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Sönderkörd mark ändrade utflyktsmål 

Förstörda Öknasjön ersattes av exkursion till 
Husby 
Sjo ̈fa ̊gel i sikte vid Stra ̈ngna ̈sfja ̈rden  
Hela april karakteriserades av kyla och blåst. Den 14 april kom drygt 5 cm snö 
och morgonen därefter stod termometern på -9 grader. Brrr!, sa Kasper. Men i 
och med månadsskiftet steg temperaturen till +15 grader fram på dagen. 
Morgonen var i och för sig kall – 1 grad kallt. 
 
Kl 0600 var det aviserat i programmet en exkursion till Öknasjön, men det 
kändes meningslöst att åka dit. Hela hagen har totalavverkats. Marken 
sönderkörd och full av ris. En sådan syn gör en bara deprimerad och beklämd. 
Detta ville vi inte att våra medlemmar skall behöva uppleva. Så färden ställdes 
istället till Husby på f.d. P10 Norra övningsfält. Men innan avresan från 
Nabbviken kunde vi njuta till både öga och öra av en sjungande rödstjärt. Vi var 
11 morgonpigga SOK:are som efter 20 minuter svängde in på den gamla 
förläggningsplatsen vid Östra Husby. Omgående fick vi höra en mindre hackspett 
trumma – en längre och spetsigare trumning än den störres. Dock kunde vi även 
njuta av en duelltrumning av två större hackspettar. Så här kunde var och en 



höra skillnaden. Problemet med den mindre hackspettens är att locklätet lätt kan 
förväxlas med göktytans sång.  
 
Gransångare satt och sjöng i lövskogen liksom flera rödhakar. Efter en kort 
promenad kom vi till badplatsen. Gärdsmygen och lövsångaren sjöng. Ute på 
fjärden noterades par av knipa, sångsvan, skäggdopping, sothöna och fisktärna. 
Uppe på badplatsens parkering satt lite överraskande en domherre och sjöng. Så 
här års ska den ju vara inne i den djupa barrskogen och förbereda sin häckning. 
Klimatpåverkan??  
 
Vår promenad fortsatte mot Västra Husby. Steglits, entita, stare med bomaterial, 
koltrast, sädesärla och en hojtande gröngöling noterades. Nu började det att 
suga i Keithas kaffetarm, så ingen kunde ta på sitt ansvar att han skulle duka 
under.  
Va ̈lfo ̈rtja ̈nt kaffe med stekt a ̈ggmacka. Fr v Raili Riig, Inger Pettersson och Gunhild Wallen. Högra bilden: Keith 
Nordebrink, Inger Pettersson och Gunhild Wallen diskuterar vad det var de sa ̊g. 
Så den stekta äggmackan med kaffe inmundigades vid bilarna innan vi for vidare 
ner till båtplatsen i höjd med Elma. Det första vi mötte där var att en drillsnäppa, 
som lättade och flög med snabba vingslag, lågt över vattenytan mot söder. Den 
lät även höra sitt drillande läte.  
 
Promenaden gick nu söderut i den hävdade hagmarken utmed den härliga 
strandskogen av al. Återigen trummade den mindre hackspetten. Här finns en 
typisk biotop för den arten. Den bruna kärrhökshanen svepte över hagen på sitt 
typiska sätt. Låg flygt med blandad glidflygning med lätt v-formad vingställning. 
Gärdsmyg och sävsparv sjöng glatt.  
Överallt flög det upp ängspiplärkor framför oss. Yngve räknade till minst 13 st.  
 
Vid färjeläget (gammal övningsplats för färjning under P10-tiden) hördes en 
bölande rördrom från vassen någonstans i höjd med f.d. Torpet Nord. Årets 
första kullar av grågås sam undan oss. Tre kullar om 2, 4 resp 5 gässlingar. Vet 
du att ca 15 procent av gässlingar och andungar blir den stora stygga gäddans 
skrovmål!  
 
En diskussion uppstod när en flock vitfågel uppenbarade sig. En avvek i 
utseende. En silltrut eller havstrut? Kjell Eriksson plåtade och en efterkontroll vid 
datorn gav att det var en silltrut.  
 
När vi återsamlades vid bilarna skröt eftersläntrarna med att de hade hört en 
göktyta. På hemvägen gjordes en halvhalt vid Pipartorp – en säker lokal för 
göktyta. Men där kammade vi noll. Tornfalk blev dock ett tillskott på listan. 
Flocken med vitfågel dök upp här också (samma??) och utlåtande över den 
svartryggiga truten blev silltrut. Flocken landade på en åker. En havstrut har inte 



detta beteende.  
 
Efter en givande morgon med stigande temperatur och 51 arter åkte vi var och 
en hem till sig för en fortsatt skön 1 maj. 
 

Text och bild Leif Ekblom 

Alltför morgonpigg exkursionledare 

Vårexkursion till Pumphuset "lurade" 
ledaren 
Nyblivne ordfo ̈randen Barbro tar en fika 
Söndag 16 april tillika påskdagen. Klockan ringer. Bligar med mitt norra öga på 
urtavlan. Den visar 0430. Uppdags! Tvagning, rakning, frukost och packa fika. Allt 
för att vara vid Ugglans träd kl 0600. Inte en själ! Satans SOK:are! Kan de inte 
masa sig ur sänghalmen en påskmorgon! Eller är det för kallt – 2 grader? 
Ynkryggar! Klockan går. Under tiden beskådar jag en simmande bäver ute vid 
bryggorna och en strandskata som provianterar på gräsmattan.  
 
Jaja, vad göra? Jag drar till Öknasjön. Yngve har rapporterat att hela den fina 
hagen är avverkad på vuxna träd, inkl alla hålträd. Mycket riktigt. Processorn var 
där även idag och redan kl 0630. Ingen rolig syn. Efter en stunds blåst i tornet 
åker jag genom skogen ner till Länna bruk för att konstatera att forsärlan är kvar. 
Vid Valnaren sätter jag mig i lä på järnvägsbanken vid Liljedal. Gott med kaffe och 
stekt äggmacka!  
Packar ihop, reser på mig och telefon ringer. Jag svarar. ”Var är du någonstans?”, 
hörs Yngve säga, ”du har ju exkursion idag och vi är 14 som står här och väntar”.  
”Jag var där kl 0600 och ingen kom!” Har jag tagit fel på tidpunkten? Ja, tydligen.  
”Vi ses ute vid Pumphuset!!”  
 
Med andra ord – bara packa ihop och draga vidare. De övriga hade just anlänt 
när jag brakar in. Nog fick jag mina gliringar. Men ni har väl hört talas om ”hälla 
vatten på en gås”? Nåväl, jag hälsade alla välkomna och beklagade det dåliga 
vädret.  
 
Vi började vandringen norrut längs åkervägen till Pumphuset. Kylan gör att det är 
väldigt tyst på tättingarna. Tofsvipan utför sin konstflygning, som påminner om 
de gamla propellerplanen från Första världskriget. Bofinken och gulsparven 
upplät sina karakteristiska strofer och en gröngöling var mycket idog med sin 
variant av ”sång”.  
Vi gjorde en halvhalt vid Pumphuset, som pumpar ut överflödigt vatten från 



åkrarna till Mälaren. Låglinjen har en gång varit ett sund som avskilde Vansö och 
Fogdö från varandra.  
 
Promenaden fortsatte ut genom hagen till udden i Sörfjärden. Uppe i lövskogen 
hade vitsippan, blåsippan och vårlöken börjat blomma samt att svalörtens blad 
hade slagit ut. Gärdsmygen och rödhaken hördes tydligt. Tänk att så små 
kroppar kan rymma sådana starka stämmor. Sävsparven satt i vassen och sjöng 
sin metalliska sång.  
 
Ute på vattenytan hittade vi många krickor, knipor, vigg, skäggdoppingar, 
storskarv, havstrut, måsar mm. Ingen utflykt utan ”rovisar”. Havsörn, brun 
kärrhök (hona) och två fiskgjusar blev facit.  
Efter en sedvanlig fika i solen med stekta äggmackor anträdde vi promenaden 
mot bilarna. Utfallet av arter blev inte så stort, men humöret var ändå på topp 
och vi skiljdes med ett glatt ”Au revoir!”  
 

Text och bild Leif Ekblom 

Fågeltornskampen – näst bästa på 7 år 

Fågeltornskampen 2017 – näst bästa på 7 år 
Tornkampen vid Valnaren Fr v Yngve Meijer, Petter Sundin, Gunilla Oleniusson och Viveka Eriksson 
För sjunde gången anmälde vi från SOK ett lag till Fågeltornskampen. Vi träffades 
kl 0500 vid fågeltornet vid Valnaren lördagen 6 maj. Vindstilla och strålande sol. 
Såg ut att bli en skön dag, men svårskådat i motljuset mot öster. Den första arten 
vi fick pricka av var en rörhöna som lät ute i vasshavet. Den tillhör inte de 
vanligare som man hittar i Valnaren. Rördrommen bölade i öster (i Rönneln?), 
bruna kärrhöken jagade lågt över vassen, enkelbeckasinen bräkte i skyn och 
lövsångaren sjöng i videbuskagen.  
 
När klockan passerade 0515 kunde vi redan räkna in 25 arter. Vi hade inte så 
stora förhoppningar om något bra resultat. Våren hade gett ett dåligt utfall i 
Valnaren. Men det är aldrig för sent att ge upp. Skådningen fortsatte. Rastande 
grönbenor visade sig, trastarna sjöng buskskvättan satt i toppen på en videgren, 
en dubbeltrast flög över oss liksom två ”flockar” om 6 resp 20 av ljungpipare. 
Sparvhök, duvhök, ormvråk, fiskgjuse och tre havsörnar gjorde sina svep. Från 
Eklången dök plötsligt, och lite oväntat, 42 vitkindade gäss, som fortsatte 
österut.  
Strax före kl 6 kom dagens stora överraskning – en tjädertupp kom flygande över 
tornet på låg höjd mot söder. Den observationen visade det sig att vi var ensam 
om av alla 73 deltagande tornen. Av sångare noterade vi ärtsångare, svarthätta, 
rörsångare, lövsångare och kungsfågel. Andra intressanta fynd var gök, svartvit 



flugsnappare, vattenrall, ladusvala, gulärla och storskarv. Av ”inventarierna” såg 
vi bl a trana, sävsparv, kricka, sångsvan. 
 
När klockan slog 1300 packade vi ihop våra utspridda pinaler och kunde 
summera morgonen och förmiddagen. Totalt fick vi ihop 64 arter, vilket var över 
förväntan. Det är den näst bästa resultatet på de 7 år vi deltagit. Men vi kan ju 
inte konkurrera med torn vid havsvikar, etablerade fågelsjöar mm. Segrare (av 73 
torn i Sverige) blev Södra Lundentornet vid Ottenby med 107 arter. Vi kom på 
48:e plats, vilket får anses vara godkänt med hänsyn till Valnarens belägenhet.  
 
Totalt sågs 186 arter av alla torn och som sagt var blev vi det enda tornet med en 
rapporterad tjäder. Av de 186 arterna hade vi också de 20 flest rapporterade 
arterna. 
 
Under dagen kom besökare, som stannade längre eller kortare stunder. Vid 
dagens slut hade 25 SOK:are deltagit. 
 
