
 
Ute i hagen finns en fin bergshäll, som gjort för en fikapaus med stekt äggmacka. 

Bättre en fågel i kikaren än ingen alls! 

Dagledigas premiärutflykt gav mersmak 2018 

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 över Stämåns 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 
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Mälardagen, 2018: 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 
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Bättre en fågel i kikaren än ingen alls! 



"Backsvalor" till Asköviken 2018 

 
"Backsvalor" i Asköviken fr v Susanne LL, Gunhild W, Maria L, Inger K, Barbro S, Vera K och längst fram Barbro H. 

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 
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En regnig dag med "daglediga" 2018 

 
"Dagediga" vid Parnassen i Hjälstaviken. Fr v Nils Eriksson, Bengt Larsson, Gunhild Wallén, Inger Pettersson och Susanne 

Lindkvist Larsson 

 

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 
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SOK-are upplever hur naturen återhämtar 

sig i brandområdet 

 

Branden spred sig med 3 km/tim när det brann som värst. Totalt drabbades 14 000 

ha. 



 

Trädkrypare 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 

 

 



 

Gulärla vid Märrsjön i brandområdets utkant. 

 

 

Spillkråka på en kvarlämnad trädstam. 
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Uppdaterad 19 december 2018 

Nytt naturreservat för biologisk mångfald 
Strängnäs kommun har fått ett nytt 171 hektar stort naturreservat. 

Länsstyrelsenden beslutade den 13 december att bilda naturreservatet Långaedet 

strax sydsydost om Åkers styckebruk. Beslutet gynnar såväl frilutslivet som den 

biologiska mångfalden, inte minst skyddet av de 20-talet rödlistade fågelarter som 

finns i området.   

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

Hur ser man åldern på gråtruten? 

Petter Sundin, som har en förkärlek för trutar, har skrivit en artikel om hur man 

åldersbestämmer gråtrutar! 

– Nu på vintern, när det är något knapert med fågeltillgången, kan det vara kul att 

ha något att pyssla med när man är ute i fält. Västerviken är ju en perfekt plats att 

skåda dessa underbara fåglar, säger Petter.  

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

 

Torbjörn Arvdsson, t v, och Lars Broberg delade erfarenheter i fikapusen. 

  



Innekväll med vackra bilder 

Många fina exempel på hur vacker, dramatisk och föränderlig naturen kan vara 

gavs under SOKs innekväll den 29 oktober. Där fanns naturfotografen Torbjörn 

Arvidsson, Örebro, som inför ett 30-tal besökande visade bilder och berättade om 

möten med fåglar, fjärilar och annan natur under fjolåret. Hans bilder var hämtade 

till stor del från naturreservatet Oset öster om Örebro. Men denne vittbereste 

fotograf, som plåtat i nästan alla världsdelar, delade också med sig av synintryck 

både inom och utom Sverige. 

Text & foto Peter Hennix 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………… 

På spaning efter skadad berguv 

En grupp från SOK deltog den 18 oktober i ett eftersök av en 

förmodat skadad berguv nära Kvittens avfallsanläggning i Strängnäs. Natten 

till onsdag den 17/10  fick en kvinna se en stor fågel vars ena vinge släpade i 

asfalten.  Hon lyckades mota bort fågeln mot ett buskage och kontaktade polisen 

samt även Stockholms viltfågelrehabilitering. 

Sent under onsdagskvällen såg Gunilla  Oleniusson på Facebook en vädjan  om 

hjälp till eftersök av uven från Andreas Forsman från Stockholms viltrehabilitering. 

Han hade varit på platsen och sökt efter uven under onsdagen men utan resultat. 

Gunilla kontaktade Leif Ekblom, som efter samtal med Andreas samlade ihop ett 

gäng SOKare vilka under torsdagsförmiddagen började söka efter berguven. 

Vid 1450-tiden på torsdagen såg Gunilla Oleniusson en berguv sittande högt upp i 

en tall nära den plats där uven först setts. Till allas häpnad flög den efter en stund 

tillsynes helt obehindrat iväg mellan träden.  

Enligt Andreas Forsman kunde det ändå ha varit den eftersökta uven som sågs 

uppe i tallen. Den kan ha fått en rejäl smäll som påverkade flygförmågan 

temporärt och som den efter nästan ett par dygns vila hade återfått. Den stora 

mängden träck under tallen talar även för detta.  

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 



 

Äntligen är vi framme vid Femörehuvud: fyrbiträdeshuset, t.v. och fyrvaktarbostaden. Bakom uthuset skymtar mistklockan och 

Jonas Jörnemark på språng med tuben. 

Fotomål: få fåglar, mycket kust 

Nio SOK-are tog sig söndagen den 30/9 ut till naturreservatet Femörehuvud. 

Några flyttfågelstreck blåstes inte in med den västliga vinden, men ett 10-tal arter 

kunde ändå prickades av. Det omgivande kustlandskapet lockade till flitigt 

fotograferande. 

Text & foto Peter Hennix 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………… 



 

Storspov slår fenologirekord 

 

Storspoven som uppehållit sig rekordlänge vid Gesta viltvatten. Foto Beje Aronsson. 

Storspoven som har uppehållit sig runt Gesta gård i mer än två veckor har nu satt 

ett nytt fenologirekord i kommunen. Det föregående rekordet är från den 15/9 

2011 när ett ex sträckte mot söder över Strängnäs stad. Det återstår att se när 

spoven lämnar Gesta, fortfarande finns möjligheten till ett nytt oktoberkryss i 

kommunen även om historiken säger något annat. Storspov är redan i september 

en ovanlig art i kommunen och är endast rapporterad vid ett drygt tiotal gånger 

någonsin under denna månad. 

Yngve Meijer 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………… 



 

Den bruna majnan är fotograferad av Kjell Ericsson vid Gesta gård på grannen Petter Kappels häst. 

Exotisk besök i Gesta 

Gesta gård fick 28 augusti uppmärksamhet långt utanför kommunens gränser, 

sedan en brun majna (Acridotheres tristis) både observerats och fotograferats. 

Fågelskådare från bland annat Stockholmsområdet och Västerås dök upp. Majnan 

höll mest till i Petters Kappels hästhage och kunde dessutom fotograferas på hans 

häst! 

