsjöar. Den normala observationen av 
en dvärgbeckasin är frustrerande kortvarig – ofta 
ett explosivt uppflog på en strandäng eller åsynen 
av en väl kamouflerad fågel som smyger omkring i 
tät vegetation.

Tidigare finns det bara ett fynd av dvärgbecka-
sin i Stockholms innerstad. Det var en individ som 
hittades död vid Blekholmsterrassen nära Klara 
sjö på Norrmalm i oktober 2004. Därefter är vi 
många som trånat efter den rara beckasinen. 

Eftersom fyndet på Sergels torg var så spekta-
kulärt var det många som kom förbi och kollade. 
Även media visade stort intresse. 

ytterlIGare en dVärGBeckaSIn? 
Dagen efter fyndet på Sergels torg blev jag kontak-
tad av en person på Södermalm som också hade 
sett ”den där konstiga fågeln från tidningen”. Den 
hade påträffats död på Brännkyrkagatan, men ty-
värr fanns inga bilder. Senast fågeln sågs var en 
skata framme och pickade på den, så oddsen att 
hitta den var inte så höga. 

Jag åkte ändå dit på vinst och förlust och hittade 
en död morkulla. Förutom storleken är morkul-
lan faktiskt hyfsat lik, så rapportören behöver inte 
skämmas. Dessutom är det ju alltid intressant att 
försöka kartlägga hur pass vanligt det är med den 
här typen av händelser i staden. Det har ju visat sig 
att morkulla och ett antal andra nattaktiva arter då 
och då störtar i stadens sköna mix av byggnader 
och parker. 

Dvärgbeckasin på Sergels  torg!

Mitt i betongöknens absoluta centrum, Sergels torg, fick en 
dvärgbeckasin syn på den lilla gröna plätt som utgjordes av 
blommor till Chiles folk och lockades att ställa sig där. Mats 
Gothnier hörde till de skådare som hann dit och fick upp-
leva denna helt osannolika händelse! 

AV MATS GOTHNIER
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Tidigare har jag skrivit om vattenrallar som tril-
lar ner i stan, se FiSt nummer 1 2019. Senast detta 
hände var i november 2018, då en levande men 
omtöcknad vattenrall sprang omkring på en inner-
gård vid Brännkyrkagatan 68. Det är märkligt nog 
mitt emot den plats där morkullan nu hittades. 
Kanske är det en extra stor kollisionsrisk i detta 
kvarter? Hur som helst finns det säkert ett stort 
mörkertal kring hur många fåglar som skadas och 
dör i stan varje år. De flesta släpas nog snart bort 
av olika predatorer som katt, skata och liknande. 

VarFör Störtar FåGlar I Stan? 
En etablerad teori är att nattaktiva flyttfåglar kan 
bli bländade av upplysta fönster och fasader. I syn-
nerhet om det är disigt eller dimmigt kan stadens 

Dvärgbeckasin på Sergels  torg!

starka ljus verka lockande på flyttande fåglar. Det 
är dokumenterat att starkt fyrljus nattetid kan 
locka, och nästan paralysera, flyttande trastar och 
vadare som kan cirkla varv efter varv runt ljuskäl-
lan. 

Kring Sergels torg finns många stora glasfasa-
der. Här kan man misstänka att en blå himmel re-
flekteras under de tidiga morgontimmarna. Nat-
ten mellan 27 och 28 oktober var klar, vilket talar 
för teorin att dvärgbeckasinen råkade ut för en 
sådan ”falsk himmel”, men några säkra svar kom-
mer vi inte att få. 

Hur pass skadad beckasinen var är också svårt 
att veta. Den var i alla fall inte svår att fånga in. Vid 
17-tiden var Djurambulansen på platsen och hjälp-
te fågeln till en mer lämplig miljö. ■

”Till dem som 
inte längre kan 
kämpa.” Dvärg-
beckasinen hörde 
till dem som visade 
sin vördnad, om än 
högst omedvetet.
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I förra numrets raritetsartikel låg fokus på 
sällsynta östliga sångare, och inflödet av 
sådana fortsatte under hösten. Men peri-
odens mest oväntade och omtalade fynd 
var naturligtvis den bruna törnskatan på 
Landsort – som också gästades av både 
isabellastenskvätta och videsångare. 

AV HANS-GEORG WALLENTINUS

För första gången någonsin hitta-
des en brun törnskata i rapportområdet. 
Fågeln upptäcktes 5 oktober av de neder-
ländska skådarna Marten Hornsveld och 

Vivian Jacobs som var på besök på Landsort. Lar-
met gick på lördagseftermiddagen, och de första 
skådarna tog sig ut redan då fast skymningen var 
på väg. På söndagen gick den ena båtlasten efter 
den andra till Landsort, och lyckliga skådare fick 
bra obsar när fågeln stundtals visade sig upp sig 
fint. Den födosökte i ett område med ris, buskar 
och höga örter vid Saltmar.

På måndagen, 7 oktober, genomsöktes ön av 

Brun törnskata  
periodens femetta –  
och sångarrallyt fortsatte
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Periodens stora 
sensation – den 
bruna törnskatan 
på Landsort. 
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över hundra skådare, men fågeln var av allt att 
döma inte längre kvar.

Fyndet är det andra i Sverige. Det första exem-
plaret ringmärktes på ön Nidingen på Västkus-
ten och sågs 2–3 oktober 1984, det vill säga under 
samma tid på året men för 35 år sedan. Bruna törn-
skator har då och då dykt upp i andra västeuro-
peiska länder, men ingen har alltså hittat till vårt 
land på länge. Däremot har brun törnskata setts i 
andra länder i år, bland annat i Norge.

I ett fall som detta är det alltid intressant att för-
söka spåra varifrån fågeln kommit. Man brukar 
räkna med fyra underarter av brun törnskata. No-
minatrasen cristatus finns närmast oss, i delar av 
Ryssland från Ural och österut. De tre andra un-
derarterna, confusus, lucionensis och superciliosus 
håller till i bortre Asien. Martin Tjernberg hade en 
fundering på Artportalen om att fågeln mer likna-
de en lucionensis ( ”japansk brun törnskata”, som 
huvudsakligen häckar längs Stillahavskusten) än 
en rysk cristatus. Vi får invänta Raritetskommit-
téns slutsatser.

Fler rarIteter På landSOrt
Men även andra exklusiva gäster kom till Landsort 
denna höst. En isabellastenskvätta rastade vid Va-
darbunkern 25 oktober. Beroende lite på hur man 
slår samman observationer som gjorts genom 
åren, och som ligger nära varandra i tiden, lutar 
det åt att det här var det femte fyndet i rapportom-
rådet. 

Den hittills mest betittade isabellastenskvät-
tan var den som höll till bland jordhögarna i den 
blivande Barkarbystaden i december 2009. Det 
första fyndet i rapportområdet gjordes så sent 
som våren 1999, då en fågel höll till på Utö 13–16 
maj. Redan 12–13 oktober samma år sågs ett exem-
plar på Skeviksbacken på Värmdö. Den 30 okto-
ber 2002 sågs en isabellastenskvätta tillfälligt på 
Sandhamn.

Den 20 oktober rastade en videsångare på 
Landsort. Det är, enligt Artportalen, det elfte 
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fyndet i rapportområdet. Det första fyndet gjordes 
på Landsort 6 oktober 1991. Fågeln stannade till 
16 oktober och kunde alltså beses under en gans-
ka lång period. Någon folkvandring var det dock 
inte tal om, eftersom antalet ornitologer inte var 
så stort då som nu. I övrigt har det handlat om till-
fälliga observationer, merparten på Landsort men 
ett par observationer har också gjorts på Horssten. 
Noterbart är att alla fynd härrör från perioden 1–23 
oktober.

Fler SMåttInGar…
Vi fortsätter med småttingarna. Kungsfågelsånga-
ren, med sin lysande ljusgula övergump, är mång-
as favorit bland de arter av Phylloscopus som gästar 
oss om hösten. I år rastade ett exemplar på Buller-
ön 28 september och en sannolik kungsfågelsång-
are hördes på Landsort 18 oktober. Den 27 oktober 
noterades två-tre exemplar på Horssten.

Tajgasångare blir allt vanligare i Sverige under 
hösten. Det har diskuterats varför det är så. En 
hypotes är att det från början handlade om fel-
programmerade fåglar som flyttade mot sydväst i 

Isabellastenskvätta 
hörde till höstens 
exklusiva Lands-
ortsgäster. 
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stället för sydost. Men det visade sig kanske vara 
en ganska lyckad felprogrammering och att det 
därför nu håller på att byggas upp en sydvästflyt-
tande population av tajgasångare i den västra 
delen av utbredningsområdet. Det normala över-
vintringsområdet är i Sydostasien. 

Forskning pågår också för att få ett bättre grepp 
om tajgasångarnas förekomst i vårt land under 
flytten (se FiSt nummer 3 2019). 

Fram till början av november hade drygt 20 
tajgasångare rapporterats i Artportalen, de flesta 
från kustbandet. Men det finns också tre inlands-
fynd, från Gränsholmsbacken i Skärholmen, Fy-
singen och Norra begravningsplatsen i Solna.

SVårBeStäMda GranSånGare Från 
öSter
Östliga gransångare är säkert ”underskådade” i 
vårt område. Av årets 19 fynd av underarten sibi-
risk gransångare, Phylloscopus collybita tristis, är 
de flesta från Landsort. Två är från Horssten. En 
inlandsrapport finns från Riksby i Bromma, men 
då är det typiskt nog Raul Vicente, som har Lands-
ort som sitt andra hem, som rapporterat fågeln.

Bland höstens minsta gäster kan också nämnas 
brandkronad kungsfågel, som rapporterats med 
två exemplar under hösten. En sågs på Utö 28 sep-
tember, då den höll ihop med vanliga kungsfåglar 
– dock är det här svårt att säga om det var ett ex-
emplar på flyttning eller en del av den invandring 

som håller på att ske i Mellansverige. En fågel 
ringmärktes på Landsort 25 oktober.

VIta häGrar Och röda duMSnutar
Ägretthäger börjar bli ett vanligt inslag i våra få-
gelsjöar. Därför var det lite ovant att få rapporter 
om en rastande silkeshäger i stället. Ett exemplar 
kunde beskådas i Fysingen 23–27 oktober, ofta till-
sammans med en ägrett. Detta är bara det femte 
fyndet i rapportområdet – men det andra i Fysing-
en. Ska vi tro att även silkeshägern kommer att bli 
ett vanligt inslag i slättsjöarnas fågelfauna i fram-
tiden?

Det var länge sedan det hände, men nu i höst 
har stora mängder tallbitar, eller dumsnutar som 
de kallades förr eftersom de är jämförelsevis 
oskygga, besökt Stockholmstrakten. De har när 
detta skrivs setts på över 60 platser. Märkligt nog 
verkar det som om de inte stannat hos oss för att 
fortsätta äta av de mängder med rönnbär som 
finns, utan har dragit vidare åt söder och sydväst. 

Den första rapporten kom 8 oktober från Forn-
borgsberget, alldeles norr om naturskolan vid 
Väsby gård på Järvafältet. Flockar på minst tio 
fåglar sågs under perioden 22–29 oktober, då mer-
parten av sträcket uppenbarligen passerade östra 
Svealand. Så chansen att få se flockar av tallbitar 
hos oss kanske inte är så stor innan de eventuellt 
besöker oss på återtåg till sina häckningsplatser. 
Såvida inte sidensvansar och trastar äter upp alla 

Kungsfågelsångare 
sågs på Horssten 
bland annat 27 
oktober. 
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bären innan dess, så att tallbitarna bara drar förbi. 
Läs mer om tallbiten på nästa uppslag.

rödhalSad GåS Bland  
öVrIGa SällSyntheter
En rödhalsad gås sträckte över Styran 
15 oktober. En fågel rastade i Grödinge 
24–26 oktober och drog till sig ett rätt 
stort antal skådare. Rödhalsad gås är 
inte någon vanlig syn i Stockholms rap-
portområde. Det här var faktiskt bara 
det sjunde respektive åttonde fyndet i 
rapportområdet (om det nu rör sig om 
två olika fåglar). 

Många kanske minns den rödhalsade 
gås som höll till vid Drottningholm och 
på Södra Djurgården 28 april-10 maj 
2008, men i övrigt har observationerna 
endast gällt tillfälligt rastande eller för-
bisträckande fåglar. Utöver Södertörns-
fynden och Djurgårdsfågeln har rödhal-
sad gås på inlandslokaler rapporterats 
endast från Upplands-Bro ( Broängar-
na) 7 oktober 2008, Lidingö 9–10 maj 
2013 och Fysingen 20–28 oktober 2016.

En honfärgad rödhuvad dykand ras-
tade vid norra Mörkö 8 september. Det 
finns endast ett drygt dussin rapporter 
tidigare från rapportområdet, så det är 
ändå en ganska ovanlig gäst även om 

den råkar övertrumfas av flera ovanli-
gare arter under denna rapportperiod.

tretåIG hackSPett Och 
laPPuGGlOr
En tretåig hackspett födosökte 4 okto-
ber i skogen sydost om Mor Annas bryg-
ga i Trolldalen, Lidingö. Arten är års-
viss i rapportområdet, men bara med 
någon enstaka fågel åt gången. 

Lappugglor finns fortfarande kvar 
i Stockholmsområdet. På minst fem 
olika platser sågs den mäktiga ugglan 
under september/oktober. I november 
lades ett lappugglefoto taget i Tyresta 
nationalpark ut i Facebook-gruppen 
Fåglar inpå knuten. Det kommer även 
rapporter om hökuggla, hittills fem från 
Stockholms rapportområde. En av dem 
har varit stationär i västra delen av Tär-
nanområdet från mitten av oktober.

En pungmes noterades på Landsort 
några gånger i månadsskiftet septem-
ber/oktober. 

Bland övriga sällsyntheter kan note-
ras tre sträckande större piplärkor, två 
av dem vid Landsort i slutet av septem-

ber och en över Mälarklippan 5 oktober. 
En dvärgsparv sträckte förbi Ågesta 29 septem-

ber. ■

En brandkronad 
kungsfågel fånga-
des 25 oktober på 
Landsort. 

Silkeshägern vid 
Fysingen. 
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Aktuell fågel: tallbit

Rätt som det var började det drälla av tallbitar omkring oss. Åtmins-
tone om man räknar rapporterade fåglar, foton i sociala medier och 
notiser i tidningarna. Ute i naturen kan det vara lite svårare att hitta 
dem. Och när detta skrivs, i början av november, tycks nästan hela 
invasionen redan ha dragit förbi oss.

Tallbiten är en tajgafågel som är känd för att vissa år massut-
vandra söderut, när födan tryter i de nordligare trakterna. Oftast 
dyker den då upp i oktober och november. Men det är inte mer än 
kanske vart tionde år som några större antal når så långt söderut 
som till Stockholmstrakten. 
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AV ÖRJAN SJÖGREN
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Det är en charmig fågel, en stor långstjärtad fink som har en djup bågflykt 
och lockar med ett behagligt, tvåstavigt, flöjtande läte. 

Under hösten och vintern kan tallbitarna vara mycket orädda och låter 
ibland människor komma nära inpå dem medan de kalasar på rönnbär. 

På våra breddgrader består födan ofta av just rönnbär. I den normala die-
ten ingår annars även en hel del andra bär och olika frön. Som många har 
nämnt finns det fortfarande gott om rönnbär hos oss, så det är inte otänkbart 
att några tallbitar trots allt dröjer sig kvar här. Kanske kan de även visa sig 
långt inpå vintern.
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Våtmarken Storkärr vid Sundsör i Ny-
kvarn, som hyser kommunens enda bety-
dande skrattmåskoloni, kan vara hotad av 
ny bostadsbebyggelse. Södertälje Ornito-
logiska Förening har agerat i frågan.

AV PETTER KYLEFORS,  
SÖDERTÄLJE ORNITOLOGISKA FÖRENING

L okalen, som i Artportalen kallas Sunds-
vik Hills viltvatten, förändrades i en för få-
gellivet positiv riktning i början av 2000-
talet. Det skedde i samband med att första 

etappen av ett villaområde uppfördes på kullarna 
norr om våtmarken. Vattennivån höjdes så att en 
öppen vattenspegel bildades, vilket lockade såväl 
häckande som rastande arter till sjön och de kring-
liggande ängarna. En anläggning för lokal vatten-
rening anlades också. 

Nu finns ett planförslag där markägaren och 
kommunen i samarbete vill utöka bostadsbebyg-
gelsen på ett sätt som delvis omsluter sjön. Söder-
tälje Ornitologiska Förening har skrivit ett remiss-
yttrande som pekar på risken att detta kommer att 

driva bort skrattmåskolonin och med den flera av 
de andra arter som häckar i dess beskydd, till ex-
empel svarthakedopping. I sjön häckar även sång-
svan, trana och änder. Vadare rastar under flytt-
ningstid. 

Stöd I Målet Myllrande VåtMarker
Miljökonsekvensbeskrivningen som ingår i plan-
förslaget nämner bara påverkan på rödlistade 
arter, och inga sådana risker gällande fågelfaunan 
har identifierats. Det har inte heller föreningen 
gjort, däremot finner vi stöd i ett av Sveriges mil-
jömål, Myllrande våtmarker, och det faktum att 
denna våtmark är unik i ett lokalt perspektiv. 

Förhoppningen är att förslaget ska modifieras 
så att den planerade bebyggelsen inte kommer så 
nära inpå sjön. På så vis skulle bostadsområdet 
kunna utvecklas samtidigt som den biologiska 
mångfalden bevaras.

Faunan Ska utredaS
Alldeles nyligen blev det känt att en extern konsult 
fått uppdraget att utreda faunan i våtmarken mer i 
detalj, vilket föreningen ser som positivt. Ärendet 
är principiellt intressant i och med den pågående 
politiska debatten om förändringar i lagstiftning-
en som skulle möjliggöra undantag från strand-
skyddet vid anlagda sjöar och våtmarker. Frågan 
är om ett naturområde ska bedömas utifrån dess 
faktiska värden eller om dess historik – i det här 
fallet att det är en anlagd våtmark – ska vägas in 
vid beslut om framtida markanvändning. ■

Värdefull våtmark  
hotad i Nykvarn

Våtmarken Storkärr 
– Sundsvik Hills 
viltvatten – riskerar 
att bli innesluten i 
bebyggelse. 

Våtmarken är den 
enda i Nykvarns 
kommun.
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Snart nyårsafton, men strunta i fyrverke-
rier – för vi månar ju om fåglarna.

AV MATS BRÅSTEDT

Raketer och smällare är nämligen 
rena dödsfällan för ett okänt, men san-
nolikt stort, antal vilda fåglar. Orsaken: 
Som en följd av att tusentals fåglar blir 

panikslagna, och skräms högt upp i natthimlen, 
förlorar de livsviktiga energireserver.

Detta har slagits fast efter mångåriga studier vid 
Amsterdams universitet av fåglars beteende under 
årets sista natt. 

StudIer Ger SkräMMande BIld
Studier av väderradarbilder nattetid mellan 30 de-
cember och 3 januari sedan 2007/2008 på många 
platser i Holland pekar på en skrämmande bild av 
den dödliga fara som vilda fåglar utsätts för när ra-
keterna viner runt vingarna.

Under tre av de undersökta dagarna uppvisade 
fåglarna sitt normala beteende. Vid mörkrets in-
brott flög fortfarande en del fåglar omkring, deras 
radarekon försvann emellertid snart därefter. 

Uppenbarligen hade fåglarna uppsökt sina vilo-
platser. Först i gryningen blev de återigen aktiva.

tuSentalS FåGlar På VInGarna
Under nyårsnatten däremot rådde en helt annan 
bild. Fram till midnatt skilde sig fåglarnas beteen-
de inte nämnvärt från nätterna dessförinnan eller 
efteråt. Några få minuter innan årsslutet visade sig 
plötsligt ekon på väderradarn från ett stort antal 
fåglar på himlen. 

På en radarbild över en plats med en kvadrat-
kilometers yta syntes omkring 2 000 änder och 
10 000 småfåglar, som mesar och koltrastar, på 
väderradarn. Ofta flög fåglarna ifrån tätbefolkade 
områden där fyrverkerierna var som intensivast. 
Många fåglar flög upp till 1 000 meters höjd – up-
penbarligen i panik. Fåglar som i normala fall all-
tid håller sig på mindre än 100 meters höjd.

Radarbilderna visade också att många fåglar 
fortfarande befann sig i luften flera timmar efter 
att fyrverkerierna hade upphört. 

Läs mer på horizon.science.uva.nl/fireworks/. 
Klicka på den engelska flaggan så byts den hol-
ländska originaltexten ut mot ett för de flesta av 
oss begripligare språk. ■
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Nyårsfyrverkerier  
dödsfälla för fåglar

Nyårsfyrverkerier 
kan vara vackra – 
men för fåglarna 
kan de vara farliga. 
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Redaktionen bad Landsorts Fågelstation 
berätta lite om det EU-stödda projekt 
som föreningen är involverad i och som 
bland annat lett till att ringmärkning kun-
nat bedrivas kontinuerligt. 

AV HÅKAN GRANBOHM,  
LANDSORTS FÅGELSTATION

Sedan 2017 driver Landsorts Fågelsta-
tion ett Leaderprojekt, där målet är att 
fågelstationen ska bidra till utvecklingen 
på Öja (Landsort). Leader är en metod 

för lokalt ledd landsbygdsutveckling som har stöd 
av EU – läs mer på Jordbruksverkets hemsida. 

Tanken är att en bemannad fågelstation som 
kan erbjuda guidningar, evenemang och rent all-
mänt locka besökare till ön i yttersäsongerna vår 
och höst, bidrar till att stärka de andra näringarna 
på ön, såsom boenden, restauranger och trans-
porter. 

EU-stöd till Landsorts Fågelstation 
viktigt för ringmärkningen

Matt Schragg visar 
upp en liten fågel 
för intresserade 
barn och vuxna 
under årets höst-
lovsaktivitet. 
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rInGMärkare kOntInuerlIGt På PlatS
Konkret har detta inneburit för fågelstationen 
att vi genom projektpengarna har haft råd att be-
manna stationen med ringmärkare. Först Chris 
Sharpe och Kay Collister ( intervjuade i FiSt num-
mer 2 2016) och från och med i år Matt Schragg 
och Espen Quinto-Ashman som presenterades i 
nummer 2 2019. Närmare 8 300 fåglar ringmärk-
tes under 2019. 

Fågelstationen blir inte bara en del av besökar-
nas upplevelser på Landsort, utan hamnar också 
på en annan nivå rent vetenskapligt, när ring-
märkningen kan bedrivas kontinuerligt. Stationen 
kan också vara en partner för forskare på univer-
sitet och högskolor i närområdet (Stockholm och 
Uppsala). 

Hösten 2019 har vi tillsammans med andra få-
gelstationer i landet deltagit i ett projekt som syf-
tar till att få mer kunskap om förekomsten av taj-
gasångare under flytten (se förra numret av FiSt). 

SaMarBeten Och aktIVIteter
Som nämnts ovan är en del i Leaderprojektet att 
samarbeta med de lokala näringarna för att hitta 
gemensamma erbjudanden som lockar besökare 
till ön. Av den anledningen har styrelsen regel-
bundna möten med näringsidkarna på ön, bland 
andra vandrarhemmet, Svedtiljas, Saltboden och 
stuguthyrningen i Norrhamn. 

Projektet innebär också att vi ska erbjuda akti-
viteter för skolor och ungdomar. Både under förra 
året och i år har vi haft skolbesök och vi har också 
genomfört aktiviteter under höstlovet för skol-
lediga ungdomar. 

Vi lägger också ned arbete på att marknadsföra 
fågelstationen på olika sätt. Vi deltar till exempel 
i Ö för Ö, en lokalt förankrad process initierad av 
länsstyrelsen i samarbete med Region Stockholm. 
Läs mer på oforo.se. Vi samarbetar också med Ny-
näshamns Turistbyrå och tar alla möjliga chanser 
att synas.

MåSte Söka nya Intäkter eFter 2020
Pengarna från Leader räcker till och med 2020. 
Sedan är det tänkt att vi ska kunna stå på egna 
ben, vilket är lite mer utmanande. Fasta ringmär-
kare ligger utanför den budget vi normalt har, och 
även om vi lyckas öka antalet medlemmar, guid-
ningar och övernattningar har vi ändå en bit kvar 
till att ha råd med personal.

Vi söker därför andra intäktskällor och försöker 
få till en brett utåtriktad verksamhet för skolor, 
fritidsgårdar och allmänt naturintresserade samt 
också samarbeten med närliggande universitet.

Vi hoppas därigenom kunna etablera fågelsta-
tionen som något som stockholmare ( i mycket 
vid bemärkelse) tycker är värt att behålla, för att 
kunna fylla på resten av budgeten med spons-
ringsintäkter.

VI tar Gärna eMOt hJälP!
Om du tror att du kan hjälpa till med något av 
ovanstående och är villig att avstå tid, hör av dig 
till ordforande@landsort-birds.se. 

Läs mer om projektet och stationens verksam-
het på www.landsort-birds.se. Och välkommen ut 
till ön! ■

Landsorts Fågel-
station. 
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Det är lätt att man som fågel-
före ning fokuserar på fåglarna 
och inte så mycket mer. Angarn-
gruppen inkluderar sedan några 
år tillbaka en rad andra artgrup-
per i sitt inventerings- och na-
turvårdsarbete. Mattias Ödevidh 
berättar mer. 

AV MATTIAS ÖDEVIDH,  
ANGARNGRUPPEN

För att vårda Angarnssjö-
ängens biologiska mångfald har 
Angarngruppen under de se-
naste åren haft som strategi att 

arbeta med ett allt bredare perspektiv. 
Föreningens primära fokus, att värna 
fågellivet, finns givetvis fortfarande 
kvar. Samtidigt har vi haft ambitio-
nen att ytterligare fördjupa kunskapen 
om, och gynna, områdets artrikedom. 
Allt i naturen hänger samman, och 

landskapet kring sjöängen innehåller 
många olika ekosystem som existerar 
sida vid sida. För att denna helhet ska 
kunna bestå krävs en mer övergripande 
syn på naturen än att bara se till några 
få arters välbefinnande.

dOkuMenterar MånGFalden
Som ett led i att grundligare förstå An-
garnssjöängens nuläge och utveckling 
över tid försöker föreningen därför 
skaffa mer data om den mångfald som 
förekommer i området och dokumen-
tera den noggrannare. Angarngruppen 
har av den orsaken utökat sin kartlägg-
ning av de växter, djur, svampar och 
andra organismer som har sin livsmiljö 
i naturreservatet.

Under de närmaste fem åren eller 
mer kommer föreningen att försöka 
arbeta tvärvetenskapligt genom bland 
annat följande aktiviteter: Växt- och 
dagfjärilsexkursion i Skesta hage, Bio-
blitz – där så många arter som möj-
ligt ska hittas och registreras under 24 

timmar – samt Nattlys där de nattfly-
gande insekterna artbestäms. Allt rap-
porteras i Artportalen. 

allt VIktIGare att Se 
tIll helheten
Med tanke på de utmaningar som An-
garnssjöängens biotoper står inför, på 
grund av illavarslande förändringar i 
omvärlden, blir det sannolikt allt vik-
tigare att se till helheten och försöka 
värna om fler arter. 

Angarngruppens förhoppning är att 
det uppstår en synergieffekt när före-
ningen arbetar på detta sätt, och kan-
ske är det just detta som behövs för att 
värna naturen: att ett plus ett blir mer 
än två. Genom att främja enskilda arter 
som backtimjan och hedrödmyra så 
finns det även förutsättningar för svart-
fläckig blåvinge att fortleva. Resultatet 
som uppnås genom att två arter klarar 
sig blir därmed större än summan av ett 
plus ett. I slutändan är det troligt att en 
sådan synergi även gynnar fåglarna. ■

Hur ett plus ett  
blir mer än två

Gammal tall plus tallticka som skapar röta i trädstammen ger förutsättningar för spillkråkan att hacka bohål som ytterligare arter kan 
nyttja. 

+ =
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En kär vintertradition för många fågelin-
tresserade är att delta i BirdLife Sveriges 
årliga event Vinterfåglar inpå knuten. Det 
kan vara en god idé att lägga sig i start-
groparna redan nu med förberedelserna 
om man vill få många fåglar att räkna! 

AV EVA STENVÅNG LINDQVIST

Vinterfåglar inpå knuten 
anordnas  sista helgen i januari, vilket 
denna gång innebär fredag 31 januari 
– måndag 3 februari. Två vardagar är 

med för att även förskolor och skolor ska kunna 
delta. 

Det gäller alltså att räkna antalet gäster på sin 
fågelrestaurang. Både antal och arter. Detaljerna 
kring hur man räknar finns på BirdLife Sveriges 
hemsida. Enklast nås informationen genom att 
skriva in webbadressen vinterfaglar.se. 

Där finns också rapportformulär för den som 
inte hellre väljer att rapportera in sitt resultat via 
en app. Sådana finns för både iPhone och Android. 
Var noga med att du plockar hem rätt app eftersom 
det finns ytterligare en som heter Vinterfåglar inpå 
knuten. I den rätta versionen står BirdLife Sverige 
som utvecklare. 

Vinterfåglar inpå knuten anordnas nästa år för 
femtonde gången. I Stockholms rapportområde 
(Stockholms län utom Norrtälje) deltog förra året 
2 471 personer, som rapporterade från 2 528 mat-
ningsställen. Sammanlagt räknades 120 676 få-
gelindivider. 

Ska krogen bli poppis, och locka många gäster, 
finns det en del att tänka på. Placera den i en skyd-
dad miljö vid buskage/träd/ häckar så att gäster-
na känner sig trygga. För att undvika att skator och 
kråkor tar för sig för mycket på buffén kan man 
investera i fröautomater med galler. Servera helst 
varje rätt för sig. Vildfågelblandningar är inte att 
rekommendera. Jordnötter, skalade solrosfrön – 
för att undvika spill – och talgbollar är ett bra start-
kit. Servera gärna vatten också. I Fågelfnatt på 
sidan 46 tipsar vi om en bra modell. ■

Vinterfåglar inpå knuten 
fyller 15

På nätet: 
FåGelkrOGSGuIden
Fågelkrogsguiden beskriver 
alla ”offentliga” fågelrestau-
ranger i vårt rapportområde. 
Dessa drivs av fågelförening-
ar, kommuner eller enskilda 
skådare. En uppdaterad ver-
sion finns på StOF:s hemsida 
www.stof.nu.
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När den här unga 
sparvhöken dök upp 
på fågelmatningen 
blev det plötsligt 
mycket tomt… 

FiSt | 1

Restaurang Stora Björken
Midsommarbergets nya (Angarn)

Slottsbaren, Svartsjö

Fysingens 
restaurangkedja 

Rosersbergs slottskrogar

Järva krogimperium: 
Ravalen, JOK-matningen m.m.

Råstastoppet

Skog vaktar’ns
Golfkrogen

Lötsjöns 
sjökrog

Urpos Bar och Kök, Ekerö

Restaurangkedjan Stockholms ström

Söders fågelbar

Björkhagenmatningen
Talgboulleh

Tyresö Slottsbar

Hemmesta sjöängs 
Bar & Bistro

Hustegaholms gästgifveri

Ekoparkens 
återvinning

Lill-Jans Sophia
Kräftrikets strandcafé

Ågestamatningen

Madens Mat

Alhagens värdshus

Östra Styrans mat

Restaurang Tärnan

Landsorts fågelstations ”drive thru”

Fågelkrogsguiden 
2018/2019
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En fråga som ständigt dyker upp vinter-
tid, inte minst i fågelgrupperna på Fa-
cebook, är vad man ska göra för att inte 
locka råttor till fågelmatningen. FiSt bad 
Lars-Åke Janzon, tidigare jourhavande 
biolog på Naturhistoriska Riksmuseet, 
att berätta mer om brunråttan. Och inte 
minst hur man håller den ifrån sig… 

AV LARS-ÅKE JANZON

A tt mata fåglar är ett bra sätt att 
uppleva naturen på nära håll även i tät-
bebyggda områden. Under de mörka 
och kalla månaderna underlättar det 

för de fåglar som stannat kvar att det finns tillgång 
på föda. 

Fågelmatning är ett ämne som engagerar 
många, men man vill inte ha dit objudna gäster 
som exempelvis gnagare av olika slag – och då sär-
skilt råttor. 

Brunråtta den art VI har hOS OSS
Brunråtta (Rattus norvegicus)  är den råtta vi har i 
landet. Pälsen är grov och oftast brun eller mörk-
grå, medan undersidan är ljusgrå eller ljusbrun. 
Men det finns individer som är nästan helt svarta. 

Mata fåglar – inte råttor!

Undvik att duka upp 
ett smörgåsbord åt 
brunråttan genom 
att ha mycket fågel-
mat på marken. Det 
kan man bara göra 
om det inte finns 
råttor i närheten.  
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Kroppslängden är 11–30 centimeter, och svan-
sen är cirka 8–23 centimeter lång. Den nästan 
hårlösa svansen är alltså kortare än kroppen och 
tvåfärgad, den är gråbrun ovan och ljus under. 
Öronen är korta och aningen behårade, när de är 
framåtvikta når de nästan fram till ögonen.

ekOlOGI Och utBrednInG
Råttor är i allmänhet knutna till människor, och 
lever mest i och omkring bebyggelse. Man hittar 
dem exempelvis i avloppssystem ( gärna fuktiga), 
i ladugårdar, lagerutrymmen, magasin och bland 
avfall på soptippar, men exempelvis även i det 
nedgrävda tunnelbanesystemet i Stockholm. 

I våra tätorter påträffas de allt oftare i parker 
och vid både tunnelbanestationer utomhus och 
busshållplatser. 

Råttorna är opportunister och i princip allätare. 

FöreByGGande åtGärder 
Om vi ska mata fåglar bör vi hålla framförallt råt-
tor borta från vår närmiljö. Det är dock inte lätt, 
men här är några tips att hålla dem borta: 

• Täta alla hål som leder in i och ut ur huset.
• Sätt nät på alla ventiler i marknivå. Maskvidden 

bör vara högst 10 millimeter och trådtjockleken 
minst 0,7 millimeter. Använd rostfri metall, 
koppar eller mässing. 

• Undvik att plantera buskar och träd nära fasa-
den. 

• Undvik klätterväxter mot fasaden ( gnagare 
klättrar bra). 

• Stapla inte exempelvis ved, trädgårdsmöbler 
eller annat intill fasaden. 

• Se till att det är lock på sopbehållare, att even-
tuella komposter sköts samt är placerade en be-
tydande bit från huset. 

• Håll rent under altaner och låga balkonger. 
• Håll eventuell gräsmatta runt huset kortklippt. 
• Undvik helst att själv lägga ut råttgift. Låt ex-

perterna sköta det.

Var FörSIktIG
I tätbebyggda områden ska man vara försik-
tig med att mata fåglar, och det kan rent av 

vara förbjudet på grund av risken att dra dit råt-
tor. Många större fastighetsbolag har inskrivet i 
kontraktet att det är förbjudet att mata fåglar från 
balkong eller fönster. 

Om man vill och får mata fåglarna finns det 
några saker man bör beakta.

Finns det gnagare i närheten är det naturligtvis 
fullt möjligt att de dyker upp vid matningen. Man 
kan dock undvika riskerna genom att placera få-
gelmaten högt upp, så att mössen och råttorna inte 
kommer åt den. 

Vidare bör man välja mat som skräpar så lite 
som möjligt på marken, till exempel talgbollar, 
hela paket med matfett eller skalade solrosfrön 
(som skräpar mindre än oskalade). 

Så kan du MInSka SMIttrISken
När många fåglar samlas tätt ihop på liten yta finns 
det alltid en viss risk för smittspridning. Risken 
ska inte överdrivas, men har man otur kan det 
hända. Några sätt att minska risken:

• Använd fröautomater och liknande istället för 
den sorts traditionella fågelbord där fåglarna 
kliver omkring (och bajsar) i maten.

• Täck marken under fågelmatningen med gran-
ris.

• Sprid gärna ut matningen på flera ställen istäl-
let för att ha all mat koncentrerad på en enda 
plats.

Om man vill mata fåglar med fröer på marken 
(vilket bland annat koltrastar, kungsfåglar och 
gulsparvar föredrar) är det bra att byta plats ofta, 
så att inte samma plats används hela vintern.

en FörVäxlInGSart FInnS
Brunråtta kan förväxlas med vattensork ( Arvicola 
amphibius). 

Vattensorken har en förhållandevis lång, närapå 
hårlös svans. Färgen varierar, men grundfärgen 
är mörk. Ibland är den nästan svart, så många tror 
sig då ha hittat en svartråtta. Vattensorken har inte 
alls lika stora öron som de bägge råttorna.

Svartråttan (Rattus rattus)  är utdöd i Sverige. ■
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Domherren har blivit lite av en jul-
symbol. Särskilt hannen med sin röda 
färg har kommit att pryda allehanda jul-
pynt och har varit ett av våra vanligaste 

julkortsmotiv. 
Men vi har faktiskt domherrar runt omkring oss 

året runt. Det vet de skådare som har nära till, eller 
tar sig ut i, skog och mark under årets övriga delar. 
Det är framför allt till granskogen den ska söka sig 
som vill möta domherrar på andra tider än under 
vintern, även om det är möjligt att finna dom-
herrar i alla typer av skogsbiotoper i hela landet. 
Domherreparet, som håller ihop hela året och kan-
ske till och med hela livet, gör bara inte så mycket 
väsen av sig där i sin grandunge på sommaren. 

I någon mån flyttar de allra nordligast häckande 
domherrarna söderut under de kallaste årstider-
na. Det har även förekommit invasionsliknande 
uppträdanden av domherrar, som till exempel på 
senhösten 2004 när domherrarna helt uppenbart 
kommit sträckande österifrån över Östersjön i 
stora antal. Men de domherrar vi vanligen ser vid 
våra fågelbord på vintern behöver alltså inte alls 
vara vare sig nordliga eller ostliga gäster. De är 
troligast fåglar som häckar i skogen inpå knuten 
och som gärna tar hjälp av oss människor när det 
börjar bli glest mellan knoppar, insekter och bär i 
deras hemmaskafferi. 

GråSISkan häckar nOrr OM dalälVen
Alla arter är inte så hemkära som domherren. Grå-
siskan är ett exempel på en nomadiserande art 
som kan röra sig över stora områden och i stora 
antal i sökandet efter föda. Stockholmstrakten har 

egentligen inga häckande gråsiskor. Du får ta dig 
norr om Dalälven och främst till de västra delarna 
norr därom för att hitta gråsiskor som häckar. Grå-
siskans bo, som byggs av fina pinnar från björk 
och gran, är på insidan fodrat med dun och fjädrar, 
ofta från ripa. Även i södra Sverige, framför allt på 
västkusten, finns det gråsiskor men då av underar-
ten cabaret, ibland kallade brunsiskor. 