SOK har deltagit i 7 år från 2011 med följande resultat: 
2011 54 arter 
2012 60 
2013 45 
2014 66 
2015 58 
2016 59 
2017 64 
Totalt har vi noterat 92 arter, varav 16 st har bara setts en gång, t ex smålom, 
smådopping, vitkindad gås, brunand, fjällvråk, tjäder, ljungpipare, trädlärka, 
domherre. 29 arter har vi kunnat pricka av varje år. Vi tar nya tag nästa år!! 
 

Txt och bild Leif Ekblom 

 

Fina obsar och vacker fågelsång på Tosterön 

Fina obsar och fågelsång på Tosterön 
Från en berghäll i Norrby kyrkskog kunde i solskenet ett fiskgjusepar med bo studeras. Foto Beje Aronsson. 
Exkursionsdeltagarna. Foto Leif Ekblom. 
Normalt brukar det vara varmt och skönt i början på juni. Men denna kväll, 5 
juni, var lite lätt kylslagen. Det blåste dessutom ”halv storm”. Tanken var att åka 
ut för att lyssna på de sena sångare som anlänt till Strängnäs. Men den tanken är 



lönlös när vinden viner om öronen. Beslutet blev att åka ut till Norrby kyrkskog 
på Tosterö. Ingen av de 12 närvarande hade något att invända.  
Lokalen ligger på Tosteröns södra del på östsidan. Platsen var under 40–50-talet 
ett militärt skjutfält. De skjutande enheterna stod på Tosterön och sköt på mål 
som var uppställda mot och på det branta bergstupet på Stora Rullingen. Fältet 
är sedan länge avvecklat och är nu i privat ägo. Nåväl, vi körde ut över 
Tosteröbron, genom Sundby park och tvärs över Tosterön. Parkering finns vid 
informationstavlan över Norrby kyrkskogs naturreservat.  
Vi klättrade över elstängslet och började pricka av de fåglar som höjde sina 
röster. Här kunde de lätt höras eftersom blåsten ej nådde ner bakom skogen. 
Taltrast, rödhake, svarthätta, bofink, rödvingetrast och lövsångare gick in i 
anteckningarna.  
Flera bofinkar hördes och då kunde man höra att de enskilda individerna hade 
olika sätt att sjunga ”bofinksvisan”. Det gäller flera arter, till exempel 
rödvingetrast. Man får lära sig hur en arts sångstruktur är byggd och hur klangen 
i tonen låter.  
Promenaden genom den betade hagen bland gamla, vackra ekar, tallar, buskar 
och blommor väckte förundran och gav skäl till diskussioner. Ute på en berghäll i 
norr hade vi en fin utsikt över Mälaren mot Hornudden. Drillsnäppa, 
skäggdopping, gråhäger, tornseglare och ”vitfågel” noterades.  
Nästa anhalt blev en annan berghäll. Här blev stoppet lite längre. I solskenet 
kunde ett par fiskgjuse med bo studeras, till allmän glädje. Matning skedde med 
full aktivitet.  
Havstrut och fisktärna passerade revy över Mälarens vatten. Kvällen avslutades 
med kaffestunden (inkl stekt äggmacka). Den satt fint i ljuset från den 
nedåtgående solen bakom skogens trädtoppar. Ännu ett av klubbens syften med 
exkursioner var nådd, nämligen att visa på andra intressanta lokaler. 
 

Text Leif Ekblom 

 

 

Fina närbilder från gömslen i Ungern 
(Tyvärr fungerar inte länken till hemsidan längre) 
 



 

 

  



Fågeleldorado i Costa Ricas regnskogar och floddelta 

 

 



 
 

Ovanliga arter och tillfälliga gäster i 
Strängnäs kommun 
Det finns i Strängnäs kommun tre godkända och publicerade obsar av blåkråka. Den här sågs i december 2014 i 
Tanzania. Foto Peter Hennix. 
Vad som är en sällsynt och ovanlig fågel varierar naturligtvis över tid. Pilgrimsfalk, 
röd glada, gråhakedopping och ortolansparv är alla exempel på fåglar som har 
tillhört arter som varit årligt häckande i kommunen. Idag ses dessa bara som 
tillfälliga gäster som vållar en viss uppståndelse kommunens skådare när de 
rapporteras. Andra arter har gjort den motsatta resan, forsärla, ägretthäger, svart 
rödstjärt och spetsbergsgås är några arter som bara för 10 år sedan var rariteter i 
kommunen. Det är bara att ge sig ut i fält och skåda för allt vad tygen håller. 
Denna sammanställning av flertalet av kommunens lite ovanligare rapporter visar 
att ingenting är omöjligt. 
 
En alekung upptäckes i Mälaren i november 1968. Nils Eriksson fotograferade denna i Svalbard 10 juni 2015. 
Alkekung Alle alle (Little Auk eller Dovekie) 
I VLT, Vestmanlands Läns Tidning, tisdagen den 19 november 1968 kunde man läsa en liten 
artikel med rubriken: "Detta är den första alkekung som hittats i Mellansverige!" 
Atikeln inleds med: "Om ni är ornitolog och tror er ha sett en fågel som den på bilden, bör ni 
undvika att nämna för någon om er upptäckt. Era chanser att bli trodd är nämligen 



minimala." Det är bara att hålla med. 
Vidare i artikeln står det "Den unika upptäckten av en alkekung i Mälaren gjordes av ingenjör 
Jaan Öunap bosatt i Västerås men för tillfället arbetande i Strängnäs. En dag i förra veckan 
upptäckte hr Öunap – han är mycket intresserad och kunnig fågelskådare - en fågel som han 
inte kunde känna igen. Det var i närheten av Strängnäs hamn. Alkekungen - det visade sig 
vara en sådan – fördes på varligaste sätt till Västerås. På morgonen efter fyndet dog 
alkekungen." Det troliga är väl att den dog av svält. Artikeln avslutas med att alkekungen 
skall konserveras och är undertecknad av sign. "Tykko". 
Alkekung häckar närmast i de arktiska delarna av Nordatlanten, främst på Grönland, 
Svalbard, Island och Frans Josefs land. Övervintrar söderut till Nordsjön. Tillfällig på 
västkusten och i Strängnäs. 
 
Blåkråka Coracias garrulus (European Roller) 
Det finns i Strängnäs kommun tre godkända och publicerade observationer av blåkråka. Den 
första gjordes vid Hässelbyholm, Fogdö den 10 juli 1969 den andra vid Eksågsgård, Härad 6 
juni 1973 och den tredje vid Malmby 26-29 juni 1978. Blåkråkan som observerades vid 
Malmby uppmärksammades av Strängnästidningen. I en liten artikel fredagen den 30 juni 
1978 kan man bland annat läsa: " – en blåkråka observerades på onsdagen vid Malmby 
utanför Strängnäs. Det rapporterar ornitologen Sven-Olof Svensson, Ludvika, tillfällig 
semestergäst vid Löts campingplats i Strängnäs." Och vidare i texten kommenterar Lars 
Broberg "Blåkråkan är mycket sällsynt. Man kan räkna med i genomsnitt en observation per 
år i Sörmland". Det var då det, när blåkråkan fortfarande var hyfsat vanlig i Sverige, men 
tyvärr är det idag väldigt glest mellan observationerna i Sörmland. 
Blåkråka häckar i nordvästra Afrika, sydvästra och östra Europa och vidare österut till 
sydvästra Sibirien och övervintrar i Afrika. Blåkråkan har även häckat i Sverige och fram till 
slutet av 1960-talet häckade blåkråkor i tallskogen på Fårö, men sedan dess har den inte 
häckat i Sverige. Numera är den en sällsynt gäst i Sverige men observeras årligen. Det är dags 
för en ny blåkråka i kommunen 
Det finns åtta godkända observationer i kommunen av aftonfalk. Denna sågs i april 2012 i Rumänien. Foto Peter 
Hennix. 
Aftonfalk Falco vespertinus (Red-footed Falcon) 
I Strängnästidningen den 1.6.1966 presenteras det första fyndet av aftonfalk i Strängnäs 
kommun. ”Mycket sällsynt falkart observerad vid Åker” är rubriken och i texten kan man 
bland annat läsa att ”Den i Norden mycket sällsynta aftonfalken, som har sin egentliga 
hemvist i södra Ryssland och på balkanhalvön, sågs på tisdagen i Åker av ingenjör Leif 
Sandgren – framstående fågelkännare i brukssamhället”. 
Efter den första kommunobservationen 1966 har vi vid flera tillfällen observerat aftonfalk i 
kommunen. Det finns sammanlagt åtta godkända och publicerade observationer: 1 adult 
hane Åkers krutbruk 1966.05.31-02.06, 1 ex Skäggesta viltvatten, Åker 1992.08.20, 1 ex 2k 
hane Gorsingeholm, Strängnäs 1995.06.05, 1 hona Valnaren, Länna 2001.05.31-06.04, 1 
adult hane Åker kyrka 28.9. 2008, 1 hane sträckande Fatbursvägen, Mariefred 2010.07.08, 1 
ex Lötfälten, Gorsingeholm 12.5-13.5. 2012 och slutligen 1 ex 1k sträckande vid 
Sörtorpsberget 2104.09.03.   
Aftonfalken uppträder regelbundet men sällsynt i södra Sverige. Den har konstaterats häcka 
vid två tillfällen på Öland. Det är en östlig art som häckar från Baltikum, Ungern till 
nordvästra Kina. Övervintrar i sydvästra Afrika.  
En sillgrissla navigerade i september 1997 fel och hamnade norra Selaön. Den här fanns i maj 2014 på Stora Karlsö. 
Foto Peter Hennix 



Sillgrissla Uria aalge (Common Murre) 
Gösta Reiland fick ett märkligt samtal från Harry, boende på gården Gröndal som ligger på 
Överselaö, den 22 september 1997: 
"Det går en pingvin på vägen, här vid vår gård!" Gösta och hans pappa, som då befann sig på 
Lindö, en ö som ligger strax N om Gröndal utanför nordöstra delen av Selaön. Snabbt tog de 
ned i sin båt för att om möjligt hinna se "pingvinen". När de anlände till Gröndal såg de att 
"pingvinen" var mycket medtagen. De tog hand om fågeln, lade den varsamt i en kartong 
och körde tillbaks ut till Lindö. Det är inte så konstigt om nu fågeln var trött efter ha färdats 
så långt som från södra halvklotet. Frågan var bara vilken pingvinart det var som knallade 
omring på vägen? Ganska omgående konstaterade Gösta att det var en sillgrissla och inte en 
pingvin som hade hamnat helt galet. En trolig orsak till felflygningen var att det under en 
längre period varit mycket hårt väder med vindar upp emot stormstyrka. Det hade också 
observerats sillgrisslor på andra udda platser i inlandet. Sillgrisslan försökte räddas men den 
var för svag och avled ganska omgående. Fågeln skickades iväg för analys och det 
konstaterades att sillgrisslan hade dött av undernäring.   
Sillgrissla är uppdelad i fem raser och nominatrasen aalge häckar från östra Nordamerika, 
Grönland och Island ned till Östersjön. I Sverige häckar den i ett fåtal kollonier längs 
ostkusten och med ett mindre antal på västkusten. Den största koloni som häckar närmast 
oss i Strängnäs är den på Stora Karlsö, Gotland.  
 