Brun majna har bara setts ett par gånger i Sverige och är troligen en rymling från 

en djurpark neråt Europa. Kanske har denna fågel, som tillhör starfamiljen, följt 

med andra starar till våra trakter. Fler bilder på majnan finns 

bland medlemsbilderna. 

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

http://www.strangnasornitologerna.se/SOK-bilder%202018/


 

Livligt kring tältet på Mälardagen 2017 

 

 



 

Leif Ekblom kunde på morgonen den 7 augusti höras i P4, i en direktsänd intervju 

vid Edeby viltvatten. 

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

 

Foto Leif Ekblom. 

  



Het höststart lockade många 

Trots 28 grader i luften den varma kvällen 23 juli var det 22 SOK:are som anslöt för 

att se vad sommarhettan åstadkommit bland fåglarna i våtmarkerna – om det nu 

fanns något vatten kvar.   

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

 

Foto Gunilla Oleniusson 

54 arter i fågeltornskampen 

I härligt försommarväder genomfördes året fågeltornskamp, en tävling mellan 

besättningar på fågeltorn runt om i Sverige och Finland. SOK-gänget i tornet vid 

Valnaren prickade av 54 arter, ett hyfsat resultat sett över de 8 år tävlingen hållts.  



………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

 

Kryssad fartdåre 

En häger, som till synes passerar ett kryss och ignorerar uppmaningar att färdas 

sakta, plåtade Jonas Jörnemark i sina hemtrakter. 

– Sällan jag släpar med kameran på de korta hundpromenaderna men idag gjorde 

jag det... Oväntat nog dök den här gråhägern in in i bild på några meters håll 

hemma i Sibirien, Åkers Styckebruk, rapporterar Jonas i vår Facebokgrupp SOK-

skådarna. 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………. 

SOK utan ordförande efter årsmötet 

Den vakanta ordförandeposten kunde inte besättas på årsmötet den 14 mars i 

SMOL-stugan. Barbro Hellström hade aviserat sin avgång efter flyttning till Orsa, 

men någon villig efterträdare som ordförande har inte stått att finna. 

 

Årsmötet beslutade att valberedningen tillsammans med styrelsen ska fram till 30 

april försöka finna en ny ordförande för att väljas på ett extra årsmöte.  

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………. 



Hemsida för fågellarm 

"Fågellarm" är en webbsida som listar uppgifter om lokala och regionala 

larmgrupper, så att det är lätt för fågelintresserade att hitta larmgrupper som 

passar dem. Allt för att sprida möjligheten och glädjen av att snabbt kunna dela 

med sig av lite ovanligare observationer och ta del av andras. 

 Här listas larmgrupper ifrån olika typer av forum (band, smsgrupp, whatsapp och 

facebook). 

 "Fågellarm" finns också i BAND* "Fågellarm (i band och andra forum)". Gå gärna 

med och få noteringar när nya grupper tillkommer! 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………. 

  

Rapportera fåglar på Artportalen! 

Föreningen Södermanlands Ornitologer (FSO) vill uppmuntra alla att rapportera 

sina fågelobservationer på Artportalen. Artportalen är det bästa redskapet som 

finns för att som privatperson bidra till fågelskyddet, då det bland annat används 

av myndigheterna inför exploatering och skogsavverkning. De inrapporterade 

fågelobservationerna kan då vara helt avgörande för att rätt hänsyn ska tas och 

för att långsiktigt kunna bevara fåglarna. 

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

http://solbacken.be/fagellarm.html
http://solbacken.be/fagellarm.html
https://band.us/@fagellarm/band/68322524


 

21 kryss i adventsdimman 

Hela fem modiga personer vågade sig ut i adventsdimman utan GPS. Några korta 

promenader, god glögg och mumsiga lussebullar blev belöningen för de fem. 

Sammantaget fick artlistan 21 kryss och deltagarna var så glada att inte behöva 

trängas med dem som inte vågade sig ut. 

Text och bild Nils Eriksson 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………… 



 

Hallandsresan bjöd på 106 arter 

 

Slynge sten i Påarp söder om Halmstad besöktes första dagen under Hallandsresan. Foto Gunilla Oleniusson. 

106 observerade fågelarter blev det under Hallandsresan 11–14 oktober. Efter 

lunch- och fikastopp, skådning vid bland annat Trönninge ängar, Larssons våtmark 

och Slynge sten i Påarp söder om Halmstad, kom vi ganska trötta fram till vårt 

boende i DHRs vandrarhem Västervåg ute på Gubbanäsan på Getterön 

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 



 

Här behövs massor av nederbörd 

 

Dagens besök (28/10) vid Långa Edet mellan Mellanmarviken och Nedre Marviken 

visar på ett ovanligt lågt vattenstånd i Mellanmarviken. Vintertid brukar Långa 

Edet vara en pålitlig lokal för övervintrande strömstare. Inför den kommande 

vintern ser det dock mörkt ut, om det inte börjar regna kraftigt och så gott som 

dagligen. Den lilla rännil som sipprar förbi regleringen lär knappast räcka till att 

hålla vattnet öppet. För att nå upp till luckan så fattas det cirka 40 centimeter och 

det krävs massor med nederbörd för detta! 

Yngve Meijer 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………… 

Spännande, skrämmande rekord 

Tre nya fenologirekord noterades vid Edeby den 8 oktober. 

Större strandpipare: Ett ex fortfarande kvar vilket raderar förra årets rekord från 

den 25/9 med bred marginal. Genomsnittet för årets sista större strandpipare i 

kommunen ligger under 2000-taler på den 13/9. Svartsnäppa: Fågeln som 

hittades 7/10 var fortfarande kvar på morgonen den 8/10. Det tidigare rekordet 

från den 6/10 2014 får sig därmed en liten knuff framåt i oktober – med tanke på 

att detta endast är andra gången som arten rapporteras under oktober månad i 



kommunen är det anmärkningsvärt. Genomsnittet för arets sista svartsnäppa i 

kommunen ligger under 2000-taler på den 6/9. Gluttsnäppa: De två ex som 

rapporterats regelbundet från Edeby våtmark var fortfarande på plats på morgon 

8/10 vilket innebär en putsning av rekordet från 2014 med en dag. Det är endast 

andra gången som gluttsnäppa rapporteras från kommunen under oktober månad 

. Genomsnittet för årets sista gluttsnäppa i kommunen ligger under 2000-taler på 

den 8/9. En både spännande och lite skrämmande utveckling! 