Men vissa vintrar kan gråsiskan uppträda inva-
sionsartat hos oss. Den är specialist på björkfrö 
och är beroende av björkens frösättning för sin 
häckning. Därför kan det variera stort mellan åren 
hur stora gråsiskeflockar vi ser här hos oss på vin-
tern. Dels för att antalet gråsiskor i landet är olika 
från år till år beroende på artens häckningsfram-
gång, dels för att väder och födotillgång styr vart 
de söker sig på vintern. 

Vad gör vinterfåglarna  
på sommaren?
Nu när fågelmatningssäsongen har tagit fart ordentligt får 
vi i Stockholmstrakten besök av fågelarter som vi kanske 
inte ser så väldigt ofta under andra delar av året. Till fågel-
borden kommer domherrar, gråsiskor, bergfinkar och kan-
ske sidensvansar. Och ger vi oss ut i markerna kan vi ha tur 
att få se en varfågel eller en kungsfiskare på ställen där de 
inte vanligen uppträder som häckfåglar. Men var kommer 
de ifrån, då? Var håller de till under de övriga årstiderna?

AV ERIK PEURELL

Gråsiska i sin häck-
ningsmiljö i fjällen. 

Foto: steVe dah
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Den senare orsaken har gråsiskan gemensamt 
med många andra arter som kan kallas invasions-
flyttare. De är alla ofta specialiserade på en be-
stämd föda, någon särskild sorts frön, nötter eller 
bär. Om just deras favoritmat tar slut i hemtrakten 
flyttar i princip alla individer i området så långt de 
behöver för att hitta det de söker.

SIdenSVanS en nOrdlIG art
Ytterligare en art som många av oss förknippar 
med ett sådant kringdragande beteende är siden-
svansen. Även sidensvansen är en nordligt häck-
ande art i Sverige med sin kärna allra längst upp i 
landet, men som kan återfinnas som häckfågel ner 
till Dalarna under gynnsamma år. 

Under sommaren lever den mest av insekter, 
men på hösten äter den i allt större utsträckning 

bär allteftersom tillgången på insekter minskar 
och bären ökar. Till Stockholmstrakten kommer 
de första sidensvansflockarna i början av oktober. 
Under hösten och vintern kan det sedan fylla på 
med individer. Om käket tar slut drar de vidare så 
långt de behöver: till Danmark, Tyskland och till 
och med över Nordsjön till Brittiska öarna. Men 
vi ser dem sällan på våren när de drar tillbaka till 
häckplatserna i norr, åtminstone inte i lika stora 
flockar. 

En intressant detalj med sidensvansen är att 
den gärna har sitt bo intill en sjö eller ett vatten-
drag, och helst i sumpskog. Boet ska du leta efter 
ett par meter upp i tall eller vanligare i en stadig 
gran med lavar hängande från grenarna. Honan 
trycker hårt när hon ruvar och det krävs mycket 
buller för att hon ska lämna äggen. 

Foto: steVe dah
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För den som vistas 
i landets nordliga 
delar är bergfinkens 
närvaro ett karak-
täristiskt inslag. 

Domherren för ett 
diskret sommarliv i 
vår närhet. 
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BOkOllOn lOckar BerGFInken Söderut
Om domherren, gråsiskan och sidensvansen hu-
vudsakligen är stannfåglar som flyttar vid behov 
och inte efter kalender, så är bergfinken en mer 
utpräglad flyttfågel. Men även bergfinken är kort-
flyttare och drar inte iväg längre än nödvändigt. 

Liksom gråsiskan finns bergfinken som häckfå-
gel ungefär från Dalälven och norrut. Där bygger 
den bo på liknande sätt som bofinken med mossa 
som den syr ihop med grässtrån. Insidan gör den 
bekväm med fjädrar och hår från älg och ren. På 
vintrarna är den storkonsument av bokollon och 
ses därför vissa år i stora flockar i Skåne, där den 
även förser sig av spillsäd och frön på oskördade 
fält och stubbåkrar. 

Men många bergfinkar flyttar ut ur landet under 
september och oktober för att övervintra i Dan-
mark, Nederländerna, Frankrike och ibland så 
långt söderut som i Spanien. Men varje år är det 
även några individer som blir kvar i Stockholms-
trakten och kan ses på och kring våra fågelbord.

VarFåGeln InGen FåGelBOrdSGäSt
Ännu en nordligt häckande art är varfågeln, som 
också är en kortflyttare och flyttar så långt som 
vädret och födotillgången kräver. Vissa flyttar ner 
till Danmark och Nordtyskland, men många stan-
nar i södra delen av Sverige. 

Men det är sällan vi ser en varfågel vid fågel-
bordet. Här hittar vi den i stället i ungefär samma 
marker som vi under sommartid hittar törnskator 

– hagar eller strandängar glest bevuxna av buskar. 
En del återkommer till samma vinterrevir flera 
år i följd om vädret tillåter. Sin häckplats väljer 
varfågeln i liknande miljöer där växtlighet möter 
öppna ytor: i skogsbryn, i kanten på en myr eller 
ett hygge.

Varfågeln äter mest smågnagare eller större 
insekter. Under kärva vintrar tar den även fåglar 
ända upp till trastars storlek. De varfåglar vi ser 
hos oss på vintern är troligast fåglar från norra 
Sverige och Finland.

Ont OM häcknInGSlOkaler För 
kunGSFISkaren
Kungsfiskaren slutligen häckar i södra Sverige och 
alltså till skillnad från de övriga arter som beskri-
vits här finns möjlighet att se den i Stockholms-
trakten även sommartid. 

Men det är dessvärre ont om lämpliga häck-
ningslokaler för kungsfiskaren i vår närhet. För-
utom fiskevatten med bra siktdjup behöver kungs-
fiskaren en strandbrink där den kan gräva sig in 
omkring en halvmeter eller en meter och bygga 
sitt bo i änden av gången. Därtill behöver den gre-
nar som hänger ut över vattnet där den kan sitta i 
skydd och spana efter byten. 

Kombinationen av allt detta är sällsynt i vår 
närhet. Även om det finns fina vattendrag som 
inte fryser till där vi kan se kungsfiskare vintertid, 
saknar dessa platser oftast möjligheter till 
bobygge. ■

Foto: lars Friberg

En varfågel med sitt 
byte, i kanten av 
sommarhagen. 
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Den som inte lägger kikaren på hyllan kan 
faktiskt hitta en del rara fåglar i Stock-
holmstrakten även under vintern. Snart är 
det januari och ett nytt fågelår. Många ger 
sig ut för att årskryssa, och förhoppning-
en finns ju alltid om att upptäcka en och 
annan udda övervintrare. För att under-
lätta din vinterskådning har Mats Goth-
nier kollat igenom vad som setts i fram-
för allt januari tidigare år. Han ger också 
lite tips på platser att besöka. Det kan 
dyka upp de mest oväntade arter – ut och 
spana! 

AV MATS GOTHNIER

Om man börjar med svanar, så är 
sång- och knölsvan snabbt inräknade 
på årslistan. Mindre sångsvan är fak-
tiskt också möjlig vintertid, men de se-

naste januarifynden hos oss är från 2012. Just detta 
år gjordes tre olika vinterobservationer i Värmdö 
kommun (Harö, Bullandö och Gustavsberg ). 

Av gässen är grågås ganska pålitlig i området 
kring Lötsjön-Råstasjön. Kanadagås är faktiskt 
inte helt lätt, men ett mindre gäng brukar hålla till 
på Stockholms ström. Förra vintern fanns här även 
en vitkindad gås. Strömmen är en välkänd vinter-
lokal som inte behöver någon närmare presenta-
tion. 

allt är Inte GräSänder… 
En ganska ovanlig syn i januari 2019 var en stjärt-
andshona som höll till i Gustavsbergs hamn 6 ja-
nuari–26 februari. Det är sällan man får se denna 
fågel så pass nära. Den satte sig dessutom ofta på 
kajkanten i väntan på bröd från småbarnsfamiljer-
na, för att hinna nappa åt sig av födan innan gräs-
änderna satt i sig allt. 

Ytterligare en stjärtand, en hanne, fanns i små-
båtshamnen i Nynäshamn. Hamnen ( inklusive 
Fagerviken strax intill), lockade många änder 

under förra vintern. Förutom stjärtanden fanns 
här också en hona av bläsand och en hanne av 
snatterand. Åtminstone bläsand är ovanlig på vin-
tern, medan snatterand numera är hyfsat frekvent 
vid vinteröppna vatten. 

Många simänder har väldigt traditionella vanor, 
och det kan mycket väl hända att någon av dessa 
individer i januari 2020 återkommer till exakt 
samma övervintringsplats. Så det kan löna sig att 
hålla noggrann koll i vinter, både i Gustavsberg 
och i Nynäshamn. 

lOkaltrOGen krIcka I öSteråker
Krickan är vår minsta simand och även den brukar 
då och då ses vintertid. Den säkraste lokalen är Al-
hagens våtmark i Nynäshamn (se Värt en omväg 
i FiSt nummer 4 2018). Här kan en mindre flock 
krickor ibland uppehålla sig i reningsdammarna 
när andra småvatten fryser i januari. En annan ex-
tremt lokaltrogen kricka är den hanne som vinter-
tid återkommit till Åkers kanal i Österåker fem år 
i rad. Vi får väl se om den kommande vintern blir 
den sjätte. 

Alhagen brukar kunna bjuda på andra läckra 
vinterarter, såsom vattenrall, smådopping och 
enkelbeckasin. I våtmarkens utlopp (Norvik) 
ses ibland kungsfiskare och strömstare. Vintern 
2019/2020 anläggs ett godsspår genom våtmar-
ken. Bullret kommer att öka, men de fågelrika 
dammarna ska leva vidare. 

daGS För en rödhuVad dykand?
Om man spanar igenom stora vinterflockar av vigg 
brukar man kunna hitta bergand och brunand. 
Klassiska områden för stora viggflockar är Söder-
törns fastlandskust (till exempel Dalarö-Sande-
mar, Söderby brygga och Mörkö-Tullgarn). Norr 
om staden kan liknande flockar ses vid Ljusterö, 
men då behöver det i regel bli rejält kallt. 

En art som skulle kunna upptäckas i utkanten av 
flockar med vigg i vinter är rödhuvad dykand. Den 
är en första klassens raritet i Stockholmsområdet, 
men arten gör nu stora framsteg i södra Sverige så 
kanske dyker den snart upp i ett vintervatten nära 
dig? 

Upptäck roliga övervintrare!

→

Det gäller att titta 
noga på gräsän-

derna. Mitt bland 
gräsandshonorna i 

Gustavsbergs hamn 
upptäcktes plöts-
ligt en stjärtands-

hona. 

→

Kommer krickan 
i Åkers kanal att 
återvända även i 

vinter? 
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Vill man se ”tunga” dykänder ska man annars 
ta sig till kusten. På 1980-talet övervintrade regel-
bundet alförrädare kring Landsort. Jag minns den 
kalla vintern 1986/87, då vi såg ett tiotal fåglar vid 
norra udden på Landsort (som mest sågs 14 exem-
plar senare; våren 1987). 

Alförrädare känns numera som en ouppnåelig 
dröm. I dag är till och med ejder svår i januari, 
men bland annat vid Torö och Landsort ses den då 
och då. Det är även i dessa områden som man ska 
spana efter svärta, alfågel, sjöorre, lommar, små-
skrake och eventuella alkor. Spana med tubkikare 
utanför Stenstrand på Torö, men undvik blåsiga 
och disiga dagar.

SPana eFter dOPPInGar!
En hel del skäggdoppingar ses långt in på nyåret 
om inte kuster och större insjöar fryser. Värre är 
det med gråhakedopping och svarthakedopping. 
Av gråhakedopping har det bara gjorts fyra ja-
nuarifynd sedan 2010. Även svarthakedopping 
är extremt svår denna månad, men i början av ja-
nuari 2018 sågs ett exemplar under flera dagar vid 
Svärdsund i Nynäshamn. 

Smådopping övervintrar då och då. I vintras 
vallfärdade många skådare till Kastellholmen med 
omnejd där en smådopping höll till från början av 
januari ända till 11 april. 

Hägern har ökat och är numera ganska all-
män vintertid. Ett säkert tillhåll är vid Råstasjön. 
Rördrommen är däremot riktigt svår. Det har 
dock hänt flera gånger att den setts vintertid vid 

En smådopping 
höll till vid Kas-
tellholmen vintern 
2018/2019. 

Foto: staFFan
 brun

bo
rg

Foto: an
ders Vestlun

d

Övervintrande rör-
drom vid Alhagen, 
Nynäshamn. 
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Åholmens badplats på västra sidan av sjön Fysing-
en. Vintern 2009 höll det till en lättskådad rör-
drom utanför SLU:s sötvattenslaboratorium vid 
Drottningholm. Personalen matade den dagligen 
med fisk. Vid Ågesta höll en rördrom till mellan 26 
februari och 11 mars 2018. 

De flesta rovfåglar lämnar våra breddgrader på 
vintern. Klassiska platser för att försöka se över-
vintrande ormvråk och fjällvråk är slätterna kring 
Sorunda. I synnerhet Berga ängar och Uvängen 
brukar vara bra. Här ses ibland även tornfalk 
och blå kärrhök vintertid. Vi får också se om den 
fjällvråk som höll till vid 30-meterskärret på Jär-
vafältet förra vintern bjuder på en repris. Längs 
Värmdövägen upp mot Torsby-Kolvik (norr om 
Hemmesta sjöäng ) brukar ormvråk alltid kunna 
ses vintertid. 

Vattenrall Och rörhöna nya 
öVerVIntrare
För ett tjugotal år sedan var vinterfynd av vatten-
rall och rörhöna ovanliga i Stockholmstrakten. 
Idag kan de faktiskt ses lite varstans kring vinter-
öppna sjöar, åar och vattendrag. 

En lokal som varit bra för vattenrall de senaste 
åren är Ormstaåns utlopp i Vallentunasjön. Men 

det finns många fler platser där rallen trivs. Ett väl-
känt ställe har ju under många år varit vid dikena 
på norra sidan om Råstasjön. Det blev nästan ett 
folknöje att försöka få syn på den lubbande rallen. 
Den fanns dock inte där vintern 2018/2019. 

Rörhöna finns alltid med några individer i den 
närliggande Lötsjön. En annan lokal som är pålit-
lig för arten är Maren inne i centrala Södertälje. 
Även vid Hammarby sjö har rörhöna då och då 
övervintrat. 

dVärGBeckaSIn? Inte helt OMöJlIGt!
De flesta vadare är långflyttare och håller rejäla 
avstånd till den svenska vintern. Ett välkommet 
undantag är skärsnäppan, som istället kommer till 
vår ytterskärgård just under den kallaste årstiden. 

Foto: lars-erik sarasn
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Fjällvråk vid Järva-
fältet. 

Rörhöna kan nume-
ra ses lite varstans 
i Stockholmsområ-
det om vintern. Ut 
och leta! 

Dvärgbeckasin kan mycket väl övervintra. Dock inte på 
Sergels torg…
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Andra vadare man kan upptäcka i januari är 
morkulla och enkelbeckasin. Fynd av morkul-
la görs ibland vid små bäckar och sumpskogar i 
skogsmiljö. Enkelbeckasinen sitter hellre i vegeta-
tionsrika diken i kulturlandskapet. 

Även dvärgbeckasin kan övervintra. Under de 
senaste 20 åren saknas obsar i januari bara under 
tre år: 2002, 2005 och 2013. Ytterligare något 
mer ovanlig är tofsvipa. Under 2000-talet saknas 
januariobsar under följande sex år: 2001, 2007, 
2008, 2014, 2016 och 2017.

En tuff övervintrare var den ljungpipare som 
sågs (och fotograferades) vid Östnora i Haninge 

19 januari 2007. Den 
utgör självfallet 
det enda janua-

rifyndet hos oss. 

StröMStare Och 
kunGSFISkare 
rätt PålItlIGa

Strömstaren har många 
traditionella vinter-

lokaler i Stockholm. Inte 
minst Nyfors i Tyresö, dit skå-

dare vallfärdat i åtskilliga 

decennier. Många skådare har nog sina egna fa-
vorittillhåll som kollas regelbundet i januari. Kjell 
Eriksson tipsar om en fin vinterlokal i Vallentuna. 
Vid Lillån, som rinner från sjön Sparren ner till 
Backa före detta kvarn inne i Kårsta, kan det under 
kalla vintrar ibland finnas upp till 7–8 exemplar. 
Även gärdsmygar förekommer här. 

Ett säkert tillhåll för kungsfiskare är Torpaviks-
diket inne i Södertälje. Lokalen ligger i stort sett 
under E4:an i ett industriområde, men fågeln (tro-
ligen samma individ) har i alla fall troget återkom-
mit hit varje vinter. Även i Follbrinksströmmen vid 
Tyresö slott har kungsfiskare kunnat ses vintertid 
– se Värt en omväg i nummer 1 2019 av FiSt. Det 
ska bli spännande att se hur det blir i vinter. 

”SMå tuFFInGar” lIte här Och Var
Rödhake, svarthätta och järnsparv är småfåglar 
som det alltid lönar sig att leta efter vintertid. De 
tuffaste individerna försöker sig på att övervintra 
för att vara först på plats om våren och kunna välja 
de bästa reviren. Med mycket stor tur kan man 
också råka stöta på en sädesärla – men det är en 
stor sällsynthet vintertid. I nummer 4 2018 av FiSt 
presenterade vi dessa djärva små övervintrare lite 
närmare. 

Övervintrande små-
fåglar kan man träf-
fa på lite varstans. 
Här en gärdsmyg 
som trotsar snön. 

Foto: steVe dah
lFo

rs



Fåglar i Stockholmstrakten 4:2019 | 37

Svart rödstjärt och forsärla har i relativt sen tid 
ökat sin utbredning och börjat övervintra hos oss. 
Det första januarifyndet av svart rödstjärt gjordes 

2003. Sedan dess finns ytterligare fem januari fynd 
– det senaste var en fågel som höll till vid Ågesta 
ridskola 1 januari 2019. Av forsärla har två janua-
rifynd gjorts i vårt rapportområde. En fågel fanns 
i Sandemar 2–3 januari 2016. Den andra sågs och 
fotograferades vid strandpromenaden vid Isblads-
viken på Djurgården 19 januari 2019. En gissning 
är att båda dessa arter kommer att öka ytterligare 
framöver och bli återkommande glädje ämnen 
under vinterskådningen i Stockholmsområdet. 

tIPPSkådnInG kan löna SIG
När det gäller mer alpina arter, som vinterhämp-
ling och snösparv, bör man leta efter dem på 
schaktmassetipparna. En av de tippar som varit 
bäst under de senaste åren är Trolldalstippen på 
Lidingö. Här har det tillfälligt även setts berglär-
ka vintertid, senast i december 2018 och januari 
2019. 

I Ågesta har det under de senaste två vintrarna 
setts en stjärtmes av den kontinentala underarten 
europeus. Den har till skillnad från våra vanliga 
stjärtmesar mörka bågar kring ögonen och på hu-
vudets sidor. Lasse Lööv i Södertörns Fågelklubb 
berättar att den här individen har dragit runt med 
vanliga vithuvade stjärtmesar i området söder om 
sjön. Platsen har oftast varit i kärret intill fågel-
klubbens matning, men den har även setts när-
mare sjön. Lasse, som själv inte sett den, tipsar om 
att finkamma alla eventuella flockar av stjärtmes 
i området. 

Till sist: håll koll på Artportalen! Udda vinter-
gäster blir ofta välbesökta och flitigt rapporterade. 
Lägg även in dina egna observationer. ■
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Järnsparv är en art 
som man med lite 
tur kan träffa på. 

Häger är en av de 
mest lättfunna ar-
terna bland över-
vintrarna – och en 
av de roligaste att 
studera.
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Från slutet av oktober Fram till ett stycke in i april kan man se övervintrande 
salskrakar i stockholmstrakten. För det mesta är salskraken rätt Fåtalig, och 
dessutom skygg och rastlös. men FramFör allt under vårvintern Finns det chans  
att komma lite närmare denna särskilt eleganta and.

FåGelPOrträttet  aV Örjan sjÖgren

Salskrake
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Salskraken häckar i sjöar och vat-
tendrag i tajgan, från norra Skandina-
vien och österut genom Ryssland. Vin-
tertid väljer den ofta lite större sjöar eller 

grunda vikar och fjärdar i kustbandet. Den uppe-
håller sig sällan på öppet hav och nästan aldrig där 
vattnet är djupare än sex meter. 

Till Östersjöområdet brukar den börja anlända 
i oktober, men många kommer inte förrän i no-
vember eller december, beroende på hur kallt 
det är längre österut. En del av de fåglar som ses 
här under hösten flyttar så småningom vidare till 
Nordsjöns kuster. I vår del av världen övervintrar 
den också i Centraleuropa, östra Medelhavet och 
Svarta havet.

nära Släkt Med knIPan
Salskrakar sällskapar ofta med knipor och de båda 
arterna är nära släkt. Det händer även att de hy-
bridiserar. Knipskrake kallas en sådan hybrid. 
Man kan hitta bilder på några sådana fåglar i Art-
portalens galleri.

Under hösten ser man mest honlika fåglar, med 
chokladbrunt huvud och rent vit kind och haka. 
Det beror på att ungfåglar och hannar i eklips-
dräkt ser ut ungefär som honorna. Den vackra 
praktdräkten – lysande vit med sparsmakade svar-
ta teckningar – anlägger hannen under slutet av 
november och december. 

PålItlIGa lOkaler FInnS
Det brukar inte vara särskilt svårt att få se salskra-
ke i Stockholmstrakten om vintern. Skyddade fjär-
dar med flockar av knipa, sothöna, storskrake och 
vigg innehåller inte sällan också några salskrakar. 
Tullgarn, Skanssundet, Östnora brygga och Gålö 
är exempel på lättillgängliga lokaler som brukar 
vara pålitliga. Om det är isfritt håller sig också 

större sjöar som Fysingen och Ullnasjön oftast 
med några salskrakar. 

Som alltid när det gäller övervintrande andfåg-
lar dikterar isläget koncentrationen av flockarna. 
Salskrakar observeras dock sällan i stora antal. För 
det mesta ser man en handfull individer tillsam-
mans, eller mindre flockar med mellan tio och 
tjugo fåglar. Men ibland kan ansamlingar på fler 
än hundra individer ses, oftast i mellanskärgår-
den, till exempel kring Gålö, Runmarö eller Tull-
garn. 

En klassisk lokal för salskrake, framför allt 
under hösten, är Näsnaren vid Katrineholm. Fler 
än femhundra salskrakar har flera gånger räknats 
där i oktober. Men det är alltså utanför vårt bevak-
ningsområde. 

FåtalIG Men Inte hOtad
Även om vi kanske upplever salskraken som en re-
lativt fåtalig and bedöms den inte vara hotad, vare 
sig globalt eller i Sverige. Faktum är att antalet 
övervintrande salskrakar i södra Sverige snarare 
har ökat något under senare år. Omkring 1 600 
par antas häcka i landet, enligt ”Fåglarna i Sveri-
ge”, 2012. Det är fler än tidigare bedömningar från 
1900-talet.

Jag nämnde inledningsvis att salskraken är en 
skygg fågel. Det gör att obsavståndet brukar vara 
långt. Synd, när den är så stilig. Det går ju inte att 
komma ifrån att upplevelsen av en fågel blir något 
annat när man får se den på nära håll. 

Men när salskrakarna börjar röra på sig inför 
flytten norrut på vårvintern får de ett lite annat 
beteende. De kan då rasta vid mindre sjöar och 
vattendrag, som är mer lättskådade. Kanske är 
mars den allra bästa tiden att se salskrake, då man 
ibland kan hitta den på udda lokaler och hannarna 
är aktiva och som vackrast. ■
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Värt en OMVäG aV bjÖrn nordling

Hagby Ekopark
Hagby Ekopark har en säregen utformning med berg och dalar, vattendrag, lummiga buskage och 
stäppliknande ytor med vajande gräs. Allt i komprimerad form på en begränsad yta. Området gränsar 
till en större återvinningscentral. Det kan göra skådandet extra spännande.

SAKKUNNIG: STEFAN PAULIN

På entrétavlan vid 
Fällbro finns en 
detaljerad karta 
över området. 
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Krönet. Vintertid 
kan den som har tur 

hitta en snösparv 
eller berglärka på 

sluttningarna.  

”Vi lånade av fåglarna, nu lämnar vi tillbaka.” 
Så står det på välkomstskylten som möter besö-

karen vid entrén till Hagby Ekopark. 
På den ursprungliga våtmarken Froden, tidigt 

känd som fågellokal, deponerades under nästan 
50 år allt som vi människor ville bli av med. Det 
blev en stor hög. Så småningom förseglades depo-
nin och täcktes med jord. På jordlagret plantera-
des mängder med olika buskar, och många växter 
hittade ny mark att ockupera. Nu producerar so-
porna gas till fjärrvärme.

Lakvattnet från avfallet pumpas upp till top-
pen och får ligga till sig i vassomgärdade dammar 
innan det rinner vidare i porlande bäckar mot nya 
blötmarker, före det sista språnget via Oxundaån 
ner mot Edsviken. Det är här vi är nu – på den till-
bakalämnade marken.

Lokalen har hetat Hagbytippen sedan 1960. 
Hagby Ekopark tillkom 2012.

VInternS Snö lurar öGat 
Anblicken av det lilla berget förflyttar betraktaren 
en kort stund norrut till större vidder. Små ledmar-
keringar hjälper till. Har man tur är de smala vä-
garna runt om och upp mot höjden plogade så att 
det blir lättare att ta sig fram. Deponins mätpunk-
ter i form av rör måste vara åtkomliga. 

Strax efter entrén finns några fågelmatningar 
som drar till sig rödhake, berg- och bofink och små 
grupper med stenknäckar. Till höger ner mot ån 
brukar det var tilltrampat av förväntansfulla skå-
dare. Finns det kungsfiskare i år också? 

Vallentunasjön matar på med strömmande 
vatten. Det gynnar också strömstare. Bävergnag 
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avslöjar subversiv verksamhet med 
stammar kors och tvärs. Oxundaån 
kantas, trots det, av höga träd i olika 
åldrar omgivna av buskar. Alla mesar 
som drar runt i tåg kan finnas här. 

Följ någon av vägarna upp mot höj-
den. Över krönet syns strax Hagby åter-
vinningscentral. Inte så charmigt, men 
platsen kan vara givande. Den är som 
en fågelmatare i jätteformat. Vittrut 
kan finnas bland grå- och havstrut, lik-
som havsörn, fjäll- och ormvråk. Till-
sammans med hökar och kråkfågel 
väntar de alla ut varandra, sittande i 
träd och elstolpar. Plötsligt kan moln av 
svarta och vita fåglar jaga runt, hetsade 
av någon hök. Eller så har någon tömt 
en matnyttig container.

Fortsätt runt och spana av sluttning-
arna. Det kan sitta en berglärka eller 
snösparv någonstans.

Våren Sätter Fart 
På toppen mitt i ekoparken finns en dansbane-
liknande skådarplattform med vid utsikt över 
en del av Vallentunasjöns södra ände. Härifrån 
är det bra sikt för att hålla koll på vårsträcket. 
Sluttningarna ner mot ån, med buskar och en 
snart frodig grönska, kan lätt spanas av efter 
rastande fåglar. I de många lakvattendammarna 
finns det ofta simfåglar, men det är inga ideala 
häckningsmiljöer för dem. De täta vassruggarna 
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och buskagen fylls på med olika sångare 
allteftersom våren fortskrider.

Området är lättillgängligt och lagom stort för 
en kvällspromenad. Då har ju grannen – återvin-
ningscentralen – också slutat skramla, så att man 
ostörd kan välja ytterligare vägar. Som den genom 
den lilla tallskogen, uppblandad med lövträd. Här 
börjar de många fågelholkarna snart att fyllas. 

En spännande tur vid midnatt i början på juni 
kan börja på parkeringen. Gå 
upp på vägen, över bron, ned 
efter ån, följ den till en bro 
och du är inne i parken. Det 
finns jagande ugglor på åk-
rarna, sångare utefter ån och 
kanske hörs kornknarr från 
sluttningarna. Följ någon av 
vägarna runt toppen. Lyssna 
bland annat efter busksång-
are och gräshoppsångare. 

SOMMarStIltJe  
Och höStFärGer
Nu kan man njuta av rikligt 
blommande buskar av 
olika arter. Många av de 
planterade är ovanliga. Ett 
gult täcke av ryssgubbe 
ligger över sluttningarna, 
kantat med blåeld. Fåglarna 
skymtar bakom grönskan 
och håller på med sitt. 
Sången har avtagit till en 
del. Kasta en blick bort mot 

Det strömmande 
vattnet från Val-
lentunasjön lockar 
om vintern till sig 
strömstare.  
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De höga träden runt 
Oxundaån drar till 
sig meståg. 
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Hur tar jag mig dit?
Täby kyrkby är närmaste 
tätort. Enklast är att åka bil. 
Från Norrortsleden, välj avfart 
Frestavägen eller Bergtorpsvägen. 
Kör vidare på Frestavägen mot 
Fällbro, där parkeringen ligger till 
vänster nedanför en backe. SL har 
tyvärr inget bra alternativ. 

Tillgänglighet
Det är lite trångt i entrén vid 
Fällbro för rullstol, men det ska 
gå. Det finns plana vägar runt 
höjden och några backar med 
varierande lutning upp till toppen. 

Antal arter som setts på lokalen
174 arter har noterats, varav de 
flesta inom själva ekoparken. Ett 
mindre antal arter har dock endast 
iakttagits i omgivningarna.

Häckfåglar
De vanliga sångarna, hornuggla, 
sparv- och duvhök, skogssnäppa.

Exempel på rariteter som setts
Kungsfiskare, röd glada, ringtrast, 
större piplärka, bändelkorsnäbb 
och smalnäbbad simsnäppa har 
setts några gånger.

Sevärdheter i omgivningarna
Det finns rikligt med runstenar 
längs vägen upp mot Vallentuna. 
Den så kallade Korvlinjen, en 
befästningslinje som ingick i 
Stockholms norra försvar under 
första världskriget, går genom 
området. 

Lokalförening Angarngruppen,  
www.angarngruppen.se, är aktiv i 
och omkring Hagby Ekopark. 

4:2019 | 43

Gråsiskan är en av de arter som man kan få se i området. Håll utkik i björkarnas toppar.  

Kungsfiskare har 
setts i området. 
Kanske kommer det 
en i vinter? 

återvinningscentralen efter tillfälliga gäster.
Strax innan bladen faller i oktober lyser alla 

buskar rött. Mängder av bär tävlar i prakt med bla-
den. Fåglarna ser diskreta ut mot den bakgrunden. 
Ryssgubbarnas torra, ljusa stänglar fyller nu slutt-
ningarna. 

Vinterns fåglar samlar sig och väntar på fågel-
matningssäsongen. Höststräcken är räknade och 
har passerat. Människor tar sina promenader, 
några cyklar.

Värt en omväg? Absolut! ■
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Alar Broberg har ansvaret för berguvsin-
venteringarna i Stockholms län. Här be-
rättar han om resultaten under senare år 
och hur en berguvsinventering går till. 

AV ALAR BROBERG

Berguvarna inventeras årligen 
i länet. Huvudskälet till en årlig invente-
ring är att vi vill övervaka förändringar 
av uvstammens storlek. 

Fokus ligger på miljöövervakning, för att man 
ska kunna se om det blir kraftiga förändringar i 
stammen. Exempelvis noterades det att antalet 
aktiva revir sjönk med minst tre par när den ag-
gressiva fågelinfluensan dök upp 2006. Ett par 
har återetablerats igen. 

När jag kontrollerar häckplatser så ringmärks 
ungarna, om det är möjligt. Ibland häckar de så 
pass otillgängligt att jag inte kan nå dem utan att 
riskera min eller ungarnas säkerhet. Vissa par kan 
ibland häcka tidigare än normalt och ungarna är 
då redan flygga när jag besöker häckplatsen.

InVenterInGar Sedan 1980-talet
I Stockholms län har inventeringar gjorts sedan 
början av 1980-talet och med mer eller mindre 
samma metodik, så jag har bra kontroll över för-
ändringar i stammens utveckling över tid. 

2019/2020 är berguven riksinventeringsart, ut-
sedd av BirdLife Sverige (se separat ruta). Att det 
är en nationell inventering gör ingen skillnad vad 
gäller den inventeringsmetodik vi tillämpar. 

Under åren har en hel del inventerare slutat och 
nya tillkommit. I år har jag haft hjälp av sju inven-
terare via riksinventeringen, som går ut på att lyss-
na. Nynäshamnsområdets inventering och ring-
märkning görs av Björn Lundberg. 

Så här Gör VI: 
Under våren lyssnar vi efter berguvar i kända revir 
och på nya platser som bör kunna vara besatta av 
uvar. Antalet tillfällen för lyssning varierar mellan 

åren. Generellt hittas väldigt få nya revir på detta 
sätt.

Den viktigaste delen är boplatsbesöken under 
juni-juli. Då letas kända boplatser igenom efter in-
dicier på häckning, som spår efter ungar. Endast 
ett besök per boplats görs, för att minimera stör-
ningsrisken. Då ungar hittas försöker vi komma åt 
att ringmärka dem. Även övergivna revir besöks 
lite då och då eftersom uvarna helt plötsligt kan 
vara tillbaka efter ett antal år. Uvarna kan åter-
komma till gamla boplatser som har stått tomma i 
årtionden.

Skärgården inventeras under 2–3 heldagar i juni-
juli i samarbete med Skärgårdsstiftelsen. 

Även en del nattlyssning efter ungar i augusti-
september förekommer.

Uvrapporter som förekommer i media bidrar 
en del. 

GOtt reSultat 2019
Generellt verkar 2019 ha varit ett väldigt lyckat år 
vad gäller berguvshäckningar, inte bara i Stock-
holms län. 30 ungar kläcktes jämfört med 23 år 
2009, då berguv också var riksinventeringsart, 
trots samma antal lyckade häckningar i länet (se 
separat ruta). 

Antalet ungar varierar väldigt mycket mellan 
åren. 2018 blev bara 12 ungar funna. Två häck-
ningar producerade sju ungar av totalt 12. Kons-
tigt nog har jag hittat en kull med fyra ungar både 
2018 och 2019 i olika revir. Under åren 1980–2017 
har jag bara noterat en enda sådan kull. 

Uven kan lägga upp till fem ägg, men oftast är 
det bara två ungar i boet när jag gör mitt besök i 
juni-juli. Honor som häckar för första gången får 
normalt bara en unge.

häckar Inte årlIGen
Normalt häckar inte berguvar årligen. Frekvensen 
är väldigt olika mellan reviren. Par med väldigt 
god tillgång på föda kan häcka årligen – enstaka 
par har häckat upp till sju år i rad. Äldre par kan få 
stora problem med att kläcka ungar. Det kan då 
ta många år innan de vuxna byts ut och det börjar 
produceras ungar i reviret igen. 

Berguvarna inventeras – 
gott resultat 2019
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Ett par försökte häcka varje år i en holk under 
tio år innan det åter fick ungar. Nuvarande hona i 
det paret måste vara ny, men om hannen är utbytt 
är okänt.

Av okända anledningar så har antalet berguvs-
revir minskat med cirka 20–30 procent efter ”top-
pen” runt år 2000. Skälen kan vara många, som 
övertäckning av soptippar, användande av rått-
gift, den aggressiva formen av fågelinfluensa med 
mera. De vanliga dödsorsakerna som elledningar, 
trafik och ungdödlighet första vintern bör inte ha 
ökat, utan har sin vanliga andel. Minskningen ver-
kar vara utspridd över hela landet. Vi får vänta på 
resultaten från hela riksinventeringen innan vi vet 
mer. 

SkanSenuVar tIll nytta?
Tyvärr är paret på Skansen gammalt och lyckas 
numera inte kläcka ungar, även om honan lägger 
ägg årligen. Skansen har därför börjat leta efter ett 
nytt uvpar. 

2018 startades ett projekt för att få reda på om 
de utsläppta berguvsungarna från Skansen bidra-
git till att öka antalet häckande uvpar, framför allt 
i skärgården. Vi har släppt ut runt 30 ungar genom 
åren, normalt 1–2 ungar per år. 

För att försöka hitta DNA-spår av Skansenuvar 
samlar jag fjädrar vid boplatserna. DNA-proven 
analyseras senare av Naturhistoriska riksmuseet. 
Projektet är tänkt att löpa minst fem år och är ett 
samarbete mellan Skansen, Naturhistoriska riks-
museet, Skärgårdsstiftelsen och mig. Inga resultat 
finns för tillfället.

Eftersom berguven är fridlyst får man inte be-
söka häckplatser utan tillstånd och måste ha till-
stånd för ringmärkning av berguv. Dessutom kan 
berguvar vara väldigt aggressiva och attackera. I 
somras blev jag anfallen av en hona som slog mig 
hårt i ryggen. Som tur var bar jag en kamerarygg-
säck just då, så det gick bra för både mig och uvho-
nan. Hon är minst 15 år gammal.

Jag tar gärna emot observationer av uvar! Mejla 
Alar Broberg, alar.broberg@bredband.net. ■

Resultat 2019, riksinventeringsrapport:
Lyckade häckningar: 15
Ungar: 30; 26 ringmärkta
Besatta revir: 31

Resultat 2009, riksinventeringsrapport:
Lyckade häckningar: 15
Ungar: 23; samtliga ringmärkta
Besatta revir: 36

BerGuV rIkSInVenterInGSart äVen 2020
Berguv är riksinventeringsart 2020, liksom 2019. Skälet till beslutet att 
inventera arten nationellt var att det kommit rapporter om en kraftig 
minskning av arten, bland annat från Svealand. 

Det är mellan 1 februari och 30 april, då berguven ropar, som det är ak-
tuellt att inventera.

Riksinventeringarna startade 1969 och genomfördes med vissa avbrott 
fram till 2013. Två år senare startade istället de sjöfågelinventeringar 
som även StOF deltar i och som vi rapporterar om här i FiSt. 
Berguv har inventerats sju gånger under de senaste 75 åren. Den första 
inventeringen gjordes 1943–1948. 