Vittrut Larus hyperboreus Glaucous Gull 
Den första godkända vittruten som noterades i kommunen gjordes av Gösta Reiland den 27 
december 1997. En ung vittrut stod på isen, tillsammans med gråtrutar, på fjärden mellan 
Lindö och norra Överselö. Eftersök gjordes dagen efter men vittruten var tyvärr försvunnen, 
kvar på isen stod endast några gråtrutar. Den andra vittruten som upptäcktes i kommunen 
var mer ”dragbar” när Yngve Meijer upptäckte en rastande 2k fågel den 3 januari 
tillsammans med ett 30-tal gråtrutar vid Västervikshamnen. Relativt snabbt drog truten iväg i 
riktning mot Kvittens återvinning där den återupptäcktes så gott som omgående av Erik 
Widuss och Markku Kemppi. För Markku blev observationen och kommunkrysset en extra 
minnesvärd episod eftersom den behagade tömma magens i huvudet på Markku. 
Vittruten häckar bland annat från västra Kanada till Alaska, på Spetsbergen samt på 
Grönland och Island. 
 
Rödvingad vadarsvala Glareola pratincola (Collared Pratincole) 
Andreas Sandberg och Bertil Rahm var på väg till Valnaren för att ”hänga in” aftonfalken som 
hade varit stationär under flera dagar vid sjön. Plötsligt när de står och spanar efter 
aftonfalken får de syn på en annan fågel som kommer flygande över vassen . Något mycket 
”tyngre” och ovanligare än aftonfalken. De kan knappt tro sina ögon, en rödvingad 
vadaresvala kommer flygande förbi dem lågt över våtmarken för att sedan snabbt försvinna 
bort. Trots att många tillresta skådare ihärdigt letade efter vadaresvalan, både på 
eftermiddagen och dagen efter, kunde den inte återupptäckas. Säkraste viset att särskilja 
flygande rödvingad- och svartvingad vadarsvala är utan tvivel lätet. Även om arterna gärna 
bjuder på lätet kan det vara nog så svårt att komma inom hörbart avstånd från fåglarna. 
Rödvingad vadaresvala häckar i södra Europa till Pakistan och övervintrar i Afrika. Denna art 
är en sällsynt gäst i norra Europa. 
 
Klykstjärtad stormsvala Oceanodroma leucorhoa (Leach´s Storm-petrel) 



Den 6 februari 1973 gjordes ett märkligt fynd på isen i Marviken, en ihjälfrusen klykstjärtad 
stormsvala. Det råder osäkerhet om i vilken kommun stormsvalan hittades, om den 
observerades i Strängnäs eller i Gnesta. I Artportalen är den rapporterad från 
Mellanmarviken, alltså Strängnäs kommun, men i rapporten står det endast Marviken. Vad 
jag minns hittades fågeln i Gnesta kommun på Övre Marvikens is. Enklast är det kanske om vi 
delar på fyndet och säger att åtmistone halva stormsvalan låg i Strängnäs kommun? 
Klykstjärtad stormsvala häckar i nordligaste Nordatlanten från nordöstra USA, Kanada vidare 
via Skottland till nordvästra Norge. Övervintringen sker i Sydatlanten. Klykstjärtad 
stormsvala ses sällsynt men regelbundet på västkusten i samband med västliga stormar. 
Två skärfläckor sågs i april 1966 vid Ångbåtsbron. Nils Eriksson fotograferade denna på Mallorca i mars 2017.. 
Skärfläcka Recurvirostra avosetta (Pied Avocet) 
Den 17 april 1996 gick telefonerna varma i Strängnäs kommun. Jag fick ett telefonsamtal 
från Torsten Carlsson, som upptäckte rariteten. 
– Hej, det står något väldigt fint på isen utanför ångbåtsbryggan i Strängnässundet, en riktig 
fågelraritet. 
– Vad har du hittat för något spännande? 
– Åk ned så får du se. 
Sagt och gjort. Jag och en hel del andra skådare drog ner till ångbåtsbryggan för att se vad 
det var för raritet som rastade på isen. 
Efter ett snabbt kikarspan över isen kunde vi konstatera att två skärfläckor stod och putsade 
sig vid iskanten.  
Skärfläckorna sågs enbart rasta en dag, redan den 18 april var de tyvärr borta. 
Skärfläcka häckar enbart i de Sydligare delarna av landet och främst på Gotland men även på 
Öland. Övervintrar i medelhavet samt i Afrika. 
En isabellastenskvätta drog massor av skådare i april 2014 till Lötfälten i Gorsingeholm. Ulf Gustasfsson fotograferade 
fågeln den 2 april 2014. 
Isabellastenskvätta Oenatnhe isabellina (Isabelline Wheatear) 
Den fågel som dragit flest skådare till kommunen, blivit mest uppmärksammad och satt 
Strängnäs på fågelkartan är utan tvekan isabellastenskvätta, nämligen den som hittades av 
Yngve Meijer den 31 mars 2014. Fågeln rastade på Lötfälten i Gorsingeholm fram till den 3 
april 2014 och många tillresta skådare kunde glädjas åt en mycket tillmötesgående 
stenskvätta som lät sig observeras och fotograferas på nära håll. Av det dryga 20 talet 
rapporter av arten i Sverige är ungefär vart fjärde fynd från våren. Flertalet av rapporterna är 
rör ungfåglar under hösten. Stenskvättan på Gorsingeholm är den hittills enda i Sverige som 
rapporterats från mars månad. 
Isabellastenskvätta häckar närmast i nordöstra Grekland, på Balkan vidare genom Ukraina 
och Mongoliet fram till nordliga centrala Kina. Övervintrar på Arabiska halvön samt i 
nordöstra Afrika. 
Rostand Tadorna ferruginea Ruddy Shelduck 
I Strängnäs finns två godkända fynd. 1 hane sågs i september 1961 samt 1 ex vid Skäggesta 
viltvatten 6 augusti 1994 (Fredrik Ellin).  
Fredrik skriver i Fåglar i Strängnäs Kommun nr 1 1995. ”Vilka fåglar man ser och vilka man 
inte ser beror mångt och mycket på slumpen. Sällan lyckas man att planera sig till ett möte 
med en speciell fågel. Ju ovanligare fågel desto mer slumpartad ter sig upptäckten. Men 
ibland har man tur. Den 6:e august förra året hade jag verkligen maximal tur. Efter ett besök 
i Strängnäs svängde jag förbi Skäggesta strax utanför Åker Styckebruk. Väl framkommen 
träffade jag Björn Carlsson, som redan hade konstaterat att fågeltillgången var ganska 
mager. Några grönbenor och en gluttsnäppa utgjorde huvudattraktionerna. Efter cirka tjugo 



minuter lämnade Björn lokalen, medan jag blev kvar en stund. Inte mer än 2-3 minuter hade 
gått, efter det att Björn försvunnit, förrän en stor and kommer inflygande från höger, 
uppenbarligen på väg att landa”. Vidare i texten ” Efter att ha förvissat mig om att jag 
verkligen sett rätt, tänkte jag att jag måste larma Björn. Snabbt inser jag dock att han hunnit 
så långt att jag inte gärna hinner ikapp honom. Jag beslutar mig därför att njuta av rostanden 
ett tag till och sedan ringa ut obsen när jag kommer hem”. 
År 1994 hade vi inga mobiltelefoner, inte heller några larmsystem, bara en regional 
telefonsvarare att ringa in obsar på, Sörmlandssvararen, som man lyssnade av vid tillfälle.   
Kort sagt, lämna aldrig en fågellokal först, uppenbarligen kan det straffa sig.  
Rostanden har sin utbredning i syd östra Europa bort mot Mongoliet samt i nord västra 
Afrika. Övervintrar i sydöstra Asien och Indien. 
 
Prärielöpare Calidris subruficollis Buff-breasted Sandpiper 
Kommunens enda observation av denna arktiska vadare gjordes vid Edeby våtmark den 29/5 
2010. Direkt efter att ett mycket kraftigt störtregn upphört beslöt sig Yngve Meijer för att 
undersöka ifall några arktiska vadare tagit genvägen över land på sin väg norrut och tvingats 
ner av ovädret. Direkt upptäcktes en vadare i handkikaren på bara 30 meters avstånd som 
såg bra ut för prärielöpare. I tubkikaren blev det uppenbart att förstahandsintrycket var det 
rätta. Nu gällde det att snabbt finna en lösning för dokumentera denna raritet, turligt nog 
var Björn Carlsson snabbt på plats och kunde verifiera observationen med bilder. 
Av de totalt 120 rapporterade observationer i Sverige är bara 10% från våren vilket ger lite 
extra krydda till uppdykandet i Strängnäs kommun. 
Arten häckar fåtaligt i nordöstra delen av Ryssland, norra Alaska och norra Kanada. Som 
flertalet arktiska vadare är prärielöparen en riktig långflyttare och artens, huvudsakliga 
övervintringsområde är Sydamerika 
En fjällabb sågs av flera SOK-are den 23 september 2014 vid Prästhällen i Strängnäs. Inget foto togs, men Petter 
Sundin plåtade denna 2 juli över Flatruet. 
Fjällabb Stercorarius longicaudus Long-tailed Skua 
Enligt uppgifter i Fauna & Flora 1939 årgång 34 sköts en fjällabb i augusti 1938 vid Marsjön 
nordost om Mariefred där den i efterhand kunde artbestämmas (Helge Gösta Bruun och 
Robert Ramqvist). Under hösten 2014 rapporterades sträckande bredstjärtade labbar i stort 
antal utmed svenska Östersjökusten. Bevakningen av sträcket vid Prästhällen blev kanske lite 
mer frekvent än vanligt med förhoppningar om ett nytt kommunkryss. Den 23 september 
blev till en början med lik flertalet andra dagar, på gränsen till uselt sträck. Koncentrationen 
avtog i takt med de uteblivna fåglarna och övergick allt mer till pratande när det plötsligt 
utbröt ett mer eller mindre unisont ”Vad i helvete……”. På mindre än 50 meter kommer en 
lien tärnlik och relativt ljus labb flygande vilket medförde en total eufori. Att artbestämma 
labbar är inte alltid det enklaste men det tacksamma avståndet till fågeln gjorde att den 
direkt kunde spikas till fjällabb (Yngve Meijer, Kent Söderberg, Markku Kemppi). Ett ytterst 
överraskande fynd och bara det femte någonsin av arten inom Södermanlands 
rapportområde. 
I Sverige häckar fjällabben ifrån fjälltrakterna i Härjedalen och norrut. 
 
Kort om några övriga rara arter som observerats i Strängnäs kommun. 
 
Härfågel: Fram till 2014 finns 7 godkända observationer med det äldsta från 1969 vid 
Helgarö Kyrka (Lars Broberg). På 1300-talet var, enligt Strängnäs krönika, härfågel en vanlig 
art i kommunen. 



 
Sommargylling: Mellan åren 1974 och 2014 finns 13 godkända observationer i kommunen.  
 
Brun glada: Fler än 12 observationer i kommunen från början av 1990-talet och har ökat 
under 2000-talet med flera observationer. 
 
Jaktfalk: 2 observationer finns godkända i kommunen. 1 ex vid Elma, Vansö 30 december 
1978 (Leif Karlsson) och 1 ex Storängen, Sörfjärden 18 mars 1995 (Kjell Thorsén).  
 
Bredstjärtad labb: 2 godkända fynd i kommunen. 1 ex Gorsingeholm 19 augusti 1992 (Leif 
Karlsson) samt 2 1k fåglar sträckande vid Prästhällen 3 oktober 2017 (Jalle & Seppo 
Hiltunen). 
 
