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Dölj skyddsklassade arter i 
Artportalen 
Vi går nu in i tider då våra fåglar har börjat/börjar sin häckning. Vi från Rrk Sörmland önskar 
att ni som rapporterar i Artportalen från lokaler som är häckningslokaler för 
känsliga/skyddsklassade arter anger häckningskriterium på dessa arter, så att de döljs 
automatiskt eller att man själv aktiverar "dölj fynd-funktionen" i Artportalen. 
 
Vad man också skall tänka på, när man rapporterar från främst en sådan lokal och ibland även 
från en närstående lokal, när man bevakar en känslig/skyddsvärd art, att övriga arter som man 
rapporterar från häckningslokalen/den lokal, som man själv besöker, bör döljas, så att 
”obehöriga” inte kan lista ut, varför man är vid t.ex. ett berg under skymningen.  
 
Det är väldigt svårt att definiera vad som är en närstående lokal, men som regel får den 
enskilda rapportören själv göra ett aktivt val utifrån sina egna kunskaper. Vi inom Rrk 
Sörmland hinner inte alltid att kontrollera det stora flödet av rapporter som 
inkommer varje dag på Artportalen. Vi är därför oerhört tacksamma, om varje enskild 
rapportör reflekterar över sin inrapportering, innan man klickar på funktionen ”publicera”. 
 
För fågelskyddsarbetet inom FSO (Rrk Sörmland) i länet finns det endast 2 personer som ser 
alla dolda fågelrapporter i Artportalen för rapportområdet Sörmland. Dessa rapporter 
kommer, även om de är dolda, att kunna användas i fågelskyddsärenden. 
 
Givetvis ska man ange häckningskriterium, åtminstone där en fågelart har en sådan 
aktivitet/rätt årstid/rätt plats, att det är tänkbart, att den skall häcka/göra häckningsförsök. 



Rapportera i Artportalen inte bara ”1 ex förbiflygande” utan specificera aktiviteten med 
exempelvis ”obs i häcktid, lämplig biotop”. 
Tack till er alla för ert ideella arbete med att rapportera i Artportalen, vilket är grunden till 
nästan allt fågelskyddsarbete numera, både från den ideella sidan likväl som från 
myndighetshåll. 
 
Ni som har tillgång till tidskriften Vår Fågelvärld nr 2-2020, rekommenderas att läsa artikeln 
om ”Artportalen – så används den av myndigheterna”. 
 

För Rrk Sörmland, Jan Gustafsson 
 

 

Ändring för rödlistade underarter 
https://www.artdatabanken.se/globalassets/ew/subw/artd/2.-var-
verksamhet/publikationer/32.-tillstand-och-trender-2020/tillstand-trender.pdf 

 

Varför kallas Lundberga för Spiontorpet? 
 
 
– Jag kom som värnpliktig till P10 6/6 1966. De flesta övningarna genomfördes av naturliga 
skäl på övningsfältet norr om kasernerna. Norr om Halmstacken och öster om Elma låg ett 
torp som på kartan hette Lundberga, men som gick under namnet ”Spiontorpet”. Men varför? 
Vi fick aldrig veta varför det kallades så. Men nu på gamla dar har jag hittat en förklaring i en 
bok om kända spioner.  
 
I torpet bodde den kände sovjetspionen Ernst Hilding Andersson, även kallad för 
marinspionen. Han föddes 1909 i Ystad men flyttade som sexåring till Lundberga, gick i 
skolan på dagarna, för att sedan bidra till familjeförsörjningen genom att på sena 
eftermiddagar och kvällar arbeta hos bönder i trakten.  
 
Hilding Andersson flyttade som 17-åring till Sollentuna, värvades efter ett par år till flottan 
och började senare som flaggmaskinist vid Stockholms örlogsvarv. 1951 uppdagades att han 
hade samröre med en sovjetisk GRU-officer.  
 
Hilding dömdes i september samma år till livstids fängelse, men frigavs på 1960-talet. Han 
gifte sig med journalisten Kerstin Winterhed och antog hennes efternamn och höll en mycket 
låg profil. Han dog 2007.  
Källa: ”Förrädare! Att vinna krig med svek”, redaktör Anders Frankson. 
Länk till källan: https://www.semic.se/bocker/262903/forradare-att-vinna-krig-med-svek/  
 

Leif Ekblom 

 



Fågellokaler i Mariefred 
Ekviken i Mariefred 
Vid Ekviken i Mariefred möts Bondkroken med Marielundsfjärden. Här kan 
storskrake, storskarv, svanar, dykänder, andfåglar och måsfåglar ses vid/i 
vattnet. På land ses och hörs göktyta om våren tillsammans med flertalet 
tättingar i slyt vid museijärnvägen. I de höga tallarna häckar ofta gråhäger. Ställa 
bilen kan du göra vid Läggesta Tågstation alternativt vid Ekviken.  
Koordinater: Ekviken: 59.247058, 17.186115 
 