Yngve Meijer 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………… 

Hur påverkar viltet skogen? 

Viltets påverkan på skogen, Naturvårdsbränning och Skogen och fåglarna är 

programpunkter under FSOs höstkonferens den 11 november på Åsa folkhögskola. 

Konferensen är kostnadsfri och öppen för alla medlemmar och passar alla såväl 

nybörjare som experter. FSO bjuder på lunch om man anmäler sig senast 5 

november.   

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

 

Röd glada fotograferad 19 juli över gamla viltvattnet vid Gesta gård av Petter Kappel. 



20 kommunobsar av röd glada 

Rapporterna om röd glada i Strängnäs kommun har varit ovanligt många i år. Den 

verkar vara på väg att etablera sig som en stabil häckart i kommunen. I Artlistan 

finns 20 obsar av röd glada noterade under tiden 8 april – 8 augusti. Av dem är 11 

från Gesta-området!   

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

SOK-skådarna blir öppen grupp 

Facebook-gruppen SOK-skådarna med Kjell Ericsson som ansvarig har för 

närvarande ett 40-tal medlemmar anslutna. Gruppen har hittills varit hemlig, men 

har nu ändrats till ”sluten”. Det innebär att fler kan hitta gruppen och läsa inlägg 

men inte skriva kommentarer. Det kan fortfarande bara medlemmar göra. 

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

Läs Observerat som e-tidning! 

Du vet väl att du kan lösa en hel del tidigare utgåvor av Oberverat som e-tidning.  

Fler äldre nummer av klubbtidningen finns att läsa på Medlemssidorna efter 

inloggning. 

SOK har nu en ordförande! 

Efter att ordförandeposten i SOK varit vakant sedan årsmöte i mars, besätts nu 

denna post av Bengt Larsson. Han utsågs vid det extra årsmötet den 26 april till 

ordförande för ett år. Som ersättare på suppleantposten för Bengt, som därmed 

lämnade denna funktion, utsågs på 2 år Viveka Eriksson. 

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

Lås oss ta del av ditt fågelliv 

Varje människa ha något att berätta, inte minst en fågelskådare. Berätta vad du 

sett, hört eller läst och som du vill delge andra fågelvänner. Mejla till 

hej@strangnasornitologerna.se. Det räcker med några rader rakt upp och ned. 

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 



 

Ture Persson intervjuades i SVT Sörmland om örnräkningen. Foto SvT. 

235 örnar räknade 

På Hässelbyholms brygga på Vansö i Sörmland var det perfekta förutsättningar för 

att räkna örnar, rapporterade SVT Sörmland i en nyhetssändning den 4 mars. 

– Nu har vi sol och nästan stiltje, hade det varit snö och blåst hade vi inte sett 

något, säger Ture Persson som ansvarar för räkningen på den här 

observationsplatsen. 

Varje kvart rapporterades det in hur många örnar som setts och totalt kunde 229 

havsörnar och 6 kungsörnar räknas in från de många observationsplatserna under 

dagen. 

– Det är fantastiskt, tio – tolv örnar samtidigt, och att de flyger så nära också, 

säger Kjell Mattson, en av de fågelintresserade som tagit sig ut i dag för att räkna 

örnar. 

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

Janariskådning på barmark 

En lördag i slutet av januari skall normalt vara 10-15 grader kallt och flera 

decimeter av gnistrande snö. Men inte denna dag – 27/1 – barmark och 

plusgrader. Följden blir att det är svårt att hitta fåglar. Matningarna ”gapar” 

nästan tomma. Mat finns att hämta överallt. Kl 0800 denna morgon var vi 13 som 

samlades vid Ugglans träd. Glädjande var ett tillskott på fyra stintor från Lidingö 

(med sommarviste i Mariefred). Information hade de fått via vår hemsida, som de 

gav ett gott betyg. Sträck på dig Peter! 



En flock på ca 25 sidensvansar drog runt parken och närliggande kvarter. Cirka 10 

grönfinkar gjorde sammalunda. Ilastning och vi började resan med ett stopp vid 

Tosteröbron. Som vanligt en stor flock övervintrande gräsänder, men dessutom 

vigg, knölsvan, gråtrut och en förbipasserande havsörn. 

Nästa anhalt blev Bågskyttebanan. Inte samma fart som vi var vana vid. Det vi 

noterade var dock bland annat en bofink, två lekande större hackspettar, 

domherre, gulsparv, entita, gröngöling (hördes från kyrkogården) samt en 

havsörn, som passerade mot sitt mål. Ett stopp vid reningsverksdammarna gav en 

flock gråsiskor. Björktrastar sågs vid silon. 

På väg ut till Mälsåkers slott kunde vi glädjas åt två ormvråkar på fälten öster om 

Stallarholmen. Vattenytan söder om slottet var till större delen isfri. Flockar av 

knipa och storskrake fiskade. Knölsvan som vanligt liksom en havsörn. Det 

roligaste var ändå de två honfärgade salskrakar som låg vid bortre iskanten. En 

liten mindre vanlig syn i vår kommun i januari. 

Efter en välförtjänt kaffetår, anträdde vi vandringen tillbaka till bilarna. Vid slottets 

lindallé hittade vi några vackra rödsvarta skinnbaggar. Riddar- eller eldskinnbagge 

blev diskussionen och här avgick Inger Hedman men segern. Det var hundratalet 

eldskinnbaggar som satt och gottade sig i solen. Vi skiljdes sedan vid parkeringen 

efter att ha prickat av 28 arter. 

Text Leif Ekblom 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………… 

  



 

På initiativ av markägare vid Eklången har man bildat en ideell förening för att 

rädda sjön Eklången. Syftet är att till sommaren 2018 få till stånd ett vattenråd för 

Rockstaån uppströms Lännasjön med Valnaren och Flättsjön. Strängnäs 

kommunekolog Gustav Björnstad är engagerad för att rekrytera medlemmar till 

den här gruppen från Strängnäs. 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………. 