Vitögd dykand: 1 ex sågs den 4 april 2005 vid Ångbåtsbon, Strängnäs (Lars-Olof Person). 
Fågeln bedömdes som ospontan på grund av dess ringmärkning.   
 
Gråhakedopping: Mellan åren 1945 och 1965 noterades gråhakedopping regelbundet vid 
Södra kärrlången. Den 8 juni 1955 konstaterades häckning i sjön då adulta fåglar sågs med 
ungar (Lars Broberg). Efter 1965 är gråhakedopping endast noterad vid tre tillfällen. 1 ex 
rastade Sörfjärden 1 maj 1998 (Kent Söderberg, Fredrik Ellin), 1 ex rastade vid Prästhällen, 
Herresta 4 maj 2008 (Yngve Meijer, Markku Kemppi), 1 ex Sörfjärden 12 april 2014 (Yngve 
Meijer med flera). 
 
Turturduva: Observerad vid fyra tillfällen i kommunen mellan åren 1978 och 1994. 
 
Gråspett: 8 observetioner är gjorda i Strängnäs. Det äldsta fyndet är från 17 februari 1953 då 
en adult hane hittades död vid Eka, Härad (Lars Broberg). Det senaste fyndet är från 
Häselbyholm, Fogdö med 1 hane den 27 januari 2008.  
 
Stäpphök: En art som har ökat markant på senare tid i hela Sverige. Flera godkända 
observationer är gjorda i Strängnäs kommun och kommer säkert att bli årlig i årsrapporten. 
Mellan åren 2010 och 2016 har tolv observationer gjorts. 
 
Berglärka: Mellan åren 1969 och 2014 har minst 5 observationer gjorts i kommunen. 
 
Höksångare: 2 observationer är gjorda i Strägnäs. 1 ex sjungande Bergshammar, Fogdö den 
7 maj 1978 (Magnus Brandel) samt 1 ex Ryssgrav, Oknö 28 maj 1980 (Åke Norman). 
 
Lundsångare: Enda fyndet i kommunen är en sjungande som höll till vid Hästnäs, Mariefred 
mellan 7-11 juli 1997 (Johan Skutin). 
 
Mindre sumphöna: Fler än 10 observationer är gjorda mellan åren 1971-2007 men fynden 
har avstannat. 
 
Tornuggla: 1 ex funnet död i en loge på Nursa gård, Överselö 13 november 1988 (Lars 
Broberg). 
 



Lappuggla: Observerad vid sex tillfällen i kommunen. De mest observerade lappugglorna är 
de 4 individer som hittades av Susanne Lindqvist Larson vid Sanda, Tosterö våren 2012. 
Ugglorna lockade skådare från såväl Danmark som Holland förutom många andra tillresta 
gäster som passade på att ta sig en titt på dessa ytterst karismatiska ugglor. 
 
Tretåig mås: Mellan 23-25 januari 1993 sågs 2 adulta och en ungfågel utanför Hässelbyholms 
brygga, Fogdö. Även 1 adult är observerad över Granfjärden, Mälaren 26 december 2006. 
 
Skärsnäppa: 2 ex är observerade i kommunen. Den första observerades på Gimpelstenarna 
den 21/4 2004 (Thomas Pettersson, och Markus Rhenberg) och nummer två vid Prästhällen 
den 5/10 2015 (Kent Söderberg, Markku Kemppi med fler). 
 
Blåhake:1 sjungande hane av underarten cyanecula hördes vid reningsverket i Strängnäs 20 
maj – 6 juni 1968. (Leif Sandgren, Lars Broberg). 
 
Tuvsnäppa: Observerad vid 3 tillfällen i kommunen, 1 ex 16/5 2011 vid Hovgårdsdammen 
(Ulf Gustafsson), 1 ex Edeby våtmark 16/5 till 17/5 2014 (Yngve Meijer, Petter Sundin med 
fler) och på samma lokal 1 ex i en stor flock med kärrsnäppa den 26/9 2014 (Magnus 
Brandel, Kent Söderberg med fler). 
 
Sandlöpare: Rapporterad två gånger från Gimpelstenarna på Granfjärden i Mälaren den 6/5 
1964 (Jan Olsson) och den 30/7 1977 (Anders F Andersson). Gimpelstenarna är en lokal delas 
mellan Västmanland och Södermanland med ytterst strategiskt läge i Mälaren för flyttande 
fåglar. 
 
Rödspov: Eftersökt och tippad som nästa nya kommunart under många år innan den till sist 
dök upp som rastande under en eftermiddag vid Edeby våtmark den 5 maj 2012 (Yngve 
Meijer, Petter Sundin med fler). Eftersöktes under morgonen påföljande dag utan framgång. 
Kommunens andra observation blev motsatsen när en riktig långstannare upptäcktes på 
samma lokal av Erik Widuss den 31 juli 2014. Spoven blev kvar fram till den 22 augusti och 
rapporterades till Artportalen av ett drygt trettiotal personer. 
 
Gulhämpling: En rastande individ upptäcktes utanför Skanska i Strängnäs den 21/4 2011 av 
Jalle Hiltunen vilket är kommunens enda fynd av arten. Antalet fynd i Södermanlands 
rapportområde inskränker sig till färre än 10 vilket ger än mer tyngd åt observationen. Med 
hjälp av fotografier kunde fågeln bestämdas till en ung hona född föregående år. 
 
Vit stork: Kommunens första kända rapport av vit stork är från april 1899 när ett par höll till 
på Selaön där minst en av fåglarna sköts vid Åsa träsk sydost om gravfältet (Krönikör Runar 
Elgfelt, Strängnästidningen). Totalt finns det i kommunen 7 godkända rapporter av arten. 
 
Ägretthäger: Arten är under spridning norrut och har även häckat i landet. Efter kommunens 
första fynd av arten vid Jättne viltvatten den 25 april 2004 (Yngve Meijer) är ägretthäger 
funnen i kommunen ytterligare fyra gånger. 
 
Småtrapp: 1 ex vid Askare gård, Vansö den första december 1996 (Ture Persson). En första 
klassens raritet där det får ses som en riktigt stor utmaning att hitta kommunens andra fynd 



av arten.  
 
Här följer några arter som har varit nära vår kommun men dock inte tillräckligt nära. 
 
Vitnäbbad islom: 1 ex i sommardräkt på Granfjärden i Mälaren den 5/5 2006 och inte långt 
ifrån kommunens yttersta post i Mälaren, Gimpelstenarna. 
 
Svart stork: 1 ex Skottvång 28 augusti - 4 september 1975 (Lennart Walén) Vår fågelvärld 3-4 
1977. 
 
Brednäbbad simmsnäppa: Vid södra Lindholmarna, Sörfjärden sågs en adult hane rasta den 
16 juli 1950 (Lars Broberg) Natur i Södermanland 1952. 
 
Svarthuvad mås: 1 ex sågs vid Fagerviksholme, Sörfjärden den 10 september 1995 (Bo 
Hernold). Det skall också sägas att måsen rörde sig österut och flög in i Strängnäs kommun 
men är inte raporterad till oss. 
 
Rosenmås: 1 ex sågs flyga runt Adelsö och i sundet mellan Adelsö och Munsö i mitten av 
augusti 1939.  
 
Tillsist vill vi också nämna en hiskelig historia från 1970-talet vid Gimpelstenarna, 
Granfjärden, som lär vara sann. ”Två kvinnor var ute och flanerade på Granfjärdens is. 
Kvinnorna tog sig en fika och började mata lite mås med bullar. En mås var lite speciell, den 
var oskygg och gick runt fötterna på dem. Fågeln skilde sig på att den var mindre än de 
övriga måsarna, helvit med små svarta fläckar på kroppen… (Thomas Pettersson, muntligen). 
 
 

Text: Kent Söderberg, Yngve Meijer 
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Sönderkört område ersattes av Husby-
skådning 
Kl 0600 den 1 maj var det aviserat i programmet en exkursion till Öknasjön, men 
det kändes meningslöst att åka dit. Hela hagen har totalavverkats. Marken 
sönderkörd och full av ris. En sådan syn gör en bara deprimerad och beklämd. 
Detta ville vi inte att våra medlemmar skall behöva uppleva. Så färden ställdes 
istället till Husby på f.d. P10 Norra övningsfält. Innan avresan från Nabbviken 
kunde vi njuta till både öga och öra av en sjungande rödstjärt.  
 
Vi var 11 morgonpigga SOK-are som efter 20 minuter svängde in på den gamla 
förläggningsplatsen vid Östra Husby. Omgående fick vi höra en mindre hackspett 
trumma – en längre och spetsigare trumning än den störres. Dock kunde vi även 
njuta av en duelltrumning av två större hackspettar. Så här kunde var och en 
höra skillnaden. Problemet med den mindre hackspettens är att locklätet lätt kan 
förväxlas med göktytans sång.  
 
Gransångare satt och sjöng i lövskogen liksom flera rödhakar. Efter en kort 
promenad kom vi till badplatsen. Gärdsmygen och lövsångaren sjöng. Ute på 
fjärden noterades par av knipa, sångsvan, skäggdopping, sothöna och fisktärna. 
Uppe på badplatsens parkering satt lite överraskande en domherre och sjöng. Så 
här års ska den ju vara inne i den djupa barrskogen och förbereda sin häckning. 
Klimatpåverkan? 
 
Vår promenad fortsatte mot Västra Husby. Steglits, entita, stare med bomaterial, 
koltrast, sädesärla och en hojtande gröngöling noterades. Nu började det att 
suga i Keithas kaffetarm. Eftersom ingen kunde ta på sitt ansvar att han skulle 
duka under, inmundigades den stekta äggmackan med kaffe vid bilarna, innan vi 
for vidare ner till båtplatsen i höjd med Elma. Det första vi mötte där var att en 
drillsnäppa, som lättade och flög med snabba vingslag, lågt över vattenytan mot 
söder. Den lät även höra sitt drillande läte.  
 
Promenaden gick nu söderut i den hävdade hagmarken utmed den härliga 
strandskogen av al. Återigen trummade den mindre hackspetten. Här finns en 
typisk biotop för den arten. Den bruna kärrhökshanen svepte över hagen på sitt 
typiska sätt. Låg flygt med blandad glidflygning med lätt v-formad vingställning. 



Gärdsmyg och sävsparv sjöng glatt. Överallt flög det upp ängspiplärkor framför 
oss. Yngve räknade till minst 13 st. 
 
Vid färjeläget (gammal övningsplats för färjning under P10-tiden) hördes en 
bölande rördrom från vassen någonstans i höjd med f.d. Torpet Nord. Årets 
första kullar av grågås sam undan oss. Tre kullar om 2, 4 resp 5 gässlingar. Vet 
du att cirka 15 procent av gässlingar och andungar blir den stora stygga gäddans 
skrovmål!  
En diskussion uppstod när en flock vitfågel uppenbarade sig. En avvek i 
utseende. En silltrut eller havstrut? Kjell Eriksson plåtade och en efterkontroll vid 
datorn gav att det var en silltrut. När vi återsamlades vid bilarna skröt 
eftersläntrarna med att de hade hört en göktyta.  
 
På hemvägen gjordes en halvhalt vid Pipartorp – en säker lokal för göktyta. Men 
där kammade vi noll. Tornfalk blev dock ett tillskott på listan. Flocken med 
vitfågel dök upp här också (samma?) och utlåtande över den svartryggiga truten 
blev silltrut. Flocken landade på en åker. En havstrut har inte detta beteende. 
Efter en givande morgon med stigande temperatur och 51 arter åkte vi var och 
en hem till sig för en fortsatt skön första maj. 
 