Småbåtshamnen i Mariefred och Kölnholmen 
Småbåtshamnen i Mariefred är ett bra tillhåll för samtliga dykänder, doppingar, 
måsfåglar, andfåglar, vassfåglar samt många tättingar och mesfåglar. Även 
ladusvalor och hussvalor söker föda över vattnet. En sällsynt gäst här en höstdag 
var alfågel. Ett stenkast från småbåtshamnen ligger andholmen där ofta 
gräsänder myser. Går du förbi strandrestaurangen kommer du strax till 
ångbåtsbryggan vid Kölnholmen, här kan flertalet måsfåglar ses. Det är också 
hit som vårens första strandskator anländer. Har du tub med kan du se andra i 
mälaren vanliga fåglar. Parkerar gör du lättast antingen vid Mariefreds kyrkogård 
eller vid småbåtshamnen. 
Koordinater: Småbåtshamnen i Mariefred: 59.260929, 17.229856 
Kölnholmen: 59.257452, 17.226166 
Mariefreds kyrkogård, parkering: 59.262437, 17.228869 
Småbåtshamnen, parkering: 59.260973, 17.22755 
 
Omgivningen kring Gripsholms slott i Mariefred 
Om du parkerar vid Gripsholms slott i Mariefred och därefter går mot 
museijärnvägen kommer du snart till Lottenlund. Här kan flertalet trastar och 
gäss samt starar skådas. På vägen ser du ett hav av bladvass där gärdsmygen 
och hämpling och tidig vår även ett bra tillhåll för vinterhämpling. En promenad 
runt Gripsholms slott ger alltid många arter av dykänder, andfåglar, måsfåglar. 
Sällsynt gäst här är mandarinand. Vid parkeringen finns ett grönområde med 
hasselträd och vid Mariefreds våffelstuga kan hämpling och olika trastar ses 
födosöka. 
Koordinater: parkering vid Gripsholms slott: 59.25777, 17.215383 
Hav av bladvass: 59.258225, 17.217507 
Lottenlund: 59.257891, 17.219739 
Gripsholms slott: 59.255906, 17.219353 
Grönområde: 59.258023, 17.214632 
 
Ekbacken, Mariefred  
Ekbacken i Mariefred är på våren och sommaren en bra plats att besöka för en 



fågelintresserad person. Biotopen här är tät lövskog med inslag av buskar och 
snår samt gamla ekar. Här häckar stare, koltrast och flera tättingar. Kajor, kråkor, 
duvor och trastfåglar kan höras i trädkronor eller i snåren. 
Koordinater: Ekbacken 59.267822, 17.214134 
Pölen vid hål 18 Golfbanan i Mariefred och närliggande strövområde 
Beroende på hur långt du orkar, kan du parkera nära pölen, på parkeringen vid 
Gripsholms Golfklubb alternativt på husbilscampingen vid vägen där Grafikens 
hus och Kungsladugården tidigare låg.  
Ett stenkast från husbilscampingen ligger Kärnbo kyrkoruin som är ett måste 
en tidig vårmorgon. Här kan trastar och tättingar skådas. Törnsångaren är ofta 
här i början på maj. Därefter går du på grusvägen mot golfklubben, till vänster 
ser du golfklubbens ladugård där kan det om du har tur och tiden är inne se 
svalor flyga för att samla mat.  
Fortsätt sedan mot golfklubben och korthålsbanan, men akta så du inte får en 
golfboll i huvudet.  
Till höger om hål 1 på Golfbanan ligger Blåbärsskogen med alla skogens fåglar. 
Här brukar det vara fullt med starar som bygger bo i de håliga trädstammarna. 
Spillkråka, gröngöling och större hackspett kan du även höra och har du tur får 
du även en skymt av dem när de flyger över till skogsdungen på andra sidan 
vägen och hål 1. Denna lilla snåriga skogsdunge är perfekt tillhåll för flesta 
bobyggare och födosökande tättingar och hackspettar.  
Gå mot skogsdungen till Finnsta hage. Här är vanligen platsen för årets första 
näktergal i Mariefred. Den älskar att sitta i slånbärsnåret. 
Vänd dig om för att se Gripsholms Golfklubbs klubbstuga/Hawoos restaurang. 
Till höger om klubbhuset hittar du hål 18 och Pölen. I pölen kan man, om tiden 
är inne, skåda rörhöna, smådopping, knipa, gräsand, fiskmås, vitkindad gås och 
kanadagås. En ensam gråkråka ställer ofta till lite oreda och en och annan 
golfboll kan swicha förbi eller plumsa i pölen. 
På väg tillbaka till bilen (dvs om du ställt den på husbilscampingen) gå förbi alla 
glada golfspelare på rangen. Snar kommer du till tistel- och stenfältet, där 
Grafikens hus och Kungsladugården tidigare låg. Steglits, gråsiska och 
stenskvätta finns här, om du har tur och tålamodet med dig. 
Koordinater: parkeringen vid Gripsholms Golfklubb:  
Husbilscampingen: 59.260633, 17.213967 
Kärnbo kyrkoruin: 59.26117, 17.212669 
Golfklubbens ladugård: 59.26066, 17.211821 
Blåbärsskogen: 59.263293, 17.205083 
Finnsta hage: 59.259964, 17.206221 
Pölen på gripsholms golfklubb: 59.25935, 17.209042  
Tistelfältet (tidigare grafikens hus): 59.259898, 17.213666 
Stenfältet (tidigare Kungsladugård): 59.260304, 17.213538 
 
