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Länk, sveriges bästa fågellokaler 2020: https://www.natursidan.se/nyheter/sveriges-
artrikaste-fagellokaler-2020/ 
 
 

Den förlorade fågelskådarens 
återkomst 
Hej, jag heter Kristoffer, är 32 år, och kommer ursprungligen från Småland. Naturen och dess 
djur har alltid dragit till sig mitt intresse, men det var inte förrän 2013 som jag skaffade min 
första kikare och började fågelskåda. 
 
Under åren 2013–2017 tog jag de flesta chanser jag fick att komma ut och titta på fåglar. Då 
bodde jag i Eskilstuna och åkte runt i landet för att kryssa fåglar. Kameran följde med på de 
flesta äventyren och ibland spenderade jag många timmar i mitt gömsle ute i skogen.  
 
2017 hände det grejer som fick mig att sluta med fågelskådning ända fram till nu, slutet av 
2020. Nu bor jag i Strängnäs och har bestämt mig för att hitta tillbaka till fåglarna. Jag har 
dammat av min Nikon handkikare och införskaffat en tub av märket Opticron. Två märken 
som jag tycker är fantastiska.  



 
Vad händer då under 2021? Jag vill lära känna Strängnäs fågelmarker, kommunkryssa, 
kanske hitta en raritet och komma närmare 300 sverigekryss, men i grund och botten är 
huvudsaken att bara få komma ut och njuta av naturen. De andra grejerna är bonus och ett 
sätt att krydda fågelskådningen.  
Så, vi kanske ses där ute i fågelmarkerna under 2021?  
 
Läs mer och följ bloggen och Instagram. 
 
 
 
Fåglar inpå knuten 2021: https://birdlife.se/kyla-fick-vinterfaglarna-att-soka-sig-inpa-
knuten-slutrapport-2021/ 
 
 

Ugglelyssning i Köpings-trakten 
Vid Ugglans träd i nabbviken möttes ett gäng förväntansfulla SOK-are en stilla 
eftermiddag den 13 mars mars. I gemensam bilkaravan bar det iväg till Köping 
där Daniel, Mikke och Ewa från Hedströmsdalens Ornitologiska Förening (HOF) 
mötte upp oss. Vi delades upp i två grupper där den ena fick följa med Daniel, 
Mikke och Ewa till Köping/Skinnskattebergs ugglemarker och den andra fick följa 
med mig, Maria Barkell, till Färna Ekopark.  
 
I Färna ekopark mötte Leif Edberg och Leif Johansson upp oss och resan fortsatte 
sedan på små snöbeklädda skogsvägar.  
Det var magiskt att stå och lyssna på tysnaden. En kattuggla ropade på håll. Leif 
Edberg berättade om skogen och vargarnas revir.  
 
Resan fortsatte. Sångsvanar tutade ovan och omkring oss. Mot slutet av resan 
fick vi äran att höra en slaguggla hane sjunga på nära håll. Magiskt. 
 
Därefter fortsatte resan mot Karmansbo där Daniel, Mikke och Ewa mötte upp 
oss för en sista ugglelyssning innan hemfärd. Vi åkte på en lång slingrig skogsväg 
och vid vårt första stopp klev vi ur bilen och där var den, pärlugglan. 
 
Vi som följde med Daniel, Micke och Eva, ställde kosan till skogarna väster om 
Kolsva. Vid första stoppet var det fortfarande ljust, så ingen uggla noterades. 
Men däremot hördes mindre ”flockar” av sångsvan och grågås samt även 
sjungande sånglärka och orre.  
 
Vid nästa stopp och det var nästan mörkt hördes en berguv på avstånd. Intensivt 
hoande och med en sådan ljudnivå så att även en hörselhandikappad individ 



kunde njuta. Färden gick vidare på slingrande vägar med omväxlande öppna fält, 
skog och föryngringsytor (hyggen med andra ord). Nästa stopp gav BINGO!! 
Ropande hökuggla på håll, pärluggla och kattuggla. Häftig trio att njuta av. Vid 
nästa anhalt fick vi oss till livs 3, säger 3, pärlugglor. Vilken symfoni! Man kan få 
ståpäls för mindre. Vi stod nog i 15 minuter och deras ”kuttrande” ljöd oförtrutet 
över nejden, dvs hygget. Avslutningsvis fick vi ytterligare en pärluggla som hoade 
och ett kort läte från en hona av slaguggla. Summa summarum gav vår kväll 5 
olika arter av ugglor, nästan mer än vad våra förväntningar var. 
 
Därefter var det dags att åka hemåt, glada i hågen. Ett stort varmt tack till Maria 
som ordnade träffen med stöd av trevliga styrelsemedlemmar ur HOF. 
 

Text: Maria Barkell och Leif Ekblom 
 

 

 

Örnräkning vid Edeby: Kungsörn och 
mycket annat  
Med ett avstånd på två meter mellan tuberna gick årets örnräkning av stapeln prick klockan 
10:00 denna något kyliga söndag förmiddag 6 mars. Förhoppningarna var skyhöga, då förra 
årets örnräkning enbart gav en havsörn den sista minuten.  
 