Text och foto Leif Ekblom 
……………………………………………………………………………………………………… 

Överraskande Strängnäsfynd – Ljus kärrhök 
blev ängshök 
Norra övningsfältet på f.d. regementet är en utmärkt skådarlokal nästan under 
hela året. En första anhalt blir alltid Pipartorp. Här är biotopen som klippt och 
skuren för törnsångare, törnskata, göktyta, rovfåglar m fl. Den här dagen den 22 
maj klockan 1045 var inget undantag. Törnsångare, törnskata, buskskvätta, orm- 
och bivråk lade jag och Keith-Ove Nordebrink till dagsskörden. 
 
Högt upp kom så ett par kärrhökar glidande mot Vansöåsen. En var mycket ljus, 
svarta vingspetsar. Aha, blåhökar! Kul! Men efter 5 minuter kom det en ljus 
kärrhök flygande lågt på kärrköksmaner längs södra skogskanten på Storängen. 
Cirka 5 meters höjd. Flaxande några vingslag och därefter glidande med V-ställda 
vingar, parerar enkelt vinden, då och då visande översidan. En klar vit övergump 
och svarta vingspetsar tydde på en blå kärrhök. Men så fick vi se de svarta 
längsgående ränderna på vingarna.  
Ängshök. Foto Leif Nyström 
Det var ju för tusan en ängshök! Solklart! Kan ej förväxlas med någon annan 
kärrhök. Det har häckat ett par på fälten i närheten av Fjärdhundra norr om 



Enköping. Var de på väg dit även i år? Nytt Strängnäskryss kunde håvas in. 
 

Leif Ekblom 

Kvällsutflykt till sångare – Nattskärra hördes 
i förstärkare 
Den kalla och sena våren har satt sina spår även bland fåglarna. En del har inte 
kommit, en del har råkat ut för brist på mat i kylan. Men programenligt samlades 
vi vid Ugglans träd lördagen 10 juni kl 1900. Vädret såg lovande ut för oss 13, 
som vågade trotsa de hotande regnmolnen. Medan vi väntade på domkyrkans 
19-slag, kom Kent och Rosie Söderberg förbi på sin kvällspromenad. De talade 
om att vid bortre hörnet av Gamla kyrkogården satt en härmsångare och sjöng 
förfullt.  
 
När domkyrkan slog tog vi naturligtvis en snabb promenad dit. Vi spankulerade 
fram och tillbaka, lyssnade och tittade. Ingen härmsångare, men däremot kunde 
vi njuta av följande: steglitser och hämplingar på nära håll, som höll tillgodo med 
maskrosfrön, trädkrypare, sjungande gärdsmyg, stare, björktrast och koltrast, 
som sökte mat till sina ungar. En gök gol en bit bort och en grå flugsnappare, 
som satt på en gren. Därifrån gjorde den utfall mot någon insekt och sedan 
tillbaka till utsiktsgrenen. Ett typiskt flugsnappebeteende.  
 
En svartsnäppa lät sin vackra flöjtande stämma underhålla oss. ”Kubik-kubik-
kubik!!” – en strandskata kom flygande och landade på gräset, men det stoppet 
blev kortvarigt. En hundvallande flanör fick den att snabbt lätta igen. Den häckar 
någonstans i stan eller i dess närmsta omgivning. Var? Vi vet inte. Under den 
halvtimmen som vi ägnade åt denna lite ”glömda” lokal fick vi ihop 19 arter. Här 
finns mycket att botanisera i.  
 
Kvällsfärden gick nu vidare ut på f.d. P10 Norra övningsfält. Första stopp blev 
Pipartorp. Buskskvätta, törnskata, ormvråk och gråhäger kunde bl a tillföras 
listan. Vid Lundberga (Spiontorpet) gick en ormvråk och plockade mask på åkern. 
En liten ovanlig syn, men ”man får ta vad som erbjudes”.  
Lyssnande efter na ̊gon nattsjungande fa ̊gel. Fr v Susanne Lindqvist-Larsson, Gunhild Wahlén, Inger Pettersson och 
Annika Eriksson 
Nu började det droppa uppifrån. Vi sökte oss ner till Husby badplats och 
inmundigade den medhavda matsäcken. Stekt äggmacka och kaffe – vad annars? 
Vi kunde lyssna till gök, törnsångare, lövsångare och taltrast. Var och en med en 
vacker sång på sitt sätt. Skäggdopping, knölsvan, fisktärna och ett grågåspar med 
4 ungar simmade på den vindstilla vattenytan (för ovanligheten var det 
vindstilla).  



 
Efter fikapausen i det lätta regnet tog vi en promenad genom den fantastiska 
lövurskogen mellan Husby och Mälaren. En biotop som är lite ovanlig. Här 
förekom aldrig några militära övningar. Inga fordon, möjligen att fotpatruller 
nyttjade terrängen för en osynlig framryckning. Denna biotop måste bevaras för 
framtiden. Under maj månad i år hittades åter en mindre flugsnappare i 
området.  
 
Vi åkte vidare och stannade vid Ympartorp och fick höra taltrast, 
trädgårdssångare, koltrast, gulsparv samt en förbiflygande gök. Långa smala 
vingar, som ger den en falkliknande flykt. Vaktel hade hörts nära Fogdö kyrka, 
men inte ikväll och ej heller vid Vansö kyrka.  
Man kan inte ha en kvällsrunda i juni utan att stanna vid Näsbyholmssundet. Två 
gräshoppsångare satt och surrade på varsin sida av vägen. En morkulla drog 
snärpande sin revirrunda, flera varv dessutom. Rödvingetrasten sjöng från 
skogen mot Näsbyholm liksom en taltrast – korta upprepande strofer. I vassen 
sjöng rörsångare, näktergal och sävsparv. Näktergal, kvällens vanligaste art 
dessutom, hördes ”koliokka” även vid Eksågstornet och Lunda äng.  
 
Klockan hade nu passerat 23-slaget med god marginal och nu bar det iväg 
söderut. Bråtorpssjön gav näktergal (naturligtvis) samt rör- och sävsångare. Vi 
stannade nästa gång vid Norrby. Hornuggla brukade häcka här och ett bevis för 
häckning är att ungarna sitter och piper. Ungar klättrar ganska tidigt efter 
kläckning ur boet ut i grenverket. För att föräldrarna ska hitta sina ungar, så sitter 
de hela tiden och piper. ”Här är jag! Mer mat!!” Jodå, här hördes nu ungar locka 
och även en adult hornuggla lät höra av sig. Kul!  
 
Nattskärra har rapporterats från säkra lokaler vid Ådalskvarn. Efter en stunds 
koncentration hördes det typiska ringandet på långt håll. Det var så svagt att min 
förstärkare hade svårt att registrera surrandet. Jag använder en behändig 
apparat som hängs runt halsen med öronsnäckor. Ovärderlig för en som med 
åldern fått försämrad hörsel. Den är tillverkad av en skådarkamrat i Katrineholm. 
Vi är några nu i klubben som har utrustat oss med denna mackapär, som är tills 
stor hjälp. Du kan läsa mer på hemsidan bernthsongbiird.blogspot.  
Kvällen slutade med en tur till Fatburen vid Mariefred som gav sävsångare och 
vad tror du – näktergal naturligtvis. Kvällen gav 51 arter, vilket vi får anse vara en 
god utdelning. 
 

Text och foto Leif Ekblom 

 



Resan till Härjedalen gav 113 arter – 
ketchupeffekt efter fjällabb-obs 
Torsdag 15 juni 
För nionde gången ställde SOK näsan norrut för en resa till fjällens fåglar. 
Samling vid Ugglans träd torsdagen 15 juni kl 0600. Tio förhoppningsfulla 
skådare fyllde med bagage med råge tre bilar. Kläder för kyla, regn och lite 
värme är ett måste. Men allting går. Första stopp brukar ske vid Hovran söder 
om Hedemora. En sjölokal med knytning till Dalälven. Flodsångare, 
gräshoppsångare, härmsångare och rosenfink hälsade oss välkomna. En bra 
början, eller hur? Promenaden ut till fågeltornet kantades av svarthätta, 
rödvingetrast, järnsparv, taltrast och näktergal. Solen sken och humöret hade 
även stigit med den. Vid tornet räknade vi in knöl- och sångsvan, storlom, 
storspov, sävsparv, sävsångare m fl.  
 
Åter till bilarna och dagens första fika med stekt äggmacka, vad annars. 37 arter 
– lätt som en plätt. Ilastning! Nu gjorde vi en kort tur till åkrarna NO om staden, 
Hamre närmare bestämt. Under ca två veckor har här en vitgumpad buskskvätta 
huserat vid en hästgård. Ett letande i en timme gav tyvärr ingen skvätta, förutom 
den vanliga buskskvättan. Men glädjande nog hördes en vaktel – bytt-byll-ytt, 
bytt-byll-ytt, bytt-byll-ytt. En sång som kallas vaktelslag. Ett nytt årskryss för de 
flesta. Förhandsinformation sade att berguven häckade åter i Falu koppargruva – 
Stora Stöten, men att kläckningen skett tidigt i år. Uggleungar börjar ganska tidigt 
att vandra ut ur boet, vilket i det här fallet innebär en sökning med tub över en 
stor bergyta. Vi gick tyvärr, liksom förra året, bet på uppgiften. Trösten blev 
resans första tamduva (häpp!).  
 
Klockan tickade på. Lunchen i Älvdalen ville vi inte missa. Hotellet stänger kl 
1400. Vår ankomst gjordes med cirka en kvart tillgodo. Ärtsoppa och pannkaka! 
Klassisk svensk torsdagslunch! Efter proviantering styrde vi mot Särna och 
Njupeskär. Vid Naturum ingen lavskrika, så vi följde stigen mot vattenfallet, som 
är Sveriges högsta med ett fritt fall på 70 meter av den totala fallhöjden på 93 
meter. Skogssnäppa, lövsångare, bergfink, grönsiska och gök kantade vår 
vandring. Stigen är bitvis mycket brant. Den är väl upptrampad med spänger på 
behövliga ställen och även trappor. Högt uppe i skogen finns en utsiktsplats mot 
vattenfallet och tillika en bra plats för skådning av jaktfalk. Svepning med tub 
över bergstupet gav intet.  
 
Promenaden fortsatte ner till bäckfåran och upp till fallet. Ingen forsärla eller 
strömstare. ”Där är den!!” ropades det ut. Där kom jaktfalken flygande och gjorde 
en stor lob, så att vi alla hann få en bra obs. Den landade sedan högt upp på en 



klippavsats utanför vårt synfält. Tjo, där satt den! Längre ner längs stigen där den 
korsar bäcken, satt en strömstare. Lite orädd. Kan det tyda på en häckning i 
närheten?  
Nästa fikapaus tog vi vid Naturum. Vad kom här, om inte en ringtrast för en nära 
skådning. Nöjda och glada i hågen for vi mot Idre och inkvartering i ett hus på 
Idre Fjäll. Klockan blir 2100 efter bäddning mm. Dagarna före sommarsolståndet 
ger ljus hela natten. Varför då förspilla tid och sitta på rummet. Mot Nipfjället!! 
Här for göken runt och hoade vilt. Under promenaden ut på kalfjället (på bred 
front naturligtvis) stötte vi upp fjällripor och många ängspiplärkor. Vid 
återkomsten till stugan vid 23-tiden hade vi en hane av tornfalk, som ryttlade fint 
utanför balkongen. Vackert! Nu intog vi äntligen sängarna för en behövlig sömn 
och 63 arter i bagaget. 
 