  

Klubbsamarbete i sjöfågelräkning 

Gås- och andfåglar räknades den15 oktober 2017 vid Sörfjärden av 13 medlemmar 

från de ornitoloigiska klubbarna i Eskilstuna och Strängnäs dvs OKE och SOK. 

Räkningen stördes något av att det fina höstvädret lockade tiotalet fritidsfiskare 

till olika delar av Sörfjärden. Ett uppflog av cirka 1500 gäss i södra delen av fjärden 

före räkningens start kunde inte helt återfinnas under räkningsperioden 

Vid de tretton observationsplatserna registrerades totalt 978 grågäss, vilket inte 

markant skiljer sig från tidigare oktoberräkningar. Bland annat sågs vid 

Fagerviksholme 500 grågås, 45 vitkindad gås, 11 salskrake , 80 storskarv och 21 

bläsand. Vid Eksågstornet observerades 120 grågås, 15 bläsgås, 70 vigg och 480 

bläsand. Vid Strand registrerades 138 knölsvan, 50 vigg, 30 knipa, 250 sothöns, 

och 50 bläsand. 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………. 



 

Fiskmåsar parar sig i Stallarholmen 27 maj förra året. Foto Kjell Eriksson. 

Fågelåret 2017: dåligt häckning i vassen 

Mycket talar för att häckningsresultatet för vasslevande arter som sävsångare och 

rörsångare blev tämligen magert. Änder och sothöns kunde ses ruva långt uppe på 

land när vattenståndet sjönk. Äggen kanske blev ett lätt byte för räv, grävling och 

kråkfåglar, när det mesta av kamouflaget vissnade. Det konstaterar Yngve Meijer i 

sin sammanställning av fågelåret i kommunen 2017. Hela rapporten kan du läsa i 

klubbtidningen Observerat. 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………
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Så in i vassen dålig häckning… 

 

Ett undantag från alla störda häckningar i vassen var det här skäggdoppingparet i Västerviken. Foto Peter Hennix. 

Vintern 2015/2016 var ovanligt nederbördsfattig och följdes av en snarlik vinter 

2016/2017. Våren blev dessutom lång, kall och torr, vilket följdes av en extremt 

nederbördsfattig sommar i vår del av landet. Resultatet blev att områden som 

normalt är grunda slättsjöar blev mer eller mindre torrlagda, anlagda våtmarker, 

som är förhållandevis grunda mer eller mindre torkade ut. 

 

Det blev ont om mygg, löss och andra insekter. Vad bra kanske man kan tycka i ett 

mänskligt perspektiv, varm sommar och fritt från ohyra. För många fåglar är 

däremot ”ohyran” absolut nödvändig för att föda upp ungarna. Arter där de vuxna 

fåglarna lever på frön och bär är beroende av den så kallade ohyran för att föda 

upp ungarna under de första veckorna. Undertecknad gjorde en inte allt för 

vetenskaplig undersökning av vasstrån vid Jättne viltvatten. 

Efter ett drygt 50-tal strån hittades det första med löss där det normalt brukar 

finnas löss på var och vartannat strå. 

 

Mycket talar för att häckningsresultatet för vasslevande arter som sävsångare och 

rörsångare blev tämligen magert. Änder och sothöns kunde ses ruva långt uppe på 

land när vattenståndet sjönk. Äggen kanske blev ett lätt byte för räv, grävling och 



kråkfåglar, när det mesta av kamouflaget vissnade. 

 

Ovanstående skall kanske inte ses som ett inlägg i klimatdebatten utan mer som 

hur vädret påverkar fåglarna. Nu tar vi nya tag med ett nytt år och för fåglarnas 

skull får vi hoppas att vi slipper ta del av vädrets ytterligheter. 

 

 

Ägretthäger är rapporterad vid sju tillfällen från kommunen. Den här plåtade Ulf Gustavsson 6 maj i Edeby våtmark. 

 



 

19 maj sågs årets första törnskator i kommunen. Nils Eriksson fotograferade den här 27 juli i Berga 

 

Sammanställning av Yngve Meijer 

Knölsvan 
Vinter: Rapporter av knölsvan under januari är numera inget ovanligt med tanke på de senaste 
årens milda vintrar. De största antalen under vintern som rapporterats är 25 ex vid 
Strandrestauranten i Mariefred den 1/1 (LE, KN, BK m.fl.) och inte mindre än 51 ex i 
Mälsåkersviken på Ytterselö den 27/1 (YM). Stort antal: Lagunen på Tynnelsö är inte särskilt 
stor och att antalet knölsvanar som rapporterats överstiger 100 ex tyder på att tillgången på föda 
är exceptionellt god under hösten: 114 ex den 30/9 och 142 ex den 5/11 (PS, YM). 
 
Sångsvan 
Vinter: Vid Edeby våtmark är 30 till 36 rastande ex rapporterade den 1/1 till 2/1 (BS, YM, LE 
m.fl.) innan våtmarken frös till, 1 ex förbiflygande Prästhällen, Mälaren 11/1 (KS, MK), 1 ex 
förbiflygande Gesta gård, Toresund (KE) och 1 ex 2k rastande Lilla Datorp, Bergaån, Åker 
styckebruk 22/1 till 30/1 (BA, LE, KN m.fl.). Lyckade häckningar: 4 ex pulli Edeby våtmark, 
Toresund (YM, KE, LE m.fl.), 5 ex pulli Jägarlund, Toresund (JA), 2 ex pulli Mörtsjön, Åkers 
styckebruk (LC), 5 ex pulli Gesta gård, Toresund (KE, PK), 3 ex pulli Granlundsdammen, 
Rävsnäs, Toresund (JA), 5 ex pulli Gorsingeholms våtmark, Strängnäs (LE, KT, LB m.fl.) och 3 ex 
pulli Valnaren, Länna (YM, LE). Därtill är ruvande par rapporterade från några fler lokaler, dock 
med okänt häckningsutfall. Stort antal: Samtliga rapporter med fler än 100 ex, under såväl vår 
som höst, kommer från Edeby våtmark, Toresund. Under våren översteg antalet 100 ex mellan 
den 18/3 och 2/4 (SLL, BL, YM m.fl.), som flest 174 ex den 21/3 (YM). Under hösten rastade arten 
i antal med fler än 100 ex den 16/11 till 4/12 (LB, KS, MK m.fl.), med som flest 144 ex den 3/12 
(SLL, BL, YM m.fl.). 
 