Vi spejade av Edeby Våtmark och kunde alla hitta en varfågel som fick bli start på en 
underbar dag. Efter att kaffe hällts upp i kopparna och smörgåsen hade intagits var det dags. 
Två fåglar sågs överflygande den västra delen av åkerkanten vid våtmarken, kunde det vara en 
av alla ormvråkar som vi sett lekandes/jagandes där tidigare. Petter spejade upp i himlen med 
handkikare – en kungsörn. Jag satte nästan kaffet i halsen: årskryss och första örnen i 
räkningen. Foton som Petter Kappel tog visade att det var en 5K fågel. (Det där med 
åldersbestämning av fåglar är svårt. Ett tips när det gäller kungsörnar är att gå in på denna 
sida på nätet: https://www.kungsorn.se/resources/Alder.pdf) 
 
Varje kvart ringde kontrollanten för att kolla statusläget och en kort rapport angavs.  
Mot slutet av räkningen kunde även minst tre havsörnar räknas in. Under hela 
räkningsperioden fick vi förutom örnar; varfågel, knipa, vigg, grågås, bläsgås, gråkråka, skata, 
gulsparv, sånglärka, kaja, korp, entita, gråtrut, ormvråk, grönfink, nötväcka, talgoxe, tofsvipa, 
skogsduva och efter att räkningen var över sågs en trana flyga mot väster. Även ett vildsvin 
med två kultingar kunde skådas. En riktigt trevlig dag med härligt teamwork! 
 
Deltagare vid Edeby: Maria Barkell (rapportör), Ann-Marie Thorstenson, Kjell Ericsson, 
Petter Kappel och Yngve Meijer. Vind och väder: 3 grader varmt, 6m/s Västlig vind 
 

Text och bild Maria Barkell 
 



Raketstart på fågelåret 2021 
Januari brukar många gånger handla om fågelskådning runt olika fågelbord. En ovanligt varm 
december gjorde att det vädrades nya januarikryss i kommunen för skådarna. Hittills (20 
januari ) har det redan rapporterats 80 arter i januari, vilken är en art mer än någonsin tidigare 
trots att det återstår nästan två veckor av månaden. Mellan åren 2005 och 2020 har antalet 
rapporterade arter i kommunen under januari konstant legat mellan 68 och 79, undantaget av 
en svinkall januari år 2011 när endast 61 arter rapporterades. 
 
Gorsingeholm har utan tvekan varit den riktigt heta lokalen i kommunen och blivit något av 
en magnet för skådningen med kungsfiskare i den för arten klassiska vinterlokalen 
”Reningsverksdiket” som dragplåster. I samma dike hittades också en järnsparv, vilket är en 
mycket ovanlig övervintrare med bara fyra tidigare fynd i kommunen under januari månad. 
När två så pass ”tunga” vinterfynd görs på ett och samma ställe blir bevakningen extra 
intensiv och det dröjde inte länge innan arter som rödhake, vattenrall och inte minst en 
rörhöna upptäcktes i diket.  
 
Rörhöna är bara funnen vid två tidigare tillfällen i kommunen under januari månad, 1985 och 
2014. Forsärla är en art som också hittats i diket och runt dammarna i början av månaden. 
Därtill är även en forsärla sedd i den vattenföring som rinner genom Södra kyrkogården. Vi 
skall inte lämna området helt utan att nämna smådoppingen i Reningsverksdammarna som har 
varit en årlig vintergäst sedan 2015. Den har inte frångått sina vanor att försvinna spårlöst, så 
fort den känner sig iakttagen. 
 
Den pilgrimsfalk som under november och december ofta sågs på toppen av Lantmännens 
silobyggnad blev kvar på det nya året och drog dessutom till sig en hel del gästskådare från 
både när och fjärran. Ytterligare en pilgrimsfalk sågs tillfälligt på Gesta gård den tredje 
januari, en adult individ till skillnad från ungfågeln på Gorsingeholm. Arten har aldrig tidigare 
försökt sig på att övervintra i kommunen såvitt känt. 
 
Fynd av rapphöna härrör oftast från utsättningar för jakt eller träning av jakthundar. Likväl är 
två grupper av rapphöns om sex respektive nio individer rapporterade från fälten norr om 
Berga säteri, vilka skapat ett uppenbart intresse för både våra lokala fågelskådare och hitresta. 
 
Ytterst överraskande flög åtta tofsvipor förbi Gesta gård den 2 januari. Fynd av tofsvipa under 
januari har bara gjorts vid ett tidigare tillfälle i kommunen, 1 ex den 8/1 1993 vid Berga säteri. 
När ingen tofsvipa har rapporterats i kommunen på i stort sett två månader ställer man sig 
frågan om detta handlade om några sent flyttande fåglar eller individer som triggats av det 
varma vädret och vänt mot norr. Från den del av Sverige som ligger norr om Mälaren finns 
bara ett handfull rapporter av arten efter den 25/12 förra året, alla handlar om ensamma 
individer. 
 
Den milda och isfria starten på vintern har naturligtvis medfört att några intressanta arter 
hittats i Mälaren. Den tredje januari upptäckte Petter Sundin två ex svärta på Gisselfjärden 
vilket är det första januarifyndet någonsin i kommunen. Fåglarna passade på att göra en tur in 
i Västerås kommun vilket även detta resulterade i en ny januariart för den kommunen. 
 
De tre bergänderna som varit fruktansvärt stationära i Sjöborgsviken utanför badet i Härad 
under hela hösten dröjde sig kvar på det nya året tills isen tog överhand och täckte den grunda 



viken den 10/1. Från början handlade det om två hanar och en honfärgad individ som var 
smått svårbestämd till kön med våra kunskaper om arten. På slutet började det växa fram gråa 
pennor i rask takt på ryggen vilket då visade sig att även denna var en hane. Detta är första 
gången som fynd av bergand i kommunen görs under januari månad. 
 
