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UPPROP 
 
Delta i årets inventering 2023! 

Vill du vara med och inventera Kungliga nationalstadsparken under 2023? Som framgått av artikeln 
om 2021 års häckfågelinventering i FiSt 1/22 så är fågellivet mycket intressant. Dock behövs kunskap 
fortlöpande p g a hotbilden mot området. Mycket intressant ny info framkommer och i FiSt 4/22 kan 
du läsa om highlights under 2022.  
 
Alla insatser är välkomna och metodiken är i enkelhet att man lägger in observationer från parken i 
artportalen under projekt ”NE Nationalstadsparken-Ekoparken”. Alla obsar inom området kan läggas 
in, men häckningsobsar är viktigast. Vidare så har sträck-rast obsar visat sig vara mycket intressanta 
så satsa gärna på sträck/rastskådning också och rapportera. Och naturligtvis rariteter. Så häckare, 
sträckare, rastare, övervintrare, rariteter. Du kan givetvis själv välja hur mycket eller lite du vill 
bidraga. Se instruktioner nedan. Genom detta får vi en mer och mer komplett bild av nutidens 
fågelliv i de kungliga parkerna i Stockholm och Solna. 
 
Det långsiktiga syftet är att få markförvaltare att förbättra skötseln av området på ett sätt som 
gynnar fågellivet och därmed även annan biologisk mångfald. Samt att generellt spegla den rika 
biologiska mångfalden i parken som denna närnatur fortfarande besitter. 
 
 
Instruktioner: 
 
1  Vill du delta aktivt i att inventera fågellivet inom Nationalstadsparken Ekoparken, kontakta då mig 
Henrik Waldenström enligt kontaktuppgifter nedan, eller bara svara på detta mejl till mig, helst 
personligen, inte till alla. 
 
2  Anmäl dig som rapportör till Artportalen (AP) och lär dig att rapportera via de olika lathundarna. 
Var särskilt noga med att få med projektet ”Nationalstadsparken Ekoparken” vid alla rapporter inom 
området. Många av er har redan klarat av denna del. Appen ”Artportalen Checklista” är också 
praktisk att använda för direktrapportering i fält. 
 
3  Om du orkar, ange alla arter så noggrant som möjligt, artfakta, tid, lokal, bo, beteende. Vill du 
prioritera se nedan. 
 
4  Högst prioriterat är som vanligt höga häckningskriterier på artgrupperna nedan där en del är 
rödlistade. Nedan uppdelade i 2 grupper med A- viktigast och B-näst viktigast. På många arter är 
bofynd intressanta t ex korp och rovfåglar. Tänk på att vissa rovfågeluppgifter mörkas offentligt, men 
finns lagrade för observatören och vissa användare t ex länsstyrelsen. 
  
A skedand, snatterand, brunand, smådopping, svarthakedopping, sparvhök, duvhök, ormvråk, 
morkulla, mindre strandpipare, skrattmås, fisktärna, skogsduva, kattuggla, tornseglare, mindre 
hackspett, gröngöling, törnskata, svartmes, tofsmes, ladusvala, stjärtmes, ärtsångare, törnsångare, 
kungsfågel, rödvingetrast, näktergal, stenskvätta, trädpiplärka.      
 
B vitkindad gås, grågås, kanadagås, knölsvan, sångsvan, vigg, knipa, storskrake, fasan, häger, rörhöna, 
strandskata, tofsvipa, enkelbeckasin, drillsnäppa, fiskmås, gråtrut, östersjötrut-silltrut, tamduva, kaja, 
kråka, korp, sånglärka, sävsångare, rörsångare, kärrsångare, härmsångare, trädkrypare, stare, 
björktrast, grå flugsnappare, svartvit flugsnappare, rödstjärt, gråsparv, stenknäck, grönfink, steglits, 
grönsiska, sävsparv. 



 
5  Möjliga häckarter är också intressant särskilt sådana som förekommer oregelbundet, men där 
häckning kan vara möjlig och ev inträffat tidigare såsom hos; bläsand, kricka, småskrake, storskarv, 
havsörn, vattenrall, skogssnäppa, havstrut, gök,  göktyta, spillkråka, tornfalk,  entita, talltita, hussvala, 
gransångare, dubbeltrast, mindre flugsnappare,  buskskvätta, järnsparv, gulärla, ängspiplärka, 
domherre, rosenfink, hämpling, gråsiska, större korsnäbb, mindre korsnäbb, gulsparv. 
 
6  Underinventerade områden - öar 
Under 2021-2022 märktes att småöarna (Beckholmen, Bockholmen, Kaninholmen) och storöarna 
(Skeppsholmen, Kastellholmen, Fjäderholmarna inklusive St Fjäderholmen, Ängsholmen, Libertas, 
Rövarns holme) är dåligt täckta. Särskilt Fjäderholmarnas intressanta fågelliv är dåligt täckt förutom 
måsar och vitkindad. All tid som kan läggas på öarna är extra värdefullt särskilt Fjäderholmarna. Här 
är då alla arter av intresse. 
 
7  Rastare 
Rastlokaler för vadare är mycket viktigt och förutsättningar finns att skapa nya sådana finns. Notera 
gärna rastande vadare som oftast håller till i Isbladskärret, Kaknäs ängar, Lillsjön, Bergianskas 
våtmark, samt Tivolis våtmark&Dagvattendamm i Bergshamra. Särskilt den nyrestaurerade Lillsjön 
får nu en mycket spännande säsong med ett fisk-fågelprojekt (kolla FiSt 1/22). Även övriga rastare är 
av intresse t ex trastar på Ladugårdsgärde och sjöorrar på Värtan m m. 
 
8  Sträckfåglar 
Vår- och höst är det ett intressant sträck som korsar parken och som vore intressant att få 
bättre kläm på. Svante Söderholm sliter hårt och har många intressanta obsar från Ladugårdsgärde, 
men prova också gärna nya ställen som t ex; Fiskartorpet, St Skuggan och Kvarnberget i Hagaparken. 
Så prova gärna lite sträckskådning i parken. Undertecknad ger gärna tips på lokaler för detta. 
 
9 Rariteter 
Rariteter är det ganska rikligt med och några kanske så småningom blir häckare som t ex 
busksångare. Så rariteter är förstås mycket välkomna i rapporteringen. 
 
10  Undersök parkens fågelhistoria 
Är du intresserad av historiskt fågelliv och forska i olika källor? Om t ex när orre, glada, 
sommargylling och mellanspett slutade att häcka på Djurgården m m. Då kan du kontakta 
undertecknad så ger jag tips på källor. 
 
11  BAND total 
Vill du samla ihop BAND-obsar för att komplettera andra uppgifter? 
 
 
Kontakt 
Det är trevligt om du anmäler ditt deltagande och väljer vad du vill göra. Då kan du få mer 
information om inventeringen och inventeringsområdena. Så kontakta projektledaren Henrik 
Waldenström via mejl: henrik.waldenstrom@outlook.com eller mobil 070-536 73 14. Tipsa gärna 
andra som kan vara intresserade att ta kontakt. 
 
LYCKA TILL! 
 
/Henrik Waldenström 
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