Läs mer om hur man går tillväga på BirdLife Sveriges hemsida, www.
birdlife.se, se under Fågelskydd, Inventeringar. eS
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Berguven är vår största och tyngsta uggla.
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Fågelfnatt!

Här tipsar vi i varje nummer om roliga 
saker som barn och vuxna kan göra till-
sammans på temat fåglar och svarar på 
fågelfrågor. Vi har utgått från barn 5–9 
år. Redaktörer: Eva Stenvång Lindqvist 
och förskollärare Karin Border. 

uPPtäck öVerVIntrare!

Det finns småfåglar som lever av insekter, men som ändå 
vågar stanna kvar under vintern. De chansar på att hitta små-
kryp och annat de kan  äta och att de kan hålla sig varma. 

De tar en stor risk. De kanske inte klarar sig utan dör. Men 
om de överlever är de först på plats. Då kan de välja sina bo-
platser innan flyttfåglarna hunnit till Sverige. 

Kan ni hitta en rödhake eller en gärdsmyg när ni är ute till-
sammans? Med en väldig tur kan ni hitta en svarthätta eller 
järnsparv. 

Rapportera era observationer i Artportalen. Varför? Jo, det 
handlar om klimatet. Forskarna vill veta om de allt varmare 
vintrarna gör att fler fåglar stannar kvar. Ni kan hjälpa till! 

På sidorna 32–37  berättar vi mer om roliga övervintrare. 

Den här rödhaken har hittat ett bra matställe! 
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VIlka FåGlar  
äter Vad?

Den bästa fågelmatningen erbjuder 
alla maträtter var för sig: jordnötter, 
solrosfrö, hampfrö, talgbollar och fett. 
Då kan alla gäster välja sina favoriter. 
Fågelfnatt rekommenderar inte vildfå-
gelblandningar. Fåglarna sprätter iväg 
all mat de inte gillar och den hamnar 
på marken. I värsta fall lockas råttor dit 
(se sidorna 26–27). 

Spana på fåglarna som kommer för 
att äta. Vad väljer de för mat? Vilka 
äter lite av varje? Vilka väljer bara en 
”maträtt” på menyn? Anteckna.

Det finns större fågelmatningar som 
ni kan besöka tillsammans. På Fågel-
krogsguiden på www.stof.nu ser ni var. 

VeM är 
BOrta?

Gå ut i naturen 
tillsammans och 
titta efter fåglar. 
Vilka såg ni i som-
ras eller i våras 
som inte finns där 
längre? Försök 
komma ihåg vilka 
de var! Vart har 
de flyttat? När 
kommer de tillba-
ka? Ta reda på det 
genom att titta i 
fågelboken eller 
appen. 

Vad är det för fel på det här julkortet, 
tecknat av Jenny Nyström för länge sedan? 
Svaret finns längst ned på nästa sida, men 
försök fundera ut det själva först!
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JulklaPPStIPS!
Bästa julklappen: måla en fågel! Köp en ram 
som passar till. Vilken är mammas eller pap-
pas favoritfågel? Dina syskons? Ta reda på 
det. Om fåglarna besöker fågelrestaurangen 
kan du måla av dem där. Titta annars i en få-
gelbok eller på bilder på nätet. 

I förra Fågelfnatt gav konstnären Lars Jons-
son tips om fågelmålning. Läs dem igen! 

Det kan bli väldigt trångt vid Strömmen när många 
hungriga fåglar kommer dit. 

Foto: yVo
n

n
e stridsberg

Mata inte änderna 
med bröd

På vintern samlas sjöfåglar där det är öppet vatten. 
Då kan det vara roligt att gå dit och mata dem. De 
flesta tar med sig bröd att bjuda på. Men för myck-
et bröd är inte bra för fåglarna. Det är som om ni 
själva bara skulle äta pommes frites. Då skulle ni 
inte må bra. 

Fåglarna vid Strömmen matas med en bland-
ning av bland annat havre, korn, vete och majs. 
Sådan föda är bättre. 

FråGa larS-åke JanzOn

i dag vet vi att många Fåglar håller 
till i varmare länder på vintern. men 
För länge sedan trodde inte alla det. 
en vit Fågel som liknar en gräsand 
har lars-åke också Fått en Fråga om. 
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Fråga: När man talar om äggtäkter förr – var det speciella ägg man tog? 
Eller samlade man in ägg från alla möjliga arter? Här fanns då som nu 
mycket sjöfågel och vipor med lättåtkomliga markbon. 

Skärgårdsbo.

Svar: Det är svårt att säga exakt från vilka fåglar äggen togs. Sannolikt 
tog man de som var mest lättåtkomliga. Ägg från ejder, vigg, skrakar, 
tärnor och måsar.

Har du frågor till Lars-Åke, tidigare jourhavande biolog på Natur-
historiska riksmuseet? Mejla lars-ake.janzon@telia.com. 

Fråga: Jag hört 
att man för länge 
sedan trodde att 
fåglarna övervint-
rade på sjöbott-
nar. Är det sant? 

Erik, 9 år.

Svar: Ja, det är 
sant. På 1700-
talet hörde Carl 
von Linné till 
dem som trodde 
att till exempel 
sånglärkor, vita 
storkar och svalor 
tillbringade vint-
rarna på botten av 
sjöar. 

Googla på Linné – 
vem var han? 

Den vita ankan vid Strömmen. 

Vatten är 
viktigt på 
vintern 
också
Bjud på vatten 
också, inte bara 
mat! Men är det 
kallt fryser vattnet 
fort. En ljuslykta, ett värmeljus och ett fat gör att 
det dröjer tills det blir is på vattnet. Det ska vara 
ljummet när ni ställer ut det. 

Värmeljuset i lyktan tänds 
innan fatet med vatten ställs 
dit. 

Fråga: Halloj fågelkunniga! Jag har med min 
mycket fågelintresserade son Simon varit och tit-
tat på fåglarna vid Strömmen. Vi hittade då en vit, 
udda fågel som vi inte hade sett tidigare. Den ser 
ut som en gräsand i formen, men den är alldeles 
helvit. Skulle det kunna vara en albino?

Anders.

Svar: Den främmande vita fågeln är en anka, det 
vill säga en tamform av gräsand. Att hålla ankor 
som husdjur blev vanligt i Sydeuropa för cirka 
2 000 år sedan. I Kina ännu tidigare, och på 1400-
talet i Sverige. De gav kött eller ägg och dessutom 
fjäder och dun. 

Sätter ni upp en julkärve så kommer det inte dit några domherrar. 
De tycker inte om havre. Pilfinkarna kommer inte heller dit. I stället 
kan ni få besök av gulsparvar. 
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heMMa På SJöBacken aV hans-georg wallentinus

Ymniga buskage med bär – som fåglarna 
ratar till förmån för äppel- och körsbärs-
träd. Skräddarsydda holkar som de till-
tänkta hyresgästerna väljer bort… Det är 
inte alltid så lätt att förbättra tomten till 
fåglarnas fromma. 

Vi som gillar fåglar försöker ofta 
göra det bättre för dem. Med fågelmat-
ning, holkuppsättning och genom att 
plantera eller gynna buskar och små-

träd som ger frukter, som bär eller nötter. På Sjö-
backen gör vi naturligtvis på samma sätt. Fågel-
matningen har nu gått in på sin artonde säsong och 
fågelholkar sitter både här och där. Men underhål-
let av dem lämnar tyvärr en del övrigt att önska.

Det här med att plantera och/eller gynna träd 
som kan erbjuda fåglar mat har varit ett långtids-
projekt. Fåglar uppskattar bland annat häggmis-
pel, slånaronia, aplar, hassel, syren, fruktträd som 

Att skapa en bättre fågel-
miljö är inte alltid så lätt

äpple och körsbär och inte minst rönn. På Sjöback-
en försöker vi – med ganska dålig framgång – att 
gynna just rönnen. Men av någon anledning har 
vi ingen bra rönnbärstomt. Däremot har det fung-
erat bättre med sälg, som vi sparat för insekternas 
skull. 

BerBerISBär kVar tIll VårenS 
SIdenSVanSar
Eftersom rönnen inte trivs, och allt annat äts upp 
av de fåglar som finns på tomten under eftersom-
maren, är Sjöbacken inte heller någon bra lokal för 
sidensvans. Dock brukar flyttande sidensvansar 
på väg norrut i mars förse sig av bären på det nu-
mera gigantiska berberissnåret.

Bären hör till de mindre attraktiva, och äts inte 
upp av andra fåglar under hösten och vintern ifall 
det finns något annat att välja på.

Våra vildsådda körsbär är däremot mycket att-
raktiva. De är knappt ätbara för oss som bor här, 
men tydligen en läckerhet för diverse fåglar, inte 
minst mesar (som också ääälskar plommon och 
äpplen, men bara gör ett litet pick på vart och ett 
så att möglet kan gå in). Bären på häggmisplarna 
hör också till det som går åt snabbt. Och det är ju 
inte så kul. 

SVarthättan äter kVarBlIVna hallOn
De fåglar som ser till att de för oss ätbara frukter-
na tar slut är först och främst koltrastarna. Just när 
detta skrivs mot slutet av oktober håller de på och 
länsar inte bara våra få, utan även alla andra, rön-
nar i den närmaste omgivningen. Så det blir ingen 
rönnbärsmarmelad på lokala rönnbär. Det blir 
inte heller mycket över till de björktrastar som nu 
dyker upp i allt större flockar. Lite märkligt är det 
att bara någon kilometer bort är det mycket gott 
om rönnbär. 

Berberisbusken 
har vuxit sig jät-
telik, men bären är 
inte så attraktiva 
för fåglarna. Dock 
fungerar buskaget 
också som göm-
ställe för fåglar som 
besöker den närbe-
lägna matningen. 
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Det finns också lite mindre sannolika bärtjuvar. 
En av dem är svarthättan, som glatt sätter i sig av 
vad som finns kvar av både vinbär och hallon.

Vi har ett pågående experiment med hassel, 
som vi har planterat på två ställen. Dels i backen 
ned mot sjön, där det dock visat sig att det nog är 
alldeles för vått av ytligt rinnande grundvatten 
kombinerat med att jorden består av fukthållande 
mjäla. Dels på en plan yta i söder, där vi röjt undan 
ett antal björkar och någon gran. Där är jordmå-
nen bättre, men eftersom planteringen är ganska 
ung tar det säkert många år innan buskarna är så 
stora att de börjar ge nötter.

hOlkFåGlar kan Vara knePIGa…
Som nämndes inledningsvis försöker vi sätta upp 
holkar till fåglarna på olika ställen. Uggleholken 
nere vid sjön har varit obebodd under några år nu. 
Vi hade till en början kattuggla i den. Därefter har 
vi haft knipa i holken, men vi misstänker att äggen 
eller ungarna rövats av mård. Jag har sett en mård 
besöka holken vid ett tillfälle, men just det året 
fanns det ingen häckning. 

Vi har också, som jag skrivit om i tidigare num-
mer, fått fem tornseglarholkar som sitter på husets 
kortvägg mot öster – med ”fri inflygning”. 

För att locka tornseglare har jag riggat upp en 
högtalare under holkarna som spelat upp tornseg-
larskrin, men också ungarnas pip. Förra året note-
rade jag att fåglarna inte besökte själva holkarna 
så ofta, utan i stället satt på ventilgallren utanför 
vinden. De är mörka – kanske fåglarna misstog 
dem för ingångshål? De klättrade (eller vad vi ska 
kalla det) också på flygelbyggnaden intill, där jag 
har mitt arbetsrum.

tOrnSeGlare Valde PIlFInkSBOet
I år var tornseglarna sena, men ibland såg vi några 
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ganska nära Sjöbacken. En dag kunde vi se hur en 
tornseglare kom med full fart mot huset men vek 
av mot flygelbyggnaden och försvann in under 
taket. Efter ett tag kom en tornseglare till och för-
svann på samma sätt. Hustrun kunde konstatera 
att minst ett tornseglarhuvud stack ut ur ett litet 
hål i skyddsnätet under taket, på samma ställe 
som jag tidigare haft pilfink häckande i flera år.

Här hade alltså dessa tornseglare, antagligen 
lockade av min uppspelning, hittat ett gammalt 
pilfinksbo under takskägget och valde det i stället 
för någon av de fina holkarna. I och för sig helt na-
turligt, tornseglarna övertar ju gärna ett gammalt 
bo. Så långt är det väl okej. Men definitionen av 
tornseglarnas behov av ”fri inflygning” till boet på 
minst 15 meter har vi fått rucka på ganska ordent-
ligt här på Sjöbacken. För att komma åt det gamla 
pilfinksboet fordras en verkligt snirklig inflygning. 
”Våra” tornseglare har här visat på en otrolig ma-
növreringsförmåga mellan alla träd och grenar 
som är i vägen.

hur BlIr det 2020?
Nu få vi se om de kommer tillbaka nästa år. Vi ska 
köra tornseglarinspelningen igen. Kanske någon 
tornseglare upptäcker det talgoxebo som finns i en 
av tornseglarholkarna och därför tycker det verkar 
trivsamt att flytta in där. 

En annan fråga som inställer sig är om tornseg-
larholkarna sitter rätt. Det kanske inte ingår i torn-
seglarens begreppsvärld att hitta till hål som sitter 
på en kortvägg, utan att holkarna måste vara pla-
cerade under ett takskägg. Men vi får se…

Det här var det fyrtionde avsnittet av Hemma på 
Sjöbacken. Tio år är en lång tid och mycket hinner 
hända. Ännu mer under de snart 18 år vi bott här. I 
nästa nummer kommer en liten summering av hur 
fågellivet förändrats under denna tid. ■

↑ En björktrast på 
besök på tomten 
– bara för att upp-
täcka att koltras-
tarna redan länsat 
buskar och träd på 
bär... 

↖ I uggleholken 
nere vid sjön häck-
ade det kattuggla 
under ett par år, 
men sedan dess har 
enbart knipor gjort 
häckningsförsök. 

Rönnarna trivs inte 
så bra på Sjöbacken. 
De blir bruna och 
rostangripna i bla-
den redan i augusti. 
Men de bjuder ändå 
tidiga besökare på en 
del bär. 
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Allmänt kring 
exkursionerna

anMälan 
Anmälan görs enbart genom e-post. 
Vid anmälan till resor och exkursioner 
med begränsat deltagarantal görs an-
mälan under den tidsperiod som anges, 
se respektive exkursion. Vissa av dessa 
exkursioner blir snabbt fulltecknade. 
Om fler anmäler sig än det finns platser, 
lottar därför ledaren platserna bland 
samtliga anmälda. Det gäller oavsett 
när under anmälningstiden man an-
mält sig. Lottningen kan inte överkla-
gas. 

Ange resmål, namn och telefon-
nummer vid anmälan. Vid samåk-
ning, ange även adress, innehav av 
körkort och bil.

För deltagande i exkursioner gäller ge-
nerellt att man är medlem i StOF. Un-
dantag är dagsutflykter utan föranmä-
lan, samt ungdomar under 21 år. För att 
underlätta planeringen är vi tacksam-
ma för att få anmälan och avgift den tid 
som anges i programmet. Vid senare 
anmälan kan vi inte garantera att du 
kan följa med, även om det finns platser 
kvar, beroende på tillgången på säng-
platser på resmålet. På dyrare långre-
sor tar vi ut en anmälningsavgift för att 
täcka eventuella kostnader i samband 
med återbud.

aVGIFter
De flesta endagsexkursioner är avgifts-
fria. På längre resor över en eller flera 
dagar tar vi ut en avgift för att täcka de 
kostnader som uppkommer för resans 

genomförande. Detta anges i så fall 
under respektive programpunkt.

BetalnInG
Betalning sker till angivet konto och 
mottagare. Om inte annat anges ska 
betalning ske senast angivet datum. Är 
betalningen inte mottagaren tillhanda 
denna dag, ställs platsen till förfogande 
för första reserv. Kom ihåg att notera 
namn och exkursion när du gör din in-
betalning.

unGdOMSraBatt
Berättigad till ungdomsrabatt är den 
som inte fyllt 21 år. Om alla ungdoms-
platser på en exkursion är bokade ges 
givetvis möjlighet att åka med om det 
finns plats, men då betalas full avgift.

PrISer
Priserna är ibland angivna som cir-
kapriser. Detta kan bl.a. bero på re-
servation för större prisändringar på 
drivmedel. Det kan också bero på att 
exkursionens omfattning inte är helt 
klar när programmet publiceras. Exakt 
pris anges av den som tar emot anmä-
lan.

Resa
Vid exkursioner med privatbil utgår er-
sättning till bilförare med 18:50 kr/mil. 
Vid behov äger bilförare förtur. Pro-
grammet trycks innan SL:s definitiva 
turlistor fastläggs. Oftast stämmer an-
givna tider, men gå för säkerhets skull 
in på SL:s hemsida www.sl.se eller ring 
SL:s kundtjänst, tel. 08-600 10 00. Du 
kan också kolla med exkursionsleda-
ren. 

Inställd Resa
Om en exkursion inte blir fullteck-
nad kan den komma att ställas in. 

Eventuellt inbetalade avgifter återbe-
talas då.

återBud 
Återbud accepteras om inget annat 
anges fram till två veckor före avrese-
dagen. Då betalas den erlagda avgiften 
tillbaka, förutom en avbokningsavgift 
på 300 kr. Lämnas återbud till en exkur-
sion med kortare varsel än 14 dagar före 
avresedagen ges ingen återbetalning, 
såvida inte platsen kan övertas av en 
person från reservlistan. Vid sjukdom, 
ta kontakt med ditt försäkringsbolag för 
eventuell ersättning. Det finns ingen 
möjlighet att skicka in läkarintyg till 
StOF för att få tillbaka en inbetald del-
tagaravgift. 

MålaRteR
På några exkursioner används begrep-
pet ”målarter”. Det är fåglar vi hoppas 
få se under exkursionen. Ledarna ska 
göra sitt bästa för att hitta dem, men det 
finns självklart ingen garanti.

KlassIfIceRIngsnycKel
Exkursionerna är märkta med en bok-
stav och en siffra, för att du som delta-
gare ska passa in på rätt exkursion. Det 
är i allmänhet tillåtet att anmäla sig till 
vilken exkursion som helst, men man 
ska vara medveten om att det kan vara 
mer eller mindre avancerat än man 
tänkt sig. Deltagare med fältskådarkun-
skaper under den nivå som anges som 
exkursionens norm (bokstav) kan inte 
påräkna extra stöd och hjälp från le-
dare. Ett fåtal resor görs under omstän-
digheter som inte passar alla. I sådana 
fall har ledaren rätt att avvisa deltagare, 
främst med hänsyn till deltagaren själv, 
men också för gruppens möjligheter att 
nå sina mål.

Program våren 2020
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A = Nybörjarinriktad fågelskådning. 
Ledarna ropar ut vanliga arter och hjäl-
per till med identifiering, samt assiste-
rar vid hantering av kikare. Fåglar kan 
mestadels ses på bekväma avstånd. 
Skådningen sker i lugnt tempo, och drag 
efter rariteter förekommer nästan ald-
rig.

B = Medelavancerad fågelskådning. 
Deltagarna förväntas ha hyggliga art-
kunskaper. Ledarna ropar ut knepigare 
arter och hjälper till med identifiering. 
Stora skådaravstånd, t.ex. tubskådning 
över hav, förekommer. Skådningen sker i 
medelhögt tempo och drag efter rarite-
ter kan förekomma.

C = Avancerad skådning. Deltagare 
förväntas ha goda fältskådarkunskaper 
och innehav av tubkikare är självklart. 
Stora skådaravstånd, exempelvis tub-
skådning över hav, kan dominera dagen. 
Ledarnas huvudsakliga roll är att assis-
tera med artkunskaper, särskilt när det 
gäller svåra arter, att lotsa gruppen till 
bra skådarlokaler samt att lägga upp en 
effektiv skådarstrategi. Skådningen kan 
ske i högt tempo och drag efter rarite-
ter är regel. Mat- och sovpauser kan bli 
mycket ojämnt fördelade. Fågeltillgång-
en styr programmet.

1 = Lätt fysisk ansträngning.
2 = Medelhård fysisk ansträngning.
3 = Ganska hård – hård fysisk an-
strängning.

Obs! Allt deltagande i exkursioner sker 
på egen risk. På exkursioner som inne-
bär resor och övernattningar åligger det 
varje deltagare att ha en egen försäk-
ring som täcker kostnader för eventuel-
la skador eller olyckor. Notera att samt-
liga ledare arbetar på ideell basis.

Exkursionsprogram

Programansvarig från 2020: Mattias 
Ödevidh, mattiasblo@gmail.com. Kon-
takta gärna honom om du har önskemål 
och idéer om nya eller nygamla exkur-
sioner. 

Programsekreterare och ansvarig 
för vårprogrammet: Lars Magnusson, 
lars-g.magnusson@comhem.se.  
I arbetet har också Lars Berglund, Per 
Helgesson, Kerstin Nordenadler, Erik 
Roos och Monica Wallin medverkat.

Januari 

MånadSrunda Med 
anGarnGruPPen (a1-2)
Onsdag 1 januari 
Angarngruppen välkomnar alla medlemmar 
i StOF att delta i deras månadsrundor! Nu på 
vintern och fram till april kan man se varfå-
gel. Steglits, grönfink, gulsparv, svartmes, 
tofsmes och kungsfågel kan ses året om. 
Snöfria gärden lockar tidigt tofsvipa, sång-
lärka och gäss. Isfritt vatten lockar sedan 
sim- och dykänder, doppingar (gråhakedop-
ping, svarthakedopping och smådopping). 
Busk- och stenskvätta ses ofta och under 
flyttperioderna sträckande blåhake och röd-
strupig piplärka. Gulärla och vattenrall är 
typiska för Angarnssjöängen när årstiden är 
den rätta och rovfåglar som ormvråk, fjäll-
vråk, brun kärrhök, havsörn och sträckande 
blå kärrhök kan visa sig. Vill du veta mer om 
vilka arter som kan ses, gå in på Angarn-
gruppens hemsida www.angarngruppen.se. 
I arkivet finns tidigare exkursionsrapporter 
med utförlig information. Där kan du leta 
rätt på rapporter från olika månader. Några 
förkunskaper krävs inte, vi pratar om alla 
fåglar som kommer i vår väg.
Samling: Örsta f.d. naturcentrum, Angarn, 
kl. 08.30 (obs! denna tid gäller endast 1 
januari, övriga datum under vår/sommar är 
samlingstiden 07.30). Se www.angarngrup-
pen.se för mer information och www.sl.se för 
restider till hållplats Örsta.
Ledare: Någon skådare i Angarngruppen är 
värd för dagen.
Anmälan: Ingen föranmälan. 
Avgift: Ingen avgift.
Antal deltagare: Ingen begränsning.
Övrigt: Tycker du att vandringarna är trev-
liga, bli gärna medlem även i Angarngrup-
pen, så stödjer du deras naturvårdsarbete i 
området!
Samling: Kl. 08.30 vid Örsta. 

trettOndaGSSkådnInG VId 
StOckhOlMS StröM (a1)
Måndag 6 januari 
Klassisk vinterskådning mitt i centrala Stock-
holm, där de öppna vattnen runt Strömmen 
ger goda övervintringsmöjligheter för många 

Kolla alltid på vår hemsida och i 
Facebook-gruppen efter ändringar! 
Ibland måste vi ändra exkursionsda-
tum eller så kan en exkursion ställas 
in med kort varsel på grund av sjuk-
dom. När det gäller en flerdagsex-
kursion som du anmält dig till får du 
personligen information om detta.

Om en exkursion inte är fullbo-
kad efter anmälningstidens slut, an-
nonseras detta på hemsidan eller på 
Facebook. Då gäller ”först till kvarn-
principen”.

Ta del av reserapporterna!
På StOF:s hemsida, www.stof.nu, finns 
rapporter från tidigare resor som du kan 
ladda ner. De är av stort värde att läsa 
som en del av dina förberedelser inför 
en kommande resa som du har anmält 
dig till. 

Våra aktiviteter sker i samarbete med Studie-
främjandet.
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fåglar. Vandringen går i lugnt tempo utmed 
innerstadens kajer för att få en så stor över-
blick av fågellivet som möjligt. Har vi turen 
på vår sida ser vi även havsörn segla över 
staden eller någon sparv- eller duvhök på 
snabb jakt efter något ätbart. 
Ledare: Mova Hebert. 
Anmälan: Ingen föranmälan.
Avgift: Ingen avgift.
Antal deltagare: Ingen begränsning av anta-
let deltagare.
Samling: Kl. 08.00 vid matningsflotten ned-
anför Operakällaren, avslut ca kl. 10.30.
Övrigt: Varma kläder, matsäck och kikare är 
bra att ha med sig.   

tradItIOnSenlIG SkådnInG I 
VInterBetOnGen (a2) – För tJeJer 
Söndag 12 januari 
För elfte året i rad samlas vi för att trimma 
öga, öra och handkikare inför resten av skå-
daråret. Det är perfekt att starta i betongen! 
Vi besöker de platser som vi tror är bäst för 
dagen, kanske Tanto, Reimersholme eller 
något helt annat hörn i staden. Ta med 
kikare, SL-kort och varm dryck i termos. 
Alla medverkar och hjälps åt med att artbe-
stämma det vi ser och hör. När fikasuget är 
som störst vid lunchtid, brukar vi summera 
dagen på något fik.

Ledare: Susann Östergård och Mova Hebert, 
0734-44 62 90.
Anmälan: Till Mova, mova.hebert@gmail.
com, mellan tisdag 7 och fredag 10 januari. 
Ange namn, exkursion och telefonnummer.
Avgift: Ingen, men ta med kontanter till fika 
om inte kaféet tar kort.
Antal deltagare: Ca 15.
Samling: Omkring kl. 09.00. Tid och plats 
meddelas via mejl kort före 12 januari. Vi hål-
ler på till ca kl.13.00.
Övrigt: Klä dig varmt, även så att fötterna 
är varma! Mer information kommer efter 
anmälan. 
Skådningen sker i samarbete med nätverket 
Rapphönan.

Skåne I JanuarI (B2)
Torsdag 16 januari – söndag 19 januari
Anmälningstiden har gått ut, men det kan 
finnas någon plats över. Gå in på StOF:s 
hemsida, www.stof.nu, och kolla om du är 
intresserad! För detaljer, se FiSt nummer 2 
2019 samt hemsidan. 

StOckhOlMSkrySSet – artrally
Lördag 18 januari
Nu är det åter dags för det traditionella vin-
terfågelracet, som samtidigt blir en snabbin-
ventering av vårt rapportområde. Förra året 
var det fem lag som slogs om segern, och 
det segrande laget lyckades se hela 73 av de 
totalt 82 arter som hittades under dagen. I 
år hoppas vi att betydligt fler lag hänger på! 
Alla kan vara med!!! Samla ihop 2-5 personer 
i ett lag och se eller hör så många arter som 
möjligt inom Stockholms län på en dag. Det 
finns även en ekoklass för lag som endast 
nyttjar kommunala färdmedel, cykel, skidor 
etc. Tävlingen börjar tidigast vid midnatt och 
avslutas prick kl. 16.30 på Överjärva gård för 
spännande artgenomgång och prisutdelning. 
Detaljerade regler får man vid anmälan. När 
det segrande laget korats blir det mingel 
och middag (bokas vid anmälan) så länge 
vi orkar. Stockholmskrysset är, förutom en 
intensiv och spännande dag i fält, en rolig 
och social aktivitet. Ett utmärkt tillfälle att 
lära känna nya och gamla skådare!  
Anmälan: Till Malin Löfgren, tel. 0708-29 
27 17 eller via mejl, malin.lofgr@gmail.
com, senast måndag 13 januari. OBS! Tid och 
plats kan komma att ändras/justeras. Exakta 
uppgifter läggs ut på hemsidan, www.stof.
nu, samt meddelas givetvis vid anmälan. Det 
finns också en Facebookgrupp för artrallyt: 
Stockholmskrysset – StOF:s årliga artrally. 
Avgift: Startavgift 40 kr/deltagare som beta-
las vid målgång.

trut- Och VItFåGelSkOla (B1)
Söndag 19 januari
Vi tittar på trutar och måsar och går igenom 
art- och åldersbestämning. Vi får möjlighet 
att studera dräkterna på nära håll. Ta med 
kikare och klä dig varmt så träffas vi i ett 
vintrigt Stockholm. Vi går från Slussen till 
Strömmen längs Skeppsbron. Är det läge kan 
även Skeppsholmen besökas. Turen är pla-
nerad att ta cirka 2 timmar.
Ledare: Claes Hansson, tel. 0734-61 98 42, 
chansson@kth.se.
Anmälan: Ingen föranmälan.
Avgift: Ingen avgift, men du ska vara med-
lem i StOF. 
Antal deltagare: Ingen begränsning av anta-
let deltagare.
Samling: Kl. 08.30 utanför Slussens T-bane-
station, uppgång Slussen.

VInterSkådnInG VId StOckhOlMS 
StröM (a1)
Söndag 26 januari 
Klassisk vinterskådning mitt i centrala Stock-
holm, där de öppna vattnen runt Strömmen 
ger goda övervintringsmöjligheter för många 
fåglar. Vandringen går i lugnt tempo utmed 
innerstadens kajer för att få en så stor över-
blick över fågellivet som möjligt. Har vi turen 

StOF-are samlade nedanför Operakällaren 
under en tidigare januariexkursion. 
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Följ med på den traditionella tjejexkursio-
nen i ett vintrigt Stockholm! Förra året be-
söktes bland annat ett fågelrikt koloniom-
råde på Söder. 

Nedanför Operakällaren samlas många fåg-
lar för att ta för sig av maten som Stock-
holms stad bjuder på. 

Lär dig mer om de olika arternas dräkter. 
Här en adult skrattmås i vinterdräkt. 
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vid den här tiden på året börjar markera 
sina revir. Vid förra årets vandring i sträng 
februarikyla hördes en kattuggleduett mel-
lan hanne och hona samt ylande räv i närhe-
ten. Vi vandrar längs cykelvägarna mot Lilla 
Skuggan via Stora Skuggan till T-banestation 
Universitetet. Under promenaden passerar 
vi igenom flera kattugglerevir. Vi stannar på 
lämpliga platser längs vägen och lyssnar. 
Ledare: Tomas Viktor, tel. 073-443 88 35, 
tomas.viktor@tving.eu, och Eva Johansson.
Samling: Kl. 17.00 vid Lindstedts väg 6 
(infart Sophiahemmet).  
Anmälan: Ingen föranmälan.
Avgift: Ingen avgift.
Antal deltagare: Ingen begränsning av anta-
let deltagare.
Övrigt: Halksäkra skor, varma kläder och 
varm dryck i termos är lämplig utrust-
ning. OBS! Vid otjänlig väderlek kan exkur-
sionsdatumet flyttas. Kontrollera hemsidan 
några dagar före. Promenaden är cirka 3 km 

Det finns gott om kattugglor på Djurgården, 
och vi har stor chans att få höra några av 
dem ropa. 
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på vår sida ser vi även havsörn segla över 
staden eller någon sparv- eller duvhök på 
snabb jakt efter något ätbart. 
Ledare: Lars Berglund.
Anmälan: Ingen föranmälan.
Avgift: Ingen avgift.
Antal deltagare: Ingen begränsning av anta-
let deltagare.
Samling: Kl. 08.00 vid matningsflotten ned-
anför Operakällaren, avslut ca kl. 10.30.
Övrigt: Varma kläder, matsäck och kikare är 
bra att ha med sig.   

VInterFåGlar InPå knuten – ett 
natIOnellt eVeneManG
Fredag 31 januari – måndag 3 februari
Delta i BirdLife Sveriges årliga evenemang, 
som handlar om att räkna gästerna på din 
eller någon annans fågelmatning! Det finns 
också bemannade matningar i vårt rap-
portområde, bland annat vid Isbladskärret 
på Djurgården lördag 1 februari. Där kan du 
hjälpa till att räkna arter och antal. För mer 
information, se StOF:s hemsida, www.stof.
nu, där vi försöker lägga in kända matningar 
som är bemannade under helgen. På hemsi-
dan kommer också en uppdaterad version av 
Fågelkrogsguiden att läggas ut när det när-
mar sig. Inrapportering sker via BirdLife Sve-
riges hemsida för Vinterfåglar inpå knuten, 
www.vinterfaglar.se, där det finns ytterligare 
information, per brev eller via appen Vinter-
fåglar. Att räkningen pågår även fredag och 
måndag beror på att även skolor och försko-
lor ska kunna delta. Läs mer om Vinterfåglar 
inpå knuten på sidan 25. 

Föreningen håller koll 
på fåglarna vid Is-
bladskärret under Vin-
terfåglar inpå knuten. 
Välkommen att vara 
med och räkna! De här 
blåmesarna fanns på 
plats under räknings-
helgen 2018. 

Februari 

Evenemanget Vinterfåglar inpå knuten fort-
sätter till och med 3 februari.

MånadSrunda Med 
anGarnGruPPen (a1-2)
Onsdag 5 februari 
Samling: Kl. 07.30 vid Örsta.
För ytterligare information, se 1 januari.

VInterFåGlar VId tyreSö SlOtt 
(a1)
Söndag 9 februari
Vi spanar efter strömstare och kungsfiskare i 
Follbrinksströmmen och skäggmes vid Not-
holmen.
Ledare: Mats Grahn
Anmälan: Till Mats via mejl, mats.grahn1@
gmail.com, mellan lördag 1 och lördag 8 
februari. 
Antal deltagare: 20.
Avgift: Ingen avgift. Men du ska vara med-
lem i StOF. 
Samling: Vid 11-tiden. Samlingsplats och 
övrig information ges vid besked om plats. 
Lämplig resväg: Buss 875 från Gullmarsplan 
till Tyresö kyrka. 
Övrigt: Läs om Tyresö slott i Värt en omväg i 
FiSt nummer 1 2019. 

uGGleVandrInG I 
natIOnalStadSParken (a1)
Torsdag 20 februari
Följ med på en vandring i Nationalstads-
parken och lyssna efter kattugglorna som 

Den söta strömstaren brukar visa sig vid Tyresö slott och vi har goda chanser att få syn på 
den. 

Glöm inte att också spana av Isbladskärret, 
om inte annat så brukar där finnas hägrar. 
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lång och vi bör vara vid T-banestation Uni-
versitetet senast kl. 21.00. 

Mars 

MånadSrunda Med 
anGarnGruPPen (a1-2)
Onsdag 4 mars 
Samling: Kl. 07.30 vid Örsta.
För ytterligare information, se 1 januari.

örnräknInG Från 
VårBerGStOPPen (a1)
Lördag 7 mars
Traditionsenligt räknas örnar i hela Mälar-
dalen första lördagen i mars. Räkningarna 
samordnas från Rördrommens fältstation vid 
Sörfjärden i Strängnäs. De genomförs nu för 
19:e året i rad och ger en god bild av antalet 
örnar som finns i Mälaren/Hjälmaren i början 
av mars. Alla intresserade är välkomna att 
bistå med letandet och räkningen under lör-
dagen, mellan kl. 10.00 och 12.00. Vi kom-
binerar örnletandet i alla väderstreck med 
att spana efter vårprimörer som kan visa sig. 
Normalt dyker de första grågässen, sång-
svanarna, sånglärkorna, storskarvarna och 
kanske skogsduvorna upp i början på mars 
om sydliga vindar råder. Alla är välkomna, 
inga förkunskaper krävs. 
Ledare: Tomas Viktor, tel. 073-443 88 35, 
tomas.viktor@tving.eu.
Föranmälan: Ingen föranmälan.
Avgift: Ingen avgift.
Antal deltagare: Ingen begränsning.
Tid: Kl. 10.00-12.00.

Resväg: Vi möts på P-platsen vid Vårbergs 
sjukhus längs Vårbergsvägen där bilburna 
kan parkera mot en avgift. Med kommunala 
färdmedel går man av vid T-banestation Vår-
berg och följer Vårholmsbackarna söderut 
till sjukhuset, cirka 500 meter. 
Samling: Vid parkeringen kl. 09.30 för 
gemensam promenad upp till topplatån.
Övrigt: Ta med kikare och en rejäl matsäck 
och glöm inte ordentligt med kläder. 

uGGlOr, uGGlOr Och en MaSSa 
SPettar! (aB2)             
Fredag 20 mars – söndag 22 mars 
På nytt ger vi några StOF-are chansen att 
följa med på denna klassiker till Nordupp-
lands ugglemarker, där vi sett och hört 
berguv, slag-, katt-, hök-, pärl-, sparv-, 
horn-, jord- och lappuggla på föregående 
turer. Vi får se vad som bjuds denna gång, 
ugglor är knepiga och vädret kan ibland vara 
lynnigt. Normalt brukar det bli 5-6 olika arter 
och vi brukar få höra eller se omkring 10-20 
ugglor på denna exkursion. Ibland finns 
gråspett eller tretåig hackspett på några av 
lokalerna samt de övriga vanliga spettarna. 
Dessutom förekommer järpe, orre och tjä-
der, även om dessa ofta inte hinns med. På 
dagarna omges vi av tranor, olika slags gäss, 
ormvråkar och lärkor, och vi har god chans 
att se många havsörnar, ibland även kungs-
örn. Turen går till myr- och ödemarkerna i 
Ekoparken Forsmark för att få uppleva en 
minnesvärd gryning i ödslig skogs- och myr-
mark. Har vi tur kanske vi även får se spår av 
lo och mård eller norrsken. Vi bor vid Kall-
rigareservatet, omgivna av stora lövskogs-
områden och strandängar. Resan brukar 

avslutas vid Vendelsjön för att se på vår-
sträck, eller någon annan plats av intresse 
om det kommer in intressanta rapporter.   
Ledare: Peter Hunger. 
Anmälan: Till Lars Magnusson, lars-g.
magnusson@comhem.se, från torsdag 27 
februari till söndag 1 mars. 
Avgift: 1 200 kr som betalas till StOF, pg 15 
58 58-4, direkt efter godkänd anmälan. Glöm 
inte att ange namn och resmål vid inbetal-
ning. 
Resa: Avfärd i två egna bilar från Rörstrands-
gatan, nära S:t Eriksplans T-banestation 
(uppgång S:t Eriksplan) fredag 20 mars kl. 
16.00. Åter söndag 22 mars mellan kl. 18.00 
och 21.00. 
Antal deltagare: Max 6-7 deltagare, bilförare 
kan få förtur. 
Övrigt: Vi övernattar på en gård med kök, 
men med begränsade matlagningsmöjlig-
heter. Här finns dock värme och badrum. Ta 
därför med färdiglagad mat som bara behö-
ver värmas upp i micro, eller som går att äta 
kall i fält om vi får vackert väder. Sista dagen 
ingår avskedsfika vid artgenomgången. Ta 
med sovsäck och/eller lakan (sängar finns 
för alla) plus mat för hela resan, dessutom 
färdiga smörgåsar samt en liten termos med 
fika för första natten och morgonen. Varma 
kläder (som inte prasslar vid minusgrader!) 
och varma skodon (typ fodrade, vattentäta 
vandringskängor/stövlar) är ett måste. Tem-
peraturen kan variera från +5 till -15 grader, 
allt från solsken och töväder till snöstorm 
kan förekomma.