Skäggdopping är en övervintrar på Prästfjärden när den är isfri vilket ser ut att vara ett allt 
vanligare scenario. Som flest är hittills 117 ex rapporterade under januari. Om man sätter in 
detta i ett litet större sammanhang blir man smått överraskad när man konstaterar att det 
högsta antalet som rapporterats på en enskild lokal i hela Södermanlands län bara fyra 
stycken. 
Detta är bara liten del av början på året och jobbar vi på i den här takten kan fågelåret 2021 i 
kommunen bli något alldeles extra. 
 
 

Yngve Meijer 
 
 

45 arter i Norsa hagar 

 
Redo för skåning i Norsa hagar: fr v Leif Ekbom, Gunhild Wallén, Maria Barkell, Sören 
Eriksson, Britt-Marie Johansson, Annika Henschen och Maria Lindberg. Foto: Ann-Marie 
Thorstensson. 



Lördagen 24 april ordnade Maria Barkell en utflykt till sin andra hemmamark – Norsa hagar i 
Köping. Åtta hade hörsammat Marias inbjudan. Vid niosnåret var vi framme vid fågellokalen, 
som ligger i södra utkanterna av Köping på ostsidan av Hedströmmen. Fågeltornet ligger på 
en liten kulle av sprängsten som är kvar efter bygget av ett väldigt stort drivmedelsförråd i 
berg. Anläggningen, avsedd som ett beredskapslager, avvecklades samtidigt som övriga 
förvaret decimerades. I en damm innanför ån fanns en koloni med minst 200 skrattmåsar, 
cirka 25 bläsänder, några skedänder, krickor, storskrake, skäggdopping, vitkindade gäss, 
knipor och andra för en våtmark vanliga arter. 
Herrarna från trakten ropade ut en rödglada, som på nära håll kunde avnjutas ordentligt. Även 
en pilgrimsfalk syntes. Därefter blev det att skåda vidare över våtmarken. Alla skrattmåsar 
lyfte för en jagande sparvhök. Efter 29 kryssade arter var det dags för fika. Vi lämnade 
tubkikarna i bilen och gick en sväng i Norsa hagar, där vi såg trastar, fiskgjuse, enkelbeckasin, 
ängspiplärka och kunde höra härliga toner av storspov. Innan hemfärd bar det iväg till 
spannmålskajen i hopp om att få syn på kungsfiskare, men den visade inte upp sig. Dock fick 
vi på toppen av en silo se pilgrimsfalkparet spana efter något ätbart. Vi fick totalt  under 
dagen 45 fågelarter i en fågellokal, som många av oss tänker besöka igen. 
 

Text: Maria Barkell & Leif Ekblom 
 
 

Ringmärkt skrattmås, med gula 
ringar 
Första april besökte jag Reningsverksdammarna och diket i hopp om att få se Kungsfiskaren 
igen! 
 
Eftermiddagssolen sken på en stor flock Skrattmåsar som landat i Mälaren, i vattnet och på 
de båda bryggorna vid Mälarbåtar & Strängnäs Marina. Uppskattningsvis 150 till 200 
individer.  
 
Bland de ca 50-tal Skrattmåsar som lugnt stod under den vajande rovfågeln/fågelskrämman 
på en av bryggorna, lyste någonting klargult bland de röda benen. En mås märkt med både 
färgringar och en aluminiumring! En vacker och fräsch adult Skrattmås! 
 
Med tuben kunde jag med viss möda avläsa siffror och bokstäver på de båda gula ringarna. 
 
Skissade ner bild på ringarna och skissen tillsammans med information mejlades till 
Ringmärkningscentralen, Naturhistoriska Riksmuseet!  
Trots att min uppfattning (enligt bifogad skiss) av vad som stod på ringarna inte var helt 
korrekt så lyckades man på Ringmärkningscentralen spåra varifrån fågeln kom och var den 
blivit ringmärkt! 
 
Enligt svaret från Ringmärkningscentralen (bifogat) var Skrattmåsen märkt som bounge 
2019-07-10 i Essex i England på en plats vid namn Fishers Green. Den korrekta siffer- och 
bokstavskombinationen på de gula ringarna ska vara = 2C55. Mycket intressant och kul med 
besök från England!  



 
Stort tack  till Ringmärkningscentralen för all info! 
 
 

Text: Elisabeth Evjen 

 

Backsvalor på vårutflykt! 
 

Backsvalorna 
Nio medlemmar i Backsvalorna samlades vid 9-tiden den 10 april vid Stora 
Parnassens parkering intill Hjälstaviken. Vår guide Inger berättade om 
Hjälstaviken och gav oss alla broschyr med mer information om området. Sedan 
bar det iväg upp till Parnassen för att lyssna efter fågelsång. Bofinkar sjöng 
överallt. På marken fanns blåsippor, gulsippor och vitsippor. Vi fortsatte ner mot 
kohagen och några sädesärlor väckte vårat intresse. Vi gick den långa WWF-
spången mot gömslet i förhoppningen om att se eller höra. Flera sävsparvar 
visade sig. I vassen vid spången låg grågäss och ruvade. Ovan spången ”fiskade” 
en fiskgjuse (den första i år för många av oss). Brun kärrhök, hona och hane, sågs 
också födosöka. Gömslet gav oss, förutom de vanliga fåglarna så som gäss och 
dykänder, även salskrake i par. Vi gick sedan till Kvarnbergets fina matning och 
där mumsade förutom matningens vanligaste fågelarter en ekorre på nötter i 
matningen. 
 