Sädgås 
Första vår: 25 ex sträckande Edeby våtmark, Toresund 28/2 (MB). Sista vår: 30 ex sträckande 
Gesta gård, Toresund 1/4 (PK). Första höst: 5 ex sträckande Gesta gård, Toresund 3/9 
(PK). Sista höst och vinter: 26 ex sträckande Valnaren, Länna (YM) och 60 ex sträckande 
Länna bruk den 2/12 (YM), vilket är de första rapporterna någonsin av sädgås från december 
månad i kommunen. Sedan tidigare finns två vinterobsar från januari i kommunen: 1 ex vid 



Toresunds kyrka 2/1 2005 och 1 ex sträckande Fatbursvägen, Mariefred 3/1 2012. Stort 
antal: 450 ex sträckande Askare-Plångsta, Sörfjärden 9/10 (TuP) och 100 ex sträckande 
Valnaren Länna 19/11 (YM). Sädgås, underarten rossicus: 7 ex rastande Gorsingeholm, 
Strängnäs 26/9 (KS, MK). 
 
Bläsgås 
Första: 2 ex rastande Edeby våtmark, Toresund 16/3 (MB). Sen vårobs: 7 ex sträckande mot 
norr vid Fatbursvägen, Mariefred 4/5 (EW), vilket bara är femte gången som bläsgås rapporteras 
från kommunen under maj månad. I Skåraområdet utanför Nyköping fanns det fortfarande 1100 
ex kvar den 7/5. Rapporter av arten från maj månad kommer säkerligen att bli allt vanligare 
framöver. Första höst: 2 ex sträckande vid Prästholmen på Tynnelsö 16/9 (PS, YM). Sista 
höst: 15 ex Eksågstornet, Sörfjärden 15/10 (BG). Hösten bjöd också på årets största antal när 18 
ex rastade på Lötfälten, Gorsingeholm den 3/10 (KT). För att få lite proportioner på gässens 
ökning kan man notera att före år 2000 är bläsgås bara rapporterad vid sex tillfällen i 
kommunen. Första gången som arten rapporterades var den 30/4 1980 på Gorsingeholm. Idag är 
det mer eller mindre självklart med minst ett tiotal observationer i kommunen varje år. 
 

Grågås 
Vinter: 1 ex kvar över nyåret vid Reningsverksdammarna, Gorsingeholm, Strängnäs fram till den 
9/1 (LE, MK, KT m.fl.), 1 ex rastande på fält NV Merlänna 24/1 (BA), 1 ex rastande Valsberga, 
Åker 25/1 (RSv) och 1 ex Reningsverksdiket, Gorsingeholm, Strängnäs 30/1 (YM). Första: 5 ex 
Tosteröbron, Strängnäs 24/2 (MK). Sista: 2 ex rastande Gesta gård, Toresund 12/11 (KE). Stort 
antal: I södra delen av Sörfjärden och från Eksågstornet är rastande grågås rapporterade i stora 
antal under hösten: 2000 ex 21/8 (LC), 1500 ex 1/9 (PS), 4000 ex 7/9 till 17/9 (LC, KS, MK m.fl.), 
8000 ex 18/9 (KS, YM), och 4000 ex 30/9 till 1/10 (LEr, LC). 
 
Vitkindad gås 
Första: 1 ex rastande Gorsingeholms våtmark, Strängnäs 23/3 (KT, KS). Sista: 221 ex rastande 
Gesta gård, Toresund 14/10 (PK, KE), som tillsammans med 330 ex på ett fält norr om 
Näsbyholmssundet, Sörfjärden den 24/9 (MB) är årets största flockar. 
 
Kanadagås 
Första: 2 ex rastade Gorsingeholm, Strängnäs 1/3 (YM, MK, KT m.fl.). Sista och vinter: 7 ex 
rastande Strandrestauranten, Mariefred 2/12 (JW, GW). Stort antal: 300 ex rastade utanför 
Visholmen, Strängnäs 5/10 (LWo & HWo). 
 
Bläsand 
Första: 1 ex Edeby våtmark, Toresund 16/3 (MB). Sista och vinter: 1 ex rastande Edeby 
våtmark, Toresund fram till den 4/12 (LE), vilket bara är kommunens tredje vinterrapport av 
arten. De två tidigare rapporterna är båda från området runt reningsverket och dammarna på 
Gorsingeholm: 1 ex hane 2/1 till 6/2 1994 och 7 ex den 3/12 år 2000. Stora antal: 600 ex 
rastande Lagunen, Tynnelsö 16/9 (PS, YM), 700 ex rastande i södra delen av Sörfjärden den 11/10 
(LC) och från Eksågstornet, Sörfjärden är 480 ex rapporterade den 15/10 (BA, MB, BG). 
 
Snatterand 
Första: 1 par Edeby våtmark, Toresund 29/3 (KS, MK). Sista: 1 ex hane och 2 ex honfärgade 
Lagunen, Tynnelsö 19/10 (PS). Häckningar: 5 kullar med totalt 43 ungar rapporterade från 
Tynnelsö den 4/7 (YM, PS). Stor flock: Som vanligt är det Lagunen på Tynnelsö som står för 
kommunens störta flockar: 110 ex 22/5 (PS), 260 ex 4/7 (PS, YM), 460 ex 15/8 (PS, YM), 620 ex 
21/8 (PS, YM, MK), 700 ex 2/9 (PS, YM, MK) och 350 ex 16/9 (PS, YM). Fjolårets rekordnotering 
för kommunen på 224 ex blev med andra ord en ytterst kortlivad historia. Endast på två lokaler i 
Södermanland rapporteras arten som rastande i dessa antal. Förutom Lagunen på Tynnelsö är 
det Näsnaren utanför Katrineholm. Anmärkningsvärt är de största antalen på Tynnelsö som 
förekommer under juli, augusti och första halvan av september. I Näsnaren börjar de stora 
antalen av rastande snatteränder att dyka upp först under andra halvan av september och är kvar 



hela oktober. Har snatteränderna på Tynnelsö ätit rent på föda i mitten av september i den 
förhållandevis lilla Lagunen och dragit vidare till sjön Näsnaren? 
 