Det är inte bara örnar i luften! Här sträcker en flock vitkindade gäss förbi Vårbergstoppen. Gråspett hoppas vi få se på resan till uggle- 
och spettrika marker. 
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anGarnSSJöänGen (a1) 
Lördag 28 mars 
Den här exkursionen har varit tradition sedan 
länge. Det är alltid en extra njutning att 
komma ut i fågelmarkerna under den tidiga 
våren. De första vårgästerna anländer nu 
och ger liv åt den hittills tysta naturen. Över 
fälten sjunger sånglärkorna och skogs- och 
ringduvor både rastar och sträcker förbi. 
Chansen är god att också kunna få se ras-
tande snösparvar ute på fälten. Arter som 
brukar dyka upp just till månadsskiftet mars/
april är bland annat brun kärrhök, enkel-
beckasin, skogssnäppa och sädesärla. Om 
isen har gått upp i sjön rastar nu även stora 
mängder änder, gäss och sothöns.
Ledare: Kunniga skådare från Angarngrup-
pen. 
Kontaktperson: Stefan Paulin, tel. 0702-27 
45 13.
Anmälan: Ingen föranmälan eller begräns-
ning av antalet deltagare.
Avgift: 20 kr, som betalas direkt till ledarna. 
Intäkterna går till vinterfågelmatningen vid 
Angarnssjöängen.
Samling: Kl. 07.30 vid Örsta Naturcentrum 
(f.d. Naturum). Kontrollera resvägen på Ang-
arngruppens hemsida www.angarngruppen.
se eller SL:s reseplanerare, www.sl.se. 

April

OnSdaGSMOrGOn VId åGeSta (a1)
Onsdag 1 april
Lasse Lööv från Södertörns Fågelklubb 
fortsätter traditionen med fågelvand-
ringar på onsdagsmorgnar vid Ågesta, och 

StOF-medlemmar är välkomna att följa med! 
Vandringarna brukar hålla på 3-4 timmar. 
Orkar du inte upp till 06.00 kan du komma 
senare och leta rätt på oss på södra sidan 
av sjön där vi normalt kommer att hålla till. 
Under vårens nio vandringar följer vi hur 
fågellivet förändras från vecka till vecka på 
en av de bästa och mest lättillgängliga fågel-
lokalerna söder om stan. 
Ledare: Lasse Lööv, tel. 070-713 21 45
Anmälan: Ingen föranmälan. 
Avgift: Ingen. 
Antal deltagare: Ingen begränsning. 

Samling: På parkeringen vid Ågesta ridskola 
kl. 06.00. Buss 833 mot Vidja går från Farsta 
strand till hållplatsen Ågesta Gård där du 
ska kliva av (OBS! ej hållplatsen före, som 
heter Ågesta Friluftsgård). Kolla busstiderna 
på www.sl.se; när detta skrivs är vårens tid-
tabell inte klar. 
Övrigt: Inga speciella kunskaper behövs, vi 
pratar om alla fåglar vi ser. Tubkikare kan 
vara bra att ha, men är inte nödvändig. OBS! 
Eventuella inställda turer kommer att annon-
seras på Södertörns Fågelklubbs hemsida, 
www.sfk.name. 

MånadSrunda Med 
anGarnGruPPen (a1-2)
Onsdag 1 april 
Samling: Kl. 07.30 vid Örsta.
För ytterligare information, se 1 januari.

BetOnGexkurSIOn På 
SkInnarVIkSBerGet – MOrGOn (a1)
Onsdag 8 april
Häng med och möt våren från Stockholms 
innerstads bästa utsiktspunkt! Nu är vår-
sträcket igång med finkar och trastar, inklu-
sive dubbeltrast, men även mycket annat 
kan dyka upp med lite tur. Exempel på andra 
arter som årligen ses från berget vid denna 
tid är sädgås, ormvråk, skogssnäppa, stor-
spov och brun kärrhök.
Ledare: Claes Hansson, tel. 0734-61 98 42.
Anmälan: Ingen föranmälan.
Avgift: Ingen.
Antal deltagare: Ingen begränsning.

Södertörns Fågelklubb inbjuder till hela nio morgnar vid fågelsjön Ågesta i vår. 
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Följ med till Angarnssjöängen och Ågesta nu i april, när det finns gott om änder i sjöarna. 
På bilden en brunand. 
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Samling: Kl. 06.00 vid masten högst uppe 
på ”Skinkan”. Avslutning ca kl. 09.00 eller 
när sträcket avtagit. 
Övrigt: Inga speciella kunskaper behövs, vi 
pratar om alla fåglar vi ser. Tubkikare kan 
vara bra att ha, men är inte nödvändig.

OnSdaGSMOrGOn VId åGeSta (a1)
Onsdag 8 april
Samling: På parkeringen vid Ågesta ridskola 
kl. 06.00.
För ytterligare information, se 1 april.

OnSdaGSMOrGOn VId åGeSta (a1)
Onsdag 15 april
Samling: På parkeringen vid Ågesta ridskola 
kl. 06.00.
För ytterligare information, se 1 april.

tIdIGa VårFåGlar I SandeMar (a1) 
Lördag 18 april 
Det vackra kustlandskapet i Sandemar är 
en bra plats att möta nyanlända vårfåg-
lar på. Över strandängarna fladdrar vipor 
medan större strandpipare och enkelbecka-
siner går och söker föda. Lärksång, starar 
och duvflockar brukar förgylla luftrummet, 
liksom gäss och änder. Säkert ser vi också 
någon havsörn.
Ledare: Mats Grahn, tel.070-650 02 54
Anmälan: Till Mats via mejl, mats.grahn1@
gmail.com., mellan onsdag 1 april och fredag 
10 april. 
Antal deltagare: 20.
Avgift: Ingen.

Samling: Vid 09.30-tiden. Samlingsplats och 
övrig information ges vid besked om plats. 
Lämplig resväg: Pendeltåg till Handen och 
buss 839 därifrån (i riktning Smådalarö) till 
Svärdsnäsviken (obs! hållplatsen före Sande-
mars slott).

StrandStuVIken – OxelöSund (B2)
Söndag 19 april
Trakten av Nyköping har flera fina fågelloka-
ler och en av de bästa är Strandstuviken. Det 
är ett naturreservat strax sydost om staden, 
med betade strandängar och ett fint fågel-
torn. Nu ordnar StOF för första gången en 
exkursion hit. Under våren rastar änder och 
vadare här och rariteter som tereksnäppa 
och tuvsnäppa har setts. Bland häckfåglarna 
märks gravand, vitkindad gås och mindre 
strandpipare. Viken är också en säker rast-
plats för skräntärnor. I området finns flera 
intressanta lokaler, som Femörehuvud och 
Branäs våtmark utanför Oxelösund, som 
också besöks i mån av tid.
Ledare: Mova Hebert.
Anmälan: Till Mova, mova.hebert@gmail.
com, från fredag 10 april till torsdag 16 april. 
Avgift: Ingen, förutom att bilförarna ersätts 
av passagerarna.
Antal deltagare: 20 st, men vi måste ha 
match mellan bilförare och passagerare. 
Samling kl. 06.00 på överenskommen plats 
som meddelas vid anmälan. Åter senast 
kl.15.00.
Övrigt: Tubkikare är bra att ha och handki-
kare nödvändig. Ta med varma kläder och 
matsäck.

OnSdaGSMOrGOn VId åGeSta (a1)
Onsdag 22 april
Samling: På parkeringen vid Ågesta ridskola 
kl. 06.00.
För ytterligare information, se 1 april.

OnSdaGSMOrGOn VId åGeSta (a1)
Onsdag 29 april
Samling: På parkeringen vid Ågesta ridskola 
kl. 06.00.
För ytterligare information, se 1 april.

Maj

Södra öland (B2)
Fredag 1 maj – måndag 4 maj
Vi återser Öland på våren efter några års 
uppehåll. De flesta lokaler vi avser att 
besöka ligger söder om bron, men vassa 
larm kommer förstås att beaktas så långt det 
är rimligt. När det gäller fågelarter så kon-
centrerar vi oss på sådana som saknas eller 
är ovanliga i Stockholmstrakten. Tempot 
blir intensivt med mycket sträckskådning, 
varvat med lugnare skådning i lund- och 
skogsmiljö. 
Målarter: Vi kommer att se många arter av 
gäss, doppingar, änder, rovfåglar samt både 
större och mindre vadare, tärnor, alkor och 
en lång rad småfåglar. Kort sagt har vi chans 
att se det mesta utom sena flyttare. Vi hjälps 
åt med knepigare artbestämningar, så en bra 
fågelbok är bra att ha med.
Ledare: Kerstin Nordenadler och Lars Berg-
lund. 

Från exkursionen till Sandemar våren 2019. 
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En hel del vadare rastar vid Strandstu-
viken. Här en flock förbisträckande 
svartsnäppor. 
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FåGelSkådnInG För Barn VId 
kyrkSJön – kVäll (a1)
Onsdag 6 maj 
Den här aktiviteten riktar sig till barn i åldern 
8-12 år. Vi går en sväng vid Kyrksjön, tittar på 
och pratar om de fåglar som kommer i vår 
väg. Föräldrar är välkomna att följa med. Ta 
med något smått och gott att äta, så fikar 
vi tillsammans ute på bryggan medan vi tit-
tar på fåglarna på vattnet i tubkikaren. Ett 
mindre antal kikare finns att låna. Vi är ute 
ca 2 timmar.
Ledare: Eva Johansson, tel. 0736-44 50 66, 
eva@swesource.com.
Anmälan: Ingen föranmälan.
Avgift: Ingen avgift.
Samling: På parkeringen mitt emot Ängby IP, 
Vultejusvägen kl. 18.00. 
Tunnelbana: Grön linje till Ängbyplan och 
ca 1 km promenad norrut alternativt buss 
117 till hållplats Vultejusvägen och ca 500 m 
promenad söderut. 
Övrigt: Ta med kikare och fågelbok om du 
har. Klädsel efter väder. 

FåGeltOrnSkaMPen 
Lördag 9 maj
Den 9 maj genomförs Fågeltornskampen 
i anslutning till Fågelskådningens dag 10 
maj (se nedan). Besök något av fågeltor-
nen runt om i Stockholmsområdet och var 
med och försök hitta så många arter som 
möjligt! Främst tävlar vi mot finnarna, som 
vunnit alla år förutom i fjol då Sverige tog 
hem segern för första gången med 101 arter 
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Svarthakedoppingen är en vacker fågel, 
som vi hoppas visar sig för oss under vand-
ringen vid Kyrksjön. 

Anmälan: Till Kerstin, kerstin.nordenadler@
gmail.com, från måndag 23 mars till och 
med söndag 29 mars. Ange Öland, namn och 
telefonnummer.
Avgift: Ca 3 700 kr (ungdom 3 300 kr), som 
betalas till StOF, pg 15 58 58-4 enligt anvis-
ning vid bekräftelse om plats, då även exakt 
pris anges. I priset ingår resa och logi inklu-
sive städning.
Antal deltagare: 14 (max två ungdomar för 
reducerad avgift) plus två ledare.
Resa: För miljö, säkerhet och komfort, åker 
vi tåg till Alvesta eller Kalmar, varifrån vi åker 
över till ön i två minibussar.
Logi: Dubbelrum på Ottenby vandrarhem i 
Ås.
Mat: Matsäck så att man klarar sig fram till 
middagen första dagen. Vi handlar för tre 
frukostar och tre luncher innan vi kommer 
till vandrarhemmet. Middagarna äter vi på 
restaurang.
Övrigt: Sträckfågelskådning är vanligtvis 
en kylig sysselsättning, så varma, vind- och 
regntäta kläder och fotbeklädnader rekom-
menderas. Tempot blir högt med tidiga 
morgnar och ofta sena kvällar. Ibland får vi 
stå länge och spana och andra dagar kan 
det bli längre promenader, så en god grund-
kondition krävs för deltagande, liksom både 
handkikare och tub.

VårkVäll VId åGeStaSJön (a1)
Tisdag 5 maj 
Vi samlas vid Ågesta Gård kl. 18.00, i anslut-
ning till buss 833 ankomst från Farsta Strand. 
OBS! Du ska inte gå av vid Ågesta Frilufts-
gård, utan åka vidare till Ågesta Gård, det vill 
säga hållplatsen vid ridskolan. Busstiderna 

är preliminära – se www.sl.se. Vi tar först en 
promenad till Pumphusängen och spanar 
efter änder och vadare där, medan enkel-
beckasinen spelflyger över oss. Sedan går vi 
till Godaobsudden och fågeltornet för att se 
vad som finns i sjön och där kanske vi räknar 
hur många skrattmåsarna är i år. Därefter 
medhavd fika i fågeltornet. Vid 21-tiden går 
en buss tillbaka till Farsta, men om man kan 
och vill stanna lite längre så kommer vi att ta 
en sväng till Pumphusängen och lyssna efter 
nattaktiva arter. Återfärd från Ågesta gård ca 
kl. 23.00.
Ledare: Anders Lennartsson, tel.0706-96 
95 63.
Anmälan: Till Anders, andlenn@comhem.
se, från tisdag 21 till söndag 26 april.
Antal deltagare: 20-25. 
Avgift: Ingen avgift. 

MånadSrunda Med 
anGarnGruPPen (a1-2)
Onsdag 6 maj 
Samling: Kl. 07.30 vid Örsta.
För ytterligare information, se 1 januari.

OnSdaGSMOrGOn VId åGeSta (a1)
Onsdag 6 maj
Samling: På parkeringen vid Ågesta ridskola 
kl. 06.00.
För ytterligare information, se 1 april.

Halsbandflugsnappare brukar höras och ses när vi besöker södra Öland. 
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i Södra Lunden-tornet på Öland. Men det 
är även en kamp mellan tornen i Sverige. År 
2019 deltog 8 torn i Stockholms rapportom-
råde: Fysingen, Angarnssjöängen (nya och 
gamla tornet), Östra Styran, Hästholmstor-
net vid Broängarna, Menhammarsviken, 
Svartsjö dämme och Ågesta. Fysingen var 
bäst i vårt rapportområde och kom 7:a i Sve-
rige med 90 arter. För information om årets 
tävling, besök StOFs hemsida www.stof.nu. 

FåGelSkådnInGenS daG (a1) 
Söndag 10 maj
Fågelskådningens dag är ett nationellt 
arrangemang som anordnas varje år i början 
av maj på initiativ av BirdLife Sverige. StOF 
kommer att bemanna ett eller flera fågel-
torn, se StOFs hemsida www.stof.nu för mer 
information när det närmar sig. Där kan du 
få hjälp med artbestämning av fåglar hela 
dagen. Vi berättar också om vilka arter som 
man har chans att se. 
Anmälan: Ingen föranmälan krävs, vi har 
öppet hus under dagen. Även många lokal-
föreningar har aktiviteter för allmänheten 
den här dagen och informerar om dessa på 
sina hemsidor. På StOF:s hemsida finns en 
förteckning med webbadresser till lokalför-
eningarna – där kan du se om den förening 
som finns närmast dig deltar i Fågelskåd-
ningens dag. 

FåGelMOrGOn VId heMMeSta 
SJöänG (a1) 
Söndag 10 maj
Hemmesta sjöäng är en nyrestaurerad våt-
mark på Värmdö. Framför allt har den blivit 
en bra vårlokal för fågel. Vi blir guidade 
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av Tom Arnbom, Värmdö Fågelklubb, som 
känner lokalen som sin egen ficka och han 
kommer under vandringen bland annat att 
berätta om hur man praktiskt gått tillväga för 
att gynna fågel, fisk och rekreation. Man vet 
aldrig vad mitten av maj kan bjuda på, men 
drygt 60 arter kommer vi med sannolikhet 
att observera när vi vandrar runt våtmarken.
Ledare: Tom Arnbom, tel. 070-554 40 66.
Anmälan: Ingen föranmälan.
Avgift: Ingen avgift.
Samling: I fågeltornet ca kl. 06.45, när buss 
474 anlänt – kontrollera avgång på SL:s 
hemsida, www.sl.se. Buss 474 från Slussen 
är skyltad Hemmesta, men ändhållplatsen 
där du ska gå av heter Hemmesta vägskäl. 
Gångvägen till fågeltornet ligger 100 meter 
ner mot vägskälet till höger från hållplatsen. 
Man når tornet på 5 minuter. Bilburna tar väg 
222 från Stockholm till Mölnvik, fortsätter 
rakt fram till Ålstäket och kör sedan vidare 
rakt fram mot Hemmesta, tills ni ser en 
P-skylt, Hemmesta sjöäng, in till vänster vid 
Hemmesta vägskäl. Exkursionen beräknas ta 
3-4 timmar. 
Övrigt: Är det uppehållsväder går det bra 
med bekväma promenadskor. Ta med mat-
säck! 

OnSdaGSMOrGOn VId åGeSta (a1)
Onsdag 13 maj
Samling: På parkeringen vid Ågesta ridskola 
kl. 06.00.
För ytterligare information, se 1 april.

VårkVäll VId åGeStaSJön (a1)
Torsdag 14 maj 
För ytterligare information, se 5 maj.

FåGelSkådnInG hOS lInnéa 
kOlOnIträdGårdSFörenInG I 
BrOMMa (a1)
Torsdag 14 maj
Koloniträdgårdsföreningen hälsar oss väl-
komna att tillsammans med dem göra en 
vandring genom deras lummiga och fina 
område, kantat av fin lövskog, för att spana 
efter fåglar. Vi kommer att bekanta oss med 
de vanligaste trädgårdsfåglarna, men har 
även chans att få syn på duvhöken som 
häckar i omgivningarna. Vi startar med en 
runda i området, därefter samlas vi i Linnéa-
gården för gemensam fika och rapportering 
av de fåglar vi sett i Artportalen. Fika till 
självkostnadspris (ta med kontanter i små 
valörer). 
Ledare: Eva Johansson, tel. 0736-44 50 66.
Samling: Kl. 18.00 vid infarten till kolonin 
på Spångavägen 84, Bromma. Sök i SL:s 
reseplanerare efter transport till Spånga-
vägen 84. Närmaste busshållplats är Kor-
tenslund, varifrån det är ca 100 meter att 
gå. Från Brommaplan är det 1,2 kilometers 
promenad. 
Anmälan: Senast 11 maj till Eva, eva@swe-
source.com, för att vi ska kunna beställa fika. 
Avgift: Ingen avgift förutom för fikat. 
Antal deltagare: Max. 25 personer.
Övrigt: Kläder efter väder. Kikare finns att 
låna, säg till vid anmälan. 

Hemmesta sjöäng med omgivande fågelrika marker. 
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På Fågelskådningens dag vid Fysingen krys-
sas alla fåglar för som ses eller hörs. 
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OnSdaGSMOrGOn VId åGeSta (a1)
Onsdag 20 maj
Samling: På parkeringen vid Ågesta ridskola 
kl. 06.00.
För ytterligare information, se 1 april.

Södra GOtland (B2)
Torsdag 21 maj – måndag 25 maj 
I maj kan Gotland vara en riktig raritets-
magnet. Därför upprepar vi denna suc-
céresa för tredje gången. Liksom tidigare 
koncentrerar vi oss på södra Gotland för att 
få ut så mycket som möjligt av skådningen. 
Under förra årets resa var gruppen på plats 
vid Hoburgen när en gulgrå sparv för första 
gången gästade Sverige. Årliga gäster på 
sydligaste Gotland under maj 2011 – 2016 
har varit vaktel, aftonfalk, brun glada, tur-
turduva och korttålärka. Andra arter som 
setts i området under denna tid är vitnäbbad 
islom, rödhalsad gås, ägretthäger, fjällpi-
pare, stäpphök, rostgumpsvala, härfågel, 
biätare, vassångare, lundsångare, brandkro-
nad kungsfågel, svartpannad törnskata, gul-
hämpling och kornsparv. Vi bor strategiskt 
på Sjövärnsgården invid raritetstäta Hobur-
gen, Rivet och Sundre Fågelstation. 
Ledare: Per Helgesson och Eva Johansson. 
Anmälan: Till Per, per_helgesson@bred-
band.net, från lördag 7 mars till fredag 13 
mars. Ange namn, mobilnummer och res-
mål.
Avgift: 3 700 kr (ungdomar 3 300 kr), vilket 
betalas senast 17 april till StOF, pg 15 58 
58-4. Ange namn och resmål vid inbetalning. 
I priset ingår biltransport, Gotlandsfärja, fyra 
nätter på Sjövärnsgården samt slutstädning

Antal deltagare: 14 (varav två ungdomsplat-
ser) plus två ledare.
Resa: Avresa kl. 07.00 torsdag 21 maj med 
minibuss från Radisson Blu Waterfront Hotel, 
Nils Ericsons Plan 4, ovanför Stockholms 
Central. Tillbaka till samma plats, måndag 
25 maj ca kl. 22.
Logi: Vandrarhemsstandard. Enkelrum kan 
eventuellt erbjudas till en extrakostnad. Ta 
med egna lakan.

OnSdaGSMOrGOn VId åGeSta (a1)
Onsdag 27 maj
Samling: På parkeringen vid Ågesta ridskola 
kl. 06.00.
För ytterligare information, se 1 april.

SkådnInG VId ISBladSkärret Med 
raPPhönan StOckhOlM (a1) – För 
tJeJer
Torsdag 28 maj 
Upplev en fin vårkväll vid Isbladskärret på 
Djurgården! Vi gör en vandring kring kär-
ret och upplever fågellivet i denna fina och 
fågelrika Djurgårdsmiljö. Alla medverkar och 
hjälps åt med att artbestämma det vi ser 
och hör. 
Ledare: Karin Oknemark och Maria Tornqvist 
Holmring
Anmälan: Ingen förhandsanmälan behövs. 
Avgift: Ingen.
Antal deltagare: Ingen begränsning av anta-
let deltagare. 
Samling: Ca kl.18.00 vid informationstavlan 
vid Isbladskärrets södra ände. Buss 69 går 

från T-Centralen, pendelbåt 80 från Nacka 
Strand. Avslut ca kl. 20.30. 
Övrigt: Ta med något gott att äta och dricka! 
Vid otjänligt väder samlas vi istället till 
skådarpub på Wok House, Regeringsgatan 
26, där Rapphönan Stockholm har sina 
skådarpubar. Kolla för säkerhets skull på 
Rapphönan Stockholms Facebook-sida om 
vädersituationen känns osäker. 

Juni

MånadSrunda Med 
anGarnGruPPen (a1-2)
Onsdag 3 juni 
Samling: Kl. 07.30 vid Örsta.
För ytterligare information, se 1 januari.

OnSdaGSVandrInG VId kyrkSJön – 
kVäll (a1)
Onsdag 3 juni
Kyrksjön bjuder på olika biotoper, vilket 
attraherar många olika sorters fåglar. Vi 
förväntas bland annat få se svarthakedop-
ping, smådopping och skäggdopping i sjön. 
Utmed promenadvägen runt sjön finns bland 
annat mindre hackspett, stenknäck, 
gärdsmyg, trädkrypare och stjärtmes. En 
sparv- eller duvhök flyger gärna förbi. Några 
förkunskaper krävs inte, vi pratar om alla 
fåglar som kommer i vår väg. Kikare lånas 
ut. Vandringen pågår i två timmar. 
Ledare: Eva Johansson, tel. 0736-44 50 66, 
eva@swesource.com.
Anmälan: Ingen föranmälan.  
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Pungmes på bo. Bilden tagen under resan 
till Gotland 2019. 

Tillsammans med fågelintresserade medlemmar i koloniträdgårdsföreningen utforskar vi 
fågellivet i deras lummiga område. 
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Antal deltagare: Ingen begränsning av anta-
let deltagare. 
Samling: Kl. 18.00 på parkeringen vid Vulte-
jusvägen, intill idrottsplatsen i Norra Ängby. 

uPPleV FåGellIVet På Bullerö 6-7 
JunI (a1)
Lördag 6 juni – söndag 7 juni
Bullerö ligger omkring tre distansminuter 
öster om Nämdö, längst ut i havsbandet i 
Stockholms skärgård, är huvudö i Bulleröar-
kipelagen och ingår i Bullerö naturreservat. 
Trots att det finns vandrarhem och reguljär 
båttrafik till ön verkar den inte besökas i 
nämnvärd utsträckning av fågelskådare att 
döma av antalet rapporter i Artportalen. Ta 
chansen att öka vår kunskap om ön ur ett 
ornitologiskt perspektiv, genom att tillbringa 
ett par sköna och avkopplande försommar-
dagar på ön! Öar i havsbandet besöks allt 
mer av fågelskådare, genom att läge och 
storlek gör att det ofta finns goda chanser 
att se ovanliga arter om väder och vind är de 
rätta. Exkursionen kommer att genomföras i 
lugnt tempo. Genom att ön är liten blir den 
fysiska ansträngningen liten, men då det är 
ljust en stor del av dygnet kan det bli många 
timmars fågelskådning för de som vill.

Ledare: Svante Söderholm.
Anmälan: Till Svante, svantesoderholmse@
gmail.com, från onsdag 1 april till måndag 
6 april. 
Avgift: Avgift: 300 kr (login ingår i avgiften). 
Därutöver kostnad för skärgårdsbåt tur och 
retur 260 kr som betalas på plats.
Antal deltagare: Max 6 deltagare (varav två 
ungdomsplatser). 
Resa: Med buss 433/434 från bussterminalen 
vid Slussen lördag 07.48, därefter skärgårds-
båt från Stavsnäs 08.50 (ankomst till Bullerö 
09.30). Avfärd från Bullerö söndag 14.20. 
Ankomst till Stavsnäs 15.00, buss 433/434 
till Slussen 15.12, ankommer till terminalen 
16.10. Ändras tiderna, får deltagarna infor-
mation om det. 
Logi och mat: Bullerö vandrarhem. Enkel-
rum kan ej erbjudas. Ta med lakan och hand-
duk. Det finns ingen servering eller möjlighet 
att köpa mat på ön. Ta med mat för fältlunch 
och middag samt mellanmål/fika på lördag. 
Söndag: frukost och lunch samt mellanmål/
fika.

nattSånGarexkurSIOn (a1)
Tisdag 9 juni, eller om vädret säger 
annorlunda senare i veckan*
Detta är en exkursion där vi letar efter 
nattaktiva fåglar. Vi samåker i egna bilar men 
vart vi åker beror på hur situationen ser ut 
för tillfället. Det kan bli neråt Bornsjöområ-
det med omgivningar men det kan också bli 
norrut till spännande Upplandslokaler. Aktu-
ella arter är till exempel gräshoppsångare, 
kärrsångare, flodsångare, trastsångare, 
kornknarr och hornuggla; har vi tur kan 
någon busksångare, vaktel eller nattskärra 
ha kommit på plats.
Ledare: Claes Hansson, tel. 0734-61 98 42.
Anmälan: Till Claes via mejl: chansson@kth.
se från fredag 5 juni till söndag 7 juni. *Vid 
anmälan bestäms om det blir på tisdagen 
eller om det finns anledning att skjuta på 
exkursionen en eller flera dagar framåt.
Avgift: Ingen, förutom att bilförarna ersätts 
av passagerarna.
Antal deltagare: Ingen begränsning, men 
vi måste ha match mellan bilförare och pas-
sagerare.
Samling: Kl. 21.00 på överenskommen plats.
Övrigt: Inga speciella förkunskaper behövs, 
vi pratar om alla fåglar vi hör. Tubkikare är 
onödigt men kikare kan eventuellt komma 
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Hamnen på idylliska Bullerö. 
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Ledare: Per Helgesson och Magnus Sten-
mark.
Anmälan: Till Per, per_helgesson@bred-
band.net, från lördag 14 mars till fredag 20 
mars. Ange namn, mobilnummer och resa.
Avgift: 3 600 kr (ungdomar 3 200 kr). 
Betalas senast 8 maj till StOF, pg 15 58 58-4. 
Glöm inte ange namn och resa. I priset ingår 
transporter och logi samt slutstädning i 
Funäsdalen.
Antal deltagare: 14 (varav två ungdomsplat-
ser) plus två ledare.
Resa: Avresa med tåg från Stockholms 
Central till Mora torsdag 11 juni ca kl. 07.45. 
Hemkomst till Stockholm Central måndag 15 
juni ca kl. 22.15. 
Logi: En natt i Idre och tre nätter i Funäsda-
len. Enkelrum kan ej erbjudas. Ta med lakan 
och handduk.

Juli

MånadSrunda Med 
anGarnGruPPen (a1-2)
Onsdag 1 juli 
Samling: Kl. 07.30 vid Örsta
För ytterligare information, se 1 januari.

Augusti

MånadSrunda Med 
anGarnGruPPen (a1-2)
Onsdag 5 augusti 
Samling: Kl. 07.30 vid Örsta
För ytterligare information, se 1 januari.

Innekvällar →
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Blåhaken hör till de många fina fjällfåglar som vi hoppas få se under dagarna i Härjedalen. 

till nytta. Ficklampa är bra för att slippa 
snubbla i mörkret.

Södra FJällen (B3)
Torsdag 11 juni – måndag 15 juni
Häng med på vår populära resa till Härje-
dalen för att skåda fjäll- och skogsfåglar. 
Vi åker tåg mellan Stockholm och Mora. 
Klimatsmartare och mer tid till skådning på 
mållokalerna. Från Mora fortsätter resan 
med minibuss. Resan har hittills bjudit på 
många härliga fågelmöten med bl.a. fjäll-
ripa, fjällpipare, lappsparv, blåhake, dubbel-
beckasin, lavskrika, smålom och jaktfalk. Vi 
har genom åren även fått se och höra andra 
läckerheter såsom natthäger, lundsångare, 
busksångare, svarthakad buskskvätta, svart 
rödstjärt, sydnäktergal och iberisk gran-
sångare. Eftersom solen knappt hinner gå 
ned förrän den går upp igen, kan vi skåda 
nästan dygnet runt. Så visst har vi chans att 
hinna med det mesta av vad fjällvärlden har 
att erbjuda på fem dagar. Någon av dagarna 
gör vi kanske en längre vandring över fjället, 
och ibland är det rätt brant i sluttningarna. 
Detta, och de korta nätternas sömn, gör 
att en god grundkondition krävs för ett fullt 
utbyte av resan.
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Innekvällar

Ibland måste vi ändra datum eller plats. 
För att vara på den säkra sidan – kolla 
alltid vår hemsida, www.stof.nu, alter-
nativt vår Facebook-grupp Stockholms 
Ornitologiska Förening. 

Nötskrika i snö. 
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Smuolejauredeltat i Arjeplogsfjällen.

FåGelSkådaren SOM BleV 
naturFOtOGraF – kenneth 
OlauSSOn
Måndag 27 januari  
Kenneth Olausson är fågelskådaren som 
för några år sedan bestämde sig för att bli 
naturfotograf på heltid. Han har vunnit ett 
antal utmärkelser för sina bilder. Kenneth 
inventerar också svenska fåglar och rovdjur.  
I kväll berättar han och visar bilder från 
några av de miljöer där han ofta vistas. Det 
blir en resa från tomten hemma i Uppland 
via norra Västmanland till de jämtländska 
fjällen, där han är född. Några utstickare till 
våra nordiska grannländer blir det troligen 
också. Vi får även ta del av berättelser och 
bilder från hans senaste bok ”Ögonblick i vår 
svenska natur”. 
Lokal: Studiefrämjandet, Norrtullsgatan 
12N, T-banestation Odenplan. 
Tid: Kl. 19.00-21.00.

Okända FJäll – larS MaGnuSSOn
Måndag 24 februari 
Under snart 50 år har Lars Magnusson regel-
bundet utforskat de svenska fjällen. I sam-
band med två bokprojekt reste han en hel 
sommar genom hela den svenska fjällkedjan, 
från norra Dalarna till Karesuando. Med hjälp 
av sina egna bilder tar han i kväll med oss till 
ett antal fågelområden i de svenska fjällen 
som troligen är ganska okända för de flesta 
fågelskådare.
Lokal: Studiefrämjandet, Norrtullsgatan 
12N, T-banestation Odenplan. 
Tid: Kl. 19.00-21.00. 
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årSMöte 
Måndag 16 mars
Sedvanliga årsmötesförhandlingar. 
Årsmötes kallelsen finns på sidan 9. 
Lokal:  
Norrmalmskyrkan 
Norrtullsgatan 33, 
 T-banestation Odenplan. 
Tid: Kl. 19-21.30.
Övrigt: Föreningen bjuder på fika med dopp.
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Januari

1  Månadsrunda med Angarngruppen 

6  Trettondagsskådning vid Stockholms ström 

7   Anmälningsstart till Traditionsenlig skådning i vin-

terbetongen – för tjejer 12/1

10  Anmälningsstopp till Traditionsenlig skådning i vin-

terbetongen – för tjejer 12/1

12  Traditionsenlig skådning i vinterbetongen – för tjejer

13  Anmälningsstopp till Stockholmskrysset – artrally 

18/1 

16–19  Skåne i januari

18  Stockholmskrysset – artrally 

19  Trut- och vitfågelskola

26  Vinterskådning vid Stockholms ström 

27  Innekväll: Fågelskådaren som blev naturfotograf – 

Kenneth Olausson 

31/1–3/2  Vinterfåglar inpå knuten – ett nationellt evenemang 

Februari

T.o.m. 3/2 Vinterfåglar inpå knuten – ett nationellt evene-

mang 

1  Anmälningsstart till Vinterfåglar vid Tyresö slott 9/2

5  Månadsrunda med Angarngruppen

8  Anmälningsstopp till Vinterfåglar vid Tyresö slott 

9/2 

9  Vinterfåglar vid Tyresö slott 

20  Ugglevandring i Nationalstadsparken

24   Innekväll: Okända fjäll – Lars Magnusson 

 27   Anmälningsstart till Ugglor, ugglor och en massa 

spettar 20–22/3

Mars

1  Anmälningsstopp till Ugglor, ugglor och en massa 

spettar 20–22/3  

4  Månadsrunda med Angarngruppen

7  Örnräkning från Vårbergstoppen

7   Anmälningsstart till Södra Gotland 21–25/5

13  Anmälningsstopp till Södra Gotland 21–25/5

14  Anmälningsstart till Södra fjällen 11–15/6

16  Årsmöte 

20  Anmälningsstopp till Södra fjällen 11–15/6

20–22  Ugglor, ugglor och en massa spettar

Snabbguide till programmet våren 2020
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Sångsvanar.
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23  Anmälningsstart till Södra Öland 1–4/5

28  Angarnssjöängen 

29  Anmälningsstopp till Södra Öland 1–4/5

April

1  Onsdagsmorgon vid Ågesta

1  Månadsrunda med Angarngruppen

1  Anmälningsstart till Tidiga vårfåglar i Sandemar 18/4

1  Anmälningsstart till Upplev fågellivet på Bullerön 

6–7/6

6  Anmälningsstopp till Upplev fågellivet på Bullerön 

6–7/6

8  Betongskådning på Skinnarviksberget – morgon

8  Onsdagsmorgon vid Ågesta

10  Anmälningsstopp till Tidiga vårfåglar i Sandemar 

18/4

10  Anmälningsstart till Strandstuviken – Oxelösund 

19/4

15  Onsdagsmorgon vid Ågesta

16  Anmälningsstopp till Strandstuviken – Oxelösund 

19/4

18  Tidiga vårfåglar i Sandemar

19  Strandstuviken – Oxelösund

21  Anmälningsstart till Ågesta 5/5 och 14/5

22  Onsdagsmorgon vid Ågesta

26  Anmälningsstopp till Ågesta 5/5 och 14/5

28  Vårkväll vid Isbladskärret med Rapphönan Stock-

holm

29  Onsdagsmorgon vid Ågesta

Maj

1–4  Södra Öland

5  Vårkväll vid Ågestasjön

6  Månadsrunda med Angarngruppen

6  Onsdagsmorgon vid Ågesta

6  Fågelskådning för barn vid Kyrksjön  

9  Fågeltornskampen 

10  Fågelskådningens dag 

10  Fågelmorgon vid Hemmesta sjöäng 

11  Anmälningsstopp till Fågelskådning hos Linnéa ko-

loniträdgårdsförening i Bromma 14/5

13  Onsdagsmorgon vid Ågesta

14  Vårkväll vid Ågestasjön 

14  Fågelskådning hos Linnéa koloniträdgårdsförening i 

Bromma

21–25  Södra Gotland 

20  Onsdagsmorgon vid Ågesta

27  Onsdagsmorgon vid Ågesta

Juni

3  Månadsrunda med Angarngruppen

3  Onsdagsvandring vid Kyrksjön – kväll 

5  Anmälningsstart till Nattsångarexkursion 9/6

6–7 Upplev fågellivet på Bullerön

7  Anmälningsstopp till Nattsångarexkursion 9/6

9  Nattsångarexkursion

11–15  Södra fjällen 

Juli

1  Månadsrunda med Angarngruppen

Augusti

5  Månadsrunda med Angarngruppen
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I FiSt hänvisar vi ibland till den regionala 
rapportkommittén, förkortad Rrk. Det är 
den som bedömer de fynd av ovanliga 
arter som görs i vårt rapportområde. Sist 
men inte minst sammanställer Rrk årligen 
Fågelrapporten, som återfinns på följande 
sidor. 

AV EVA JOHANSSON

Regionala rapportkommittén 
utses av StOF:s styrelse, med uppgift 
att behandla alla fågelfynd från Stock-
holms rapportområde. Det handlar här 

dels om validering av fynden, dels sammanställ-
ningar av olika slag. 

Den årliga fågelrapporten för Stockholmsom-
rådet ligger till grund också för BirdLife Sveriges 
årsbok ”Fågelåret”, där samtliga fynd från Sverige 
sammanställs. 

Ideella InSatSer
Allt arbete sker ideellt, och en stor del av detta 
består i att bearbeta alla fynd av intresse som rap-
porterats i Artportalen. Eftersom samma fågelin-
divid kan rapporteras av många olika rapportörer, 
och kanske även under en längre tid, gäller det att 
klumpa ihop dessa till en samlad rapport för arten 
ifråga. 

Fynd av vissa arter måste rapporteras vidare till 
den nationella rapportkommittén, Rk, för bedöm-
ning där. 