En fika/lunch intogs vid parnassens picknickbord vid parkeringen. Solen lyste och 
det var skönt att sitta lite i lä och prata om ditten och datten. Efter lite i magen 
bar det iväg till Hjälstaviken/Hårby och kokullen. Vid kokullen kunde stjärtänder, 
bläsänder, krickor, grågäss, bläsgäss, vitkindade gäss, skedand och 
spetsbergsgäss skådas i viken. Några av oss hörde även en förbiflygande 
rödbena. 
 
På hemvägen, efter en heldag i Hjälstaviken gjordes ett stopp vid ån i Enköping. 
Där lyckades vi få se en mandarinand hane, kungsfågel och två rörhönor i par. 51 
arter prickades in på Artportalens checklista och många av deltagarna noterades 
som medobservatörer. 
 

 
Text Maria Barkell 

 



Rapportera mera! Naturen behöver 
din hjälp! 
En ökad noggrannhet och ett högre häckningskriterium hjälper myndigheterna att enklare 
kunna avgöra vilka områden som det ska tas hänsyn till och hur stark den hänsynen bör 
vara.  
 
I nuläget upplever myndigheterna ett problem med att många skyddsvärda fågelarter inte är 
inrapporterade med en tillräcklig noggrannhet eller har ett tillräckligt häckningskriterium. 
Följden kan bli att många områden exploateras utan nödvändig hänsyn till dessa arter.  
 
En devis som tillämpas av skogsbolag är att ”det som inte finns i Artportalen, det finns inte” 
och därmed kan klartecken ges för avverkning i områden som kan vara klassade som 
skyddsvärda om man hade vetat vad som finns i området.  
 
För att lyckas bevara natur med redan rödlistade arter vi måste vi hjälpas åt och ett viktigt 
instrument i den hjälpen är rapporter i artportalen som har hög påverkansfaktor i beslut. 
 
Det viktigaste när vi är ute i naturen är att vi för alla häckningar och observationer som görs 
rapporteras in till Artportalen.se med häckningskriterier. Även om det finns ”risker” med att 
rapportera i Artportalen (t.ex. att skyddade arter kan ses av obehöriga personer som kan 
göra åverkan) så får vi ställa dessa risker mot vilka risker vi tar genom att inte rapportera. Att 
skydda en häckning mot ”störande fotografer” genom att inte rapportera ska ställas mot att 
denna orapporterade häckning (och annat i området) kan medföra att området försvinner 
genom avverkning eftersom ingen rapport om detta fanns i Artportalen (det som inte finns i 
Artportalen, finns inte för t.ex. skogsbolag och skogsvårdsstyrelse). 
 
Det är även viktigt att vara så noggrann som möjligt med att ange på kartan i Artportalen var 
häckningen äger rum, skapa en ny lokal vid behov. 
 
Till höger följer mer information om Häckningskriterier. 1-12 visar på säker häckning. 13-16 
trolig häckning och 17-20 visar på möjlig häckning: 
1. Bo, ägg/ungar – Bo där ägg eller ungar ses 
2. Bo, hörda ungar – Bo där ungar hörs 
3. Misslyckad häckning – Avbruten eller genomförd häckning men som inte resulterad i 
flygga ungar 
4. Ruvande – Bo där adult setts ruvande 
5. Äggskal – Äggskal påträffade 
6. Föda åt ungar – Adult med föda åt ungar 
7. Bär exkrementsäck – Adult med extrementsäck 
8. Besöker bebott bo – Adult in/ut, till/från på sätt som visar att boet är bebott 
9. Pulli, nyligen flygga – Nyligen flygga ungar eller dunungar 
10. Nyligen använt bo – Använt bo påträffat 
11. Avledningsbeteende – Avledningsbeteende, spelar skadad. 



12. Bobygge – Bobygge, grävning, eller uthackande av bohål (även transport av bomaterial) 
 
13. Ruvfläckar – Adult med ruvfläck 
14. Upprörd, varnande – Upprörd varnande för ungar eller ägg i närheten (oroligt beteende 
tydande på ägg/ungar i närheten) 
15. 15 Bobesök? – Besök vid sannolik boplats (tex. hålbyggande fåglar som undersöker 
håligheter, ladusvalor som flyger in i lada) 
16. Parning/Parningsceremonier – Spel och lekar, parning (Beteenden som normalt är starkt 
knutna till häckningsplatsen). 
 
17. Permanent revir – Permanent revir (genom observation av revirbeteende på samma 
plats under minst 2 olika dagar). 
18. Par i lämpl häckbiotop – Par i lämplig häckbiotop 
19. Spel/Sång – Sjungande hanne eller andra häckningsläten 
20. Obs i häcktid, lämpl biotop – Obs under häcktid och i lämplig häckbiotop 
 
 
Rapportera mera! Naturen behöver din hjälp! 
 
Tack på förhand! 
 