Fredag 16 juni 
Purrning, frukost, fixa dagens fika, packning, städning och avresa kl 0700. Åter 
upp till Nipfjället och fjällskådning. På vägen upp gick en forsärla vid en 
bäckövergång. Lämplig häckningsplats! Vid vägens slut uppe på kalfjället 
parkerade vi med målet att hitta en dalripa. Vi hade fått tips om att gå mot NO ca 
400 meter till en björkdunge. 400 meter? Det var minst 1400 meter! Vi kom inte 
ända fram. Då hade vi behövt sjöstövlar. Ingen ripa med andra ord. En gök for 
omkring och gol, satte sig högst upp på fjället och visade sig i siluett.  
 
Vi tog sedan en ny promenad ute på det flacka kalfjället. Fjällripa och ljungpipare 
visade upp sig fint och nära. Efter fyra timmars traskande tog vi dagens första 
fikapaus innan vi styrde norrut mot Härjedalen. Vägen upp till Tännäs är ca nio 
mil och går i en gles ”norrlandsskog” med tjärnar, små byar och enskilda 
hemman. Bland annat passeras Sveriges högst belägna by – Högvålen på 830 
m.ö.h. och Sveriges högst belägna kyrka – Tännäs på 648 m.ö.h. Det blev ett 
antal stopp för att spana av tjärnar, vattendrag och myrar. Resultatet blev bl a 
bläsand, rödstjärt, storlom, en flock på ca 40 st överflygande mindre korsnäbbar, 
svärta, sjöorre och svarthakedopping. Det obligatoriska stoppet vid gränsen 
mellan Dalarna och Härjedalen missade vi inte. Fotografering och fika i ett skönt 
väder.  
 
Väl framme i Funäsdalen vid 16-tiden började med en titt över Funäsdalssjöns 
västra del. Svärtor, sjöorrar, svarthakedopping, småskrake, bläsand och 
backsvala kunde noteras. En gransångare satt och sjöng i anslutning till den 
vackra kyrkan vid foten av Funäsdalsberget.  
Vid gra ̈nsen till Ha ̈rjedalen. Fr v Gunhild, Yngve, Lena, Barbro, Gunilla, Bo, Inger, Anders och Sven-Gustaf. 
Nu kunde vi konstatera att ”vår” pizzeria Gamla Vera har bytt ägare och var 
stängt. Där gick den goda fjällpizzan åt skogen (med renkött och gula 
kantareller), så vi fick nöja oss med ordinära pizzor på annan lokal.  
 



Det blev sedan några stopp på vägen till vårt logi Mittådalens fjällgård. 
Strömstare i Ljusnan vid bron till Bruksvallarna och ett kungsörnsbo med tre 
pulli, som vi fått en lokalanvisning på någonstans ute i det stora landskapet samt 
ett stopp vid Anåkroken. Ute i tjärnen hittade vi svarthakedopping, småspov och 
rödbena drillade och en morkulla drog snärpande runt oss. Efter en kort paus för 
bäddning och putsning av näsan drog vi upp mot Flatruet. Här går Sveriges högst 
belägna allmänna väg på 975 m.ö.h. Spelande ljungpipare sågs längs vägen.  
 
Vi gjorde inget stopp här i blåsten utan fortsatte till Storsjö, en pålitlig lokal för 
många arter. Vi prickade av ruvande smålom, dvärgmås, storlom, flera vadare, 
silvertärna och sångsvan. Vid kyrkan finns en liten tjärn, som hyste tre par 
svarthakedoppingar (på bo), dvärgmås, bläsand och storspov på ängen bredvid. 
Klockan hade nu passerat 2200, så åter till vandrarhemmet för en välbehövlig 
vila med 48 avprickade arter. 
 
Lördag 17 juni 
Purrning vid halv 6-tiden. Frukost och fikapackning. Till ackompanjemang av 
svartvit flugsnappare, bergfink, lövsångare och grönsiska ilastade vi bilarna och 
ställde kosan mot Flatruet. Dagen började med en lång promenad ute på 
kalfjället. Det vi fann var ängspiplärkor (gott om), enkelbeckasin, rödbena, 
ljungpiparens vemodiga pipande och fyra utfärgade brushanar. När vi hade vänt 
efter 1½ timme dök den upp – fjällabben! Den var inte ensam. De var två. Vilken 
syn att få se denna eleganta, smäckra och vackra fågel. Vi kunde följa den en bra 
stund och njuta av deras luftakrobatiska flykt. Nu kom ketchupeffekten! 
Lappsparv sprang vi nu på flera stycken och dalripan stöttes upp. Härligt!  
 
Nästa lokalbesök blev Torkilstöten och dess branta skidliftsbacke. Stora 
snödrivor låg uppe i backen. Men i år gick vi inte hela backen upp. Vi hade ju 
redan fått fjällripa, fjällabb och ringtrast. Istället lade vi lite tid på att gå på skrå 
och leta efter blåhake. Ett par blåhake visade tecken på häckning, så de fick vara i 
fred. Ringtrast for lågt iväg bland den låga vegetationen med mat i näbben, vilket 
tyder på hungriga ungar i ett bo någonstans. Sjungande rödvingetrast, bergfink 
och två gökar ingick i symfonin. Nu skulle vi göra ett försök med lavskrikorna. 
Obligatoriskt stopp vid Anåkroken gav bl a dvärgmås, som låg på vattnet och 
snappade efter insekter. Beteendet påminde om den smalnäbbade simsnäppan, 
nämligen att simma runt och virvla upp insekter till ytan. Uppsittning! Mot 
Fjällkällan!  
 
Efter en fikapaus gick vi ut till motionsspåret och Anders ”agnade” med falukorv 
på grenspetsar. Sen var det bara att vänta. Vi vankade av och an i över en timme 
utan att se skymten av den magiska fågeln. En grå traststor fågel med roströda 
inslag. Tyvärr, inget napp. Men vi fick dock trädpiplärka och talltita. Slokörade 



lämnade vi platsen och åkte till Funäsdalen och laddade med en stor 
hamburgare inför dagens fortsättning. Avslutning av dagen var tvåfaldig. Dels att 
hitta en häckning av tretåig hackspett, dels att besöka den vanliga spelplatsen för 
dubbelbeckasin vid Storkläppvallen vid foten av Mittåkläppen. Hackspettens 
tillhåll hade vi fått en noggrann vägvisning till, vilket visade sig stämma 
utomordentligt förträffligt. Honan kom ett par gånger och matade sina gapande 
ungar. En höjdarobs! Tillbaka till bilarna efter en promenad på en dryg km enkel 
väg.  
 
Till Bruksvallarna och en smal slingrande väg upp genom björkskogen ca 10 km. 
Påklädning av stövlar och regnkläder. Regnet hängde i luften och stigen upp 
genom den täta björk- och videskogen fungerade som en bäckfåra för 
snösmältande vattnet ner mot dalen. Ett par stora snödrivor fick vi runda och 
redan innan vi var framme vid ”den ensamma björken”, där  
man ska ta till vänster, hörde vi det pingpongspelande lätet. Spelet var nära oss 
men buskar av en skymde uppträdandet. Ett par små skymtar fick vi av flygande 
beckasiner när de gjorde sina omgrupperingar. Minst tre spel kunde identifieras. 
Enkelbeckasin, ärtsångare och rödvingetrast sjöng liksom en vackert utfärgad 
blåhake. Nordens näktergal kallas den och den gör skäl för namnet. Har ni 
förresten tänkt på hur man hittar en ensam björk i en björkskog? Fundera på det. 
Hemfärd och slicka sina sår samt förbereda sig för morgondagen. Dagens skörd 
blev 41 arter. 
 
Söndag 18 juni 
Efter morgonens ritualer och betraktande av två skogsharar och ett stopp vid 
Anåkroken (sjungande blåhake med hona och en drillande småspov), skulle vi 
göra ett nytt försök med lavskrika vid Fjällkällan. Ingen lavskrika! Men däremot 
sjungande järnsparv, lockande större hackspett, gluttsnäppa och tretåig 
hackspett. Jobbigt! Ett rykte om lavskrika och järpe i ett område närmare 
Funäsdalen blev intressant att följa upp. Några hann se järpen dra förbi över 
vägen och in i den täta björkskogen. Kul! En lång promenad gav ingen lavskrika, 
men däremot gärdsmyg och kungsfågel. Ett stopp vid Funäsdalen åter gav 
sjöorre, svärta och storlom.  
 
Vi gick också upp till Prästgården för att titta på det stora 23-tons stenblock som 
lossnade från Funäsdalsberget 28 april 1967 och dånade in i prästgården en 
meter från det sovande paret. Guds hand finns nära de sina när det behövs.  
 
Nu for vi tillbaka över Flatruet (större strandpipare och två fjällabbar noterades) 
ner till Tandån vid Storsjö. Här har det rapporterats en avvikande sjungande 
gransångare av rasen tristis. Den satt helt nära parkeringen och sjöng för fulla 
muggar. Härligt! Det förs diskussioner om att den skall brytas ur och bli en egen 



art. Vi får se. Tre fiskgjusar anträdde himlavalvets scen. En med en fisk försvann 
ur vår åsyn bakom en trädridå ute i sjö. Nästa anhalt var ett av fågeltornen. 
Ruvande dvärgmås, fiskmås och silvertärna ute på maden. Vi hade gott om tid, så 
vi tog en tur söder om sjön och åkte till Putten och vände. Inget nytt där att 
tillföra anteckningarna. 
 
Klockan närmade sig nu fem och vi hade bokat bord på Storsjö Fiskecamping. 
Våra Härjedalsresor brukar vi avsluta med en god middag här. Vad sägs om stekt 
röding, färsk potatis, legymer, ett glas vitt vin och så en avrundning med glass 
och hjortronsylt. Det är en väl tilltagen rätt. Rödingen är stor som ett dasslock. En 
ren njutning!  
 
Vi avslutade kvällen med en tur till kyrkan i Storsjö och Kyrksjön. Ruvande 
svarthakedoppingar, storlom, drillsnäppa, storspov noterades. Vid passagen av 
Flatruet tog vi en lång promenad några kilometer västerut för att ”gå ner” den 
goda maten. Målet var att hitta myrsnäppor, men så blev inte fallet. Vi kunde 
dock inkassera två fjällabbar och vemodigt pipande ljungpipare. Nere vid 
renslakteriet stod en fjällpiparhona på en sten i den nedåtgående solens sken. 
Mycket nära och så grann! Bra avslutning på en härlig kväll och efter dagens 
resultat: 53 arter. 
 
Måndag 19 juni 
Måndag och hemresedag! Städning och packande av bilarna och sedan vid 7-
tiden kom vi iväg. Lavskrika hade även setts längs vägen till Messlingen. Vi åkte 
och kammade naturligtvis noll. Vad annars. Via Anåkroken (intet nytt) skulle vi 
göra ett sista försök vid Fjällkällan och lavskrika. Anders hade försett sig med ny 
korv och ”agnade” längs spåret. Hör och häpna! Vi behövde inte vänta länge 
förrän sju lavskrikor uppenbarade sig. De är inte ett dugg skygga, så det gick att 
skåda på mycket nära håll – 3 till 5 meter. Kaffe innan vi åkte satt fint.  
 