Sedan i höstas är Måns Grundsten ordförande 
för Rrk. Han efterträdde Thomas Strid, som sut-
tit på posten i 25 år. Måns har varit med i Rrk i 20 
år. I förra numret av FiSt presenterade vi honom 
närmare. 

allt Fler raPPOrterade Fynd
Måns berättar för FiSt om hur mängden rappor-
terade fynd ökar för varje år. Högaktuella frågor 
för Rrk nu är därför hur mycket tid man ska lägga 
på arbetet med att sammanfatta observationer i 

Artportalen samt hur omfattande den årliga Fågel-
rapporten i FiSt ska vara. 

– Som det är nu är innefattar årsrapporterna väl-
digt många arter och är ofta mycket detaljerade. 
Det vore kanske mer intressant för läsarna med en 
mer koncentrerad rapport, över de mer ovanliga 
fynden. Kanske på de rödlistade arterna och med 
vissa fördjupningar, men bara om några utvalda 
arter, funderar Måns. 

Tidigare har kommittén träffats en gång per år, 
men Måns har för avsikt att öka till två gånger just 
för att hinna diskutera mer principiella frågor.

rrk:S ledaMöter

Regionala rapportkommittén – en presentation

Måns Grundsten

Sebbe Nilsson

Thomas Strid

Ulf Johansson

Johan Wallin

Anders Haglund

Niklas Westermark
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0485 - 444 40  |  admin@avifauna.se  |  www.avifauna.se

SKÅDA FÅGLAR MED OSS!
Fler resor på www.avifauna.se

19 – 25 ApRiL

SöDRA pOLEn
Naturresa med HG Karlsson till Krakow och Tatra
bergens speciella fauna. Stadsrundtur i Krakow 
ingår i detta centraleuropeiska paradis.

4 – 12 ApRiL

FLORiDA
Följ med Jim Sundberg på fågel
skådning i lugnt tempo över 
påsken. 

iRLAnD

3 – 8 MARS
Perfekt för dig som just har börjat 
skåda fåglar och vill upptäcka 
mer. Reseledare Erik Hirschfeld. 
Fågelresa,  medeltempo.

3 – 15 FEB

GAMBiA
Låt dig introduceras till Väst afrikas 
fina fåglar av afrika kännaren Ulf 
 Ottosson. Fågelresa, medeltempo.

Vi gör även botanik- och naturresor 
i vår, läs och boka på hemsidan!

Vårt skärgårdsprojekt Baltic Wings  
behöver förstärkning med en 
management-ansvarig på halvtid

Projektet, som ingår i Interreg-programmet Central Baltic, har snart avverkat två år. Det behövs nu omgående 
förstärkning fram till projektets avslut 31 december 2020.

StOF är lead partner, vilket innebär att vi har det övergripande ansvaret för projektets ekonomi samt att leve-
rera rapporter från oss och våra projektpartners på Åland, Gotland och Lettland till sekretariatet i Åbo inom 
stipulerade tider. Arbetet innebär också att halvårsvis rapportera i Central Baltics databas avseende projektets 
ekonomi och verksamhet. 

Vi ansvarar även för att ta fram workplans och se till att informationsflödet mellan våra partners via olika kana-
ler fungerar. Vi ska också se till att projektets management-grupp, med en representant från varje partner, träf-
fas varje halvår samt att den rådgivande styrgruppen erhåller information inför sina möten. 

Projektspråket är engelska. 

Erfarenhet av projektledning krävs, gärna av EU-stödda projekt. 

Mer info kan lämnas av StOF:s ordförande Tomas Viktor 073-443 88 35  
eller vice ordförande Mats Grahn 070-650 02 54. 

Ansökan skickas till Tomas Viktor, tomas.viktor@tving.eu. 
European Regional
Development Fund

EUROPEAN UNION
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Totalt under 2018 sågs inte mindre än 
269 fågelarter i Stockholms rapportom-
råde. Det är tre mer än föregående år och 
ett medelår räknat sedan sekelskiftet. 

Ytterligare två arter kunde läggas till listan 
som nya för Stockholmsområdet. Det var dels en 
sträckande hanne av amerikansk sjöorre som gick 
förbi Landsort i slutet av april, dels en långstan-
nande och publikfriande större beckasinsnäppa 
vid Erstavik, Nacka, i september. Till detta kan 
läggas att områdets första bläsgås av underarten 
flavirostris ( grönländsk bläsgås) noterades vid 
Svartsjöviken i april. Antalet arter sedda i Stock-
holm uppgår nu till 366.

De i övrigt mest sällsynta fynden under året var 
(fyndnummer inom parentes): Sibirisk tundrapi-
pare ( 3:e), biätare (22:a), korttålärka (16:e), rost-
gumpsvala (10:e), bergtajgasångare (4:e), rosen-
stare ( 9:e), sydnäktergal (6:e), tajgablåstjärt (8:e). 
Samtliga fynd i rapporten är godkända för publice-
ring av Rk eller Rrk. 

VIlka arter hade ett Bra 2018?
Ingenting i naturen är statiskt, och en av många 
tjusningar med ornitologin är att få bevittna de 
ibland snabba omkastningarna i förekomsten av 
olika arter. 

Ägretthägern är numera en etablerad häckfågel 
i Sverige (Gotland) och här i Stockholmsområdet 
har fynden ökat. 2018 gjordes hela 35 fynd. När får 
vi se vita hägrar samsas om boträden i Isbladskär-
ret? 

Röd glada är en annan art som långsamt sprider 
sig norrut genom Sverige och nu har nått Mälarda-
len. I år sågs närmare 30-35 individer. Nästa rovfå-
gel som håller en anmärkningsvärt god population 
är havsörnen. Någonstans mellan 70 och 90 par av 
denna toppredator är spridd över hela skärgården 
och även in i Mälaren. 

Forsärlan förefaller nu i stort sett hemmastadd 
i regionen, med två häckningar även 2018 och 

många ströfynd av fåglar på sträck. Och dess ha-
bitatfrände strömstare har i år också häckat med 
ett par i Österåkers kommun, vilket hör till ovan-
ligheterna. 

Bland de minsta tättingarna har trenden stärkts 
avseende tajgasångarnas numera regelbundna 
sydvästflyttning från den ryska tajgan mot över-
vintringsplatser i Europa. 

VIlka arter är På nedGånG?
Ejderns kräftgång fortsätter, kanske har den sta-
biliserats. Ett enkelt sätt att se vidden av minsk-
ningen är att backa till fågelrapporten för Stock-
holmsområdet år 2000. Där går det att läsa att 
under vårsträcket på Landsort noterades 147 494 
exemplar ”vilket är normalt”. Under 2018 notera-
des 15 282 exemplar under vårsträcket. En tiopo-
tens mindre. 

En annan art vi ser allt mindre av är järpen. En-
dast en observation gjordes under hela året. Delvis 
har de få kvarvarande järparna flytt in i produk-
tionsskogarna, som sällan besöks av skådare, men 
en reell minskning konstateras även i Svensk Få-
geltaxering (Lunds universitet). 

Då lämpliga sandbrinkar har blivit en bristvara 
är det en del i förklaringen till att backsvalan kraf-
tigt minskat i Stockholmsområdet sedan flera år 
tillbaka. Likaså gulärlan minskar och tyvärr verkar 
nu ortolansparven vara utgången. Tillbakagången 
har noterats i hela Sverige och arten kan nu nästan 
betraktas som en sällsynthet. 

rrk:S arBetSSätt
Under året har ordförandeposten i Rrk gått från 
Thomas Strid till Måns Grundsten. Vi tackar Tho-
mas å det hjärtligaste för många års oförtrutet slit. 

Rrk har hållit två ordinarie möten, ett i mars och 
ett i augusti. 

Arbetet med fågelrapporten sker med hjälp av 
Artportalen, där intressanta observationer som 
matats in av alla rapportörer administreras och 

Fågelrapport för 
Stockholmstrakten 2018
RAPPORTEN ÄR SKRIVEN AV MÅNS GRUNDSTEN, ANDERS HAGLUND, ULF JOHANSSON, SEBBE NILSSON, 
THOMAS STRID, JOHAN WALLIN OCH NIKLAS WESTERMARK. INLEDNING AV MÅNS GRUNDSTEN.
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bedöms. Och raritetsblanketter vidarebe-
fordras, när tillbörligt är, till den nationella 
raritetskommittén ( Rk). 

Det totala antalet rapporterade fågelobser-
vationer har ökat stadigt från år till år, vilket 
gör delar av arbetet såväl utmanande som 
tungrott. Då arbetet i Rrk sker ideellt har vi 
funnit det nödvändigt att inleda ett visst för-
ändringsarbete. 

ny RappoRteRIngsMall tas fRaM
Målet under vintern 2019/2020 är att arbeta 
fram en ny rapporteringsmall för kommande 
årsrapporter här i FiSt. Med en ny mall på 
plats ser vi i framtiden ett scenario där års-
rapporterna som publiceras i FiSt sannolikt 
kommer att bli betydligt kortare. En hårdare 
sållning görs, så att bara de mest intressanta 
observationerna och viktigaste rapporterna 
vad gäller häckningsframgångar och popula-
tionsutvecklingar kommer att vara med. 

Alla observationer finns redan i 

Artportalen, öppna för alla att beskåda efter 
intresse, varför vi önskar bli mer fokuserade 
i kommande årsrapporter och därmed för-
hoppningsvis även göra rapporten fortsatt 
läsvärd och intresseväckande.

Medlemmar i Rrk under året har varit 
Måns Grundsten, Anders Haglund, Ulf Jo-
hansson, Sebbe Nilsson, Thomas Strid, 
Johan Wallin och Niklas Westermark. Under 
respektive arttext framgår vem i gruppen 
som varit ansvarig för sammanställningen av 
observationerna av respektive art.

* Denna symbol betyder att fyndet är god-
känt av Raritetskommittén. 
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Den större beckasinsnäppan, 
som rastade i Erstavik. 

2018 I SaMMandraG

Antal arter: 269 (2017: 266).

Nya arter: Amerikansk sjö-
orre, större beckasinsnäppa 
samt grönländsk bläsgås, 
underarten flavirostris.

Bra häckningsår: Brunand 
(efter flera sämre år), ström-
stare, sillgrissla (367 ungar 
ringmärkta, en rekordnivå).

Dåligt häckningsår: 
Höksångare och ortolan-
sparv; rapporter av häck-
ningar saknas. 

Fler fynd än väntat: 
Rekordår för ägretthäger, 
slaguggla och ringtrast.

Färre fynd än väntat: 
Endast ett fynd av järpe. 
Ingen ”labbhöst”; det saknas 
fynd av bredstjärtad labb och 
fjällabb.

Årets överraskning: Hela 70 
fynd av kungsörn under året, 
makalöst bra.

Särskilt minnesvärt: En 
skönsjungande sydnäktergal 
i Järfälla i juni.
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Tundrasädgås (Anser fabalis rossicus)
I år gjordes sju fynd av sammanlagt 13 ex. Det 
är ett magert resultat om man ser till senare år. 
De allra flesta sädgäss i Stockholmstrakten be-
stäms dock inte till underart.

Vår: 3 ex E4-pölen. Fysingen 2.4–7.4 
(Anders Eriksson, Ola Henriksson, Aron 
Norrby m.fl.). 2 ex str N Fysingen 7.4 (Niklas 
Westermark, Sebastian Apelgren). 1 ex str N 
Mälarklippan, Bromma 8.4 (Niklas Wester-
mark, Alan Dalton). 1 ex Svartsjöviken 10.4 
(Glenn Cornland). 4 ex Angarnsjöängen 11.4 
(Gunnar Dolk). 

Höst: 1 ex Tibbleviken, Kungsängen 29.9 
(Ulf L Larsson). 1 1k Alhagen 6.11–14.11 (Jan 
Nyström, Roger Klasson, Anders Vestlund 
m.fl.).
 nIKlas WesteRMaRK 

Grönländsk bläsgås (Anser albifrons 
flavirostris)
Den 8 april sågs en bläsgås av underarten flavi-
rostris, s.k. grönländsk bläsgås, vid Svartsjövi-
ken, Ekerö (*Johan Widenberg). Fågeln sällska-
pade med två vanliga bläsgäss. Det utgör det 
första av Rk godkända fyndet i Stockholms rap-
portområde. Det finns ca 40 fynd i Sverige.
 Måns gRundsten 

Fjällgås (Anser erythropus)
Under året sågs endast en fjällgås i rapportom-
rådet, det var vid E4-pölen, Fysingen 15 april 
(Björn Dahlbom, Ola Dahlbom, Kjell Kroon).
 Måns gRundsten 

Mindre sångsvan (Cygnus 
columbianus)
Normalt uppträdande av arten med totalt 19 
fynd av 44 individer. Vårens fynd är koncentre-
rade till första halvan av april. 

Vår: 2 ex str Björkvik, Värmdö 3.4 (Lars-Åke 
Janzon), 1 ex str Fysingen 7.4 (Per Aspegren 
m.fl.), 1 ex str Ågestasjön 7.4 (Stefan Ette-
stam m.fl.), 3 ex str Gåseborg, Järfälla 7.4 
(Christer Forsberg m.fl.) samma fåglar sågs 
vid Färentuna (Glenn Cornland), 1 ex str 
Trolldalstippen 7.4 (Peter Lundberg), 2 ex 
str Örnberget, Hägersten 7.4 (Björn Phrag-
mén), vid Styran, Nynäshamn sågs upp till 2 
ex 8–12.4 (Jan Nyström m.fl.), 1 ex Mölnbo, 
Södertälje 8–11.4 (Stefan Clason), 6 ex str 
Fredhäll, Stockholm 11.4 (Mikael Åsberg 
m.fl.), 1 ex str Torö 11.4 (Göran Andervass), 
1 ex str Häggvik, Sollentuna 12.4 (Håkan 
Markstedt), 1 ex str Ågestasjön 14.4 (Matti 
Eriksson m.fl.), 6 ex str Vallentunasjön 17.4 
(Bertil Björklund), 1 ex str Landsort 26.5 
(Jan Ohlsson m.fl.). 

Höst: 7 ex str Gåseborg, Järfälla 19.10 
(Dag Lanerfeldt m.fl.) varav en även sågs 
vid Säbysjön (Hans Karlsson m.fl.), 1 ex str 
Gåseborg, Järfälla 28.10 (John Thörling 
m.fl.), 1 ex str Landsort 28.10 (Niklas Wes-
termark m.fl.), 1 ex str Hagaparken, Solna 
18.11 (Jan Lövgren), 5 ex str Bagarmossen, 
Stockholm 19.11 (Rolf Kåsjö).
 sebbe nIlsson 

Sångsvan (Cygnus cygnus)
Vårens toppnotering blev 7 april då stora antal 
sågs sträcka genom vårt rapportområde med 
högsta siffran från Fysingen med 637 ex (Per 
Aspegren m.fl.). Hösten bjöd endast på ett 
fåtal dagar med dagsiffror över 250 sträckande 
sångsvanar. sebbe nIlsson
 

Årta (Anas querquedula)
Årets enda konstaterade häckning i rapportom-
rådet gjordes vid Ströms mad, Fysingen, där en 
hona sågs tillsammans med elva ungar (Johan 
Södercrantz, Tobias Hammarberg m.fl.).
 nIKlas WesteRMaRK 

Gräsand (Anas platyrhynchos)
I år har flockar med minst 500 gräsänder en-
dast rapporterats in vid sex tillfällen. 
>500 ex (maxantal): 506 ex Stora Värtan 14.1 
(Svante Söderholm), 1 350 ex Gårdsdammen, 
Årsta säteri 20.1 (Roger Kaufmann, Marie Te-
ilmann), 600 ex Maren, Södertälje 7.2 (Ulf 
Modin), 1 076 ex Stockholms ström 5.3 (Mikael 
Åsberg, Per Åsberg), 700 ex Årsta säteri 11.10 
(Rolf Nordin), 500 ex Viggbyholms båthamn 
29.12 (Jan Andersson).
 nIKlas WesteRMaRK 

Stjärtand (Anas acuta)
Inga konstaterade häckningar detta år men det 
finns fem fynd under häckningstid, ingen av 
dessa observationer tydde på trolig häckning. 

Samtliga observationer under häckningstid: 
1 hanne Angarnsjöängen 26–27.5 (Anders 
Axencrantz, Mattias Ödevidh), 1 hanne 
Torslunda dagvattendamm, Torslunda 14.6 
(Glenn Cornland m.fl.), 1 honfärgad Fysingen 
4.7 (Ronny Melbéus), 1 honfärgad 7.7 och 
1 par 8.7 Svartsjö Dämme, Svartsjöviken 7.7 
(Glenn Cornland, Maria Alsterlund). 

Arten är ganska fåtalig under vårsträcket. 
Ett undantag från regeln var då hela 137 ex 
sträckte NO Huvudskär 3.5 (Kimmo Kangas-
vieri, Ulf Johansson, Rolf Nordin m.fl.). I 
övrigt bland annat 17 ex str NO Landsort 
8–29.4 (Bo Holst, Jan Ohlsson m.fl.). 

Det blev en riktigt bra sträckhöst, fram-
för allt på Landsort med totalt 1 365 ex 

sträckande 4.8–26.10 (Niklas Westermark, 
Alan Dalton m.fl.), varav hela 999 ex 8.9 
(Alan Dalton). Det senare utgör nytt dags-
rekord för rapportområdet. I övrigt sträckte 
200 ex förbi Horssten 26.8–7.10 (Anders 
Haglund m.fl.), varav 120 ex 8.9 (Anders 
Haglund, Olof Ramel, Oscar Carheden m.fl.), 
95 ex str SV Huvudskär 25.8–13.10 (Rolf 
Nordin m.fl.). 

Januari–februari: 1 hanne Slätmossens 
naturpark 8.1–25.2 (Marie Teilmann, Roger 
Kaufmann m.fl.). Samma individ sågs också 
under perioden tillfälligt vid Rudan och 
Tyresta. 

December: 1 par Nynäshamn 7–9.12 (Tho-
mas Fransson, Karl-Erik Sundström m.fl.), 1 
hanne var kvar på lite olika platser i Nynäs-
hamn fram till 29.12 (Jan Nyström, Arne 
Holmkvist m.fl.), 1 honfärgad Pilkrogsviken 
7.12 (Magnus Brandel).
 andeRs Haglund 

Rödhuvad dykand (Netta rufina)
1 hona rastande i Säbysjön, Norra Järvafältet 
4.6 (Johan Wallin m.fl.). Fågeln sällskapade 
tidvis med en hanne bläsand och upptäcktes 
från Säby gård 18.30 och sågs av många obser-
vatörer fram tills 20.30 då den drog iväg mot 
sydväst. Anden sågs även kortvarigt kvällen 
därpå av en ensam observatör. Detta är blott 
det nionde fyndet i rapportområdet. Senast det 
begav sig var 2007 då en hanne sågs kortvarigt 
i Lötsjön.
 andeRs Haglund 

Brunand (Aythya ferina)
Häckningsresultatet summeras till elva kullar 
med sammanlagt 37 ungar fördelade på nio lo-
kaler, vilket börjar bli ett ganska normalt häck-
ningsresultat sett till de senaste åren. 

Samtliga häckningar: 2 par (1+6 pulli ) Åge-
stasjön (Björn Phragmén, Jesper Norrby). 2 
par (4+1 pulli ) Nors viltvatten, Gålö (Maria 
Alsterlund), 1 par (1 pulli ) Lindsviken, 
Magelungen (Viggo Norrby), 1 par (8 pulli ) 
Lappkärret, Djurgården (Gunnar Dolk, Ari 
Määttä m.fl.), 1 par (7 pulli ) Menhammarsvi-
ken (Martin Bergström), 1 par (1 pulli ) Rava-
len, Järvafältet (Owe Rosengren, Åke Berg, 
Niklas Hjort), 1 par (1 pulli ) Fysingen (Niklas 
Westermark, Sören Bevmo), 1 par (2 pulli ) 
Kyrksjön, Bromma (Niklas Westermark). 
1 par (4 pulli ) Rocksta, Norra Järvafältet 
(Peter Andersson). Utöver häckningarna 
uppträdde arten under häckningstid under 
omständigheter som kunde tyda på häckning 
på ytterligare fyra lokaler: 2 par Lissmasjön 
5.5 (Rolf Nordin), 1 par Råstasjön, Järvafäl-
tet 16.5 (Hasse Ivarsson), 1 par Dalkarlskär-
ret, Stäksön (Bo Hellberg). 

Årets största ansamling av brunand var 90 
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ex Fysingen 30.9 (Anders Haglund, Erik 
Hansson m.fl.). andeRs Haglund 

Bergand (Aythya marila)
Inte heller i år föreligger fynd som kan tyda på 
möjlig häckning. Sedan 1996 har häckning bara 
konstaterats två gånger i rapportområdet. Både 
fynd av rastande fåglar och sträcket var rekord-
magert detta år. Inga sträckfynd på våren och 
endast 14 ex str S Landsort 8.9–29.10 (Niklas 
Westermark, Alan Dalton m.fl.). I övrigt gjor-
des endast ströfynd av sträckande bergänder. 
Största rastande flocken var 24 ex Lännåkers-
viken 5–12.5 (Johan Nilsson, Maria Alsterlund 
m.fl.). Detta ska jämföras med över 200 ex på 
lokalen året innan. andeRs Haglund 

Brunand x vigg (Aythya ferina x 
fuligula)
Rapportområdets sjunde fynd av denna dy-
kandshybrid gjordes vid Söderby brygga, Häst-
holmsviken, där en hanne rastande 29–31.12 
(Roger Kaufmann, Marie Teilmann).
 andeRs Haglund 

Alförrädare (Polysticta stelleri)
1 hona rastande Pålsundet, Mörkö under tre 
timmar 3.2 (Lars Olof Jiveskog, *Johan Ehrlen, 
*Stefan Clason m.fl.). Trots att fågeln bara ras-
tade kortvarigt hann dryga tjugotalet perso-
ner se fågeln, lockelsen visar hur ovanlig den 
numera blivit i rapportområdet (och Sverige). 
Arten ses numera i genomsnitt vartannat år och 
senast arten sågs i rapportområdet var 2016.
 andeRs Haglund 

Praktejder (Somateria spectabilis)
Efter år med avsaknad av fynd gjordes två ob-
servationer 2018. Båda utgjordes av hannar 
och båda gjordes ovanligt sent. Det kan inte 
uteslutas att båda fynden utgjordes av samma 
individ. 1 ad hanne str S Horssten 6.5 (Anders 
Haglund*, Peder Winding, Mathias Bergström 
m.fl.), 1 ad hanne Landsort 9.6 (Bo Holst*).
 andeRs Haglund 

Svärta (Melanitta fusca)
Endast tio kullar noterades från skärgården 
vilket är betydligt sämre jämfört med fjolåret. 
Antalet ungar som observerats är 40, vilket 
är sämre än de senaste fem årens noteringar. 
Samtliga årets häckningar påträffades i Värmdö 
kommun. 

Häckningar: 1 par (3 pulli ) Gula kobben, 
Jungfruskär (Per Lindgren), 1 par (2 pulli ) 
Västergrundet, Jungfruskär (Per Lindgren), 
3 par (totalt 15 pulli ) Hötterskär, Sudskär-
gården (Anders Haglund, Martin Bergström, 

Roland Wickberg), 5 par (totalt 20 pulli ) 
Horssten (Anders Haglund m.fl.).

15 inlandsfynd gjordes detta år av totalt 98 
ex: 3 ex str Skinnarviksberget, Södermalm 
18.4 (Martin Bergström), 1 ex Fysingen 
21.4 (Per Melin), 3 ex Fysingen 2.5 (Niklas 
Westermark, Anders Eriksson m.fl.), 5 ex 
rastande och 44 ex str Hattberget 3.5 (Bo 
Hellberg, Ari Määttä), 2 ex. Färjstaden, 
Färingsö 3.5 (Jan Wernerman), 5 ex Norra 
Björkfjärden 7.5 (Bo Hellberg, Ari Määttä), 1 
par Vårbergstoppen 8.5 (Tomas Viktor), 11 
ex str NO Ågesta 9.5 (Fredrik Forsberg, Lasse 
Lööv), 6 ex str SO Gåseborg, Järfälla 10.5 
(Ragnar Lagerkvist, Christer Forsberg), 14 
ex str Lövholmen, Järfälla 14.5 (Kjell Jons-
son), 2 ex str S Gåseborg, Järfälla 29.9 (Dag 
Lanerfeldt, m.fl.), 4 ex str O Bergaholm, 
Bornsjön 3.10 (Hans Norelius).

Vad gäller sträcket utmärker sig Huvudskär 
med hela 6 072 ex str NO 7.4–3.6, varav 
hela 4 049 ex str 3.5 (Kimmo Kangasvieri, 
Ulf Johansson, Rolf Nordin m.fl.). Dags- och 
säsongssiffran hör till de högre i rapport-
området. Endast 675 ex sträckande svärtor 
räknades in vid Landsort 31.3–16.6 (Raul 
Vicente, Niklas Westermark m.fl.), 1 630 ex 
str Horssten 14.1 - 6.5, varav max 793 ex 
28.4 (Anders Haglund, Peder Winding m.fl.).
 andeRs Haglund 

Amerikansk sjöorre (Melanitta 
americana)
I en blandad flock med sjöorre och svärta 
sträckte rapportområdets första amerikanska 
sjöorre förbi Landsorts fyr på morgonen 28.4 
(Raul Vicente, Niklas Westermark). Arten är 
känd från Sverige egentligen bara under de se-
naste 20 åren tack vare bl.a. ökade kunskaper. 
Lejonparten av de svenska fynden ligger i slutet 
av april och början av maj, det vill säga under 
vårsträcket av sjöorre och svärta.
 Måns gRundsten 

Salskrake (Mergellus albellus)
Fem lokaler hyste över 100 salskrakar, vilket är 
ett bra resultat. Samtliga flockar över 90 ex i 
fallande ordning landskapsvis. Södermanland: 
125 ex Brevik, Ornö 12.1 (Magnus Glennstål, 
Ivan Glennstål), 138 ex Gålö 21.1 (Roger Kauf-
mann, Marie Teilmann), 105 ex Björkarösund, 
Mörkö 10.12 (Per Lundkvist), 90 ex Rågskärs 
Kullskär, Bullerön 18.3 (Anders Haglund), 90 
ex Häggnäsviken, Tullgarn 8.1 (Per Lundkvist). 
Uppland:134 ex Östra Lagnö 11.2 (Micke Jo-
hansson, Ulric Ilvéus), 100 ex Ullnasjön 11.11 
(Pelle Odebrant). Endast ett sommarfynd gjor-
des, en hona vid Blista fjärd, Lännåkersviken 
19.5 (Johan Nilsson). andeRs Haglund 

Järpe (Tetrastes bonasia)
Endast ett godkänt fynd under hela året är en 
förskräcklig utveckling! Att arten har mins-
kat kraftigt under senare decennier råder det 
ingen tvekan om, men samtidigt är det nog så 
att många presumtiva biotoper alltmer sällan 
besöks av skådare. Samtliga godkända obsar: 2 
ex Oppgårdsskogen, Kyrkviken, Vallentunasjön 
14 april och 1 tupp samma lokal 16 april (Bertil 
Björklund). ulf JoHansson 

Tjäder (Tetrao urogallus)
En höna sågs vid OK Ravinens klubbstuga vid 
Hellasgården, Nacka 25.4–1.5 (Georg Larsson 
m.fl.). Kanske var det samma höna som under 
föregående år setts i närheten av Björkhagens 
tunnelbanestation. ulf JoHansson
 

Orre (Lyrurus tetrix)
I brandområdet i Tyresta sågs som mest 9 tup-
par 17.2 (Anders Kronhamn). Minst 6 tuppar 
spelade senare på våren och max två hönor 
noterades. Att notera är även flera obsar från 
Horssten med bl.a. en ung tupp på hösten vil-
ket kanske tyder på en häckning i skärgården. 

Södermanland (exklusive Tyresta): Hört spel 
vid Vattgruvmossen 7.4 (Johan Ehrlen), 2 
ex Långsjön, Hanveden 26.4 (Eva Brandt), 1 
tupp spel Huvudskär 5.5 (Kimmo Kangasvieri 
m.fl.), 1 ex Bullerön 5.5 (Per Lindgren), 2 
tuppar Södra Vattgruvan, Södertälje 7.11 (Bo 
Törnquist). 

Uppland: 1 höna Jaktstugan, Angarnsjö-
ängen 23.4 (Jan Attebring, Anders Öberg), 
1 höna Horssten 28–29.4 (Anders Haglund 
m.fl.), 1 ex Horssten 29.8 (Anders Haglund, 
Raul Vicente, Mårten Wikström), 1 1K hanne 
Horssten 8.9 (Anders Haglund, Olof Ramel, 
Oscar Carheden m.fl.), 1 hona Horssten 
11.10 (Anders Haglund), 1 honfärgad Ladvik, 
Bogesundslandet 14.10 (Bertil Björklund), 1 
ex Horssten 10.12 (Anders Haglund). 
 ulf JoHansson 

Rapphöna (Perdix perdix)
Samtliga obsar är med största sannolikhet ett 
resultat av utplanteringar. 

Samtliga fynd: 2 ex spelande Pilkrogsviken 
25.4 (Håkan Alm, Isa Sjölin-Alm), max 47 ex 
Norra Mörkö 28.8 - 29.12 (Mats Blomstedt, 
Stefan Clason m.fl.), 3 ex Hästholmsdam-
men, Broängarna 5.2 (Bo Hellberg), 1 ex 
Skepptuna, Sigtuna 17.3–8.5 (Inger Gus-
tafsson), 5 ex Skepptuna, Sigtuna 25.12 
(Zackarias Svensson, Johan Ericson, Mats 
Hellsten). ulf JoHansson 
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Vaktel (Coturnix coturnix)
Endast 15 spelande fåglar är den näst lägsta 
årssumman under 2000-talet. Bara år 2010 
med sina 13 ex är lägre. Att bra år ofta följs av 
sämre är dock normalt. 

Södermanland: 1 ex Överby, Erstavik 22.5 
(Per Lindström m.fl.), 1 ex Sandasjön, Mörkö 
6–12.6 (Johan Ehrlen, Håkan Hall), 1 ex 
Skäve, Järna trafikplats 17.6 (Stefan Bengts-
son), 1 ex Hölö k:a 12–18.7 (Stefan Anders-
son m.fl.). 

Uppland: 1 ex Lovö kyrkängar 20.5 (Fredrik 
Thernlund, Eva Edmert). 1 ex. Landholmen, 
Färingsö 23.5 (Kjell Häggvik, Janne Björk), 1 
ex Fysingen 28–29.5 (Aron Norrby m.fl.), 2 
ex Markims k:a 29–30.5 (Aron Norrby, Gösta 
Ståhlberg), 1 ex Barkarby flygfält, Järvafäl-
tet 30.5 (Johan Wallin), 1 ex Munsö k:a 2.6 
(Mats Andersson, Linus Brobacke), 1 ex Kal-
vandö gård, Värmdö 8.6 (Sören Bevmo, Evert 
Fredriksson), 1 ex Odensala, Sigtuna 17.6 (Bo 
Hellberg, Kenneth Lidén), 1 ex Lindholmen, 
Vallentuna 24.6 (Aron Norrby). 
 ulf JoHansson 

Svartnäbbad islom (Gavia immer)
Det blev ett rekordartat år för svartnäbbade is-
lommar, då tre fynd av fyra individer gjordes. 
Som vanligt gjordes samtliga i ytterskärgården, 
två på våren och ett på hösten. Därmed finns 
nu 42 fynd av arten i rapportområdet, 30 vår-
fynd och 12 höstfynd. 

Samtliga fynd: 1 ad str NO Landsort 26.5 (Bo 
Holst, Jan Ohlsson), 2 ad str NO Huvudskär 
3.6 (Rolf Nordin), 1 2k str SV Landsort 28.10 
(Niklas Westermark, Rasmus Elleby, Jacob 
Rudhe).
 andeRs Haglund 

Svarthalsad dopping (Podiceps 
nigricollis)
Efter ett par års frånvaro dök återigen svarthal-
sad dopping upp i Stockholmstrakten, det var 
Fysingen som behagades ett långvarigt besök. 
Två par dök upp i norra delen 17 april och stan-
nade till 16 maj. Inledningsvis fanns viss för-
hoppning om häckning då åtminstone ett av 
paren tillfälligt ”dansade”. Fynd 15 i rapportom-
rådet. Måns gRundsten 

Svart stork (Ciconia nigra)
Tre svarta storkar drog förbi Älviken, Ösmo på 
hög höjd 18 augusti (Christer Örtvall, Paul Elf-
ström, Matz Carlsson m.fl.). Detta är det 35:e 
fyndet i rapportområdet. JoHan WallIn 

Vit stork (Ciconia ciconia)
Uppskattningsvis sex fynd av 93 vita storkar 
under året. Antalet fynd är högre än vanligt, 
men framför allt antalet fåglar. Det stora anta-
let beror på att Sorundatrakten invaderades av 
en stor flock storkar på kvällen 13 augusti. Hela 
87 fåglar räknades. Det rör sig om ungfåglar 
som växt upp på något av de hägn som stork-
projektet har i Skåne. Dessa brukar släppas ut 
i slutet på juli och i år gjorde de en sväng runt 
landet innan det var dags att sträcka söde-
rut. Noterbart är också de två vita storkar som 
sträckte norrut 5 maj. Först noterades de på två 
olika håll i Grödinge, för att sedan passera Åge-
sta och slutligen även Lidingö. 

Samtliga observationer: 1 ex str O Mälar-
klippan, Bromma 8.4 (*Niklas Westermark, 
Alan Dalton, Björn Phragmén m.fl.) och 
samma förbi Islandstorget, Bromma 8.4 (Eva 
Johansson), 1 ex Sigridsholmssjön, Sigtuna 
10.4 (Sarah Säll), 1 ex Älgesta, Sigtuna 24.4 
(Arvid Löf ), 1 ex Hammarbystugan, Nacka-
reservatet 24.4 (gnm Håkan Rune), 2 ex 
str NO Kagghamra tomtområde, Grödinge 
(Anders Forsberg, Ulf Modin), Uringe gam-
melgård (Thomas Strid, Tiina Laantee), Åge-
sta (Magnus Croon, Fredrik Forsberg m.fl.) 
och slutligen förbi Gåshaga 5.5 (Peter Lund-
berg). 87 1K Sorunda, Nynäshamn 13–14.8 
(Thomas Fransson, Roger Klasson m.fl.), 1 
ex Berga ängar, Nynäshamn 3–5.9 (Anders 
Blom, Joacim Andersson, Maria Alsterlund).
 JoHan WallIn 

Rördrom (Botaurus stellaris)
Två häckningar kunde konstateras. Vid As-
kare Hage, Garnsviken sågs mattransporter 

regelbundet från 17 juni till 15 juli (Ingemar Jo-
hansson m.fl.). Vid Säbysjön åtminstone på-
börjades häckning för femte året i rad. Mattran-
sporterande rördrommar sågs mellan 7 och 17 
juni (Nils Eng, Peter Andersson m.fl.). Rappor-
ter om flygande rördrommar tog sedan abrupt 
slut och häckningen misslyckades förmodligen. 
23 tutande rördrommar noterades från 18 loka-
ler, vilket är ett normalt antal. 

Vinter: 1 ex Ågesta 26.2–11.3 (Hans Ekstrand 
m.fl.) 1 ex Bodal, Ornö 2.3 (Mats Gothnier).
 JoHan WallIn 

Gråhäger (Ardea cinerea)
Ungefär 100 aktiva bon noterades, vilket är 
jämförbart med fjolåret. Som vanligt ses flest 
hägrar under vintersäsongen vid Råstasjön, 
där Solna stad bjuder fåglarna på fisk. Normalt 
brukar Djurgårdsbrunnsviken vara den näst 
mest besökta vinterlokalen. Det var inte up-
penbart under 2018, då Nynäshamns hamn och 
Skanssundet hyste fler fåglar. 

Häckningar: 35 bon Isbladskärret, 15 bon 
Smällan, Grödinge, 15 bon Östra Styran, 15 
bon Långholmen, Smådalarö, 2 bon Husarö, 
2 bon Bällstaån, Jakobsberg, 1 bo Ålöbron, 
Utö. 

Vinter (max): 91 ex Råstasjön 14.2 (Hasse 
Ivarsson), 36 ex Nynäshamns hamn 30.12 
(Thomas Fransson), 21 ex Neglingeviken, 
Saltsjöbaden 20.1 (Bengt Olsson), 18 ex 
Skanssundet, Mörkö 6.1 (Per Lundkvist), 
17 ex Djurgårdsbrunnsviken 20.12 (Svante 
Söderholm), 14 ex Tyresö-Brevik 14.1 (Håkan 
Karlsson), 30 ex. Stavsnäs 26.12 (Per Lind-
gren). JoHan WallIn 

Åtskilliga unga storkar besökte Sorunda. Den här bilden är tagen 13 augusti.
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Ägretthäger (Ardea alba)
Under året sågs ungefär 35 ägretthägrar. Ris-
ken för dubbelräkning är dock uppenbar för 
denna lättobserverade och ibland rörliga art. 
Detta är återigen ett rekordantal, artens upp-
trädande har formligen exploderat de senaste 
fem–tio åren. 

Vår: 1 ex str f.d. Kyrksjön, Grödinge 5.4 
(Anders Löfgren), 1 ad Södra Fladen, Utö 
13–15.4 (Rolf Nordin, Petter Simonsson), 1 
ex Ålafladen, Ålö 28.4 (gnm Per Lundkvist), 
1 ex Sandasjön, Mörkö 29.4 (Mats Blom-
stedt), 1 ex Alhagen 6.5 (Thomas Fransson, 
Jan Nyström), 1 ex Östra Styran 7.5 (Jan 
Ohlsson, Georg Larsson m.fl.), 5 ex Angarn-
sjöängen 13.5 (Linus Jonson, Roland Sjölan-
der), 2 ex Fysingen 14.5 (Magnus Liljefors, 
Henry Leinonen), 1 ex Angarnsjöängen 15.5 
(Klas Reimers m.fl.), 1 ex Östra Styran 23.5 
(Tommy Ericson, Anders Vestlund, Karl-Erik 
Sundström). 

Sommar: 1 ex Fysingen 13–15.7 (Anders 
Eriksson m.fl.). 