 

Orädd tjädertupp i Härad 
Tjädertuppen gick i godan ro och åt lite grus på vägen i Härad. 
När jag den 15 mars kör ut från tomten hemma i Härad, ser jag en stor svartblå fågel, 75 m 
fram på gatan. Första tanken var: fasan – det finns mörka varianter, men snart konstaterar jag, 
att det är en tjädertupp som i godan ro går och käkar lite grus på vägen. Tvärnit och backa 
tillbaka. Springer in och hämtar kameran. När jag kommer tillbaka, är tjädern kvar. Jag 
smyger fram och fotograferar den. Hoppar in bilen och ringer Yngve Meijer och ger honom 
en kort information om läget. Han har vänligheten att larma ut tjädern i SOK:s sms-grupp. 
Nästa samtal blir till Jonas Jörnemark, som larmar den i motsvarande Band-grupp. Yngve gör 
ett eftersök strax efter utan att lyckas hitta den. 
 
Väl hemma på eftermiddagen får jag ett sms med bild på tuppen från grannen, som har fågeln 
på sin tomt. Den hindrar hans fru komma ut med bilen. Tjädern går runt på deras uppfart och 
vill inte flytta sig.  
Jag skickar ut uppföljningslarm med information om tjäderns position och några SOK:are, 
bland annat Yngve ”hänger” in den på bra håll. 
Lite efterforskningar visar att tuppen befunnit sig i närområdet några veckor och så sent som 
den 7 april gått omkring strax utanför vår tomt. Den visar inga speltendenser, men lite galet är 
det allt med en tjädertupp som glider runt hemma i byn. 
 
 

Text och bild Ulf Gustafsson 
 

 



Fina obsar för daglediga 
Väckarklockan ringer. Öppnar mitt södra öga. Slänger en blick på utetermometern. -17 grader 
kallt. Burrr!,sa Kasper. Men det är bara att släntra sig ur sänghalmen för det är 1 februari och 
första måndagen i månaden, vilket innebär ”Daglediga”.  
 
Efter frukost och packat fika i ryggsäcken, ställdes kosan till Nabbviken och Ugglans träd. 
Det är nu ett antal år sedan vi hade en kattuggla i trädhålet. Försvann den av åldersskäl eller 
var det hamlingen av trädet som var orsaken?  
 
Vi blev 12 som trotsat kylan och var sugna på vad som komma skall. Solen sken och det var 
vindstilla. Det bådade gott. Tre gråtrutar drog västerut - mot Kvitten? I dessa coronatider åkte 
vi var och en i sin bil ensam eller med sin livskamrat.  
 
Karavanen förflyttades till Reningsverkets dammar och stora diket. I dammarna var nr 2 till 
hälften isbelagd och damm 3 helt med is. Vi noterade många gräsänder, några viggar och en 
ensam knölsvan. Den har varit där länge. Vadan detta?  
 
Efter en promenad till diket kunde vi konstatera att vi stötte en gråhäger. Men den flyttade 
bara på sig ett kort stycke och ställde sig i vasskanten och kurad ihop sig. Tänk vad en stor 
fågel kan göra sig liten. Nästan i kråkstorlek.  
I en bil satt Markku Kemppi och huttrade. Vinkade och visade oss var kungsfiskarna satt – två 
stycken. I mitt tycke var de mycket oskygga och var mycket tillmötesgående. Vi fick gott om 
tid att njuta av dessa diamanter i solskenet. Svårt att ge en rättvis bild av en sådan upplevelse. 
En björktrast och en rödhake kompletterade en fantastisk vintertavla.  
 
Glada i hågen drog vi till silon vid Gorsingeholm. Högst upp i antennskogen satt den – 
pilgrimsfalken. Den har varit i området en längre tid. Mattillgången är ju god – kajor och 
tamduvor. Södra kyrkogården nästa! De vanliga arterna vid matbordet. Ingen forsärla i den 
porlande bäcken. Inte så konstigt heller. Is!  
 
Vid Bågskyttebanans matning var det full rulle. Matningen är idealisk! Fri från insyn och ett 
mycket tätt buskage runt omkring. Även sparvhöken har det svårt här. Bofink, bergfink, 
rödhake, domherre och koltrast var de lite roligare arterna. Det roligaste var nog ändå de fyra 
stjärtmesar som fick dagens ranson av energi vid nötmataren.  
 
Som avslutning begav vi oss till Gorsingdal för av avnjuta det medhavda kaffet och macka. 
Ett tillskott i artlistan blev större hackspetten. Några kunde även notera en förbiflygande 
fjällvråk. Dagens skörd blev 23 arter, inget dåligt resultat under rådande omständigheter. 
 
 

Text Leif Ekblom 
 
 
 



Maria ny ordförande vid digitalt 
årsmöte 
Maria Barkell valdes enhälligt till ny klubbordförande vid SOKs årsmöte den 10 mars efter 
Bengt Larsson. Tjugo deltagare loggade in till detta SOKs första digitala årsmöte. 
Mötesformen, som förstås är framtvingad av pandemirestriktionerna, fungerade bra tack vare 
ett grundligt förarbete av styrelseledamöter med Ulf Gustafsson som primus motor. 
 
Under Lars Liljenstolpes (lånad från Naturskyddsföreningen) rutinerade ordförandeskap 
bockades dagordningen raskt av. Eventuell debattglädje hämmades kanske av mötesformens 
begränsningar. Inför beslut räknades tystnad som ”ja”. Invändningar gjordes genom 
namninskrivning i den anslutna ”chatten”. 
 
