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Finska och norska måsar på besök 
Under sina årliga höstturnéer brukar vännen och naturfilmaren Ingemar Lind ofta 
gästa Agneta och mig på Peder Jonae gård i Strängnäs. Om det är väderläge kan vi 
tillsammans hinna med att spana fågel några förmiddagstimmar i omgivningarna. 
Den 11 november 2011 blev valet att ta en motsols runda kring Sörfjärden. Klockan 
11, just under den magiska timmen denna magiska dag (!), stannade vi vid 
Björsundsbron för att kolla måsarna som parkerat på broräckena.  
Genast får vi syn på en skrattmås med en vit ring med svart text om ena benet. På 
det andra benet bar den dessutom en metallring. Det var en gammal fågel i 
vinterdräkt (3K+) med helvit stjärt och mörkt röda ben. Den var rätt så 
tillmötesgående och vi kunde med enbart handkikare tolka texten på den vita 



ringen till JAM9.  
Vid ett senare besök den 28 november, för att eventuellt kunna dokumentera 
skrattmåsen digitalt, fanns det inte en enda mås kvar kring bron. På hemvägen till 
Strängnäs ser vi att det står en del gråtrutar på bryggorna i Västerviken. Vi åker ner 
till stranden för en koll och hittar omedelbart vår färgringmärkta skrattmås, nu 
nästan 19 kilometer från Björsund. Helt galet (!). Här uppträder dessutom 
ytterligare en märkt skrattmås, denna dock med endast en metallring. Vi var redan 
försedda med brödkanter och måsarna tävlade om att komma nära vår bil när vi 
matade in dem. Med bra kamerautrustning kunde alla ringnummer på båda 
skrattmåsarna avläsas.  
Metallringarna var märkta Stavanger Museum Norge resp. Museum Helsinki 
Finland. Efter sedvanlig rapportering via Ringmärkningscentralen har svar nu 
inkommit att den norska skrattmåsen med den vita ringen var märkt vid 
Mandalselva i sydligaste Norge den 4 februari 2010 och att den ingick i ett 
färgmärkningsprojekt. Projektledaren har också rapporterat att fågeln, som 
märktes som adult (3K+), även har avlästs på Jylland i Danmark i mars 2011. Det 
finns hitintills endast vinterobsar av denna skrattmås, ingen vet var den håller till 
under sommaren eller var den häckar. 
Den finska skrattmåsen var märkt i trakten av Oulo/Uleåborg som bounge den 2 juli 
2010. Den kontrollerades således i Strängnäs i sin andra vinterdräkt efter ett år och 
149 dagar. Avståndet mellan märkplats och återfyndsplats anges till 766 kilometer. 
 

Lars Broberg 

 

Den stora Lappuggledagen 

 