Kricka 
Första: 1 ex hane rastande Edeby våtmark, Toresund 13/3 (YM). Sista: 1 ex rastande 
Reningsverksdammarna, Gorsingeholm, Strängnäs 12/11 (YM). Stort antal: Kricka i antal på 
250 ex eller fler rastade under hela september i Lagunen på Tynnelsö med som flest 350 ex den 
30/9 (PS, YM). 
 
Stjärtand 
Första: 2 ex hane och en hona rastade i Lagunen på Tynnelsö den 1/4 (MK), 
vilket blev vårens enda rapport av arten. Sista: 2 ex rastande Gesta Viltvatten, Toresund 20/10 
(PK). 
 
Årta 
För första gången sedan 1990 har ingen årta rapporterats från kommunen. Öknasjön har under 
de senaste åren varit en pålitlig lokal för arten. Ett ovanligt lågt vattenstånd med få vattenspeglar 
medförde att ett årtapar på lokalen mycket väl kunde undgå upptäckt. 
 
Skedand 
Första: 1 par Edeby våtmark, Toresund 11/4 (MK, YM, BK & IK). Sista: 1 ex Edeby vårmark, 
Toresund 15/10 (YM). 
 
Brunand 
Första: 10 ex Lagunen Tynnelsö 1/4 (MK). Sista: 3 ex Lagunen, Tynnelsö 2/9 (PS, YM, 
MK). Stort antal: Årets största antal är rapporterade från Lagunen på Tynnelsö den 15/8 med 
16 ex (PS, YM). 
 
Vigg 
Stor flock: Utanför Eksågstornet i östra delen av Sörfjärden är som flest 300 rastande vigg 
rapporterade under såväl våren (UG, BGu, MK) som hösten (PS, LC). Normalt brukar vigg i 
betydligt större antal rapporteras från lokalen under hösten. Om detta är en engångshändelse 
som hänger samman med årets lite udda väder eller om det är början på en trend återstår att se. 
 
Bergand 
1 ex honfärgad Svansholmen, Brunnsåker, Tosterön 11/11 (SLL, BL). 
 
Alfågel 
Ett ex upptäcktes i Granlundsdammen, Rävsnäs, Toresund den 30/9 när den intensivt simmade 
runt i små cirklar och kastade med huvudet. Efter en dryg kvart låg fågeln så gott som helt stilla. 
Då beslöt man sig för att ta in fågeln till land där den avled efter några minuter, tillsynes oskadad 
med undantag av en mindre oljefläck på ena sidan (JA). Arten är aldrig tidigare rapporterad från 
september månad i kommunen. 

 
Sjöorre 
Första vår: Redan den 1/4 rastade 9 ex utanför Eksågstornet, Sörfjärden (UG, BGu). En ovanlig 
tidig första rapport av sjöorre, vilken bara är rapporterad från mars månad i kommunen vid ett 
tillfälle: 1 par på Prästfjärden i Mälaren den 30/3 2014. I övrigt är arten rapporterad från 
Eksågstornet 17/4 till 18/4 (YM, KT, KN), som flest 9 ex och på samma lokal 20/5 till 22/5 (PS, 
SLL, BL m.fl.) med 11 ex som flest. Noterbart är att ingen sjöorre rapporterats under hösten, 
vilket inte har hänt sedan 2005. 
 
Salskrake 
Första: 1 ex hane Mälsåkersviken, Ytterselö 16/3 (YM). Första höst: 5 ex Lagunen, Tynnelsö 
15/8 (YM, PS). Vinter: 7 ex rastande vid Herrestaviken 3/12 (YM, SLL, BK m.fl.) och 13 ex i 



Ärnäsviken, Mariefred den 23/12 (JS). Stort antal: Under april är rastande salskrake 
rapporterade med smått fantastiska antal i Lagunen på Tynnelsö: 172 ex 1/4 (MK), 186 ex 4/4 
(PS) och 126 ex den 24/4 (PS). Hösten är annars den årstid där de största antalen brukar 
rapporteras och den 19/10 rastade 210 ex i Lagunen (PS). Så sent på året som den 5/11 fanns det 
fortfarande 127 ex kvar på lokalen (PS, YM). 
 
Småskrake 
Första: 1 ex hane Prästhällen, Mälaren 7/4 (MK, KS). Sista: 14 ex Prästhällen, Mälaren 17/8 
(MK, KS). Flocken innehöll såväl unga som gamla fåglar och är med stor sannolikhet resultatet av 
lyckade häckningar i närområdet. Häckning: 2 ex pulli Rävsnäsviken, Mälaren 3/8 (JS). 
 
Storskrake 
Stor flock: Årets största flockar är rapporterade från Ulvhällsfjärden i Strängnäs den 16/12 med 
600 ex (MK). På Tynnelsöfjärden, Mälaren fiskade 800 ex den 24/12 (PS) och troligen är det 
flocken på Ulvhällsfjärden som bytt fiskevatten. Häckning: Hona med 9 ex pulli i inre delen av 
Rävsnäsviken, Mälaren den 3/6 (JA). 
 
Järpe 
1 ex sjungande Finnsjövägen, Åkers bergslag 28/4 (LC) och 1 ex utmed Södermanlandsleden vid 
östra delen av Finnsjön, Åkers bergslag 30/11 (BA, KS). Arten är knappt årligt rapporterad från 
kommunen, vilket nog beror på flera saker - fåtalig, förlorade häckningsbiotoper, diskret och 
dessutom finns den i områden som sällan besöks av fågelskådare. 
 