Valproceduren blev odramatisk: Leif Ekblom och Gunilla Oleniusson valdes till ledamöter för 
2 år. Till ersättare för 2 år utsågs Sven Blomqvist. I fyllnadsval efter Maria Barkell, som nu är 
ordförande, valdes till ny ledamot för 1 år Elisabeth Evjen. Som revisorer omvaldes Jonas 
Jörnemark och Kjell Ericsson med Markku Kemppi som ersättare. Markku har också varit 
ensam valberedare. Han omvaldes för 1 år och får nu hjälp av Inger Karlsson, som valdes till 
biträdande valberedare för 1 år. Efter årsmötet visade Ulf en del av sin fina fågelbilder, från 
bland annat trakten kring sommarvistet på Öland. 
 
Sedan styrelsen haft ett konstituerande möte har den nu följande formering: 
Ordförande Maria Barkell, kassör Ulf Gustafson (även redaktör för klubbtidningen 
Observerat) och vice ordförande Leif Ekblom. Övriga ledamöter är Gunilla Oleniusson, 
Elisbeth Evjen och Yngve Meijer. Ersättare är Sven Blomqvist och Viveka Eriksson. 
Adjungerad RRK-representant Petter Sundin, webbredaktör för hemsidan och nyhetsbrev 
Peter Hennix, sociala medier Maria Barkell. 
 

Text och foto Peter Hennix 

 
 

  



En lite annorlunda begäran av SOK… 

 
 
Duvhökskrasch… 



Idag fick fågelklubben en lite annorlunda begäran om assistans. En rovfågel hade flugit rätt 
igenom fönsterrutorna och hjälp behövdes för att få ut den alternativt fånga den för vidare 
transport till rehab. Ulf kontaktade mig och frågade om jag kunde åta mig att undersöka läget. 
Vi diskuterade vilken tänkbar art det kunde handla om och där stod duvhök överlägset överst 
på listan. Efter avslutad dusch bar det av mot Mariefred med lokalen där Annas hembageri 
höll hus för närmare 10 år sedan som mål. Ulf stod som backup i hemmet med filt, 
flyttkartong och rejäla handskar om fågeln behövde infångas för vidare transport till rehab. 
Näbben är inget att vara särskilt orolig för men klorna ska man definitivt inte bekanta sig med. 
Efter kontakt med de som observerat vad som skett visade det sig att rovfågeln hade jagat en 
duva och kraschat rätt igenom det dubbla glasfönstret. En titt in genom fönstret bekräftade 
antagandet, duvhök som visade sig vara en årsunge.  
 
 
Enkelt, bara att gå in och kolla läget kan tyckas. Problemet var bara att ingen nyckel fanns att 
tillgå förens nästa dag. Det blev till att ta samma väg in som duvhöken, lyfta hasparna, öppna 
hela fönstret, trappstege och lite atletiska rörelser var jag på plats inne i lokalen. Höken visade 
sig trots allt vara helt oskadad och därmed som väntat inte speciellt samarbetsvillig. Efter att 
ha öppnat massvis med fönster och så småningom fått in den i ett rum med öppna fönster utan 
möjlighet att ta sig därifrån förutom genom de öppna fönstren så var segern min. Höken satt 
sig på fönsterblecket och titta på mig en kort stund innan den flög med perfekta vingslag till 
en ek och landade helt utan problem på en gren. Skönt att se att den inte skadat vingarna och 
att ögonen verkade ok. Detta säger det mesta om den kraft och fart en duvhök besitter. Även 
om glaset i fönstret inte var av det tjockare slaget jag sett så var det överraskande att den 
klarat av smällen. Bilden är från hålet som höken gjorde på sin väg in. Inga bilder på höken 
för att inte stressa den än mer. Det var nog ingen trevlig upplevelse den unga duvhöken. 
 

Bild & Text: Yngve Meijer 
 
 

Härfåglar här och där 
Härfåglar här och där men inte där vi skådare är, är en kort sammanfattning av 
var denna mytomspunna fågel träffas på i vår kommun. 
 
Lördagen den 1 maj fick jag ett mejl från en icke-medlem som informerade mig 
om att han haft en härfågel på sin tomt den 20 april. Kul tyckte jag, men lite 
tråkigt att vi i SOK inte fått  
nys om den tidigare. Men det är inte första gången som vi får reda på, att denna 
spektakulära fågel skymtats i vår kommun. Nedan följer en lista på var och när 
härfågel setts i kommunen. Den visar att det går att hitta denna läckra fågel i vår 
kommun, så håll korpgluggarna öppna. 
 

Text Ulf Gustafsson 

 
 



Nattskådning 1-2 juni 2021 
Här kommer en kort sammanfattning av nattens skådning vilken gav ett resultat över 
förväntan. 
 
Starten blev den kornknarr som rapporterats dagen innan vid den så gott som helt torrlagda 
sjön Braxnan mellan Mariefred och Stallarholmen. Knarren lät inte vänta på sig utan hördes 
utmärkt från mötesplatsen på den långa raksträckan vid Kvicksta. En snabb koll därefter 
bekräftade att den småfläckiga sumphönan fortfarande spelade vid Edeby våtmark men den 
börjar låta lite småtrött. Efter tre misslyckade stopp i jakt på spelande nattskärra bar det av 
mot det så kallade "vanliga stället" på Skottvångsvägen utmed Marviken.  
 