Måndagen den 19 mars piskade en iskall blåst naturen under i stort sett hela 
dagen. Efter jobbet tog jag dock som vanligt, en långpromenad innan 
middagsbestyren. Någon kikare var det inte någon idé att ta med sig, resonerade 
jag. Alla fåglar borde sitta gömda inne i buskar och snår, på grund av blåsten, och 
jag hade inte heller tid den dagen att ta en avkopplande skådarpromenad.  
Nej, det var vardagsmotionen som gällde, den här dagen! Så jag raskade på mina 
steg och hade snart en värmande sol och en isande vind i ryggen, på min väg 
mellan Oxtorp och Långkärr. Mötte ett grannpar som frågade om jag ”sett några 
fåglar idag?”. ”Nej, nej, inte idag” svarade jag. ”Det blåser så hårt, så inga fåglar hörs 
i vindsuset och alla fåglar verkar hålla till i lä, inne i skogen”.  
Efter att ha passerat vändplanen vid kalhygget, och gått hundra meter med ögonen 
riktade ner i vägen, lyfte jag blicken, då jag såg en stor mörk skugga i ögonvrån. Ett 
par jättevingar lyfte från en stolpe, flög sakta och lågt framför mig längs vägen en 
bit och tog sedan av in i den gallrade småtallskogen.  
Jag stannade, höll andan, och koncentrerade mig till det yttersta för att se vart den 
tog vägen. Sakta gick jag närmare den plats där fågeln hade vikit av in i småskogen. 
Det syntes något ganska stort och mörkt, nära stammen på en av tallarna, och 
sakta, sakta gick jag framåt, tills jag kunde urskilja fågeln. Nu svor jag tyst över att 
jag inte tagit kikaren med mig. Jag som brukade lova mig själv att aldrig lämna den 
hemma, eftersom det hänt förut att jag missat något intressant på grund av att 
kikaren inte varit med. Men jag hade tur den här gången.  
Fågeln satt inte alltför långt bort, så jag såg den bra. Jag stod gott och väl 10 
minuter och bara tittade. Den satt med ryggen mot mig, men vände titt som tätt 
huvudet och studerade mig. Jag såg att det var en stor uggla. Jag lade utseendet på 
minnet, för till saken hör att jag inte visste vad jag såg, men jag trodde att det måste 
vara en kattuggla. Något annat finns väl inte här i Sanda, tänkte jag. Fast jag var lite 
fundersam; teckningen och storleken stämde nog inte på kattuggla?!  
Jag var till slut tvungen att fortsätta hemåt, och när jag började gå lyfte fågeln och 
försvann längre in i skogen. Väl hemma berättade jag om obsen för maken Bengt, 
beskrev fågeln, kollade i ”Fågelguiden” men kunde ändå inte tro att det var något 
annat än kattuggla. (Som ni förstår, måste jag nog bli bättre på ugglor).  
Jag åt middag och pysslade med annat, innan jag senare på kvällen tog mig tid att 
rapportera. Jag tittade på Artportalens ”dagens bilder”, och fick då syn på en 
ugglebild. Där var ju ”min uggla”! Alltså en bild på en precis likadan uggla som jag 
sett. Precis så såg den ju ut! En lappuggla! Nej, det kunde väl inte vara möjligt? Den 
ska väl vara långt norrut, tänkte jag.  
Då såg jag fler bilder på lappugglor och såg att några av de bilderna tagits längre 
söderut än vad jag trodde att de fanns. Ja, det måste vara en lappuggla! Hjärtat 
började banka häftigt och jag visste bara att innan jag rapporterade lappugglan, 
måste jag ringa någon mer sakkunnig och få stöd.  
Efter att ha pratat med Yngve Meijer och känt att han efter min beskrivning trodde 
på obsen, vågade jag lite på mig själv och rapportera. Det blev en orolig natt. 



Tankarna malde: tänk om ingen annan får se den, hur ska jag och andra kunna tro 
att det är sant då. Tänk om jag hade missat något i ugglans utseende, tänk om det 
inte var en lappuggla. Jag hade ju inte kikaren med mig när jag obsade. Det kändes 
inte roligt då, bara ansvarsfullt. 
 
Dagen därpå ringde Gunilla Oleniusson mig på jobbet: Alla som åkt till Sanda på 
morgonen hade sett lappugglan, och det var tvålappugglor då!!! Nu kom 
lyckokänslan!!! Äntligen kunde jag slappna av och glädjas över obsen. Att sedan på 
eftermiddagen, tillsammans med Bengt, gå den vanliga promenaden (med kikare!), 
och sedan stå tillsammans med alla som kommit och njuta av tre lappugglor, som 
visade sig i alla möjliga vinklar, det var stort!  
 

Susanne Lindqvist Larsson 
 

Lite mera… 
På tisdagsmorgonen drogs många SOK-are till platsen och senare under dagen 
även en del utsocknes besökare (Från Stockholm, Uppsala, Linköping, Holland och 
Danmark.). Ugglorna var mycket aktiva, rörde sig korta sträckor i ett ganska ymnigt 
snöfall. Biotopen är typiskt för lappugglan. Små avverkade ytor (här ca. 50 x100 m) 
och en inäga om 100 x 400 m med gammalt gräs som är perfekt för gnagare att 
vistas i. Tvärs området går dessutom en kraftledningsgata. Ugglan vill ha öppna 
ytor för att kunna jaga. Fyra individer gör att tankarna går till en häckning även i 
Strängnäs, eller….?  
 
Visste du att 
• det bara är det andra dokumenterade fyndet i Strängnäs kommun. 
• den 1:a obsen var 30/10 2005 nära Krusstugan i Länna. 
• lappugglan är en typisk norrlandsfågel som i 40- och 50-talen mestadels fanns i 
Norrbotten. 
• lappugglan breder ut sig mot söder under början på 90-talet. 
• lappugglan häckar sedan flera år mellan Västerås och Surahammar. 