Orre 
Många rapporter kommer från området runt Abborrmossen i Åkers kronopark. Förklaringen är 
nog inte den att arten är speciellt mycket vanligare där än i andra delar av skogarna söder om 
Åker, utan det är nog minsta motståndets lag som gäller. Lättillgängligt område med så gott som 
garanterad utdelning beträffande spelande orre från andra halvan av april och långt in i maj är 
lockande för de flesta fågelskådare. I Artportalen är orre rapporterad i kommunen från ett knappt 
tiotal lokaler vid totalt 19 tillfällen. 
 
Tjäder 
Samtliga kommunens 36 rapporter av tjäder är från skogsområden runt Länna och söder om Åker 
där månaderna april och maj står för drygt hälften. Rapporter av spelande tjäder är skyddade i 
Artportalen och publiceras inte för att undvika att spelplatserna blir röjda. Data för spelplatserna 
är dock tillgängliga i Artportalen för myndigheter som Skogsstyrelsen, vilket är det organ som ger 
tillstånd för slutavverkningar. Finns det en spelplats inom det aktuella området för 
slutavverkning skall detta inte medges för att förhindra att spelplatser ödeläggs. 
 
Rapphöna 
Som flest är 4 ex rapporterade från Solöfälten på Fogdö mellan den 19/2 till 25/8 (MB, MK, SS), 
vilket troligen är de fåglar som återstår på lokalen efter fjolårets utsättning. I övrigt är 2 ex 
rapporterade från Björsund östra, Sörfjärden den 19/3 (MB) och 4 ex vid Söderlänna den 1/8 

(LE). 
 
Vaktel 
Spelade vaktel är rapporterad i området runt Bergshammar och Solöfälten på Fogdö 4/6 till 4/8 
(MB, MK), Lida, Sibirien, Åkers styckebruk 6/6 (JJ), Nyby, Vansö kyrka 14/6 (MS), Nedre 
Vältesta, Sörfjärden 14/6 (MS) och Klitsbro, Aspö 15/6 (UG, LG). Rapportmängden får anses 
avspegla ett typiskt normalt år för vaktel i kommunen. 
 
Smålom 
1 ex adult sträckte mot väster vid Flottläggningplatsen, Kolsundet, Toresund den 21/7 (EW), 
vilket är första gången som smålom rapporteras under juli månad från kommunen. Förra året 
rastade en adult smålom på samma lokal redan den 4/8, vilket var en ytterst oväntad 



sommarobservation. Kan det vara samma fågel som är ute och seglar lite i det blå? Årets andra 
rapport är från Prästhällen, Mälaren, när ett ex sträckte den 28/8 (MK, KS). 
 
Storlom 
Första: 1 ex Malsjön, Åkers kronopark 29/3 (LC). Sista: 1 ex sträckande Prästhällen, Mälaren 
1/12 (MK, KS). Kommunens andra rapport av arten från december och dessutom på samma lokal 
och datum som den tidigare. Stort antal: Årets största antal är rapporterade från Östra 
Magsjön, Länna med 18 ex den 8/8 (gnm. BA) och vid Prästhällen sträckte 17 ex under drygt två 
timmar den 28/9 (KS, MK). Häckning: Par med en pulli Östra Magsjön, Länna (LC, CÅL). Arten 
rapporterad från många av de för arten lämpliga sjöarna i Åkers Bergslag, men ingen ytterligare 
häckning är konstaterad. 
 
Smådopping 
Vinter: 1 ex kvar efter nyåret vid Reningsverksdammarna, Gorsingeholm, Strängnäs 1/1 till den 
13/3 (YM, LE, KN m.fl.). Första: 1 ex Äleby våtmark, Ytterselö 28/3 (YM). Sista: 1 ex 
Reningsverksdammarna, Gorsingeholm, Strängnäs 25/11 (YM), vilken nog hade tänkt sig att 
övervintra, men ett saneringsarbete medförde att dammarna frös och doppingen lämnade 
lokalen. Övriga rapporter: 1 ex spel/sång Jättne viltvatten, Överselö 7/7 (YM) och på lokalen 1 
ex ruvande den 11/7 (YM) med en misslyckad häckning som resultat. Paret dröjde sig dock kvar i 
våtmarken fram till den 9/10 (YM). Vid Hovgårdsdammen rastade ett ex den 30/9 (MB). I 
samband med besöken på Tynnelsö under sensommaren och hösten (YM, PS) är 3 ex adult och 1 
ex 1k rapporterade den 15/8, 5 ex 21/8 och 2/9, 3 ex 16/9 och 4 ex den 30/9. Häckning: 1 ex 
adult matade ungar vid Harby viltvatten, Mariefred 16/6 (JW, GW). 
 
Skäggdopping 
Vinter januari: 1 ex Prästfjärden, Mälaren 1/1 (LE, YM, KN m.fl.). Första: 9 ex Eksågstornet, 
Sörfjärden 18/3 (YM). 
 
Svarthakedopping 
Första: 1 ex Jättne viltvatten, Överselö 8/4 (YM). Sista: Ingen svarthakedopping är rapporterad 
från kommunen efter den 21/5 när två ex rastade vid Edeby våtmark, Toresund (YM, LE, MBa), 
vilket är minst sagt anmärkningsvärt. Under 2000-talet fram till 2011 är arten rapporterad som 
häckande på flera lokaler i kommunen. Därefter har något inträffat och inga lyckade häckningar 
är rapporterade, endast enstaka misslyckande där paret byggt bo, börjat ruva men övergett 
boet. Övriga rapporter: Vid Jättne viltvatten på Överselö rastade svarthakedopping mellan den 
8/4 och 20/5, som flest 6 ex 13/5 till 16/5 (YM, LE, MBa m.fl.), 1 ex Valnaren, Länna 9/4 till 1/5 
(LE, KN, BK m.fl.) samt 3 ex Eksågstornet, Sörfjärden 17/4 (YM). 
 
Storskarv 
Första: 3 ex Tosteröbron, Strängnäs 1/3 (YM, MK, LE m.fl.). Sista: 1 ex Prästhällen, Mälaren 
15/12 (KS, MK). 
 