Vassviken och ängarna 



Vassviken och ängarna ett stenkast ifrån Mariefreds strandbad är en bra plats för 
alla vårens fåglar. Här hörs och ses de flesta fåglar pga. den rika biotopen. Vass, 
buskar, vattendrag, lövträd, barrträd samt ängar. Härmsångare, stare, koltrast, 
trädgårdssångare, rörsångare, gök, tofsvipa, kaja, kråka, skata, gärdsmyg är 
vanliga fåglar att skåda här en ljummen vår/sommar dag. 
Koordinater: Vassviken och ängarna 59.262335, 17.247682 
 

 
Mariefreds kyrkogård 
 

 
Småbåtshamnen i Mariefred. 



 
Vassviken och ängarna. 
 

 
  
 
 



Ökat tryck från frilufts- och båtlivet 
på fåglarnas tillvaro 
Systrarna Ann-Christin och Tina Höijer, som har sommarstuga på Stora Skallaholmen i 
Mariefredsviken, oroar sig för hur fågellivet i viken påverkas av exploateringen i området. 
 
– Fram tills för cirka 10 år sedan fanns ett mycket aktivt fågelliv inne i viken med flera olika 
arter av sjöfåglar. År 2010 pågick stora banarbeten längs viken. Järnvägsspåret byttes ut till 
smalspår för museijärnvägen och gång och cykelbana byggdes. Arbetet pågick under ett par 
år. Tyvärr försvann många fåglar och under följande år fanns mest änder och kanadagäss. 
 
– I år har vi åter sett storlom i viken. På försommaren såg vi tre storlomar, men sista tiden har 
vi bara sett en, dessutom en knipa med fyra ungar. 
 
– Nu vet vi, att stora byggprojekt planeras mittemot oss i viken, Lilleby, där fabriken 
Sanpoints, Sanetta tidigare låg. Markarbeten pågår nu. Det är just vid den strandlinjen 
storlomen brukar ligga och guppa. Vi är oroliga för att fåglarna återigen kommer att försvinna 
på grund av miljöförändringar. Kan dessa fåglar vara något att beakta vid kommande 
bebyggelser?  
 
Yngve Meijer svarar: I de inre delarna av Gripsholmsviken, Marielundsfjärden, där bland 
annat Stora Skallerholmen ligger, finns ett skär ”Våmmen”, där skrattmås och fisktärna 
häckar. Vissa år kan dessa arter saknas helt på lokalen och andra år häcka talrikt. Skäret är ur 
fågelsynpunkt av mycket stor betydelse. Skäret upplevs tyvärr som en skränig störning av 
vissa. Storlom saknas helt som häckande fågel i hela Mälaren enligt de inventeringar som har 
görs vartannat år (enstaka möjliga undantag från detta har rapporterats).  
 
Storlom är framför allt mycket känslig för variationer i vattennivån, där svallet från båtarna 
liksom hårda vindar med höga vågor ofta spolierar häckningarna. Under de senaste åren har 
en eller ett par adulta ex storlom setts under i stort sett hela sommaren förutom under vår och 
höst, då flera ex kan ses rasta. Ett ex har under den senaste månaden setts så gott som varje 
kväll utanför Gripsnäs.  
Storlom i Strängnäs kommun förekommer som häckande i de lite djupare 
klarvattensjöarna/vattenlederna söder om motorvägen. Min erfarenhet är att storlom (bortsett 
från rastande individer under flyttning) dyker upp i Gripsholmsviken först någon gång runt 
midsommar, vilket kan tyda på att det handlar om individer som misslyckats med häckningen. 
Skäggdopping, sothöna och sångare är typiska för vikens vassar. Här ser det ut som att dessa 
har påverkats i negativ riktning, vilket nog kan tillskrivas uppkomsten av bebyggelsen i 
Marielund med tillhörande båt och friluftsliv.  
 
På Skallerholmen är vassen ner mot motorvägen ett viktigt inslag i vattenmiljön. Vass är inte 
alltid uppskattat av människan, men många fågelarter är helt beroende av vass för såväl 
bobygge som livsmiljö. Fiskgjuse ses numera mer sparsamt i de inre delarna av 
Gripsholmsviken, något som tyvärr ser ut att vara typiskt för hela Mälaren. Byggandet i 
området med den före detta ”tampongfabriken” medför i sig troligen inte någon större 
störning för fågellivet. Här är säkerligen det ökande trycket från det kommande frilufts- och 
båtlivet ett större problem. 
 



Rapportera in sjuka djur: https://rapporteravilt.sva.se 
 
 
 
 