Höst: 1 ex Östra Styran 16.8 (Jan Nyström), 
1 ex Sandemar 17.8 (Maria Alsterlund), 1 ex 
Angarnsjöängen 24.8 (Christer Christen-
sen m.fl.), 2 ex Svartsjö dämme 1.9 (Dag 
Lanerfeldt, Carl Magnus Strömbeck m.fl.), 
1 ex Hummelmora, Järfälla 1–2.9 (Dag 
Lanerfeldt, Peter Nilsson, Ragnar Lagerkvist 
m.fl.), 8 ex Erstavik 6.9 (Per Lindström), 1 
ex Beatelunds viltvatten 9.9 (Jonas Adner), 
1 ex Angarnsjöängen 23.9 (Erik Koppe 
m.fl.), 1 ex Björkby-Kyrkviken, Vallentuna 
23.9 (Bertil Björklund), 1 ex Sundsviks Hills 
viltvatten 26.9 - 7.10 (Björn Kylefors m.fl.), 
1 ex Angarnsjöängen 28.9 (Andreas Viberg 
m.fl.), 1 ex Brottby 29.9 (*Hans-Georg 

Wallentinus, *Mattias Ödevidh, Björn Wal-
lentinus m.fl.), 1 ex str SV Angarnsjöängen 
1.10 (Kenneth Olausson), 1 ex Fysingen 1.10 
(Niklas Nåsander), 2 ex str S Säbysjön 8.10 
(Hans Quiding), 1 ex Alby friluftsområde 
15.10 (Håkan Karlsson), 1 ex str S Broäng-
arna 4.11 (Bo Hellberg), 1 ex. str S Gåseborg, 
Görvälns naturreservat 4.11 (Christer Fors-
berg, Dag Lanerfeldt, Ragnar Lagerkvist), 
1 ex Långängssjön, Lidingö 6.11 (gnm Peter 
Lundberg), 1 ex Angarnsjöängen 10.11 (Jan 
Attebring, Anders Öberg m.fl.). 

Vinter: 1 ex Tyresö slott 15.12 (Svante Söder-
holm, Elisabeth Sturesson m.fl.).
 JoHan WallIn 

Bivråk (Pernis apivorus)
Inga säkert konstaterade häckningar detta år. 
Observationer under häckningstid har gjorts 
från 33 lokaler, vilket är ett ganska normalt 
uppträdande. Höststräcket var fint. Vid Ör-
udden noterades hela 176 ex, med en högsta 
dagsnotering på 36 ex 13 september (Martin 
Holmström, Kenneth Welin, Per Erik Pershagen, 
Jan Ohlsson). Höstens allra högsta dagssiffra 
noterades från Landsort där 62 ex sträckte 16 
september (Per Åsberg, Niklas Westermark). 
Även i inlandet sträckte bivråkar. Vid Gåseborg 
räknades 90 ex in under hösten, med den hög-
sta dagssiffran om 40 ex 13 september (Dag 
Lanerfeldt, Christer Forsberg, Nils Eng). Som 
jämförelse är 2011 den höst med högsta sträck-
siffrorna sedan millennieskiftet. Då sträckte 
224 ex förbi Örudden med en högsta dagsnote-
ring på 94 ex.  JoHan WallIn 

Kungsörn (Aquila chrysaetos)
Knappt 70 fynd gjordes av arten i rapportområ-
det. Detta är ett högt antal, rent av rekord. Det 
finns inga klara indicier på att någon fågel stan-
nat en längre tid på en lokal utan de flesta fyn-
den rör sträckande individer. Tre fynd av 1–2 ex 
under juni och juli på Mälaröarna indikerar att 
åtminstone en fågel hållit sig i området under 
sommaren.  JoHan WallIn 

Sparvhök (Accipiter nisus)
Vid Örudden, Torö noterades 1 958 ex sträck-
ande under hösten. Bästa dagen var 24 sep-
tember med 278 ex (Per-Erik Pershagen). To-
talantalet är ganska högt för lokalen, men långt 
ifrån rekordåret 2011 då hela 3 941 ex passe-
rade förbi. Under de två senaste åren – 2016 
och 2017 – har å andra sidan sträcksiffrorna 
varit betydligt lägre med bara ca 700 ex per 

Ägretthägrar blir allt vanligare. Den här bilden är tagen 10 september vid Fysingen.
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En av de kungsörnar som observerades under året. Bilden är tagen vid Djursnäs i Nynäs-
hamns kommun 26 oktober.
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höst. Från inlandet noterades exempelvis från 
Gåseborg, Järfälla totalt 718 ex sträckande, där 
bästa dagen var 18 oktober med 116 ex (Dag 
Lanerfeldt, Christer Forsberg m.fl.).
 JoHan WallIn 

Brun kärrhök (Circus aeruginosus)
Under året kom rapporter in om 18 häckningar 
i området. Det är några fler än de senaste åren. 
Årets första bruna kärrhök noterades 26 mars 
vid Fysingen (Johnny Lindevall, Ola Henriksson 
m.fl.) och den sista också den vid Fysingen 28 
oktober (Gunilla Hjorth, Mova Hebert).
 JoHan WallIn 

Blå kärrhök (Circus cyaneus)
En honfärgad blå kärrhök sågs vid Björkarö-
sund, Mörkö 15 januari (Stefan Clason). Sanno-
likt är detta samma fågel som sågs vid samma 
lokal 27 december 2017. Vintern 2017/2018 
gav totalt två fynd. Under december månad 
gjordes två fynd. Ett ex sågs vid Berga ängar 
12–13 december (Göran Nyrén m.fl.) och en 
honfärgad fågel sågs sträckande vid Gladö-
kvarn 20 december (Anders Kronhamn). Höst-
sträcket var magert. Från Örudden, Torö räkna-
des 28 ex (Per Erik Pershagen, Kenneth Welin 
m.fl.) och på Norra Järvafältet tolv sträck-
ande fåglar (Tommy Carlsson, Peter Anders-
son m.fl.).
 JoHan WallIn 

Stäpphök (Circus macrourus)
Sedan 2010 har liksom i Sverige i stort fynden 
av stäpphök ökat markant. Totalt gjordes 17 

fynd, vilket är nästan lika mycket som rekordå-
ret 2015, då 18 fynd gjordes. 

Vår: 1 3K+ hanne str O Kagghamra tomtom-
råde, Grödinge 25.4 (Ulf Modin), 1 honfär-
gad Målsta, Vada 21.4 (Patrik Brehmer).

Höst: 1 2K+ hanne str Isbladskärret 27.8 
(Svante Söderholm), 1 3K hanne str SV 
Björkarösund, Mörkö 30.8 (Mats Blom-
stedt, Stefan Clason, Johan Ehrlen), 1 1K 
hona Fysingen 31.8 (Anders Eriksson, Mats 
Weiland), 1 ad hanne str SV Bergaholm, 
Bornsjön 1.9 (Martin Resare), 1 1K str SV 
Angarnsjöängen 7.9 (Erik Koppe m.fl.), 1 1K 
Lindhaga, Färingsö 8.9 (Janne Björk), 1 3K+ 
hanne Erstavik 17.9 (*Tomas Saxgård, Erik 
Hansson, Måns Grundsten), 1 ad hona str S 
Tyresta Nationalpark 23.9 (Magnus Nilsson), 
1 2K+ hanne str V Gåseborg, Järfälla 24.9 
(Dag Lanerfeldt), 1 1K str Örudden, Torö 
24.9 (Mats Janson, Göran Holmberg), 1 1K 
str SV Fredhällsbranten, Kungsholmen 28.9 
(Per Åsberg), 1 3K+ hanne str SV Örudden, 
Torö 28.9 (Bo Hellberg, Ari Määttä, Kenneth 
Lidén m.fl.), 1 1K Häggnäsviken, Tullgarn 
29.9 (Stefan Clason, Johan Ehrlen m.fl.), 1 
3K+ hanne Ströms mad, Fysingen 29.9 (Eli-
sabeth Sturesson, Svante Söderholm m.fl.), 
1 3K+ hanne str SV Landsort 3.10 (Mikael 
Åsberg). JoHan WallIn 

Röd glada (Milvus milvus)
Antalet fynd av röd glada har ökat rejält de se-
naste fyra-fem åren och ligger kvar på en hög 
nivå även i år. Årets 38 observationer rör totalt 
ca 30–35 individer då en viss dubbelräkning 
är trolig. 

Södermanland: 1 ex str NV Sandemar 

6.4 (Anders Hellgren), 1 ex Skanssundet, 
Mörkö 8 & 16.4 (Ulf Elman, Stefan Clason, 
Mats Blomstedt), 1 ad Erstavik 17.4 (Per 
Lindström), 1 ex Hallsfjärdens strandäng 
26.4 (Per Erik Pershagen), 1 ex Torö 28.4 
(Yvonne Johansson), 1 ex str SV Ågesta 30.4 
(Fredrik Forsberg, Lasse Lööv m.fl.), 1 ex 
Östra Styran 4 & 8.5 (Magnus Glennstål, Jan 
Nyström, Tommy Ericson), 1 ex Nya tippen, 
Gladökvarn 23.5 (Anders Kronhamn), 1 ex 
Stav, Tungelsta 4.6 (Oscar Carheden), 1 ex 
Kaggfjärden 20.6 (Hasse Andersson, Bo 
Ljungberg), 1 ad Nykvarn 6.7 (Roger Stigell), 
1 ex Ytterjärna – Mikaelgården 8.7 (Göran 
Möllebo, Alex Roetemeijer), 1 ex Landsort 
5.8 (Raul Vicente, Niklas Westermark), 1 
ex Högmora, Nacka 13.8 (Börje Scharin), 1 
ex str SV Havtornsudd, Gålö 19.8 (Kimmo 
Kangasvieri ). 

Uppland: 1 ex Hagbytippen 20.3 (gnm Hans-
Georg Wallentinus), 1 ex Stäkets ström 24.3 
(Hasse Ivarsson), 1 ad Östra Lagnö 21.4 
(Anders Barkengren), 1 ex str N Broängarna 
5.5 (Bo Hellberg, Kenneth Lidén m.fl.), 1 ex 
str N Rosenlund, Ingarö 5.5 (Jonas Olsson), 
1 ex str NV Stockholms ström 23.5 (Oscar 
Carheden), 1 ex Angarnsjöängen 14–20.7 
(Linus Jonson m.fl.), 1 ex Fysingen 4.8 
(Anders Eriksson), 1 ex Säbysjön, Järvafältet 
12.8 (Kjell Jonsson), 1 ex Angarnsjöängen 
12.8 (Magnus Edberg), 1 ex Vällingby 14.8 
(Mikael Nederman). JoHan WallIn 

Brun glada (Milvus migrans)
Elva fynd under året - fem i Södermanland och 
sex i Uppland. Detta är möjligen något färre 
sett över den senast femårsperioden. Observa-
tionerna vid Viby och 30-meterskärret den 17 
september torde avse samma fågel. 

Södermanland: 1 ex Kagghamra, Grödinge 
25.4 (Ulf Modin), 1 ex str N Bredmar, Lands-
ort 15.5 (Chris Sharpe, Kay Collister), 1 ex str 
O Nya tippen Gladökvarn 15.5 (Anders Kron-
hamn), 1 ex Öringesjön, Tyresö 8.7 (Thomas 
Lagerwall), 1 1K str S Landsort 18.9 (Niklas 
Westermark, Håkan Granbohm). 

Uppland: 1 ex str SV Säbysjön, Järvafältet 
29.4 (Peter Andersson), 1 ex Angarnsjö-
ängen 1.5 (Karl-Gustav Sjölund), 1 ex str S 
Husarö 3.8 (Kjell Eriksson), 1 1K str S Troll-
dalstippen 16.9 (Peter Lundberg, Magnus 
Liljefors, Björn Dahlbom m.fl.), 1 ex str S 30 
m-kärret och Viby, Järvafältet 17.9 (Björn 
Wester, Tommy Carlsson, Rolf Gäfvert m.fl.), 
1 2K str S Gåseborg, Järfälla 3.10 (Dag 
Lanerfeldt, Christer Forsberg).
 JoHan WallIn 

Havsörn (Haliaeetus albicilla)
I Skärgårdsstiftelsens skrift Levade skär-
gårdsnatur 2018 uppskattas beståndet i 
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En av de stäpphökar som passerade rapportområdet. Bilden är tagen vid Örudden, Torö, 24 
september.  
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rapportområdets skärgårdsdel till mellan 63 
och 79 par (2017). Till detta tillkommer häck-
ningar i mälarområdet. En uppskattning är att 
beståndet här är minst tio par, vilket ger en 
total summa av ca 70 till 90 par. Det är san-
nolikt främst i Mälarområdet som arten fort-
farande ökar, då populationerna i skärgården 
sannolikt har varit så täta som födoresurserna 
tillåter sedan de senaste ca 10 åren. Produk-
tiviteten mätt som antalet ungar per revirhål-
lande par var strax över 1 unge per par vilket är 
gott. Det nedre gränsvärdet för god miljöstatus 
anges till 0.97. Värdena ligger samtidigt ganska 
långt från referensvärdet baserat på historiska 
data (1.32 ungar per par). Högsta inräknande 
antalen i rapportområdet under året var 22 ex 
Landsort 26.10 (Niklas Westermark, Bo Holst) 
och 21 ex Stav, Hölö 26.1 (Alex Roetemeijer).
 andeRs Haglund 

Fjällvråk (Buteo lagopus)
Under januari–februari gjordes 73 fynd av 76 
fjällvråkar. Detta är ett högt vinterantal, men 
aningen lägre än de två senaste vintrarna då 
uppträdandet har varit rekordartat. I decem-
ber månad sågs 42 fjällvråkar vid 39 loka-
ler. Höststräcket var ganska magert detta år. 
Under 13 observationsdagar sträckte 255 ex 
förbi Örudden, Torö (Per-Erik Pershagen m.fl.). 
Bästa dagen var 7 oktober med 147 ex. Strängt 
taget lika många sträckande fåglar noterades 
vid Berga ängar, där 221 fjällvråkar passerade 
under sex observationsdagar (Martin Holm-
ström, Magnus Glennstål m.fl.). Vid Gåseborg, 
Järfälla räknades totalt 102 sträckande fjällvrå-
kar (Dag Lanerfeldt, Ragnar Lagerkvist m.fl.) 
väl utspritt 23.9–3.11.  JoHan WallIn 

Ormvråk (Buteo buteo)
För första gången på ett antal år försöker sig 
Rrk på en skattning av antalet övervintrande 
ormvråkar. 1 januari till 15 februari räknades 125 
ormvråkar in vid 111 lokaler. Senaste räkningen 
var vintern 2005/2006 då 114 ormvråkar räk-
nades vid 93 lokaler. Noterbart är att rapport-
området blivit större sedan dess (det innefat-
tar numera också Nykvarn och hela Södertälje 
kommun), så beaktat det större området ver-
kar mängden övervintrande ormvråkar i stort 
sett vara bestående. Från vårsträcket kan rap-
porteras att 210 ex drog norrut vid Gåseborg, 
Järfälla under 17 dagar (Ragnar Lagerkvist, Dag 
Lanerfeldt m.fl.). Gåseborg har även det hög-
sta antalet på höststräcket – under 38 obsda-
gar passerade 569 ex (Dag Lanerfeldt, Christer 
Forsberg, Ragnar Lagerkvist m.fl.). Bästa dagen 
var 3 oktober med 110 sträckande fåglar. 
 JoHan WallIn 

Vattenrall (Rallus aquaticus)
Tio kullar har rapporterats från åtta lokaler. Det 
är inte ett så högt antal, men det är fler lokaler 
än vanligt där häckning har konstaterats. To-
talt har rekordantalet 129 spelande vattenral-
lar noterats vid 80 lokaler. I januari–februari 
noterades 21 vattenrallar vid 18 lokaler. Detta 
är ett högt antal, men lite färre än rekordnote-
ringen 28 ex från 2016. I december rapportera-
des 17 fåglar från elva lokaler. Noterbart är att 
Råstasjön inte var en av dessa lokaler. För för-
sta gången på väldigt många vintrar tycks arten 
saknas på lokalen. 

Häckningar: 1 kull Bredmar, Landsort (Jes-
per Sollerman), 1 kull Erstavik (Per Lind-
ström), 1 kull Långängssjön, Lidingö (Peter 
Lundberg), 1 kull Svartsjö dämme (Maria 
Alsterlund), 1 kull Säbysjön, Järvafältet (Nils 
Eng m.fl.), 1 kull Stallängsviken, Lagnö (Bo 
Hellberg), 3 kullar Angarnsjöängen (Karl-
Gustav Sjölund m.fl.), 1 kull Ströms mad, 
Fysingen (Ingemar Johansson m.fl.).  
 JoHan WallIn 

Kornknarr (Crex crex)
Under året noterades 25 kornknarrar vid 19 lo-
kaler. Fynden fördelar sig med nio fåglar vid sju 
lokaler i Södermanland och 16 fåglar vid tolv lo-
kaler i Uppland. Detta är färre än normalt, sett 
över den senaste tioårsperioden, men fler än 
fjolårets bottennotering om 17 spelande korn-
knarrar.

Södermanland: 1 ex Älgviken, Nynäshamn 
2.6 (Thomas Fransson), 2 ex Segersäng 
23.6 (Magnus Glennstål), 1 ex Småhamra, 
Åvavägen 1–4.6 (Gunnel Forsström, Jan-
Erik Eklund m.fl.), 1 ex Sandemar 18.6–5.7 

(Johan Cavalli m.fl.), 2 ex Skarlunda, Söder-
tälje 26.5–12.6 (Anders Löfgren m.fl.), 1 
ex Rothugget, Bornsjön 30.5–4.6 (Martin 
Resare m.fl.), 1 ex Erstavik 8–16.6 (Per Lind-
ström, Lars Johansson m.fl.). 

Uppland: 1 ex Lämshaga, Värmdö 10.6 
(Jonas Olsson, Peter Olsson), 1 ex Barkarby 
flygfält, Järvafältet 30.5–1.6 (Johan Wallin 
m.fl.), 1 ex Skråmsta viltvatten, Upplands-
Bro 9.6 (Ann-Cathrine Karlsson), 1 ex 
Frestadalen, Upplands-Väsby 14.5 (Mattias 
Lindberg), 1 ex Hagbytippen 19–21.5 (Micke 
Johansson m.fl.), 1 ex Prästgårdsängarna, 
Täby kyrkby 27.6–1.7 (Andreas Viberg m.fl.), 
1 ex Angarnsjöängen 16.5 (Jan Attebring, 
Anders Öberg m.fl.), 2 ex Ådalen, Angarn-
sjöängen 24–26.6 (Andreas Viberg m.fl.), 1 
ex f.d. Säby, Össeby-Garn 4.7 (Hans-Georg 
Wallentinus), 4 ex Vadadalen 22.5–10.6 
(Staffan Sundin, Björn Dahlbom m.fl.), 1 ex. 
Helgösjön 31.5 (Monica Ahlberg), 1 ex Lövås, 
Hederviken, Vallentuna 26.5 (Aron Norrby).
 JoHan WallIn 

Småfläckig sumphöna (Porzana 
porzana)
Från 11 lokaler har 18 spelande småfläckiga 
sumphönor noterats. I stort sett en identisk 
fyndbild jämfört med de senaste två åren. Vid 
Angarnsjöängen sågs ungfåglar vid ett par olika 
ställen /vid ett par olika tillfällen eller på ett 
par olika ställen?/ i juli månad. 

Södermanland: 1 ex Östra Styran 25.4–5.5 
(Anders Vestlund m.fl.), 1 ex Norrängs vilt-
vatten, Mörkö 6–10.5 (Johan Ehrlen m.fl.), 
1 ex f.d. Kyrksjön, Grödinge 19–21.5 (Kenth 
Nilsson, Kjell Nilsson, Anders Kronhamn), 

Mellan 24 och 28 juni gästades Fysingen av en sibirisk tundrapipare. 
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2 ex Ågesta 7–22.4 och 19.5–1.6 (Anders 
Frunck, Rikard Liljeblad, Magnus Nilsson 
m.fl.). 

Uppland: 1 ex Långängssjön, Lidingö 16–21.6 
(Magnus Liljefors m.fl.), 1 ex Säby strand-
äng, Järvafältet 5.5–7.6 (Hans Quiding 
m.fl.), 1 ex Väsby sjöäng, Järvafältet 22.5 
(Karin Callmer), max 6 ex Angarnsjöängen 
14–29.5 (Erik Koppe, Andreas Viberg m.fl.), 
1 ex Pukeby, Tärnanområdet 23–24.4 (Ulf 
Elman, Micke Johansson), 1 ex Ströms mad, 
Fysingen 22.4–5.7 (Anders Turesson m.fl.).
 JoHan WallIn 

Rörhöna (Gallinula chloropus)
Från 40 lokaler har 49 kullar av rörhöna rap-
porterats, vilket är aningen fler än normalt. 
Under januari och februari noterades tolv rör-
hönor vid åtta lokaler, vilket också är aningen 
högre än normalt. I december månad sågs åtta 
fåglar vid fem lokaler. 
Jan–feb: 2 ex Alhagen 10.1 (Roger Kaufmann, 
Marie Teilmann, Ulf Johansson), 1 ex Maren, 
Södertälje 2.1–20.2 (Janne Oldebring m.fl.), 
1 ex Kyrkdammen, Huddinge 28.1–21.2 (Erik 
Carlsson m.fl.), 1 ex Norrån, Ågesta 8–21.1 

(Maria Sandberg, Magnus Croon), 1 2K Neg-
lingeviken, Saltsjöbaden 20.1 (Bengt Olsson), 
1 2K Nobelparken, Djurgården 4.1–22.2 (Ari 
Määttä, Svante Söderholm m.fl.), 2 ex Lötsjön 
1.1–27.2 (Ari Määttä m.fl.), 3 ex Råstasjön 1.1–
26.2 (Hasse Ivarsson, Bo Hellberg m.fl.). 

December: 1 ex Småbåtshamnen, Nynäs-
hamn 27–31.12 (Bo Ericsson m.fl.), 2 ex 
Långbro 2–17.12 (Hans Norelius m.fl.), 1 1K 
Neglingeviken, Saltsjöbaden 9.12 (Bengt Ols-
son), 1 1K Gråviken 9.12 (Ari Määttä), 3 ex 
Råstasjön 1–29.12 (Ari Määttä m.fl.).

 JoHan WallIn 

Sothöna (Fulica atra)
Storlek och lokalisering av större vinterflockar 
är snarlik fjolårets. Årets allra högsta antal 
rastande sothönor noterades vid Fysingen 8 
september, då 1 200 ex noterades (Ingemar 
Johansson). Detta är ett snarlikt uppträdande 
jämfört med fjolåret, men då var maxantalet 
ännu något högre – 1 500 ex. 

Största vintersummorna: 323 ex Stora Värtan 
14.1 (Svante Söderholm), 251 ex Skanssun-
det, Mörkö 20.1 (Thomas Strid, Claes Kyrk), 

350 ex Mölnastranden, Lidingö 2.2 (Carl-
Johan Mann). JoHan WallIn 

Trana (Grus grus)
Under året kunde 23 häckningar konstateras. 
Detta är ett normalt antal och faktiskt exakt li-
kadant som under fjolåret. Årets första trana 
noterades i Bollmora 7 mars (Raul Vicente) och 
den sista vid Tullgarn 1 november (Hasse An-
dersson, Björn Bengtsson). Under vårsträcket 
noterades totalt 199 ex vid Gåseborg, Järfälla 
(Ragnar Lagerkvist, Dag Lanerfeldt, Christer 
Forsberg m.fl.), med högsta dagssumman, 77 
ex, 7 april. Gåseborg hade de högsta antalen 
under höststräcket också. Totalt passerade 
3 260 tranor (Dag Lanerfeldt, Ragnar Lagerkvist 
m.fl.), med hela 2 642 ex enbart 23 september. 
Näst högsta dagssiffran någonsin – 9 oktober 
2006 – sträckte 2 646 ex förbi Smidö. 
 JoHan WallIn 

Skärfläcka (Recurvirostra avosetta)
Tre fynd gjordes detta år, vilket är relativt nor-
malt. 

Den unga större beckasinsnäppan höll till vid Erstavik 16–21 september och bjöd på fina obsar.

Foto
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Alla fynd: 1 ex str S Reveln, Torö 6.4 (Jonas 
Melin), 1 ex str V Horssten 6.5 (Peder Win-
ding, Anders Haglund, Mathias Bergström 
m.fl.), 1 ex str N Reveln, Torö 8.5 (Jan 
Nyström).
 tHoMas stRId 

Sibirisk tundrapipare (Pluvialis fulva)
Ett fynd gjordes av denna raritet. Det var en 
välbeskådad fågel som rastade vid Ströms mad, 
Fysingen 24–28 juni (*Niklas Westermark, Per 
Aspegren, Björn Wester m.fl.). Den utgör tredje 
fyndet av arten i vårt rapportområde.
 tHoMas stRId 

Fjällpipare (Charadrius morinellus)
Två fynd gjordes under året. En ad str SV Halm-
sjön, Arlanda flygplats 22 augusti (Marcus Teve-
borg) och ett ex str Skyttorp, Tullgarnområdet 
4 oktober (Johan Ehrlen, Stefan Clason).
 tHoMas stRId 

Rödspov (Limosa limosa)
Endast tre fynd gjordes under året. Fågeln vid 
Tullgarn och på Mörkö bedöms vara samma 
individ. Fågeln vid Tullgarn sågs 26 april flyga 
mot Mörkö för att återkomma först 2 maj. 

Alla fynd: 1 ex Angarnsjöängen 15–21.4 
(Christer Brostam m.fl.), 1 ex Tullgarn 26.4–
4.5 (*Per Lundkvist m.fl.), 1 ex Skanssundet, 
Mörkö 7.5 (Ulf Modin, Stefan Clason m.fl.), 1 
ex Bro gård, Broängarna 21.8 (Bo Hellberg).
 ulf JoHansson 

Roskarl (Arenaria interpres):
Endast ett inlandsfynd gjordes detta år. Det var 
en fågel som rastade vid Fysingen 28.5 (*Nils-
Olof Jerling m.fl.). Arten är en sparsam häckfå-
gel, nästan helt knuten till tärnkolonier i ytter-
skärgården. Antalet konstaterade häckningar är 
bara två och speglar definitivt inte beståndets 
storlek. I Värmdö skärgård noterades ca 21 par 
under häckningstid. I södra delen av skärgår-
den är arten mer sällsynt. I Nynäshamns kom-
mun häckar roskarl bara regelbundet på Gun-
narstenarna. 8 ex sågs här 22 maj och ett par 
konstaterades häcka. I Haninge kommun regist-
rerades arten under häckningsomständigheter 
endast på Huvudskär. I övrigt verkar arten näs-
ten helt försvunnen som häckfågel i det sydli-
gaste skärgårdsområdet. 
 andeRs Haglund 

Myrsnäppa (Calidris falcinellus):
Endast tre fynd gjordes detta år. Samtliga under 
höststräcket. 

Alla fynd: 1 ex Angarnsjöängen 30.7 
(Andreas Viberg, Linus Jonson), 1 ex str 
Landsort 3.8 (Raul Vicente, Caroline Sjö-
ström), 1 ex str Östra Styran 10.8 (Magnus 
Glennstål). tHoMas stRId 

Skärsnäppa (Calidris maritima)
Notabelt för året var en stor ansamling om hela 
300 skärsnäppor vid Gunnarstenarna 4 novem-
ber (Bo Ericsson). 

Övriga fynd (>99): Vår: 125 ex Gunnarste-
narna 19.4 (Jan Ohlsson), 100 ex Yttre Kar-
vasen, Landsort 16.10 (Bo Ericsson), 200 ex 
Roxen, Nynäshamn 26.10 (Bo Ericsson), 150 
ex Roxen 4.11 (Bo Ericsson).  tHoMas stRId 

Tuvsnäppa (Calidris melanotos)
Rapportområdets 29:e fynd av tuvsnäppa gjor-
des vid Ströms mad, Fysingen 28.9–3.10 då en 
ungfågel observerades (*Mats Weiland, Jonas 
Olson, Anders Eriksson m.fl.). 
 Måns gRundsten 

Större beckasinsnäppa (Limnodromus 
scolopaceus)
Upptäckten av en ung större beckasinsnäppa 
på den lilla och i övrigt vadartomma strandäng-
en i Erstavik 16–21 september (*Per Lindström, 
Margita Lindström m.fl.) måste anses som ett 
av årets mest överraskande fynd. Det var för-
sta fyndet i Stockholms rapportområde och det 
fjärde i Svealand (de tidigare fynden gjordes vid 
Vadsjön (Srm), Asköviken (Vstm) och Ledskär 
(Upl)). Fågeln behagade rasta i Erstavik i hela 
sex dagar till många ditresta skådares stora 
glädje. En vecka senare hittades en fågel i Hal-
land som av bilderna att döma sannolikt var 
samma individ. 
 ulf JoHansson 

Dubbelbeckasin (Gallinago media)
Fyra vårfynd och fyra höstfynd. Detta är ett av 
de sämsta åren någonsin. Endast två spelande 
fåglar noterades under maj. En vid Sandasjön, 
Mörkö 9–11 maj (Johan Ehrlen, Janne Olde-
bring m.fl.) respektive en vid Säbysjön, Järva-
fältet 15 maj (Hans Quiding). 

Övriga fynd: 1 ex Häggnäsviken, Tullgarn 14.5 
(Stefan Clason), 1 ex Sandemar 15.5 (Gunnel 
Forsström, Jan-Erik Eklund), 1 ex Sandemar 
13.8 (Magnus Nilsson), 1 ex Segersäng 1.9 
(Magnus Glennstål), 1 ex Sandemar 2.9 
(Kimmo Kangasvieri ), 1 ex Alhagen 3.9 (Jan 
Nyström). tHoMas stRId 

Smalnäbbad simsnäppa (Phalaropus 
lobatus)
Endast fem fynd gjordes under året. Fyra på 
våren och två på hösten. 

Vår: 2 ex str N Horssten 20.5 (Måns Grund-
sten), 2 ex str NO Landsort 27.5 (Bo Holst), 2 
ex str Horssten 29.5 (Anders Haglund), 3 ex 
Kyrkpölen, Adelsö 5.6 (Kjell Häggvik m.fl.). 

Höst: 1 ex str SV Landsort 19.8 (Niklas Wes-
termark, Raul Vicente), 2 1K str Horssten 
29.8 (Anders Haglund, Raul Vicente, Mårten 
Wikström). tHoMas stRId
 

Tretåig mås (Rissa tridactyla)
Endast två fynd gjordes av tretåig mås i år: 1 
1K str SV Landsort 12.10 (Fredrik Lysell, Anton 
Nytén), 1 1K Horssten 2.11 (Anders Haglund, 
Raul Vicente, Didrik Vanhoenacker m.fl.). 
 nIKlas WesteRMaRK 

Skärsnäppor vid Pumptunnorna på Horssten. 
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Fiskmås (Larus canus)
Höga antal rastande (>500 ex): 595 ex Ladu-
gårdsgärdet, Djurgården 30.4 (Svante Söder-
holm), 700 ex Huvudskär 2.9 (Mats Gothnier, 
Christian Löwbeer), 2 000 ex Gunnarstenarna 
4.11 (Bo Ericsson), 850 ex Landsort 4.11 (Mi-
kael Åsberg, Mats Jansson, Lars Ceder m.fl.), 
1 000 ex Landsort 7.12–8.12 (Niklas Wester-
mark, Per Åsberg, Raul Vicente m.fl.). 
Högsta sträcksiffran på våren: 400 ex Kagg-
hamra, Grödinge 2.5 (Ulf Modin). 
Högsta sträcksiffran på hösten: 326 ex Lands-
ort 6.8 (Raul Vicente, Niklas Westermark).
 nIKlas WesteRMaRK 

Havstrut (Larus marinus)
En observation finns om möjlig inlandshäckning 
då en adult sågs vid lämplig biotop Kaninhol-
men, Drevviken 22 juni (Jan Hägg). Årets störs-
ta ansamling var hela 90 ex vid Högbytorpstip-
pen, Upplands-Bro 31 mars (Bo Hellberg).
 nIKlas WesteRMaRK 

Vittrut (Larus hyperboreus)
Ett fynd av två ungfåglar gjordes vid Högby-
torpstippen, Upplands-Bro 14.12–31.12 (Bo 
Hellberg, Anders Eriksson, Kalle Brinell m.fl.).
 nIKlas WesteRMaRK 

Kaspisk trut (Larus cachinnans)
I takt med att fågelskådare har lärt sig att 
känna igen kaspisk trut, samt bättre kamera-
prestanda, har fynden stadigt ökat sedan det 
första fyndet gjordes 2009. Fynd av kaspisk 

trut publiceras endast med fotografier som 
stödjer bestämningen. Rapportområdets första 
vårfynd gjordes på Horssten, Värmdö där en 
2K-fågel kortvarigt rastade 14 april (Peder Win-
ding, Rickard Flodin, Mathias Bergström). 

Höstfynd: 1 1K Horssten 30.7 (Anders Hag-
lund), 1 1K Skeppsbron, Stockholms ström 
12–18.8 (*Dirk Van Gansberghe, Alan Dalton, 
Johan Lind m.fl.), 1 1K Skeppsbron, Stock-
holms ström 2–12.12 (*Dirk Van Gansberghe, 
Alan Dalton m.fl.), 1 1K Högbytorpstippen, 
Upplands-Bro 6.12 (Kalle Brinell). På Gla-
dökvarnstippen i Huddinge har under hösten 
– från 1 september till 2 december – setts 
åtskilliga kaspiska trutar. Baserat på fotogra-
fier uppskattas antalet till fynd till sju, alla 
var ungfåglar (Petter Sundin, Ingemar Gard). 
Under året gjordes alltså 12 fynd. Nu finns 
totalt 28 fynd i rapportområdet.
 Måns gRundsten 

Silltrut (Larus fuscus)
Totalt har noterats ca 180 par (inklusive kolo-
nier på Fjäderholmarna och Gunnarstenarna), 
vilket är en ganska låg siffra sett i ett lite längre 
perspektiv. En försiktig gissning är att många 
par av takhäckande innerstadsfåglar samt 
många skärgårdsfåglar förblivit orapporterade, 
varför det totala antalet häckande silltrutar i 
rapportområdet bedöms landa på ca 250–300 
par. Många av kolonierna i skärgården har 
minskat eller övergetts. Stockholm hyser en 
ansenlig del av det svenska beståndet av sill-
trut av underarten fuscus och det vore värde-
fullt med en bättre rapportering av häckningar. 
Årets första var 2 ex vid Råstasjön 11 mars (Kai 
Månsson) och sista fynden var ett ex vid Åhol-
men, Fysingen 10 november (Maria Alsterlund) 

samt en ungfågel vid Nya tippen, Gladökvarn 
10 november (Petter Sundin).  
 andeRs Haglund 

Skräntärna (Hydroprogne caspia)
Ett rejält uppsving för arten jämfört med före-
gående år. 14 solitära par spridda i skärgården, 
framför allt i Värmdö kommun, gick till häck-
ning. Av dessa fick nio par tillsammans ut 19 
ungar (Claes Kyrk, Mats Gothnier, Jon Hess-
man). Årets första skräntärna sågs på Mörkö 
7.4 (Kåre Engberg) och sista observationen var 
1 ad +1 ung vid Broängarna 1.9 (Bo Hellberg).
 Måns gRundsten 

Kentsk tärna (Thalasseus sandvicensis)
Ett bra år för kentsk tärna, med många ob-
servationer framför allt kring Torö och Lands-
ort. Totalt ca 20 fynd av uppemot 35 individer. 
Bästa året sedan 2011, som var ett rekordår. 

Vår: 1 ex Torö 5.5 (Göran Andervass), 4 
ex str N Landsort 7.5 (Mats Olsson), 1 ad 
Landsort 22.5 (Håkan Granbohm). 

Höst: Från 10 juli till 19 augusti gjorde 
många observationer i området mellan Torö-
Nynäshamn-Landsort. Många har noterats 
som sträckande, men det är svårt att veta 
hur många individer som egentligen var 
involverade – lågt räknat kring 4–5, men det 
kan ha rört sig om uppemot 10–15 fåglar. 
I övrigt: 1 ad str S Havtornsudd, Gålö 1.9 
(Kimmo Kangasvieri ), 5 1K str S Landsort 
9.9 (Mikael Åsberg, Alan Dalton, Mattias 
Andersson), 2 1K str S Landsort 14.9 (Niklas 
Westermark, Per Åsberg), 2 ex str Landsort 
17.9 (Niklas Westermark), 1 ex str SV Lands-
ort 11.10 (Stefan Eriksson).
 Måns gRundsten 

Svarttärna (Chlidonias niger)
Endast två fynd av svarttärna gjordes i år. Ett 
av fynden är från Angarnsjöängen redan 20.4 
(Ari Määttä, Per Nolin), vilket är ett tangerat 
fenologiskt rekord för rapportområdet. Ett ex 
sågs från Brukets skidbacke, Järfälla 27.5 (Clas 
Cronlund). nIKlas WesteRMaRK 

Kustlabb (Stercorarius parasiticus)
Antalet par uppskattas till ca 20–30, utifrån 
observationer av par i lämplig häckmiljö. Årets 
första kustlabbar noterades som vanligt i må-
nadsskiftet mars/april, denna gång 3.4 sträck-
ande NO Torö (Göran Andervass). Den sista 
noterade kustlabben sträckte förbi Huvudskär 
24.9 (Rolf Nordin). Största summan var 12 
subad + 8 ad vid Horssten 18.8 (Anders Hag-
lund, Rickard Flodin). 

Inlandsfynd: 1 ex str NO Örnberget, 

En av årets kaspiska trutar, fotograferad 12 december på en av Stockholms kajer. 

Foto
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Aspudden 30.4 (Björn Phragmén), 1 ex str 
NO Ågesta 1.5 (Lasse Lööv), 1 ex str Vår-
bergstoppen 17.5 (Tomas Viktor), 2 ex str NV 
Lövholmen, Görvälns naturreservat 27.5 (Jan 
Cronlund). andeRs Haglund 

Alkekung (Alle alle)
En publikfriande alkekung sågs vid Stenstrand 
på Torö 31.3–2.4 (*Örjan Sjögren, m.fl.). Arten 
är långt ifrån årlig i rapportområdet.
 Måns gRundsten 

Sillgrissla (Uria aalge)
Häckningar rapporterades i vanlig ordning från 
Grän, Storskär och Gunnarstenarna. Den årliga 
ringmärkningen gav 240 pulli Grän, 71 pulli 
Gunnarstenarna, 55 pulli Storskär (Jan Ohls-
son, Claes Kyrk m.fl.). Beståndet vid Gunnar-
stenarna bedömdes ligga mellan 130 och 150 
par. Beståndsuppskattning från Grän och Stor-
skär saknas detta år, men märksiffror skvallrar 
om stora bestånd på Grän där över 150 adulta 
fåglar ringmärktes (Jan Ohlsson, Claes Kyrk). 
Vinterfynd saknas detta år, och sillgrisslefynden 
fördelar sig mellan 2 april och 29 oktober.
 andeRs Haglund 

Skogsduva (Columba oenas)
Det finns i år sju fynd av skogsduva från januari, 
varav de flesta får anses som tidiga vårfåglar. 
På våren noterades över 50 sträckande skogs-
duvor vid tre tillfällen. Från hösten finns fyra 
siffror på över 100 sträckande ex. Noteringen 
av 563 ex förbi Trolldalstippen 31 juli (Peter 
Lundberg) är extra anmärkningsvärd och en ny 
högstanotering av skogsduva för Stockholms 
rapportområde. Ett fynd finns från december 
månad. 