Ett stopp i Funäsdalen – sjöorre, svärta, domherre blev bland annat resultatet. Vi 
bestämde att vi tar kortare etapper hemåt, så nästa fika blev vid Hede på en 
strandbrink. Smålom och fiskgjuse blev behållningen. Efter ytterligare en paus 
för att pudra näsan eller plocka svamp om man så vill, stannade vi vid Lindänget 
söder om Orsa. Det var här som det första avsnittet av TV-serien ”Det stora 
fågeläventyret” spelades in. Storspov, storlom och resans första gulärla kunde vi 
föra till akten.  
 
Mot söder! Naturligtvis blev nästa stopp vid Hedemora. Vi missade ju 
buskskvättan på uppvägen. Den här gången hittade vi den i bortre ändan av 
hästhagen, men med tub fick vi en bra obs på den vackra fågeln. När vi nu 
skiljdes för att åka hem var och en till sitt, kunde vi bara konstatera att en bättre 



avslutning får man leta efter. Stort kramkalas och löfte om nya 
skådarframgångar. Dagsskörden blev 43 arter.  
 
Vi som var med på resan och som var nöjda med resultatet 113 arter samt 1 
underart (ras), var Lena och Anders Carlberg, Gunilla Lundborg, Yngve Meijer, 
Gunhild Wallén, Inger och Bosse Karlsson, Sven-Gustav ”Gurra” Björling, Barbro 
Strååt samt undertecknad. 
 

Text och foto Leif Ekblom 

 

Våtmarken – vart tog du vägen? 
Först på höstprogrammet står en sensommarutflykt 24 juli till Edeby våtmark. Samling som 
vanligt vid Ugglans träd kl 1800 eller vid våtmarken. Den ljumma julikvällen drog 30 
intresserade skådarvänner. Ett rekord för våra utflykter.  
 
Yngve Meijer och undertecknad hade fullt upp att göra med att ställa in tuberna på 
intressanta fåglar och att alla skulle få möjlighet att få se dem. Det är en av våra principer att 
alla skall få en möjlighet att se vad som finns ute i våtmarken. Våtmark och våtmark!? Den 
torra sommaren har gjort att nästan allt vatten är borta i våtmarken.  
 
Jag träffade Janne Andersson, förvaltaren på Rävsnäs och våtmarksansvarig, veckan innan 
och han berättade att det bara kommit 75 mm regn under året mot normalt 250–300 mm. 
Tillflödet till våtmarken har med andra ord uteblivit. 
 
Vi som åkte från Strängnäs kunde pricka av en lärkfalk, som satt i en torraka vid Kyrkviken. 
Lärkfalken har häckat i detta område i många år nu. Trots det låga vattenståndet, är lokalen 
vid Edeby en intressant rastlokal för fler vadare. Av de häckande vadarna kunde vi notera 
tofsvipa och mindre strandpipare.  
Intensiv kvällsskådning vid Edeby. 
Tofsvipor kunde vi nog se ett 50-tal. De rastande arterna var 12 gluttsnäppor, 2 drillsnäppor, 
50-talet grönbenor, 4 skogssnäppor, 1 kärrsnäppa, 2 enkelbeckasiner och 2 brushanar.  
 
Den roligaste obsen var nog ändå fyra mosnäppor, som efter mycket om och men kunde ses 
av alla. De gick på andra sidan av vattnet, nära den nätbur som utnyttjas för utfodring av 
gräsänder. Mosnäppan är en mycket liten fågel, bara 13–15 cm lång. Till och med jämförd 
med sädesärlan (17–19 cm), som kunde ses tillsammans med mosnäpporna, är den liten.  
Vi såg också en flock på närmare 300 grågäss, två tranor, 20 gråhägrar, ett par sångsvan med 
tre pulli samt fisktärnor. Ute på maderna hittades även några steglitser som plockade frön i 
leran. Vid vår ankomst satt en havsörn ute på en sten och väntade på att en flygande måltid 
skulle passera. Vår närvaro var nog lite för störande, så den drog ganska omgående. En 
ormvråk drog snabbt förbi.  
 
Som avslutning på sejouren vid Edeby gick vi upp till gården och tittade på den lilla 
backsvalekoloni som finns i grusgropen söder om vägen. Nästan fullvuxna ungar satt i 



hålöppningarna och väntade på föräldrarnas ankomst med mer mat. 
 
Promenad tillbaka till bilarna och en karavan förflyttade sig nu till den gamla 
flottläggningsplatsen vid Kolsundet. Det första som mötte oss var en orolig mindre 
strandpipare. Platsen är en av de säkrare lokalerna för dess häckning. Nu blev det ömsom 
fika och skådning. Två häckningar av fiskgjuse kunde vi observera. Bon med ganska stora 
ungar. Storskarv, silltrut, fiskmås, gråtrut, knölsvan, skäggdopping och tornseglare blev 
avslutningsvis förda till handlingarna. Kvällens facit blev till slut 29 arter, viket vi var helt 
nöjda med. 
 

Text och foto Leif Ekblom 

 

Sevärt besök i vadareldoradot Hjälstaviken  
”Välkomna till dagens tur till vadareldoradot i Hjälstaviken! Vi har sandlöpare 
med mera att se fram emot.” ”Det tror inte jag”, påpekar glädjespridaren Yngve, 
”det har varit perfekt väder i natt för att sträcka vidare!”  
 
Vi var sju som drog iväg kl 0600 lördagen 5 augusti. Efter en knapp timme var vi 
framme vid Hårby. Sedan ett antal år finns här nu en bra iordningsställd rastplats 
med toa och fikabord samt bra infotavlor om lokalen. Korpen hälsade oss 
välkomna och en hane ”brunhök” svepte över maderna. Kullar av buskskvätta 
och sädesärla längs vägen födosökte. Lite längre fram noterade vi en törnskata 
och en kull stenskvätta.  
 
Väl framme vid tornet kunde vi konstatera att det inte bara är Edeby våtmark 
som saknar vatten. Men i gengäld har det skapats fantastiska vadarbankar. Vi 
kunde omedelbart konstatera att något sträck söderut inte hade skett. Det 
myllrade av arter och individer. Upp emot tusen vadarfåglar kunde räknas. Så 
det fanns mycket att botanisera i. 
 
Vi var inte ensamma i tornet, men alla njöt av situationen. Det är en njutning att 
se vadarflockar lyfta, svepa runt i täta formationer och framför allt inte krocka. 
Sandlöparen hittade vi omgående i en stor flock kärrsnäppor. Det som var roligt 
var att det inte var enskilda individer av olika arter utan stora flockar. Vad sägs 
om ca 50 kustsnäppor, ca 30 spovsnäppor, 12 mosnäppor, ca 160 större 
strandpipare, 15 kustpipare, ca 60 brushanar, cirka 150–200 kärrsnäppor, 10 
enkelbeckasiner, 43 myrspovar, 6 skogssnäppor, 3. Rödbenor, flera drillsnäppor, 
2 svartsnäppor, 1 storspov, 1 strandskata samt otaliga gluttar, grönbenor och 
tofsvipor. 18 vadararter och denna mängd!  
 
Alla stod där i tornet och var lyriska över det som utspelade sig framför oss ute 
på bankarna. Då och då avbröts den lugna tillvaron för fåglarna. Pilgrimsfalk, 



havsörn och brun kärrhök kom då och då och gjorde sina räder utan att få någon 
napp, vad vi kunde se. 
Stora mängder vadare, bland annat storspov, överst, och vattenrall, sågs under utflykten till Hjälstaviken. Foto Beje 
Aronsson. 
Men det är ett skådespel att se ”sjön” lyfta och alla drar runt några varv för att 
land igen och fortsätta utspisningen som om inget hade hänt. En fiskgjuse gjorde 
sin räd, vilket inte berörde fåglarna. De vet nog säkert att den bara är ute efter 
fisk.  
 
Vi kunde också konstatera att ”vitfågeln” lyckats med sina häckningar, för det var 
gott om årsungar. Lite här och var stod gråhägrar, ganska många dessutom, och 
lurade på att få en frukostfisk. Även vi behövde en näringstillförsel av kaffe med 
stekt äggmacka. Det smakar aldrig så gott som när man är ute.  
 
Vi plockade ihop våra pinaler, på med ryggsäckarna och en vandring tillbaka till 
bilarna. Naturen är mer än fåglar, så längs den lättgångna vägen kunde vi njuta 
av bl a den vackra vägtisteln, renfanan, rosendunörten, besksötans blåvioletta 
blommor (den är släkt med potatisen), den klart gullysande åkermolken och 
fackelblomster.  
Vägen kantas också av åkertistel och kardborre. Dessa fröstånd blir sedan i vinter 
en bra födokälla för bl a steglitsen.  
 
Nästa anhalt blev Stora Parnassen vid sjöns södra del. På med ryggsäckarna igen 
och en vandring ner till hagen vid sjöns utlopp. Här finns sedan många år en 
spång, kallad WWF-spången (finansierad genom WWF), som går rakt igenom det 
stora vasshavet, över utloppet till den östra sidan. På senare år har man byggt en 
avstickare ut till ett gömsle. Härifrån ses den södra delen av sjön och maderna i 
anslutning till utloppet. Även här naturligtvis lågt vattenstånd, så lågt att man 
kunde se ryggfenorna på braxen.  
 
På bankarna gick drillsnäppor, rödbena, enkelbeckasin, grönbena och tofsvipa. 
Några av dem stod och tog en siesta inne i en och samma sälgrotsystem. Första 
skedanden, snatteranden, sothönan och storskarv för dagen noterades. Det 
roligaste och ovanligaste var ändå en adult vattenrall med en pulli, som gick helt 
öppet i kanten av växtligheten. En syn som är mycket ovanlig. Det normala är att 
man hör fågelns grisliknande grymtande. En av dagens clou naturligtvis.  
 
Efter kaffe så packade vi ihop oss. Längs spången blommade vattenmärke, 
svalting, nickskära och sjöranunkel. Ett stånd av sprängört hittades. Den är 
mycket giftig och växer i våtmark. Det har hänt att betande kor fått i sig delar av 
växten och dött. Den är en flockblommig art och släkt med hundlokan. 
 
På återvandringen fick vi höra det metalliska plinget från minst två skäggmesar. 



Den arten är beroende av stora, vida vasshav, vilket ju finns här. En adult 
havsörn seglade högt och rörde om i flockarna på sjön och maderna. Slutligen 
kunde även en sävsångare höras. Glada i hågen ställde vi nu kosan hemåt med 
54 arter i bagaget, varav 18 arter av vadare, vilket var klart över förväntan. 
 
 

Text: Leif Ekblom 

 

"Backsvalor" till Asköviken 
Den 3 september tänkte vi i Backsvalorna hälsa på andra kvinnliga skådare inom 
nätverket Rapphönorna. Nu blev det inte så, men vi åkte i alla fall till Asköviken 
som ligger utanför Västerås. Området ligger i närhet av Tidöslott som är känt för 
sina ädellövskogar och stora kultur- och naturmiljövärden.  
 