Redan 100 meter efter att vägen delar sig och man kan välja att åka mot Kalkbro eller 
Skottvång satt en en nattskärra på vägen men vid "vanliga stället" var det tyst.  
Retur mot Åker och ett stopp efter några hundra meter där den stora kraftledningen går över 
vägen gav däremot en spelande nattskärra alldeles bredvid vägen.  
 
Med förnyade krafter efter ett par lyckade stopp bar det av mot fälten fälten vid Riby där det 
brukar höras vaktel lite då och då. Stoppet gav direkt utdelning med en spelande vaktel nära 
grusvägen, så pass nära att den nog gått att höra inifrån bilen utan att öppna dörren. 
Efter detta följde ett antal misslyckade stopp ifall någon kull med hornuggla kunde höras. Ett 
sådant stopp vid mellan Vansö kyrka och Nyby där hornuggla oftast går att höra resulterade 
istället med en intensivt spelande vaktel och en kärrsångare hördes från diket öster om 
asfaltvägen. 
Klockan 0200 avslutades natten där den började med den trötta småfläckiga sumphönan vid 
Edeby som nästan drunknade i sången från en sävsångare som var helt i extas. 

Text: Yngve Meijer 
 
 
 

Utflykt till Hjälstavikens naturreservat 9 oktober 
Den 9 oktober begav vi oss iväg på utflykt till Hjälstavikens Parnass, WWF-spången och 
Fågeltornet. Vissa startade resan vid Ugglas träd i Nabbviken tillsammans med Yngve och 
andra anslöt direkt till Hjälstavikens Parnass där jag hälsade alla välkomna. Sammanlagt tio 
SOK:are och tre hundar. 
 
Vi började med att gå genom Parnassen mot WWF-spången där vi nästan direkt kunde skåda 
och höra skäggmesens ”plingande” läten. 
 
En fjällvråk och några gäss flög förbi. En nötskrika och gärdsmyg varnade i området kring 
spången. 
 
Vi fikade och till fikat fick vi äntligen chansen att njuta lite mer av en skäggmes som placerat 
sig på spången till många skådare förtjusning. 
Vi nöjde oss med det och gick tillbaka till bilarna för att åka till fågeltornets parkering och 
fortsätta skåningen där. 
 



Väl vid parkeringen till fågeltornet kunde vi njuta av många tättingars kvitter i de höga träden 
vid hagarna. Där fanns steglits, grönfink, hämpling, sävsparv, pilfink och vinterhämpling. På 
väg mot fågeltornet fick vi se vitkindade gäss, havsörn, ormvråk och fjällvråk. Pass på! En 
brun kärrhök kunde även skådas, en 1K fågel som ännu inte flyttat. Kul!  
 
Vid fågeltornet kunde en del arter skådas; kustpipare, svartsnäppa, tofsvipor, vitfåglar, 
sädgäss, grågäss, pilgrimsfalk, kärrsnäppor, brushanar, gråhäger, sångsvan, stare, 
enkelbeckasiner och änder.  
 
Innan det bar iväg hemåt igen samlades vi för genomgång av sedda arter. Vi hade tillsammans 
fått ihop 37 arter.  
 
Ett bra team-work! 

Text: Maria Barkell 
 
 
 

Var är svarthakedoppingarna? 

 
Foto: Svarthakedopping dagvattendamm i Fårhushagen - Beje Aronsson. 
 
Svarthakedopping har genom åren funnits både häckande och rastande i många av 
kommunens anlagda våtmarker. Slättsjön Valnaren söder om Länna var en lokal, där 
svarthakedopping både rastade och häckade under många år – som flest nio rapporterade ex 
2005. 
De senaste åren har arten succesivt minskat och försvunnit från många av kommunens lokaler 
där den tidigare häckat. Motsvarande minskning står inte att finna i den övriga delen av länet. 



Under 2021 såg det länge ut som om Strängnäs skulle bli utan observationer av 
svarthakedopping. En sen kväll den 19 maj under ett eftersök av eventuella nattsjungande 
fåglar, passerades Larslunda brunn, som är en mindre damm i anslutning till Fårhushagen i 
Strängnäs.  
Ett plötsligt skorrande från vad som upplevdes vara en svarthakedopping hördes i mörkret 
vilket dock kändes ytterst udda med tanke på dammens storlek och omgivning med hus och 
människor. Efter en tids tålamodsprövande väntan kom plötsligt två svarthakedoppingar fram. 
Trots att dammen är förhållandevis liten, är den väl skyddad av ett omgivande fårstängsel och 
när detta skrivs, ruvar fåglarna. Den under häckningstid normalt aggressiva sothönan har 
försvunnit från dammen och förmodligen blivit bortmotad av de nya hyresgästerna. 
 

Text: Yngve Meijer 
 
 
Rödlistad ängshök slår rekord:  
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/rodlistade-angshoken-slar-nya-
rekord?fbclid=IwAR16heZ4DFsxxiUUR4ZqRvR4FzIsMcNUkfFYKVluyVzHdYiZ7hLypMlTpR
U 
 
FSOs årsböcker: 
https://sormlandsornitologerna.se/fso2/arsbok.php 
 
 

Soffkryss 
När jag precis hade börjat med fågelskådning förstod jag inte vad som menades med de sk. 
”Soffkryssen”.  
 
Nu 4 år senare har jag lyckats få tre ”Soffkryss”.  
 
Ett ”Soff-kryss” är när man skådar en art som inte än är godkänd som egen art, det är en 
sk. {Klammer-art}, och efter en viss tid så blir den godkänd av Raritetskommitén (Rk).  
 