Vinter: 1 str S Havtornsudd, Gålö 6.1 (Kimmo 
Kangasvieri), 1 ex Stocksund 14.1 (Svante 
Söderholm), 1 ex Fysingen 20.1 (Mats Goth-
nier, Tomas Viktor, Sören Lindén), 1 ex Lovö 
prästgård 26.1 (Ola Jörnstedt), 1 ex Kristi-
nebergs slottspark, Kungsholmen 26.1–29.1 
(Per Thyrberg, Kerstin Wilton), 1 ex Eldgarnsö 
28.1 (Urpo Könnömäki), 2 ex str N Nicksta, 
Nynäshamn 30.1 (Arne Holmkvist), 1 ex Svan-
dammen, Nynäshamn 13.12 (Jan Nyström).

Sträckande, vår (>50 ex): 51 ex Mälarklip-
pan, Bromma 20.3 (Niklas Westermark), 70 
ex Sandasjön, Mörkö 2.4 (Johan Ehrlen), 59 
ex Lillsjöns skidbacke, Kungsängen 3.4 (Bo 
Hellberg). 

Rastande (>150 ex): 160 ex Skå Edeby, 
Färingsö 1.4 (Torbjörn Rosén). 

Sträckande, höst (>100 ex): 125 ex Svartsjö-
viken 15.10 (Jan Wernerman).
 nIKlas WesteRMaRK 

Ringduva (Columba palumbus)
Årets högsta sträcksiffror på hösten var 13 200 
ex Örudden, Torö 3 oktober (Roger Klasson) 
och 22 700 ex Örudden, Torö 4 oktober (Hans 
Norelius). 

Rastande (>1 000 ex): 1 500 ex Välstafälten, 
Tungelsta 14.4 (Ulf Johansson). 

Sträckande på våren (>1 000 ex): 2 257 ex 
Gåseborg, Järfälla 7.4 (Christer Forsberg, 
Dag Lanerfeldt, Bjarne Hallman m.fl.), 1 450 
ex Fysingen 7.4 (Niklas Westermark, Sören 
Bevmo, Björn Wester m.fl.), 1 065 ex Berg-
klobben, Harö 8.4 (Per Åsberg).  
 nIKlas WesteRMaRK 

Turturduva (Streptopelia turtur)
Under året gjordes ett fynd av turturduva på 
Landsort 10.6 (Bo Holst). Arten ses årligen i 
Stockholm, men endast med enstaka fynd.
 Måns gRundsten 

Turkduva (Streptopelia decaocto):
Som mest sågs fem fåglar i oktober vid Hertig 
Carls väg i Södertälje, som fortfarande är den 
enda pålitliga förekomsten i rapportområdet 
(Janne Oldebring, Stefan Clason, m.fl.). På 
Landsort sågs turkduva 13.5–6.8- Tillfälligt var 
det två fåglar, men någon häckning kunde ald-
rig konstateras (Yonas Ericsson, Bo Holst, Jan 
Ohlsson m.fl.). I övrigt gjordes skrala tio fynd 
under året. 

Vår: 1 ex str Mälarklippan, Bromma 8.4 (Nik-
las Westermark m.fl.), 1 ex str Harö, Värmdö 
8.4 (Per Åsberg), 1 ex Västerhaninge station 
18.5 (Arne Holmkvist), 1 ex Högalidsparken, 
Södermalm 4.6 (Johan Gelting). 

Sommar: 1 ex Fysingen 22.6 (Anders Tures-
son), 1 ex Björkby-Kyrkviken NR, Vallentuna 
9.7 (Bertil Björklund). 

Höst: 1 ex str Havtornsudd, Gålö, Haninge 
19.8 (Kimmo Kangasvieri ), 1 ex Solberga, 
Stockholm 9.9 (Bo Hallman), 1 ex str Örud-
den, Torö 29.9 (Göran Andervass), 1 ex 
Nynäshamn 24.10 (Jan Nyström, Roger 
Klasson). Måns gRundsten 

Slaguggla (Strix uralensis)
Så många observationer som i år har vi ald-
rig tidigare haft i rapportområdet. Det är inte 
osannolikt att det var samma uggla som sågs 
vid Karolinska institutet 30.1 (Anders Eriksson), 
vid Spökparken på Norrmalm 7.3 (Per Thyberg, 
Björn Phragmén m.fl.) och vid Uggleviken, Djur-
gården 30.4 (Jan Ytterberg, Dirk Van Gans-
berghe). Man kanske kan misstänka att det var 
samma uggla som sågs i november–december 
året innan kring Långholmen-Reimersholme. 
Det ropade en slaguggla i Trehörningsskogen, 

Österåker 8.4 (Jonas Myrenås, Didrik Vanhoe-
nacker) vilket bara har noterats ett fåtal gånger 
tidigare. En slaguggla sågs även vid Pålamalm 
21.1 (Fredrik Grahn). Minst 16 fynd föreligger 
nu i rapportområdet. Pålamalmsugglan var den 
fjärde som noterats söder om storstaden. 
 ulf JoHansson 

Lappuggla (Strix nebulosa)
Efter ett år utan fynd blev det nu fem fynd av 
sex fåglar, samtliga på senhösten. Alla note-
rades dock bara enstaka dagar. Noterbart är 
att observationen på Norra Järvafältet även 
dokumenterades av en kamera med rörelsede-
tektor (!). 

Södermanland: 1 ex Bylsjön, Tyresta 12.11 
(Kristoffer Söderlund), 1 ex E4:an 3 km N 
Järna trafikplats, Mikaelgården 19.11 (gnm 
Alex Roetemeijer), 1 ex Orhemsnäset, Fla-
tens naturreservat 2.12 (Lina Eriksson). 

Uppland: 2 ex Kårsta 11.11 (Dominique Forss-
man), 1 ex Tånglöt-Säby gård, Järvafältet 
22.11 (Peter Andersson, Nils Eng, Hanna 
Karlsson). ulf JoHansson 

Sparvuggla (Glaucidium passerinum)
Under årets fyra första månader rapportera-
des 20 ex, varav 15 spelande. Detta ligger i 
nivå med senare år. Fynden fördelade sig enligt 
följande: 1 ex Jutvreten 3.1 (Björn Kylefors), 
1 ex Tärnan, Segersäng 8.1–30.3 (Magnus Gl-
ennstål), 1 ex Ornö 12.1–26.4 (Ivan Glennstål, 
Magnus Glennstål), 1 ex Alhagen 13.1 (Göran 
Andervass), 2 ex Åvavägen 13.1–26.3 (Magnus 
Nilsson, Fredrik Grahn m.fl.), 1 ex Hagalund, 
Adelsö 14.1 (Mats Andersson, Linus Brobacke), 
1 ex Domarudden 20–21.1 (Peter Carlsson 
m.fl.), 1 ex Häringe 20.1 (Bosse Danielsson), 
1 ex Hacksta 21.1 (Ian Henhsaw, Jessica Slove 
Davidson), 1 ex Horssjöarna, Sjundaskogen 
25.1–11.4 (Johan Ehrlen m.fl.), 1 ex Vassviken, 
Magelungen 29.1 (Martin Jädersten), 1 ex Slät-
mossen, Lövsjön 1.2 (Magnus Glennstål), 1 ex 
Lövsjön 10.2–31.3 (Magnus Glennstål m.fl.), 1 
ex Kårstaskogen 18.2–12.4 (Aron Norrby, Kjell 
Eriksson), 1 ex Stora Alsjön 12.3–15.4 (Olle 
Wahlström m.fl.), 1 ex Skogvaktarkärret, Järva-
fältet 21–23.3 (Per Lundkvist m.fl.), 1 ex Norra 
Järvafältet 23–30.3 (Gustav Knall m.fl.), 1 ex 
Männö, Bornsjön 26.3 (Anders During), 1 ex 
Stora Harsjön, Tärnanområdet 14–15.4 (Viggo 
Norrby m.fl.). På hösten gjordes 15 fynd på lika 
många platser. Merparten utgjordes av enstaka 
obsar och till större delen på andra platser än 
på våren. ulf JoHansson 

Pärluggla (Aegolius funereus)
Tre obsar under året: 1 ex Scania Demo Centre, 
Tveta 7.2 (Mats Blomstedt), 2 ex Havtornsudd, 
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Gålö 20.10 (Kimmo Kangasvieri ), 1 ex Tärnan, 
Segersäng 3.11 (Magnus Glennstål).
 ulf JoHansson 

Jorduggla (Asio flammeus)
Endast 23 fynd gjordes under perioden 23.3–
20-10. Inga direkta indicier på häckning men 
två sommarfynd gjordes: 1 ex f.d. Kyrksjön, 
Grödinge 9.6 (Anders Forsberg, Ulf Modin, An-
ders Löfgren), 1 ex Ströms mad, Fysingen 30.6 
(Jukka Markkanen). ulf JoHansson 

Kungsfiskare (Alcedo atthis)
De senaste åren har varit mycket goda för 
kungsfiskare, så även detta år med 30 fynd. Det 
var en kraftig övervikt för Södertörn och Söder-
tälje. Någon häckning har hittills inte konsta-
terats i rapportområdet så vitt det är känt. Ett 
intressant fynd gjordes dock av en ung hanne 
som ringmärktes vid Älviken, Nynäshamn 29.7 
(Thord Fransson, Thomas Fransson, Inger 
Fransson). Följande fynd avser långstannande 
fåglar: 1–2 ex Alhagen 1.1–21.3, 1 ex Orlångsån, 
Ågesta 1.1–25.2, 1 ex Follbrinksströmmen, Ty-
resö slott 2.1–9.2, 1 ex Torpaviksdiket, Söder-
tälje 7.1–7.3, 2 ex Sigtunaån, Gnesta 8.1–1.2, 1 
ex Svärdsund 14.1–4.2, 1 ex Alhagen 1.9–26.12, 
1–2 ex Follbrinksströmmen 5.10–31.12, 1–2 ex 
Ingarö kyrka 12.11–26.12.  ulf JoHansson 

Biätare (Merops apiaster)
Ett fynd gjordes av två fåglar som sträckte åt V 
vid Stenstrand, Torö 12 maj (Thomas Fransson). 
Detta är det 22:a fyndet i rapportområdet.
 ulf JoHansson 

Härfågel (Upupa epops)
En fågel sågs och hördes spela vid Loppängar-
na, Muskö 27.4 (Lars Vaste Andersson). Första 
fyndet sedan 2015.
 ulf JoHansson 

Tretåig hackspett (Picoides tridactylus)
Årets enda fynd, en hona, gjordes vid Bylsjön i 
Tyresta nationalpark 17.11 (Kimmo Kangasvie-
ri ). Kan det möjligen ha varit samma hona som 
sågs här 2016 och har undgått att bli upptäckt 
i över två års tid? Omöjligt är det inte, med 
tanke på hur svårfunnen arten kan vara i dessa 
vidsträckta skogar. Fynden har minskat be-
tydligt under en längre tid, och åren 2014 och 
2017 gjordes inga alls i hela rapportområdet. 
Historiskt sett har Tyresta haft nästan årliga 
observationer av tretåig hackspett sedan 1940-
talet, förutom ovanstående undantag. På 1970-
talet fanns här troligen upp till tre revir.
 ulf JoHansson 

Tornfalk (Falco tinnunculus)
Sex säkerställda häckningar har rapporterats 
in. Det är ett lågt antal, men i linje med de se-
naste 5–6 åren då 6–9 häckningar rapporterats 
in årligen. I januari och februari rapporterades 
tio tornfalkar från nio lokaler. Detta är i under-
kant av normalt, men identiskt med fjolåret. I 
december gjordes fyra fynd av fem tornfalkar. 
Höststräcket var bra, till skillnad mot föregå-
ende år. På Landsort räknades inte mindre än 
271 sträckande tornfalkar in mellan 5.8 och 
6.10. Den högsta dagssumman, och tillika en 
rekordnotering, var 145 ex som passerade 14.9 
(Niklas Westermark, Per Åsberg m.fl.). Endast 
Falsterbo, Skåne producerade högre siffror i 
Sverige 2018. Även höststräcket vid närbelägna 
Örudden, Torö var gott med totalt 163 ex (Per 
Erik Pershagen m.fl.). Intressant är att även Ör-
udden var bemannad 14.9, men där räknades 
inte fler än 12 sträckande tornfalkar. Falkarna 
måste ha gått i en smal korridor över Landsort. 
 JoHan WallIn 

Aftonfalk (Falco vespertinus)
Det gjordes fyra fynd av aftonfalk under året, 
ett väsentligen normalt uppträdande i rapport-
området. Alla fynd: 1 hona Suderskärgården, 
Värmdö 13.5 (Martin Bergström), 1 hona Björk-
by-Kyrkviken NR, Vallentuna 28.5 (Bertil Björk-
lund), 1 ad hanne str N Landsort 25.6 (Mikael 
Åsberg), 1 ex Alhagen, Nynäshamn 26.8 (Tho-
mas Strid, Tiina Laantee).
 Måns gRundsten 

Stenfalk (Falco columbarius)
Inga fynd under vintermånaderna detta år. Vid 
Örudden, Torö sträckte 15 stenfalkar under 
hösten (Jan Ohlsson, Per Erik Pershagen m.fl.) 
och på Landsort ännu bättre med 25 ex (Niklas 
Westermark, Per Åsberg m.fl.). Det är det hög-
sta antalet sedan 2012. JoHan WallIn 

Lärkfalk (Falco subbuteo)
Fem häckningar kunde med säkerhet faststäl-
las. Det är ett lågt antal. Normalt noteras ett 
tiotal häckningar. Vid Örudden, Torö noterades 
46 ex sträckande under hösten. Detta är ett 
gott antal, men inte på någon rekordnivå.
 JoHan WallIn 

Törnskata (Lanius collurio):
Året bjöd inte på några avvikelser i fyndmönst-
ret för arten. Observationer löper från 1 maj till 
21 september. sebbe nIlsson 

Varfågel (Lanius excubitor)
Efter tre år av höga antal övervintrande varfågel 
så var det mer normala siffror 2018. Uppskatt-
ningsvis inrapporterades 60 ex vid nästan lika 
många lokaler under årets första två vintermå-
nader. December bjöd på ett drygt 30-tal ob-
servationer av varfågel. sebbe nIlsson 

Sommargylling (Oriolus oriolus):
Sex fynd är att ses som normalt för arten i rap-
portområdet. 

Alla fynd: 1 ex Apelviksholme, Gålö 12.5 
(Kimmo Kangasvieri ), 1 ex str Landsort 19.5 
(Niklas Westermark), 1 ex Herrhamra, Torö 
19.5 (Roger Mellroth) – det skulle kunna 
vara samma individ som sågs vid Landsort 
samma dag, 1 ex Sandemar 20.5 (Conny 
Sjögren), 1 ex Tibbleviken, Upplands-Bro 
21.5 (Ari Määttä, Henrik Johansson, Robert 
Bünsow), 1 ex Nockeby, Bromma 5.7 (Rolf 
Vestberg). sebbe nIlsson 

Svartkråka (Corvus corone corone):
Totalt nio fynd under året, vilket är flest sedan 
2011. 

Vår: 1 ex str Landsort 28.4 (Raul Vicente, 
Niklas Westermark, Caroline Sjöström), 1 ex 
Herrhamra, Torö 28.4 (Roger Mellroth), 1 ex 
Runmarö, Värmdö 4.5 (Anders Haglund). 

Höst: 1 ex Årsta säteri, Haninge 14.8–29.12 
(Roger Kaufmann, Marie Teilmann m.fl.), 1 ex 
Mastområdet, Lovön, Ekerö 27.8 (Sven-Erik 
Schultzberg), 1 ex Almlunda, Adelsö, Ekerö 
22.10 (Hans Kåsjö), 1 ex Betlehem, Lovön, 
Ekerö 26.11 (Carl Magnus Strömbeck), 1 ex 
Söders fågelbar, Södermalm 27.11 (Britt-
Marie Seibold), 1 ex Krögarvägen, Fittja, 
Botkyrka 7.12 (Hasse Ekman). 
 Måns gRundsten 

Svartmes (Periparus ater)
Smärre rörelser av svartmes kunde konstateras 
under oktober med observationer vid ett flertal 
lokaler. sebbe nIlsson 

Tofsmes (Lophophanes cristatus)
Fynd av minst två tofsmesar från Landsort 
under andra delen av året är ovanligt för den 
annars mycket lokaltrogna och icke flyttnings-
benägna arten. Även från 2017 finns observa-
tioner från ön. sebbe nIlsson 

Skäggmes (Panurus biarmicus)
Under året har fynd gjorts från elva loka-
ler under häckningstid. Från två av dessa 
har ungfåglar observerats, nämligen från 
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Angarnsjöängen och Broängarna, Upplands-
Bro. Vinterfynd av skäggmes har rapporterats 
från 18 lokaler. sebbe nIlsson 

Trädlärka (Lullula arborea)
Endast ett vinterfynd av trädlärka: 1 ex Troll-
dalstippen, Lidingö 1–31.12 (Peter Lundberg 
m.fl.). Att göra en bedömning av antalet revir-
hävdande trädlärkor är en något vansklig upp-
gift men en uppskattning ger ett något lägre 
antal än under senare år, 85 par vid 65 lokaler. 
De flesta rapporter är från Haninge, Vallentuna, 
Sigtuna samt Värmdö vilket är ett mönster som 
går igen från tidigare år. sebbe nIlsson 

Sånglärka (Alauda arvensis)
Fyra fynd under vintertid: 1 ex Landsort 9.2 
(Roger Öhman, Anders Vestlund), 1 ex Brom-
makullarna 1.12 (Niklas Westermark, Per Ås-
berg), 1 ex Högbytorpstippen, Upplands-Bro 
14.12 (Nils-Olof Jerling), 1 ex Barkarby flygfält, 
Järfälla 29.12 (Ruben Sven Eric Swanqvist). 
Förekomst av ett större antal rastande sånglär-
kor vid ett flertal lokaler under sista veckan av 
mars. sebbe nIlsson 

Berglärka (Eremophila alpestris)
Berglärka är en ovanlig gäst i vårt område, året 
förärades med två fynd av tre individer. Samt-
liga fynd: 2 ex str Harö, Värmdö 7.4 (Per Ås-
berg), 1 ex Trolldalstippen, Lidingö 22–31.12 
(Tomas Carlberg, Johan Carlberg m.fl.). 
 sebbe nIlsson 

Korttålärka (Calandrella 
brachydactyla)
En korttålärka rastade vid Sydudden, Landsort 
12 maj (Bo Holst, Yonas Ericsson, Jan Ohlsson). 
Rapportområdets 16:e fynd och endast det 
femte under de senaste tio åren.
 sebbe nIlsson 

Backsvala (Riparia riparia)
Även för år 2018 har Bengt Legnell gjort en om-
fattande inventering av häckplatser av backsva-
la i rapportområdet. Sammanlagt har det vid 
tio platser konstaterats häckning av arten: Ca 
20 par Bommersvik, Nykvarn, ca 75 par Under-
ås, Södertälje, 40–50 par Pålamalm, Botkyrka, 
ca 15 par Hanvedsmossen, Botkyrka, 60–80 
par Södertörns Ryttarcenter, Nynäshamn, 250 
par Löten, Ekerö, 20–40 par Eke grus, Sigtuna, 
40–50 par Svevias anläggning, Arlanda, Sig-
tuna, Ca 14 par NCC:s anläggning, Arlanda, 
Sigtuna, 50–80 par Toresta, Upplands-Bro. 
Backsvalan har minskat dramatiskt under det 
senaste decenniet. sebbe nIlsson

Ladusvala (Hirundo rustica)
Ett tidigt fynd från Huvudskär 7.4 (Mats Goth-
nier, Kimmo Kangasvieri m.fl.). Stora antal 
sträckte och rastade vid Angarnsjöängen under 
slutet av augusti och början av september.
 sebbe nIlsson 

Hussvala (Delichon urbicum)
Ett tiotal fynd under andra halvan av september 
vilket kan ses som relativt sent. Årets sista ob-
servation kommer från Ågesta 6–7.10 (Magnus 
Croon, Bo Holst m.fl.).
 sebbe nIlsson 

Rostgumpsvala (Cecropis daurica)
Det är hela sju år sedan rostgumpsvala obser-
verades i Stockholm. Men i år sågs ett ex kort-
varigt vid Ströms mad, Fysingen 4.5 (Per As-
pegren, Anita Karlén, Anders Hellgren). Tionde 
fyndet i rapportområdet.
 sebbe nIlsson 

Busksångare (Acrocephalus 
dumetorum)
Ett mer normalt uppträdande efter flera år i rad 
med höga fyndantal. Totalt tio busksångare no-
terades mellan 24 maj och 25 juni. Inga häck-
ningsindicier. 

Alla fynd: 1 ex ringm Landsort 24.5 (Chris 
Sharpe, Kay Collister), 1 ex Nåttarö 26.5 
(Gunnar Dolk), 1 ex Ekholmen 26.5 (*Hasse 
Ekman, Cecilia Johnsson), 1 ex Ågesta 31.5 
(Lasse Lööv, Göran Andervass), 1 ex Hors-
sten 3–10.6 (Anders Haglund m.fl.), 1 ex 
Lövstaåns utlopp, Garnsviken, Sigtuna 9.6 
(Ingemar Johansson), 1 ex Sandemar 10.6 
(Tomas Saxgård), 1 ex Björkby-Kyrkviken, 
Vallentuna 10.6 (Bertil Björklund),1 ex Fåg-
larö, Österåker 19.6 (Hasse Ivarsson), 1 ex 
Brottby, Vallentuna 25.6 (Ante Strand).
 Måns gRundsten 

Sibirisk gransångare (Phylloscopus 
collybita tristis)
Fem fynd är ganska normalt men klart färre 
än de 16 som gjordes året innan. Två av dessa 
gjordes på våren och bägge fåglarna påträffa-
des sjungande. Totalt finns elva vår-försommar-
fynd av 12 fåglar och av dessa har sex individer 
hörts sjunga. 

Södermanland:1 ex sjungande Landsort 
19.5 (Niklas Westermark), 1 ex ringmärktes 
Landsort 30.9 (Chris Sharpe, Kay Collister, 
Liam Martin), 1 ex Landsort 13.10 (Liam Mar-
tin, Didrik Vanhoenacker). 

Uppland: 1 ex sjungande Horssten 12.5 
(Ola Sångberg), 1 ex Horssten 2.11 (Anders 

Haglund, Raul Vicente, Didrik Vanhoenacker 
m.fl.).
 ulf JoHansson 

Kungsfågelsångare (Phylloscopus 
proregulus)
Fyra fynd gjordes detta år. Ett av dem (Östra 
Styran) var ett inlandsfynd, vilket är mycket 
ovanligt. Efter 2010 har antalet per år legat 
inom intervallet 0–4 ex. 

Alla fynd: 1 ex Landsort 12.10 (Fredrik Fors-
berg, Fredrik Lysell, Anton Nytén), 1 ex Hors-
sten 11.10 (Anders Haglund), 1 ex Horssten 
12.10 (Anders Haglund, Måns Grundsten, 
Niklas Westermark m.fl.), 1 ex. Östra Styran 
17.10 (Magnus Glennstål). ulf JoHansson 

Tajgasångare (Phylloscopus inornatus)
Höstens första tajgasångare noterades på Run-
marö 5.9 (Anders Haglund), vilket är nytt feno-
logirekord med tre dagar. Fram till 15.10 gjor-
des totalt 29 fynd av 33 fåglar, vilket befäster 
trenden av ett ökat uppträdande. De senaste 
fyra åren är de bästa någonsin. Ytterskärgår-
den dominerar inte fyndbilden lika starkt som 
vanligt, men totalt 11 ex på Landsort och 6 ex 
på Horssten är ingen annan lokal i närheten av. 
Aldrig tidigare har det noterats så många fåg-
lar på fastlandet som denna höst, inte mindre 
än 14 ex. Vid exempelvis Östra Styran sågs två 
ex samtidigt 11–13 oktober (Magnus Glennstål 
m.fl.). 

Övriga fynd: Södermanland: 1 ex Alhagen 7.9 
(Joakim Boman), 1 ex Lännåkersviken 9.9 
(*Johan Nilsson m.fl.), 1 ex Huvudskär 16.9 
(Tomas Viktor m.fl.), 1 ex Orhems båtklubb, 
Flatens naturreservat 23.9 (Göran Knutas), 
1 ex Östra Styran 24.9 (Magnus Glennstål), 
1 ex Alby friluftsgård, Tyresö 28.9 (Gösta 
Reiland), 1 ex Hammarbybacken 29–30.9 
(Örjan Sjögren m.fl.), 1 ex Sickla Strand 
3.10 (Johan Svedberg), 1 ex Hasselbacken, 
Alhagen 12–14.10 (Jan Nyström m.fl.), 1 ex 
Follbrinksströmmen, Tyresö slott 12–13.10 
(*Torsten Elfhag, Ingo och Barbara Leibiger), 
1 ex Solberga 14–15.10 (*Teet Sirotkin m.fl.). 
Landsort: 1 ex ringmärktes Bredmar 7.9 
(Chris Sharpe, Kay Collister), 1 ex Södra lun-
den 8.9 (Mikael Åsberg), 1 ex Landsorts fyr 
8.9 (Alan Dalton), 1 ex Bredmar 24.9 (Chris 
Sharpe, Kay Collister, Håkan Granbohm), 
1 ex Våta vägen 30.9 (Niklas Westermark, 
Rasmus Elleby), 1 ex str N Norrudden 2.10 
(Niklas Westermark), 1 ex Norrudden, 
Landsort 2.10 (Niklas Westermark, Mikael 
Åsberg, Håkan Granbohm), 1 ex Norrhamn 
5.10 (Tomas Saxgård), 1 ex ringmärktes 
Bredmar 11.10 (Chris Sharpe, Kay Collister), 
1 ex Sommarkyrkan 12.10 (Fredrik Forsberg), 
1 ex Landsorts fyr 13–14.10 (Teet Sirotkin 
m.fl.).
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Uppland: 3 ex Horssten 8.9 (Anders Hag-
lund, Olof Ramel, Oscar Carheden m.fl.), 1 
ex Gåseborg, Järfälla 23.9 (Dag Lanerfeldt), 
1 ex Enebyberg 5–7.10 (Micke Johansson 
m.fl.), 2 ex Horssten 11.10 (Anders Hag-
lund), 1 ex Horssten 12.10 (Per Åsberg). 
 ulf JoHansson 

Bergtajgasångare (Phylloscopus 
humei)
Rapportområdets fjärde fynd av arten gjordes 
på Horssten 20.10 (Anders Haglund, Mathias 
Bergström, Anders Sennmalm m.fl.). De tidi-
gare fynden härrör från Läskär 1996, Horssten 
2011 (2 ex) och Landsort 2014.
 ulf JoHansson 

Lundsångare (Phylloscopus 
trochiloides)
Totalt gjordes tolv fynd varav sju på Landsort. 
Där kunde även en häckning konstateras i och 
med att ruvfläckar på en ringmärkt individ no-
terats (Chris Sharpe, Kay Collister, Kenth Nils-
son m.fl.), vilket var den sjunde i ordningen 
i rapportområdet. Ett ovanligt höstfynd 24.9 
(Chris Sharpe, Kay Collister m.fl.) är det näst 
senaste som gjorts. 

Övriga fynd: Södermanland: Totalt 4 ex ring-
märktes på Landsort 10.5, 11.5, 29.5 samt 
1.6 (Chris Sharpe, Kay Collister), 1 ex San-
demar 11.5 (Conny Sjögren, Fredrik Grahn), 
1 ex Huvudskär 26.5 (Patrik Sieurin), 1 ex 
Biskopsön 9.6 (Per Lindgren), 1 ex Bredäng 
16–17.6 (Håkan Lavebratt m.fl.), 1 ex Skjut-
banan, Landsort 16.7 (Bertil Johansson).

Uppland: 1 ex Horssten 10.5 (Anders Hag-
lund, Mathias Bergström, Tobias Ljungquist 
m.fl.). ulf JoHansson 

Trastsångare (Acrocephalus 
arundinaceus)
Trastsångaren har en stabil förekomst i rap-
portområdet. 13 sjungande fåglar är i paritet 
med de närmast föregående åren. Fem fåglar 
höll revir en vecka eller mer. Noterbart är att 
ingen säker obs gjordes vid Fysingen, som an-
nars varit den mest pålitliga lokalen under det 
senaste decenniet.

Södermanland: 1 ex Lövsjön 27.5–2.6 (Mag-
nus Glennstål), 1 ex Boviken, Mörkö 28.5 
(Anders Löfgren m.fl.), 1 ex Viltvattnet, 
Erstavik 17.6 (Johan Svedberg, Thomas Jans-
son). 

Alla fynd: Uppland: 1 ex Ölsta tegel-
damm, Väntholmsviken 4.5 (Bo Thoor, Gigi 

Sahlstrand), 2 ex Säbysjön, Järvafältet 12.5–
1.6 (Tomas Wikberg, Johan Wallin m.fl.), 
1 ex Svartsjöviken 15.5–5.6 (Kjell Häggvik, 
Urpo Könnömäki m.fl.), 1 ex Njursta holme, 
Edssjön 20.5–6.6 (Germund Kadin), 1 ex 
Askare hage, Garnsviken, Sigtuna 21.5–17.6 
(Ingemar Johansson), 1 ex Angarnsjöängen 
23–26.5 (Mats Gothnier m.fl.), 1 ex Ravalen, 
Järvafältet 25–29.5 (Rolf Gäfvert m.fl.), 1 ex 
Marängsån, Sigtuna 31.5–9.6 (Anders Tures-
son m.fl.), 1 ex Solsta, Frösunda k:a 24–25.6 
(Micke Johansson m.fl.). ulf JoHansson 

Gräshoppsångare (Locustella naevia)
Totalt 50 sjungande individer innebär det näst 
sämsta resultatet sedan 2002. Tendensen är 
fortsatt vikande. En majoritet av obsarna var 
ströfynd, och max 13 individer rapporterades 
sjunga mer än ett dygn. De bästa lokalerna 
var Norra Fysingen, Vadadalen och Garnsviken 
(Sigtuna) med tre ex var; låga siffror jämfört 
med tidigare år.  ulf JoHansson 

Flodsångare (Locustella fluviatilis)
Antalet sjungande flodsångare har böljat upp 
och ner genom historien. Årets åtta sjungan-
de individer är något i underkant sett till den 

Bergtajgasångare fotograferad på Horssten 20 oktober. 
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senaste 30-årsperioden och en bra bit från re-
kordåren 2013–14 (max 28 ex). 

Alla fynd: Södermanland: 1 ex Skarlunda 
kärr, Södertälje 29.5–12.6 (Anders Kron-
hamn m.fl.), 1 ex Näsängen, Muskö 1.6 
(Bengt Jonsson), 1 ex Sibble, Grödinge 2.6 
(Anders Löfgren). 

Uppland: 1 ex Södra viken, Fysingen 19.5–1.6 
(Anders Turesson m.fl.), 1 ex Holmen, Sig-
tuna 25.5 (Rikard Henricsson), 1 ex Skarn-
holmens ängar, Färingsö 2–8.6 (Kjell Hägg-
vik m.fl.), 1 ex Pumphus Älvnäs, Ekerö 4.6 
(Peter Gråd), 1 ex Ströms mad, Fysingen 21.6 
(Anders Eriksson).
 ulf JoHansson 

Vassångare (Locustella luscinioides):
Fem fynd är jämte åren 2014 och 2016 tangerat 
rekord. En uppgång har noterats under de se-
naste fem åren. Innan dess hördes aldrig fler än 
två ex något år. Dock finns inga rapporter från 
de normalt mest pålitliga lokalerna Garnsviken 
och Fysingen. 

Alla fynd: Södermanland: 1 ex f.d. Kyrksjön, 
Grödinge 8–9.5 (Anders Löfgren, Tomas 
Saxgård m.fl.), 1 ex Östra Styran 20–24.5 
(*Jeanette Lindkvist m.fl.). 

Uppland: 1 ex Angarnsjöängen 7–21.5 (Per 
Norlin m.fl.), 1 ex Hemmesta sjöäng 10.6 
(*Tom Arnbom, Peter Olsson), 1 ex Jägarkul-
len, Järvafältet 9–16.7 (Johan Wallin m.fl.).
ulf JoHansson 

Höksångare (Sylvia nisoria):
Ett mycket dåligt år för höksångaren. Häck-
ningar eller troliga häckningar har rapporterats 
nästan alla år sedan 1960-talet. I år finns ingen 
sådan rapporterad. Två sjungande hannar på 
Långviksskär kan räknas som de enda statio-
nära fåglarna. Inga rapporter föreligger på de 
närliggande öarna Hesskär och Hummelskär 
som hyst arten under de senaste åren. Det har 
inte heller funnits några revirhållande fåglar på 
Landsort detta år. Där har arten tidigare varit 
regelbunden sedan lång tid tillbaka. Dock ring-
märktes sex fåglar på ön. Flera andra öar där 
arten har häckat tidigare, t.ex. Utö och Bullerö, 
saknar helt obsar under senare år. 

Alla fynd: Södermanland: 1 2K Östra Styran 
25.5 (Göran Andervass), 2 ex Långviksskär 
6.6 (Per Lindgren). Landsort: 6 ringmärkta 
fåglar: 1 ex 30.5, 23.6, 15–16.8, 22.8, 25.8, 
4.9 och slutligen 3.10 (Chris Sharpe, Kay 
Collister m.fl.). 

Uppland: 1 ex Horssten 29.5 (Anders Hag-
lund), 1 ex Horssten 10.6 (Anders Haglund, 
Rickard Flodin). ulf JoHansson 

Brandkronad kungsfågel (Regulus 
ignicapilla)
Fram till 2015 fanns bara 21 fynd i rapportom-
rådet. Aldrig hade fler än tre fynd gjorts under 
något enskilt år. Så kom 2016 med 8 fynd och 
2017 med 13 fynd och den första konstaterade 
häckningen. Med fem fynd 2018 kom en mindre 
paus i den förväntade expansionen i våra trak-
ter. Ett par observerades med bomaterial flera 
gånger vid Askare hage, Munsö 10.5–3.6 (Kjell 
Häggvik, Urpo Könnömäki m.fl.). Hur detta 
häckningsförsök avlöpte är dock okänt. 

Övriga fynd: 1 hanne Tremaskogen, Utö 
15.4 (Petter Simonsson), 1 hanne Skogs-
kyrkogården 3–9.5 (Magnus Croon m.fl.), 1 
ex ringmärkt Landsort 24.6 (Chris Sharpe, 
Kay Collister), 1 ex Landsort 8.9 (Mattias 
Andersson, Mikael Åsberg).  ulf JoHansson 

Gärdsmyg (Troglodytes troglodytes)
Även detta år sattes ett nytt rekord när det gäl-
ler antalet övervintrande gärdsmygar. Under 
årets första vintermånader inrapporterades 
inte mindre än dryga 500 ex från 350 lokaler. 
Även december höll ett ovanligt högt antal, 
med 270 ex på 160 lokaler. sebbe nIlsson 

Rosenstare (Pastor roseus)
För första gången sedan 2001 gjordes ett fynd 
av en gammal rosenstare i Stockholm. Det var 
en grann hanne som visade upp sig på efter-
middagen 7.6 i Bergianska trädgården, Norra 
Djurgården (Ola Jörnstedt m.fl.). Nionde fyndet 
i rapportområdet. Måns gRundsten 

Ringtrast (Turdus torquatus)
Vårens fynd ligger samtliga inom april månad, 
vilket är ovanligt då maj brukar stå för en del av 
observationerna. Endast ett höstfynd gjordes 
– det var en ungfågel på Landsort 13.10 (Bertil 
Johansson, Jan Ohlsson m.fl.). Det totala an-
talet fynd landar på 4, av 53 individer. Detta 
utgör det högsta antalet fynd någonsin i rap-
portområdet. 