Leif Ekblom 

 

  



Mycket vitfågel och 6 rovfågelsarter på 
nyårsdagen 
Femton tappra SOK-are hade på nyårsdagen slitit sig ur sänghalmen för att avnjuta 
årets första fåglar. Vi samlades som vanligt vid Ugglans träd vid Nabbviken och 
kunde vid 10-slaget avnjuta en flock på ca 25 st sidensvansar i en björk. En 
sparvhök slog sina lovar bland parkens lindar.  
Den här vinterexkursionen skulle skilja sig från de vi gjort de tidigare åren. Marken 
var snöfri och de stora vattenytorna var isfria. Bara en tunn isskorpa fanns på de 
mindre vattensamlingarna. Detta gjorde att det var att leta fågel överallt och inte 
bara till de få matningsplatserna och de få isfria vattenytorna. Som en vanlig 
vårexkursion alltså.  
Nästa anhalt för oss blev Tosteröbron. Strängnäsfjärden låg med en tunn isyta som 
dock var så tjock att den bar vitfåglar. Vi kunde här se skrattmås, fiskmås och 
gråtrut. En storskrakhane flög förbi och drygt 100 gräsänder låg vid 
matningsbryggan vid brofästet. Färden gick nu vidare till Nya kyrkogården – en 
säker plats för övervintrande tättingar. Minst sju domherrar var det första vi såg. 
Den vackra steglitsen noterades liksom bland annat gråsiska, grönsiska, pilfink, 
gulsparv och koltrast. Här jublade Petter Sundin över årets första nötväcka! 
Vid Bågskyttebana fanns en kvarstannande bofink, tofsmes, stenknäck, 20 
förbiflygande björktrastar och en hungrig sparvhök som kom och satte sig på en 
gren. Den hade troligen missat något utvalt byte, för den såg lite snopen ut. Nere 
vid reningsverksdammarna gick en frusen gråhäger med indragen hals och tyckte 
nog att livet var lite bedrövligt. Vigg och knipa simmade i dammarna och ett par 
korpar ”korpade” i skyn.  
På väg ut till Stallarholmen hittade vi årets första fjällvråk vid observationskullen vid 
Lötvägen och över Lötskogen svävade en rovfågel som vi tyvärr inte kunde 
artbestämma på detta långa avstånd. Den påminde mest om en blå kärrhök till sin 
profil, men, men…  
Väl ute på Selaön så kunde vi glada konstatera att turkduvorna var beskedliga och 
visade upp sin bästa sida i en tall hemma hos Lars Öhman på Östaviksvägen.  
Edeby våtmark är så här års helt tom på fåglar, även om isen ännu inte ligger, men 
lokalen är ändå alltid värd ett besök. Havsörn (flera stycken) sökte som vanligt mat i 
omgivningen. Skott från jakt hördes från Rävsnässkogen, så det är väl inte helt 
omöjligt att resultatet av jakten även kan gynna en hungrig örn. Stjärtmesar 
svirrade i tallarna vid hästhagen och fasaner gick som vanligt på Salbyvägen vid 
slånsnåren.  
Från skogen norr om Salbyvägen lyfte en ung kungsörn och drog mot Kumla och 
som avslutning försökte en duvhök slå en fasan i hästhagen, men misslyckades till 
glädje för fasanen – den gången! Den medhavda matsäcken avnjöts medan snön 
började falla. Vår sista anhalt skulle bli Mariefred. På vägen dit noterades en 



jagande ormvråk vid Stallarholmens golfbana. Vid Strands restaurang i Mariefred 
var som vanligt fullt med gräsänder, vitfågel av de vanligaste sorterna och en 
sothöna.  
Avslutningsvis gjorde vi ett bra ”1-januariklipp” för kommunen, nämligen två 
storskarvar på en sten utanför Gripsholms slott samt 22 sothönor. 
Sammanfattningsvis var turen givande med tillsammans 42 arter, vilket är fler än 
vad som brukar ses på nyårsdagen. 
 

Leif Ekblom 

Artlista 
björktrast 
blåmes 
bofink 
domherre 
duvhök 
entita 
fasan 
fiskmås 
fjällvråk 
gråhäger 
gråsiska 
gråtrut 
gräsand 
grönfink 
grönsiska 
gulsparv 
havsörn 
kaja 
knipa 
koltrast 
korp 
kråka 
kungsörn 
nötväcka 
ormvråk 
pilfink 
sidensvans 
skata 
skrattmås 
sothöna 
sparvhök 
steglits 



stenknäck 
stjärtmes 
storskarv 
storskrake 
större hackspett 
talgoxe 
tamduva 
tofsmes 
turkduva 
vigg 

 

 

 

 

 
 