Varför det heter just ”Soff-kryss” borde vara att man ofta sitter i soffan när nyheten kommer 
(i alla fall har jag gjort det) och när man loggar in i Artportalen.se (eller Apan som den också 
kallas) så ser man att man fått en till art på sin livslista.  
 
År 2020 var det stripgås (sedd 2020) och mandarinand (sedd 2017) som blev mina 
”Soffkryss” och i år 2021 blev det gulkindad kricka (januari 2021).  
 
Det lönar sig med andra ord att skåda även klammer-arter eftersom dem rätt som det är kan 
komma att bli kryssbara. 
 
 
Soff-kryss bilder till höger: 
 
1. Mandarinand sedd oktober 2017 tillsammans med gräsänder vid Gripsholms Slott i 



Mariefred 
 
2. Mandarinand sedd oktober 2017 ätandes ekollon tillsammans med gräsänder vid 
Gripsholms Slott 
 
3. Två stripgås sedda 2020 från fågeltornet i Hjälstaviken 
 
4. Glukindad kricka sedd i Fyrisån i uppsala 19 januari 2021 
 
 
Mer om Raritetskommittén och deras kategorisering av fågelarter hittar ni här. 
 
Har ni fått sk. ”Soffkryss”? - Dela gärna med er till text och bild till: 
Hemsida: Maria Barkell, maria@strangnasornitologerna.se 
Tidning: Ulf Gustafsson, ulf@strangnasornitologerna.se 
Nyhetsbrev: Sven Blomqvist, sven@strangnasornitologerna.se 
 

Text & bild: 
Maria Barkell 

                    
 
 

    
 



Ejdern i fritt fall runt Sveriges kuster 
En av de svenska kusternas främsta karaktärsfåglar, ejdern, befinner sig i vad som bäst kan 
beskrivas med fritt fall. Från millennieskiftet fram till nu har det svenska beståndet minskat 
mycket kraftigt, från beräknade 315 000 par år 2000 till endast 59 000 par de senaste åren. 
 
Det framgår av Sveriges fåglar 2020, en årlig statusuppdatering av läget för alla de arter som 
häckar i Sverige och som publiceras av BirdLife Sverige. Orsakerna är troligen flera, och delvis 
skilda i olika delar av landet, men födobrist och predation har sannolikt stor betydelse. En 
större genomgång visar att även andra sjöfåglar som lever på musslor och andra 
ryggradslösa djur går tillbaka. Däremot går det överlag bra för fiskätande fåglar. 
 
I samarbete med Svensk Fågeltaxering vid Lunds universitet redovisas i Sveriges fåglar 
2020 läget för de närmare 260 fågelarter eller underarter som häckar i Sverige. Merparten 
av dessa (närmare 190) följs med hjälp av årliga inventeringar inom ramen för den svenska 
miljöövervakningen. För de återstående ca 70 utgörs underlaget av specialinventeringar, 
speciella bevarandeprogram eller rapportering till Artportalen. 
 
Årets upplaga av Sveriges fåglar har kust och hav som särskilt fokus. Det är först nyligen som 
Sverige fått ett nationellt program för kustfågelövervakning. Ett systematiskt sådant, som 
ingår i den nationella miljöövervakningen, startades 2015. Tillsammans med regionala 
insatser i flera län, kommer kustfågelövervakningen att göra det möjligt att följa den 
framtida utvecklingen detaljerat. Men trots den tidigare bristen vet vi ganska väl hur den 
samlade utvecklingen sett ut under de senaste 50 åren. Tack vare upprepade regionala och 
lokala inventeringar, utförda i regi av ideella föreningar, länsstyrelser och enskilda personer, 
kan vi bedöma nationella trender från 1970-talet och framåt. 
 
Resultaten från dessa inventeringar visar på en stor variation i utvecklingen mellan olika 
arter de senaste 40–50 åren. Fördelar vi fåglarna i grupper utifrån deras huvudföda 
framträder en del intressanta mönster. Endast bland växtätarna, gäss och svanar, är bilden 
enbart positiv. Fåglar som äter fisk har också haft en övervägande positiv utveckling, över 85 
procent av de ingående arterna har ökat i antal sedan 1970-talet. I denna grupp återfinns 
bland andra storskarv, silvertärna, sillgrissla och tordmule. Endast två fiskätande arter, 
skräntärna och tobisgrissla har minskat i antal sett över längre tid.  
 
Sämre har det gått för arter som äter ryggradslösa djur. Drygt 70 procent av dessa arter har 
minskat i antal de senaste årtiondena. Här återfinns änder som ejder och svärta, samt 
vadare som roskarl och strandskata. Även inom gruppen allätare är de övervägande 
långtidsmönstren negativa. Talrika arter som gråtrut, havstrut och fiskmås har alla färre 
häckande par längs våra kuster idag jämfört med för 40–50 år sedan. 
BirdLife Sverige, framhåller på sin hemsida, att man vill se en ökad satsning på forskning 
kring de faktorer som orsakat bland annat ejderns kraftiga tillbakagång. Det är också i högsta 
grad önskvärt att olika forskningsprojekt börjar samarbeta kring en helhetsbild, som kan ge 
vägledning om vad som bör göras för att gynna ejdern. Ejdern kan också ses som en 
symbolfågel för Östersjöns kustområden och skärgårdar och dess tillbakagång kan spegla 
storskaliga förändringar. 
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