Observationer kommunvis under våren: 
Södertälje: 1 ex Örsta, Mörkö 16.4 (Alex Roe-
temeijer). Nynäshamn: 1 hanne Landsort 7.4 
(Bo Holst), 1 hanne Herrhamra ängar, Torö 
15.4 (Thomas Fransson m.fl.), 1 ex Lands-
ort 16.4 (Mats Bergström), max 3 ex Kalvö, 
Alhagen 16.4–17.4 (Roger Klasson, Mats 
Jansson m.fl.), 1 hanne Nicksta 17.4 (Arne 
Holmkvist), 1 ex Landsort 21.4 (Christian 
Löwbeer), 1 hanne Landsort 28.4 (Bo Holst). 
Botkyrka: 2 ex Botkyrkabacken 16.4 (Per Erik 
Pershagen). Haninge: 1 ex Huvudskär 12.4 
(Per Åsberg m.fl.), 1 str Havtornsudd, Gålö 
13.4 (Kimmo Kangasvieri ). 2 ex Gruvbyn, 
Utö 15.4 (Petter Simonson), 1 ex Bastukul-
len, Utö 15.4–17.4 (Petter Simonsson m.fl.), 

1 ex Gruvbyn, Utö 21.4 (David Kihlberg 
m.fl.), 2 ex Stentäppmalmen, Utö 28.4 
(Petter Simonsson), 1 ex Nederbygärdet, 
Utö 30.4 (Petter Simonsson). Tyresö: 3 
ex Petterboda 15.4 (Ronny Högström). 
Nacka: 2 hannar Överby, Erstavik 16.4 (Per 
Lindström), 1 hanne Viltvattnet, Erstavik 
17.4 (Lars Johansson) och troligen samma 
individ 18.4 vid Strandängen (Per Lindström, 
Margita Lindström), 3 ex Överby, Erstavik 
28.4 (Thomas Jansson, Göran Knutas). 
Stockholm: 1 hanne Hästa gård, Järvafältet 
13.4 (Ari Määttä m.fl.), 1 ex Vårbergstoppen 
19.4 (Tomas Viktor).fl.), 1 hanne Årstafäl-
tet 24.4–26.4 (Linus Brobacke m.fl.), 1 ex 
Vårbergstoppen 25.4 (Tomas Viktor), 1 ex 
Farstanäset 28.4 (Mattias Bovin). Ekerö: 1 
hanne Lovö kyrkängar 16.4 (Per Lönnborg 
m.fl.). Lidingö: 1 ex Ekholmsnäs gård 9.4 
(Carl-Johan Mannheim), 1 hanne Ekholms-
näsbacken och Trimer 9.4–11.4 (Mikael 
Theander m.fl.), 1 hanne funnen död Östra 
Rudboda 16.4 (Gunnar Brantås). Värmdö: 1 
ex Löknäs, Vindö 16.4 (Marianne Gemsjö), 
2 ex Harö by 16.4–17.4 (Per Åsberg), 1 ex 
Horssten 29.4 (Johan Södercrantz m.fl.). 
Järfälla: 2 ex Molnsättra, Järvafältet 15.4 
(Johan Wallin). Sollentuna: 1 hanne Boda 
äng, Järvafältet 15.4 (Mats Weiland). 
Upplands-Bro: 1 hanne Broängarna 16.4 (Ari 
Määttä), 1 ex Broängarna 29.4 (Ulf L Lars-
son). Upplands Väsby: 1 hanne Antuna gård, 
Edssjön 15.4 (Maria Hallman, Bo Hallman), 1 
ex Löwenströmska, Fysingen 25.4–26.4 (Ari 
Määttä, Anders Eriksson m.fl.). Österåker: 1 
ex Nolviksfälten, Ljusterö 14.4 (Dag Laner-
feldt), 1 hanne Edö ö 28.4 (Fingal Gyllang). 
 sebbe nIlsson 

Björktrast (Turdus pilaris)
Större antal rastande eller sträckande björk-
trast har inrapporterats under främst oktober 
från ett flertal lokaler. Den största enskilda an-
samlingen är från Ågestasjön, där 1 500 ex ras-
tade 4.10 (Bo Holst). sebbe nIlsson 

Rödvingetrast (Turdus iliacus)
Det gjordes 18 fynd av 27 ex under januari och 
februari. I december bjöds på sammanlagt 16 
fynd av 25 individer. Totalt sett en relativt hög 
antal vinterfynd. Fynden är spridda över rap-
portområdet.  sebbe nIlsson 

Taltrast (Turdus philomelos)
Sammanlagt fyra vinterfynd: 1 ex Ågestasjön 6.1 
(Magnus Croon, Rikard Liljeblad), 1 ex Hors-
sten 10.12 (Anders Haglund), 1 ex Huvudskär 
15.12 (Göran Arstad), 2 ex Skäret, Lännåkers-
viken 15.12–22.12 (Kimmo Kangasvieri, Johan 
Nilsson).
 sebbe nIlsson 
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Dubbeltrast (Turdus viscivorus)
Huvuddelen av de övervintrande dubbeltras-
tarna fanns att beskåda i två kommuner, Ekerö 
med närmare 20 ex på drygt 10 lokaler och 
Upplands-Bro med 12 ex på 6 lokaler. I övrigt 
har endast 8 ex vid 7 lokaler inrapporterats, vil-
ket är ett relativt lågt antal. 

Januari–februari: 1 ex Hässelby slott, Stock-
holm 1.1 (Dag Lanerfeldt), 1 ex Nämdö, 
Värmdö 13.1 (Per Lindgren), 1 ex Vissvass, 
Tyresö 13.1–12.2 (Håkan Karlsson m.fl.), 1 ex 
Ankarudden, Torö 21.1 (Fredrik Grahn), 1 ex 
Bergianska trädgården, Stockholm 29.1–3.2 
(Björn Lindkvist m.fl.), 1 ex Gålö havsbad, 
Haninge 10.2 (Gunnel Forsström, Jan-Erik 
Eklund), 2 ex Hammersta, Nynäshamn 16.2 
(Daniel Andersson, Victoria Bazyukina). 

December: Totalt 12 ex i Upplands-Bro. 
Ekerö bjöd på fynd från tre lokaler och i 
övrigt sågs dubbeltrast enligt följande: 1 ex 
Solbo, Tumba 11.12 (Anders Löfgren), 1 ex 
Skepptuna, Sigtuna 27.12 (Micke Johans-
son). sebbe nIlsson 

Rödhake (Erithacus rubecula)
Liksom 2017 har ett stort antal rödhakar över-
vintrat i vårt rapportområde. Under januari 
och februari är cirka 155 ex från 135 lokaler 

inrapporterade och ett liknande antal, 150 ex 
från 115 lokaler, från december månad.
 sebbe nIlsson 

Blåhake (Luscinia svecica)
Fyra fynd i inlandet under våren: 1 ex Angarn-
sjöängen 10.5 (Karl-Gustav Sjölund), 1 funnen 
död Uttran, Botkyrka 13.5 (Nicklas Nilsson), 1 
ex Årstalunden, Södermalm 13.5 (Per Thyberg 
m.fl.), 2 ex Ströms mad, Fysingen 31.5 (Anders 
Turesson). Det är en normal fyndbild under 
hösten, med den sista observationen 7 oktober.
 sebbe nIlsson 

Näktergal (Luscinia luscinia)
Fyra fynd under de sista dagarna av april, vilket 
ter sig att bli mer regelbundet. Fem lokaler höll 
ett flertal sjungande näktergalar: 25 ex Fysing-
en, 15 ex Svartsjöviken, 10 ex Skarnholmen, Fä-
ringsö, 10 ex Landsort, 9 ex Broängarna. 
 sebbe nIlsson 

Sydnäktergal (Luscinia megarhynchos)
En vackert sjungande sydnäktergal kunde av-
njutas vid Viksjö golfbana, Järfälla 17–20.6 

(Ragnar Lagerkvist m.fl.) Detta utgör det sjätte 
fyndet i vårt rapportområde. Det var hela 24 
år sedan en sydnäktergal kunde höras sjunga; 
en fågel höll till vid Lissmasjön, Huddinge i juni 
1994. sebbe nIlsson 

Tajgablåstjärt (Tarsiger cyanurus)
En hona ringmärktes på Landsort 15.5 (Chris 
Sharpe, Kay Collister). Totalt uppgår anta-
let fynd nu till åtta, varav tre är gjorda under 
våren. Landsort ståtar med fem fynd, i övrigt är 
tajgablåstjärt observerad på Sandhamn, Hors-
sten och Huvudskär. sebbe nIlsson 

Halsbandsflugsnappare (Ficedula 
albicollis)
Efter rekordåren 2013–15 har antalen minskat 
rejält. Fem fynd befäster den negativa trenden 
under senare år. Alla fynden gjordes på Lands-
ort och Horssten, varav ett i augusti som är det 
tredje höstfyndet någonsin. 

Landsort: 1 ex ringmärktes 3.5 (Chris 
Sharpe, Kay Collister), 1 ex ringmärktes 13.5 
(Chris Sharpe, Kay Collister m.fl.), 1 ex Salt-
mar 2.6 (Thomas Wenninger). 

Horssten: 1 2K hanne 10.5 (Anders Haglund, 

En rosenstare höll till i Bergianska trädgården 7 juni. 
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Mathias Bergström, Tobias Ljungquist m.fl.), 
1 2K+ hanne 15–18.8 (Anders Haglund, Rick-
ard Flodin). ulf JoHansson 

Mindre flugsnappare (Ficedula parva)
Årets första mindre flugsnappare sågs på Hu-
vudskär 2.5 (Ulf Johansson m.fl.) och det sista 
fyndet var 3 ex på Horssten 17.10 (Anders Hag-
lund m.fl.). De välbesökta öarna i ytterskärgår-
den hade i år ovanligt få obsar. De högsta dags-
summorna var på Horssten endast tre på våren 
och fyra på hösten. På Landsort ringmärktes to-
talt 12 fåglar, jämnt fördelade på vår och höst. 
Inga häckningar eller troliga sådana kunde no-
teras detta år. 

Revirhävdande under mer än enstaka dagar/ 
möjliga häckningar: 1 3K+ hanne Måsnaren 
15.5–25.6 (Stefan Bengtsson m.fl.), 2 han-
nar Tyresta, Haninge 22–28.5 (Torbjörn 
Ebenhard m.fl.), 1 hanne Rosersbergs slott, 
Rosersberg 19.5–9.6 (David Schönberg Alm 
m.fl.), 1 2K hanne Frösvik, Bogesundslandet 
27.5–3.6 (Anders Eriksson m.fl.). 

Övriga sjungande under enstaka dagar: 1 
ex Höggarn, Sandemar 11–12.5 (Hans Alm, 
Mona Stråling), 1 ex Dämbviken, Nåttarö 
12.5 (Per Lundkvist), 1 ex Tullinge strand-
väg 15.5 (Peter Bahlenberg m.fl.), 1 ex 

Granängsringen, Bollmora 16.5 (*Gunnel 
Forsström, *Jan-Erik Eklund m.fl.), 1 ex Kyrk-
sjön, Bromma 17.5 (Lars-Gunnar Bråvander), 
1 2K Flatens naturreservat 19.5 (Rolf Kåsjö), 
1 ex Bromseby, Tärnanområdet 23–24.5 
(Jens Johansen m.fl.), 1 ex Herrhamra, Torö 
4.6 (Torgny Göransson). 
 ulf JoHansson 

Svart rödstjärt (Phoenicurus ochruros)
Även 2018 blev ett gott år för svart rödstjärt, 
med 47 fynd av 57 individer – detta inklude-
rar två konstaterade häckningar samt en trolig 
häckning. Även två vinterfynd gjordes, dels 2 
ex Gärtuna, Södertälje 11–19.1 (Per Ragnarsson 
m.fl.) samt 1 ex Horssten 15.12 (Anders Hag-
lund, Mårten Wikström m.fl.).  
 sebbe nIlsson 

Rödstjärt (Phoenicurus phoenicurus)
Under våren gjordes första observationen 14.4. 
Fem fynd gjordes i oktober.
 sebbe nIlsson 

Svart rödstjärt x rödstjärt 
(Phoenicurus ochruros x phoenicurus)
1 hanne hybrid rödstjärt x svart rödstjärt höll 
revir med en hona svart rödstjärt vid Skärsät-
ra, Lidingö mellan 28.5 och 21.6 (Albin Grahn, 
Peter Lundberg, Magnus Brandel m.fl.). En hy-
brid sågs vid samma lokal även under 2017.
 sebbe nIlsson 

Buskskvätta (Saxicola rubetra)
Sex tidiga fynd under perioden 21–25.4. Ett 
sent höstfynd gjordes vid Tibbleviken, Upp-
lands-Bro 1.10 (Ulf L Larsson). 
 sebbe nIlsson 

Svarthakad buskskvätta (Saxicola 
rubicola)
Arten ses regelbundet med ett fåtal fynd årli-
gen inom vårt rapportområde. Under våren har 
två observationer inkommit, vilket flyttar upp 
det totala antalet fynd till 32. 

Alla fynd: 1 hanne Hästa gård, Järvafältet, 
Stockholm 9.4 (Ari Määttä, Michael Norman 
m.fl.), 1 hanne Horssten 10.5 (Tobias Ljung-
quist, Anders Haglund m.fl.).
 sebbe nIlsson 

Mindre flugsnappare, Horssten. 

Foto
: m

ån
s g

run
dsten



86 | Fåglar i Stockholmstrakten 4:2019

Stenskvätta (Oenanthe oenanthe)
Ett större antal fynd under oktober, med årets 
sista observation 19.10. sebbe nIlsson 
 

Strömstare (Cinclus cinclus)
En konstaterad häckning vid Loån, Österåker 
(Gunnar Dolk) är glädjande då detta tillhör 
ovanligheterna hos oss. Endast fyra platser 
med fyra eller fler övervintrande strömstarar 
under årets första vintermånader: 5 ex Tärnan-
området, Vallentuna (Teodor Carselind), 5 ex 
Lillån, Kårsta, Vallentuna (Kjell Eriksson), 4 ex 
Nacka ström (Rolf Kåsjö), 4 ex Loån, Österåker 
(Gunnar Dolk). Från slutet av året finns endast 
en rapport av större antal individer: 4 ex vid 
Alhagen, Nynäshamn 17.11 (Per Åsberg, Mikael 
Åsberg). sebbe nIlsson 

Järnsparv (Prunella modularis)
Tre fynd under januari samt hela sex fynd under 
december. 

Vinterfynd: 1 ex Ströms gård, Fysingen 27.1 
(Per Aspegren), 1 ex Östra Styran 8.2 (Göran 
Andervass), 1 ex Broholmen, Upplands-Bro 
28.2 (Bo Hellberg), 1 ex Kyrksjön, Bromma 
10.12 (Niklas Westermark), 2 ex Horssten 
10.12 och 15.12 (Anders Haglund m.fl.), 1 ex 
Görväln, Järfälla 16.12 (Dag Lanerfeldt), 1 ex 

Rothugget, Bornsjön 19.12 samt 2 ex 28.12 
(Hans Norelius m.fl.), 1 ex Harö by, Värmdö 
21–27.12 (Per Åsberg m.fl.), 1 ex Landsort 
29.12 (Mats Jansson).
 sebbe nIlsson 

Gulärla (Motacilla flava)
Tillbakagången för gulärla var fortsatt tydlig. 
Sammanlagt endast åtta par i Upplandsdelen 
av rapportområdet samt en observation under 
häckningstid på Södertörn. Gulärla finns ej 
längre som häckfågel i Lissmadalen eller vid 
Ågestasjön. Frågan är hur länge gulärlan finns 
kvar i rapportområdet. 

Häckningar/permanenta revir: 2 par Bro-
ängarna (Bo Hellberg), 1 par Hargsån, 
Fysingen (Ingemar Johansson), 2 par Svart-
sjö dämme, Svartsjöviken (Glenn Cornland), 
1 par Lövstaåns utlopp, Garnsviken, Sigtuna 
(Ingemar Johansson), 1 par Askare hage, 
Garnsviken Sigtuna (Ingemar Johansson), 1 
par Lingsbergsmaden, Angarnsjöängen (Ste-
fan Paulin, Björn Nordling, Bosse Wennberg 
m.fl.). 

Observation under häckningstid: 1 hanne f.d. 
Kyrksjön, Grödinge 2 och 6.6 (Ulf Modin).
 tHoMas stRId 

Citronärla (Motacilla citreola)
Totalt fem fynd under året, vilket är ett högt 
antal. Samtliga fynd är gjorda under våren. Det 
totala antalet fynd uppgår därmed till 43. 

Alla fynd: 1 hanne Skanssundet, Mörkö 
14.4 (Mats Blomstedt, Johan Ehrlén, Stefan 
Clason), 1 hanne Tullgarnsnäs 26.4–27.4 
(Stefan Bengtsson, Mats Blomstedt, Stefan 
Clason), 1 hanne Pilkrogsviken, Södertälje 
3.5 (Bo Ljungberg, Leif Sundin m.fl.), 1 hona 
Bullerön, Värmdö 5.5 (Per Lindgren), 1 hona 
Reveln, Torö 17.5 (Jan Ohlsson, Jan Nyström 
m.fl.). sebbe nIlsson 

Forsärla (Motacilla cinerea):
Ett rekordår när det gäller antalet forsärlor i 
rapportområdet, med 47 fynd av 49 ex och utö-
ver detta två konstaterade häckningar. Första 
fyndet för året var ett ex vid Laduviken, Stock-
holm redan 27.2 (Per Thyberg). Vid slutet av 
året sågs ett ex på Djurgården 27–31.12 (Maud 
Tyboni, Jon Sjöberg m.fl.). Noterbara fynd var 
ett ex som ringmärktes på Landsort 20.7 (Chris 
Sharpe, Kay Collister) samt ett ex som sträck-
te förbi Sergels torg i centrala Stockholm 5.11 
(Thomas Lindblad).

Häckningar: 1 par som fick ut 2 ungar vid 
Hammersta, Ösmo, Nynäshamn (Mats 
Jansson m.fl.), 1 par med 2 ungar vid Loån, 

Svarthakad buskskvätta, fotograferad 9 april på Järvafältet. 
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Österåker (Eva Ekman Eriksson, Gunnar Dolk 
m.fl.). Arten häckade vid den sistnämnda 
lokalen även 2017.  sebbe nIlsson 

Sädesärla (Motacilla alba)
Större sträcksiffror från Landsort under sep-
tember, bästa dag blev 9 september med hela 
1 295 ex (Alan Dalton, Mikael Åsberg).

Vinterfynd: 1 ex Länna, Huddinge 10–26.1 
(Roger Kaufmann, Marie Teilmann m.fl.), 1 
ex Herrhamra, Torö 5.12 (Torgny Göransson, 
Bernt Gustin), 1 ex Hornstull, Södermalm 
12–23.12 (Anders Lennartsson m.fl.). 
 sebbe nIlsson 

Större piplärka (Anthus richardi)
Fem fynd, vilket är ett normalt uppträdande. 
Totalsumman hamnar därmed på 90 fynd. 

Alla fynd: 1 ex Horssten 8.9 (Richard Flodin, 
Percy Fredriksson m.fl.), 1 ex str Landsort 
9.9 (Alan Dalton, Mikael Åsberg), 1 ex Gär-
det, Stockholm 21.9 (Teet Sirotkin), 1 ex str 
Havtornsudd, Gålö 23.9 (Kimmo Kangas-
vieri ), 1 ex str Igelbäcken, Solna 28.9 (Björn 
Lindkvist). sebbe nIlsson 
 

Ängspiplärka (Anthus pratensis)
Ängspiplärka fanns vid tre lokaler under årets 
första vintermånader: max 3 ex Reveln, Torö 
1–26.1 (Thomas Fransson, Jan Ohlsson m.fl.), 
1 ex Lännåkersviken, Haninge 14.1 (Johan Nils-
son), 1 ex Horssten 14.1 (Anders Haglund, 
Peder Winding m.fl.). Under december har hela 
10 fynd av 29 individer inrapporterats.
 sebbe nIlsson 

Trädpiplärka (Anthus trivialis)
Två tidiga aprilfynd gjordes, vilket är ovanligt: 
1 ex Horssten 8.4 (Raul Vicente, Caroline Sjö-
ström), 1 ex Styran, Nynäshamn 8.4 (Maria 
Carlsson, Christer Carlsson). Landsort och Ör-
udden, Torö fick några bra sträckdagar under 
andra halvan av september med som flest 23.9 
då 212 sträckte förbi Landsort (Mikael Åsberg, 
Alan Dalton). Årets sista fynd gjordes med 1 
ex Tibbleviken, Upplands-Bro (Stefan Kyrk-
lund, Iréne Kyrklund) och 1 ex Reveln, Torö 7.10 
(Örjan Sjögren). sebbe nIlsson 

Rödstrupig piplärka (Anthus cervinus)
Fem fynd under våren, vilket är ett lågt antal. 
Samtliga vårfynd: 1 ex Angarnsjöängen 2.5 
(Per Norlin, Björn Nordling m.fl.), 1 ex Tullgarn 
12.5 (Mats Blomstedt), 1 ex str Ågestasjön 17.5 
(Stefan Ettestam, Fredrik Forsberg), 1 ex Hors-
sten 20.5 (Johan Ställberg, Måns Grundsten), 
1 ex Angarnsjöängen 20.5 (Christer Brostam). 

Höstens observationer ligger inom normal-
spannet 18 augusti till 2 oktober.
 sebbe nIlsson 

Skärpiplärka (Anthus petrosus)

Vinterfynd: 1 ex Reveln, Torö 13–24.1 (Thomas 
Fransson, Jan Nyström m.fl.). 2 ex Hästskä-
ren, Värmdö 27.1 (Anders Haglund, Fingal 
Gyllang). 

Inlandsfynd: 2 ex Ströms mad, Fysingen 
9–11.4 (Sylve Gustafsson, Anders Eriksson 
m.fl.), max 2 ex Angarnsjöängen 20–23.4 
(Per Norlin, Rolf Andersson m.fl.), 1 ex 
Kyrkviken, Vallentunasjön 22.4 (Bertil Björk-
lund), 1 ex Angarnsjöängen 29.9 (Andreas 
Viberg, Micke Johansson), 1 ex Ströms mad, 
Fysingen 29.9 (Ingemar Johansson, Ragnar 
Hall m.fl.), 1 ex str Angarnsjöängen 12.10 
(Andreas Viberg). sebbe nIlsson 

Tallbit (Pinicola enucleator)
Totalt gjordes sex fynd under året. Ett mellanår 
utan några som helst invasionstendenser. 

Alla fynd: 1 ex Hackstalund, Ekskogen, 
Vallentuna 2.1 (Michael Löfroth), 14 ex 
Segersäng-Hemfosa, Nynäshamn 24.1 (Arne 
Holmkvist), 1 hanne Östra Lagnö, Österåker 
4.3 (Albin Grahn), 1 ex Vårbergstoppen, 
Stockholm 17.10 (Tomas Viktor), 1 ex Hors-
sten 8.11 (Anders Haglund), 12 ex Tyresö 
slott 30.12 (Håkan Karlsson).
 Måns gRundsten 

Domherre (Pyrrhula pyrrhula)
Tre fina sträcksiffror har noterats under året: 
166 ex str S Gåseborg, Järfälla 21.10 (Dag La-
nerfeldt), 142 ex str SV Gåseborg, Järfälla 
24.10 (Dag Lanerfeldt, Christer Forsberg, Peter 
Andersson), 131 str S Trolldalstippen 20.10 
(Peter Lundberg).
 nIKlas WesteRMaRK 

Grönfink (Chloris chloris)
Stora flockar med minst 200 grönfinkar har i 
år rapporterats vid fyra tillfällen. Detta håller 
en jämn statistik med de senaste åren i Stock-
holmsområdet, och man kan kanske till och 
med se en svagt positiv trend. 
Höga antal (>200): 300 ex Hammarbybacken 
13.9 (Maria Alsterlund), 300 ex Tullgarnsnäs 
IP, Tullgarn 25.9 (Per Lundkvist), 250 ex Ågesta 
2.11 (Maria Alsterlund), 200 ex Ströms mad, 
Fysingen 16.12 (Ingemar Johansson).
 nIKlas WesteRMaRK 

Hämpling (Linaria cannabina)
Hämpling är mycket fåtalig i Stockholmsområ-
det vintertid men i år gjordes anmärkningsvärt 
många vinterfynd: 1 ex Tibbleviken, Kungsäng-
en 3.1 (Ari Määttä), 1 ex Bromma flygplats 6.1 
(Fredrik Thernlund), max 41 ex Skånela, Fysing-
en 10–28.2 (Niklas Westermark, Sören Bevmo, 
Anders Eriksson m.fl.), 2 ex Brommakullarna, 
Bromma 1.12 (Niklas Westermark, Per Åsberg), 
1 ex Landsort 8.12 (Mårten Wikström, Per Ås-
berg, Niklas Westermark m.fl.), 25 ex Herresta 
16.12 (Hans Norelius), 1 ex Skepptuna k:a 17.12 
(Anders Eriksson), 10 ex Vasa, Sigtuna 20.12 
(Tommy Eriksson, Anders Eriksson), max 3 ex 
Barkarby flygfält, Järvafältet 22–28.12 (Johan 
Wallin, Ruben Sven Eric Swanqvist, Herbert 
Baumann). 

Årets högsta sträcksiffra: 57 ex str N Hav-
tornsudd, Gålö 21.4 (Kimmo Kangasvieri ). 

Årets största ansamling: 150 ex Skogsudd, 
Grödinge 5–6.10 (Ulf Modin, Anders Fors-
berg).
 nIKlas WesteRMaRK 

Större korsnäbb (Loxia pytyopsittacus)
Årets högsta siffra är inrapporterad från Ör-
udden, Torö, där 45 ex sträckte västerut 6.10 
(Håkan Markstedt).
 nIKlas WesteRMaRK 

Mindre korsnäbb (Loxia curvirostra)
Den högsta sträcksiffran som har rapporte-
rats in under året är 275 ex str N Harö 3.7 (Per 
Åsberg, Niklas Westermark). Ytterligare en 
sträcksiffra med tresiffrigt antal finns: 100 ex 
str V Örudden, Torö 15.4 (Thomas Fransson). 
De tre största ansamlingarna av rastande min-
dre korsnäbbar var på 50 ex vardera: Ekö, 
Mörkö 20.1 (Thomas Strid, Claes Kyrk), Harö 
3.7 (Per Åsberg, Niklas Westermark), Nyborgs 
gods, Upplands-Bro 12.12 (Pekka Westin).
 nIKlas WesteRMaRK 

Bändelkorsnäbb (Loxia bifasciata)
En välbesökt hanne bändelskorsnäbb höll till 
vid Söderberga, Vällingby från årets början 
fram till 12 mars (Kjell Kroon, Carina Häger, 
Sven Wahlström m.fl.). Under hösten gjordes 
ca 15 fynd av 30 individer. 
Vårfynd: 2 adult str O Havtornsudd, Gålö 24.3 
(Kimmo Kangasvieri ), 1 honf str N Korphol-
men, Värmdö 13.4 (Peder Winding), 3 ex str N 
Landsort 25.5 (Chris Sharpe, Kay Collister).
 Måns gRundsten 
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Gulhämpling (Serinus serinus)
Två fynd gjordes under året. En sjungande 
hanne gulhämpling fanns kring byn på Landsort 
8–11.4 (Måns Grundsten, Monica Thelin m.fl.) 
– det tidigaste noterade vårfyndet någonsin i 
rapportområdet. En förbiflygande gulhämp-
ling rapporterades vid Ankarudden, Torö 26.6 
(Göran Andervass). Måns gRundsten 

Grönsiska (Spinus spinus)
Under året finns två höga sträcksiffror: 2 800 
ex str V Örudden, Torö 6.10 (Håkan Markstedt), 
2 123 ex str S Landsort 23.9 (Mikael Åsberg, 
Alan Dalton). Högsta sträcksiffran från inlan-
det: 698 ex str S Gåseborg, Järfälla 2.10 (Dag 
Lanerfeldt). Största rastande flock: 250 ex Rå-
stasjön 14.11 (Hasse Ivarsson). 
 nIKlas WesteRMaRK 

Ortolansparv (Emberiza hortulana)
Det verkar nu tyvärr som att ortolansparven är 
utgången som häckfågel i Stockholms rapport-
område. Trots gediget eftersök av bl.a. Petter 
Haldén i artens tidigare huvudutbredningsom-
råde i Sigtuna kommun kunde inga häckning-
ar konstateras. Som mest hördes tre hannar 
sjunga i kanten av en energiskog vid Långhol-
men, Norrby fram till slutet av maj, men se-
nare på sommaren stod inga ortolansparvar att 
finna. Inga honor eller häckningsindicier kunde 
noteras (Petter Haldén). Kortvarigt rapporte-
rades en hanne sjungande vid norra Fysingen 
26.6 (Jesper Norrby). Under året gjordes ytter-
ligare 10 fynd av 11 exemplar. 

Övriga vårfynd under sträck: 1 hanne ring-
märktes Landsort 1.5 (Chris Sharpe, Kay Col-
lister), 1 ex Dåderö, Mörkö 8.5 (Stefan Cla-
son), 1 ex str N Havtornsudd, Gålö, Haninge 
8.5 (Kimmo Kangasvieri ). 

Höstfynd: 2 ex Reveln, Torö 20.8 (Anders 
Löfgren), 1 ex Herrhamra ängar, Torö 20.8 
(Jan Ohlsson, Roger Öhman), 1 ex ringmärk-
tes Landsort 28.8 (Chris Sharpe, Kay Collis-
ter), 1 ex str S Gåseborg, Järfälla 28.8 (Dag 
Lanerfeldt), 1 honf Kalvö ängar, Alhagen, 
Nynäshamn 4.9 (Jan Nyström), 1 ex str SO 
Solberga, Runmarö 6.9 (Anders Haglund), 
1 ex str S Havtornsudd, Gålö 9.9 (Kimmo 
Kangasvieri ).
 Måns gRundsten 

Videsparv (Emberiza rustica)
Mönstret håller i sig med ett fåtal fynd under 
artens sträcktopp i början av september. Totalt 
gjordes 8 fynd av 10 exemplar. 

Alla fynd: 1 1K Horssten 26.8 (Måns Grund-
sten, Anders Haglund m.fl.), 2 ex Skogsudd, 
Grödinge, Botkyrka 5.9 (Anders Löfgren), 1 
ex Harö by, Värmdö 8.9 (Per Åsberg), 1 ex 

Huvudskär 9.9 (gnm Mats Gothnier), 1 1K 
hanne Pumphusängen, Ågesta 9.9 (Matti 
Eriksson, Rikard Liljeblad, Anders Frunck), 
1 ex Mejsgarn, Lännåkersviken 9.9 (Johan 
Nilsson), 2 ex. Fysingen 11–12.9 (Henry Lei-
nonen, Mats Weiland, Niklas Westermark), 1 
ex str V Örudden, Torö 16.9 (Thomas Frans-
son, Håkan Markstedt).
 Måns gRundsten 

Sävsparv (Emberiza schoeniclus)
Under årets gjordes totalt 18 vinterfynd av 
sammanlagt 41 individer. Av dessa gjordes en-
dast tre fynd i december månad. Årets hög-
sta sträcksiffra var 66 ex Norrudden, Landsort 
29.4 (Raul Vicente, Peder Winding, Niklas Wes-
termark m.fl.). 

December: 1 hanne Bagarmossen 22.12 
(Matti Eriksson), 1 ex Råstasjön 26.12 (Hasse 
Ivarsson), 2 ex Aspvikshagen, Broängarna 
28.12 (Bo Hellberg).  nIKlas WesteRMaRK 

Lappsparv (Calcarius lapponicus)
Under våren sågs 13 lappsparvar, den första 
24.3 Görväln, Järfälla (Dag Lanerfeldt). Den 
sista var en hanne vid Sandemar 1.5 (Patrik 
Sieurin). Under hösten gjordes knappt 40 fynd 
mellan 23 augusti och 3 november. Ett vinter-
fynd gjordes 29.12 vid Broängarna, Upplands-
Bro (Håkan Markstedt). Måns gRundsten 

Snösparv (Plectrophenax nivalis)
I början av året sågs en flock snösparvar på 
Torö 3–8.1, som mest 15 ex (Göran Andervass, 
Jan Nyström, Anders Vestlund). Under vårsä-
songen sågs snösparv från 2 mars till 10 april 
och under höststräcket från 2 oktober till 26 
december. Mest anmärkningsvärt var hela 93 
ex sträckande på Landsort 28.10 (Niklas Wes-
termark, Rasmus Elleby, Jacob Rudhe m.fl.).
 Måns gRundsten 

Ortolansparvens sång är så gott som ett minne blott i Stockholms rapportområde. Under 
året kunde inga häckningar konstateras. 
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Stressa inte runt i butikerna i sista minuten …  
… ge bort ett medlemskap i stället!

Ett medlemskap i Stockholms Ornitologiska Förening kostar bara 180 kr.  
För den summan får mottagaren under nästa år:

4 nummer av  
Fåglar i Stockholmstrakten.

Möjlighet att delta i föreningens alla aktiviteter.
Glädjen att bidra till det fågelskyddsarbete som föreningen bedriver.

Beställ julklappen – eller varför inte flera? – på vår hemsida, 
www.stof.nu/medlem. 
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VIktIGa teleFOnnuMMer…

StOckhOlMS raPPOrtOMråde lOkalFörenInGar 

ANGARNGRUPPEN
Kontaktperson: Stefan Paulin
08-510 119 27, 0702-27 45 13 
www.angarngruppen.se

FYSINGEGRUPPEN
Kontaktperson: Ingemar Johansson
08-591 114 86, 070-601 88 99
jeingemarjohansson@gmail.com

JÄRVAFÄLTETS ORNITOLOGISKA KLUBB 
Kontaktperson: Clas Cronlund 
08-583 529 27 
www.jokhemsida.se

LANDSORTS FÅGELSTATION
Kontaktperson: Gunilla Hjorth 
070-122 88 14 
www.landsort-birds.se

LIDINGÖ ORNITOLOGISKA FÖRENING 
Kontaktperson: Peter Lundberg 
070-255 60 90
www.lofweb.se

MÄLARÖARNAS ORNITOLOGISKA FÖRENING
Kontaktperson: Urpo Könnömäki
070-236 56 64
www.mof-ekero.se

NYNÄSHAMNS ORNITOLOGISKA FÖRENING
Kontaktperson: Paul Elfström 
08-520 157 43 
www.nynof.se

SÖDERTÄLJE ORNITOLOGISKA FÖRENING
Kontaktperson: Stefan Bengtsson 
08-550 145 33 
www.stjof.sormlandsornitologerna.se

SÖDERTÖRNS FÅGELKLUBB
Kontaktperson: Rolf Nordin 
08-30 04 61 
www.sfk.name

VÄRMDÖ FÅGELKLUBB
Kontaktperson: Mats Nilsson 
070-888 84 98
www.varmdofagelklubb.se

Utanför rapportområdet samarbetar vi med:
ROSLAGENS ORNITOLOGISKA FÖRENING
www.rofnet.se

Du rapporterar väl  
dina obsar på Artportalen?

www.artportalen.se

… om jag hittar en skadad fågel:
Stockholms Vildfågel Rehab, 
Victor Persson, 
jourtel. 072-56 95 112, svr.nu

… om jag hittar en död rovfågel, uggla eller annan fågel 
som tillhör statens vilt*:
Riksmuseet tel. 08-519 540 00 eller närmaste polisstation.

… om jag hittar en ringmärkt fågel:
Ringmärkningscentralen, Riksmuseet
tel. 08-519 540 80 eller e-post: bird.ringing@nrm.se

… om jag antar att någon plundrar fågelbon, sysslar med 
olaglig jakt, smugglar sällsynta djur eller håller på med 
annan faunakriminalitet:
Tullens tipstelefon (dygnet runt) tel. 0771-520 520
Polisen tel. 114 14
StOF:s kontaktperson Sören Lindén tel. 070-484 13 10

*Till statens vilt hör:
Fiskgjuse, bivråk, 
tornuggla, hökuggla, 
berguv, fjälluggla, 
lappuggla, 
slaguggla, rördrom, 
lunnefågel, salskrake, 
svarthalsad dopping, 
skärfläcka, gråspett, 
vitryggig hackspett, 
mellanspett, 
kungsfiskare, 
blåkråka, härfågel, 
sommargylling, 
fjällgås, skräntärna, 
svarttärna, storkar, 
örnar, glador, falkar 
och kärrhökar.

Döda fåglar
Om du hittar enstaka döda våtmarksfåglar eller flera döda fåglar vid samma 
tillfälle och inom ett begränsat område (=epizooti ) – kontakta länsveterinär, 
Stockholms län 08-785 50 47, under jourtid SVA 018-67 40 00, och avvakta 
deras instruktioner. 

För att förenkla fågel-
rapportering i Artportalen, 

www.artportalen.se, är landet 
indelat i rapportområden. Stockholms 

rapportområde omfattar Stockholms 
län med undantag av Norrtälje. 
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Tomas Viktor, ordförande 
och ansvarig för Atlasinventeringen 
Gränsholmsbacken 10, 127 44 Skärholmen 
08-740 29 91 (hem), 073-4438835
tomas.viktor@tving.eu eller atlas@stof.nu 

Mats Grahn, vice ordförande
Tomtbergavägen 13, 141 43 Huddinge
070-650 02 54
mats.grahn1@gmail.com

Eva Johansson, sekreterare
Beckombergavägen 130, 168 56 Bromma
073-644 50 66
eva@swesource.com

Anders Lennartsson, kassör
Högalidsgatan 48 A, 117 30 Stockholm 
0706-96 95 63, 
andlenn@comhem.se

Mattias Ödevidh, programansvarig 
Örtagårdsvägen 111, 186 50 Vallentuna 
073-890 55 09
mattiasblo@gmail.com

Jan Boije, kommunikationsansvarig sociala 
medier, ansvarig för medlemsregistret, del-
ansvarig för innekvällar 
Lödösevägen 1, 121 48 Johanneshov 
070-7706047, raketjan@gmail.com, eller  
medlemsservice@stof.nu

STYRELSE 2019* 

ÄR DU INTE MEDLEM ÄN? ELLER VILL GE BORT ETT MEDLEMSKAP? 
För att bli medlem i föreningen och få denna tidskrift hem i brevlådan, eller 
ge bort ett medlemskap som gåva, går du in på www.stof.nu, klickar på ”Bli 
medlem” och följer instruktionerna där. Du kan också sätta in rätt belopp på 
plusgironummer 57 79 91-3 eller Swisha till nummer 123 457 8258. Glöm 
inte att skriva namn och adress samt att det gäller medlemskap.

MEDLEMSAVGIFTER FRÅN 2020:
Fullbetalande medlem 180 kr • Ungdom, 20 år eller yngre 60 kr • Familje-
medlem 30 kr ( inkluderar inte medlemstidskrift)

Erik Roos, ordinarie ledamot, delansvarig för 
innekvällar
Ragvaldsgatan 21, 118 46 Stockholm
076-200 95 94, erik.roos.sthlm@gmail.com

Bo Wentzel, ordinarie ledamot
Gislövsvägen 4, Brantevik. 
Postadress: Box 67, 272 22 Simrishamn
0708-96 52 12, bogertar@gmail.com 

Caroline Sjöström, ordinarie ledamot 
Inteckningsvägen 46,
129 31 Hägersten, 073-726 60 08 
caroline.sjo@gmail.com

Marie Björklund, ordinarie ledamot
Mörbyvägen 43 E, 149 31 Nynäshamn
070-630 30 55
marie.bjorklund@calluna.se

Lina Jansson, ordinarie ledamot
Gumrarövägen 82, 184 91 Åkersberga
Mobil: 073-646 87 95
linambjansson@gmail.com

Jonas Myrenås, adjungerad
Ansvarig för hemsidan
Tellusvägen 17, 191 47 Sollentuna 
070-775 86 61, webmaster@stof.nu

Eva Stenvång Lindqvist, adjungerad 
Redaktör för Fåglar i Stockholmstrakten
Mariagatan 4, 134 41 Gustavsberg
070-308 88 84, redaktor@stof.nu

* Fram till årsmötet 16 mars.

 Stockholms
 Ornitologiska
 Förening



Posttidning B
FiSt/StOF
Box 1081
101 39 Stockholm

Du lägger väl inte kikaren på
hyllan bara för att det är vinter?

Läs om roliga övervintrare på sidorna 32–37!