Vi parkerade i närheten av Lövstagömslet och därifrån var det lättgånget fram till 
gömslet. Tyvärr var det ont om fågel, endast några tranor som trumpetande 
välkomnade åt oss. Vi vände om och tog riktning mot fågeltornet som ligger ca 
2,5 km därifrån på andra sidan viken. Under den promenaden letade vi efter 
blåhake som hade observerats under morgonen. Några hade förmånen att få se 
”fjällens näktergal” och andra fick nöja sig med lite kvitter.  
 
Över oss drog stora skaror med grågäss och tofsvipor som sedan landade borta 
på vattenspegeln vid tornet. Ängspiplärka, sädesärla och sävsparv pockade på 
uppmärksamhet från åker och vass. En fiskgjuse seglade tyst förbi så vi nästan 
missade den. Eftersom en del hade fått smak på svampplockning, var vi lite 
splittrade i vår uppmärksamhet.  
Det var heller inte några mängder med fåglar men ändock en väldigt fin 
promenad fram till det stora fågeltornet. På stigen genom skogen fick vi bland 
annat höra större hackspett, nötväcka och rödhake. 
 
I det höga tornet var det dags att ta fram medhavd matsäck och njuta av 
utsikten. En gråhäger stod ensam bland tusentals grågäss och en havsörn iakttog 
allt från en sten vid vasskanten. Det var också mycket snatteränder som mest 
stod med stjärten i vädret och åt. En ensam sothöna, en familj knölsvan, några 
bläsänder och skedänder samt 15 brushanar kunde vi också identifiera. Klockan 
gick fort och snart var det dags att dra sig tillbaka mot bilarna. Vi var alla överens 
om att vi vill komma tillbaka någon vårdag och få uppleva all sång från lunden 
och alla vadare som kan ses på kort avstånd från Lövstagömslet.  
 
De sju backsvalorna delade upp sig i bilarna och på vägen hem passerade den 



ena bilen Rördrommens svamputställning. Vi tittade på alla svampar och sen 
smakade vi på Ingrid Karlssons goda svampsoppa. Men det är en annan 
historia… 
 
 

Text och foto Barbro Hellström 

 

En regnig dag med "daglediga" 
Regnet strilar ganska kraftigt på morgonen den 4 september. Genommulet och 
ingen lovande prognos om någon lättnad i regnet. Vi är trots det 8 SOK-are som 
träffas vid Ugglans träd i Nabbviken. Efter en kort diskussion bestäms att vi åker 
till Hjälstaviken.  
 
Regnet fortsätter med olika intensitet. Det blåser även kallt. Men inget hindrar en 
SOK-are. Nu märks det att det börjar bli höst. Den första tranflocken sågs på 
fälten vid Skolsta (cirka 40 st). Den andra på omkring 500 tranor gick på fälten 
norr om parkeringen vid Hårby. Det var nu lite kallt. Ett par handskar hade inte 
suttit i vägen.  
 
Längs promenaden till tornet brukar vägen kantas av många arter av 
småtättingar. Denna morgon kunde vi bara notera ängspiplärka och sädesärla. 
Även Hjälstaviken har lågt vattenstånd denna sommar, vilket dock ger bra vadar- 
och gässbankar. Vitkindad gås var väl representerad – nog var det minst 1 000. 
Några sädgäss var bland grågässen.et var få vadare. Vi hittade kärrsnäppa, större 
strandpipare, glutt- och svartsnäppa. Ett stort antal gråhägrar stod som 
förstenade och väntade på frukosten. 
 
Vi avslutade med att åka till Parnassen och en promenad på den långa WWF-
spången ut till ett gömsle. Sked- och snatterand, enkelbeckasin, kricka, gråhäger, 
ladusvala, korp, gråtrut och fiskgjuse blev resultatet. Andra intaget av den 
medhavda matsäcken gjordes här i lä och regnfritt. Trots det till synes dåliga 
vädret var humöret på topp och vi återvände hem nöjda för dagen. För någon 
blev detta första besöket vid Hjälstaviken. 
 

Text och foto Leif Ekblom 

 



Dagledigas premiärutflykt gav mersmak 
I många andra föreningar har man organiserat utflykter på en vardag för 
”daglediga”, i huvudsak kommer pensionärer. Allt från varje vecka till en gång per 
månad och det brukar vara en god uppslutning. Nu tyckte vi i styrelsen att det 
var dags för oss i SOK att prova på detta. Sagt och gjort! Premiär skedde 
måndagen 7 augusti kl 0900. Den ena efter den andra kom till samlingen vid 
Ugglans träd. Till slut var vi 17 st! I och för sig hjälpte nog det fina vädret till att få 
folk ur sänghalmen.  
 
Vi började med att åka ut till Stämåns utlopp i Mörtsjön, Länna bruk. Stämån 
kommer från Eklången och Träskaten i Ärla resp Barva socknar. Men vattnet 
kommer från början från Rönneln och Valnaren. Vattenståndet är i år 
exceptionellt lågt. Hela utloppet är stora lerbankar. En bra miljö för vadare med 
andra ord. Vad kunde vi då njuta av? Kärrsnäppa, drillsnäppa, skogssnäppa, 
grönbena, större strandpipare, enkelbeckasin, ett 25-tal tofsvipor och gråhäger.  
 
Ute i hagen finns en fin bergshäll, som gjort för en fikapaus med stekt äggmacka. 
Gulsparvar, bofink, sädesärlor, ladusvalor och ringduvor förgyllde tillvaron. 
 
Nästa anhalt blev Länna bruk och gamla skolan. Mycket lägligt kom Lasse 
Larsson förbi och visade oss ett bo med fiskgjuse. Det hade vi nog inte hittat utan 
hans hjälp.  
Kjell Eriksson, Ingrid Karlsson, Yvonne Gustavsson, Allan Liljegren blickar ut o ̈ver Sta ̈ma ̊ns mader. 
Vi for nu vidare ner till Valnaren. Det första vi fick se var en lärkfalk, som satt i en 
torraka uppe på berget. Den gjorde sedan några uppvisningsvarv för oss över 
Valnarens vassrike. En fiskande fiskgjuse underhöll också. Under vandringen mot 
Liljedal hördes en gröngöling och en koltrasthane försvann snabbt in i buskagen.  
 
Vid tornet kom grönbena och skogssnäppa och landade nära, vilket gav möjlighet 
att se på karaktärer och skillnaden mellan arterna. En rörsångare sökte föda 
inför den långa höstflytten. Som avslutning kunde vi lägga en ormvråk till dagens 
skörd. Det allmänna omdömet var gott och att vi ska fortsätta med slika utflykter. 
 
 

Text och foto Leif Ekblom 

 



Mälardagen: start med tältproblem och regn 
ersattes av solsken 
SOK:s deltagande på Mälardagen den 19 augusti i Västerviken i Strängnäs 
började i moll och slutade i dur. Till en början fanns inget tält att slå upp. Det låg 
oåtkomligt inlåst i en medlems garage. Men Leif Ekblom plockade fram ett 
gammalt fullt funktionsdugligt partytält. När det problemet väl var löst, hotade 
ett envist regnande tältmonteringen, men enligt utlovad väderprognos klarnade 
himlen vid 11-tiden och därmed ökade också besöksfrekvensen.  
 
Flera SOK-medlemmar fanns i god tid på plats för att hjälpa till med montering 
och information. Frågesporten kring tältet lockade som vanligt många deltagare. 
Summa summarum gav dagen många tillfällen för SOK-gänget att rekrytera fler 
fågelvänner. 
 

Text & bild Peter Hennix 

Tipsvinnare 
Tipspromenaden genomfördes av 26 st och 15 st lyckades med bedriften att ha 
alla rätt. Lotten gav följande vinnare: Sven-Gustaf Björling, Roine Törnlund och 
Kjell Eriksson. Grattis! 
De rätta svaren är: 
1. Stjärtmes 
2. Ryttlar 
3. Storlom 
4. Brushane 
5. Brun kärrhök 
6. Tornseglare 
 

 

SOK-are upplever hur naturen 
återhämtar sig i brandområdet 
Den 31 juli 2014 antände en gnista från en skogsprocessor den torra marken. 
Först vid mitten av augusti hade man elden under kontroll. Att det tog så lång tid 
berodde dels på kraftig SO vind och dels på att tre kommuner (Surahammar, 
Sala och Fagersta) inte kunde komma överens om hur man skulle hantera 
frågan. Ingen myndighet i Sverige kan bestämma över någon annan. (Kom ihåg 



tsunamin 2002!)  
 
Det var först när en semesterfirande räddningschef från Södertörn anmälde sig 
frivilligt att driva släckningsarbetet, som man fick struktur på verksamheten. 
Branden spred sig med 3 km/tim när det brann som värst. Totalt drabbades 
14 000 ha. Branden ansågs vara helt släckt i november. 
 
Om detta berättade Lennart Waara, Surahammar och f.d. ordförande i 
Västmanlands Ornitologiska Förening, för 21 SOK-are måndagskvällen 30 
oktober. Av brandområdet har 6 400 ha avdelats som naturreservat – 
Hälleskogsbrännan. Sveaskog har dessutom avsatt 1 400 ha som Ekopark. 
Hälleskogsbrännan har säkrats från fallande träd i anslutning till vägar. En 
besöksplats med ett mindre Naturum, spänger och ett observationstorn är 
under uppbyggnad vid Grävlingsberget.  
 
Områdets norra del ägs av en stor privat markägare. Det området har 
totalavverkats på all skog och är idag en stor stenöken. Naturvårdsverket har 
gett ett uppdrag att under 5 år inventera området efter branden, vilket Lennart 
och hans bror Roland är involverade i.  
 
Av fyrfotadjur kan noteras att älg och kronhjort har återkommit och mumsar på 
alla nya skott av sly som nu växer upp. Lo har observerats liksom spår av varg. 
Ett vargrevir inom en snar framtid är ingen utopi.  
Inom floran har naturligtvis ”rallarrosen” (mjölkörten) tagit en stor del av 
markytan. Svedjenävan, som alltid kommer efter en brand, har räknats i uppåt 
40 000 exemplar samt sex plantor av den sällsynta brandnävan. Tuvullen 
blommar också ymnigt. Mitt i allt detta står två utbrända skogsskördare kvar som 
ett monument för framtiden.  
 
En inventering av fågellivet är inledd. Tre av fem år har genomförts. Det finns 
tyvärr inget noll-läge att jämföra med. Generellt kan följande tendenser avläsas: 
• Idag fler arter och individer än före branden. Nu cirka 100 arter. 
• Gynnade arter är gärdsmyg, trädpiplärka, järnsparv, lövsångare, rödhake, 
skogssnäppa (stora vattensamlingar skapades av släckningsvatten) 
• Orre och nattskärra har också ökat 
• Missgynnade arter är hackspettar, kungsfågel, alla skogsmesar 
 
Under 2016 skedde en invasion av tretåig hackspett (118) och spillkråka (85). 
Under 2015 var motsvarande 0 resp 27. De kalasade då på det som fanns kvar 
under tallbarken. Den är tjock och isolerade under branden. Granbarken är tunn 
och alla insekter/larver i barken dog under branden. Redan under sensommaren 
2016 minskade antalet tretåiga hackspettar och spillkråka dramatiskt. Födan 



försvann när tallarna torkade. Under 2017 observerades bara några få exemplar 
tretåiga. Vad var det som drog hackspettarna till brandområdet i så stora 
mängder? Lukten av brandområdet, lukten av insekterna eller ett allmänt 
födosök? Det senare är nog den troligaste orsaken. 
 
 

Text Leif Ekblom, foto Peter Hennix 

 

 

 
 
 