Rördrom 

Första: Kommunens första spelande rördrommar är rapporterade från Storängen, Sörfjärden 
(LB) och från vassen i Strängnäsfjärden vid Husholmen (MK) den 27/3. Den årliga inventeringen 
av tutande rördrom i Sörfjärden gav 13 revir, två av dessa var i Strängnäsdelen, Helgarö Storäng 
och Lindö naturreservat. Förhållandevis få revir kan tyckas med tanke på de senaste årens milda 
vintrar. I övrigt har tutande hanar rapporterats från Rokaudd, Överselö (YM), Söderlännaviken, 
(LB, LE, BA), Valnaren/Rönneln, Länna (LE, BK, GO m.fl.), Hagbo udde, Aspö (PS), Aspöviken 
(BA, KS, UG), Krissbosundet, Aspö (LG), Husholmen/Torpet Nord, Strängnäsfjärden (LE, KN, 
BK m.fl.), Björndalsviken, Aspö (PS), Landhällsviken, Ytterselö (PS), Kyrkviken, Stallarholmen 
(YM) och Öknasjön, Härad (YM, KAL, TP m.fl.). 
 
Ägretthäger 
1 ex Edeby våtmark, Toresund 6/5 (MB, MF, EW m.fl.), 1 ex Gorsingeholms våtmark, Strängnäs 



20/5 (KT, MB) och 1 ex vid Landhällsviken, Överselö 2/9 (PS, MK, YM). Kommunens första 
ägretthäger rapporterades den 25/4 2004 vid Jättne viltvatten på Överselö. Ägretthäger är 
rapporterad vid sju tillfällen från kommunen. 
 
Gråhäger 
Vinter januari: Gråhäger är frekvent rapporterat från området runt Reningsverket och 
Reningsverksdammarna på Gorsingeholm i Strängnäs (MK, KT, YM m.fl.). Lite mer överraskande 
är en vid Prästhällen, Mälaren förbiflygande häger den 11/1 (KS, MK). De ser ut som om de 
senaste årens milda vintrar börjar få en allt större påverkan på fågellivet. 
 
Bivråk 
Första: 1 ex Hålbyskogen, Norra övningsområdet, Vansö 18/5 (KT). Sista: 1 ex sträckande 
Tynnelsö 16/9 (PS, YM). Totalt har 43 rapporter inkommit till Artportalen från kommunen under 
2017. 
 
Brun glada 
1 ex förbiflygande vid Fatbursvägen, Mariefred 5/5 (EW), 1 ex förbiflygande, Lötfälten, 
Gorsingeholm, Strängnäs 23/7 (KT) och 1 ex sträckande vid Prästhällen, Mälaren den 9/8 (EW). 
Det är uppenbart att arten expanderar i Sverige där den också häckar i flera landskap, bland 
annat i Södermanland. 
 
Röd glada 
1 ex Gesta gård, Toresund 13/5 (PK), 1 ex Lida, Åkers styckebruk 31/5 (JJ), 1 ex 1k Edeby våtmark, 
Toresund 1/8 (YM, SH), varifrån fågeln sedan kunde följas och observeras vid Fatbursvägen, 
Mariefred (EW) och Mariefreds båtklubb (MK). Årets sista röda glada är rapporterad vid Lida, 
Åkers styckebruk den 11/8, när den sträckte mot väster (JJ). Strax därefter kunde den observeras 
vid Silon på Gorsingeholm i Strängnäs (MK). Rapporten av den unga gladan den 1/8 känns lite 
extra upphetsande. Observationer av ungfåglar vid denna tidpunkt på året skulle kunna indikera 
på en häckning i kommunen eller åtminstone i närheten av vår kommun. Det börjar bli hög tid för 
den röda gladan att på allvar återetablera sig i vår kommun. Under hela 1930-talet bodde ett par 
på en ö i Gripsholmsviken och därefter finns det inga tecken på att gladan häckat i kommunen. 
 
Havsörn 
I Artportalen har under året 540 rapporter av havsörn lagts in från kommunen och därtill 
tillkommer ett antal skyddade rapporter med häckningskriterier. Havsörn häckar inom 
kommunens gränser med flera par och nya häckningslokaler tillkommer. I östra delen av Mälaren 
beräknas det finnas mer än 30 häckande par enlig Peter Hellström på Naturhistoriska riksmuseet. 
Årets störst antal på 17 ex vid ett och samma tillfälle är rapporterat från Hässelbyholm på Fogdö 
under örnräkningen den 4/3 (TuP) och vid Prästhällen, Mälaren den 17/11 (MK, KS). Årets 
örnräkning runt Mälaren och Hjälmaren gav ett resultat på 154 örnar, vilket var över förväntan 
med tanke på rådande väderförhållanden med dimma och lätt snöfall på många platser. 
 
Brun Kärrhök 

Första: 1 ex hane Stenby, Stallarholmen 21/3 (YM). Sista: 1 ex 1k Solöfälten, Fogdö 
12/9 (YM). Ringmärkta: 3 ex pulli öster om vägen vid Näsbyholmssundet, Sörfjärden 27/6 
(LB). 
 
Blå kärrhök 
Första vår: 1 ex hona Öknasjön, Härad 2/4 (KS, RSö). Sista vår: 1 ex hane Lilla Datorp, 
Bergaån, Åker 15/5 (LE). Första höst: 1 ex hane sträckande Solöfälten, Fogdö 2/9 (MB). Sista 
höst: 1 ex hane födosökande Solöfälten, Fogdö 19/10 (MB). Sommar: 1 ex hane förbiflygande 
Aspö handel 12/7 (HGS) och 1 ex honfärgad förbiflygande Fatbursvägen, Mariefred 18/7 (EW). 
Rapporter av blå kärrhök under sommarmånaderna är i modern tid ytterst ovanliga i kommunen. 
Årets rapporter är bara den fjärde och femte någonsin från juli månad. 
 



Duvhök 
Rapporter av duvhök med häckningskriterier döljs automatiskt i Artportalen. Arten är 
rapporterad som häckande i kommunen med lyckat resultat från ett par lokaler. 
 
Sparvhök 
Under häckningstid från maj till mitten av juli är sparvhök bara rapporterad vid ett tiotal tillfällen 
till Artportalen från kommunen av årets totala antal om 159 rapporter. Som flera andra rovfåglar 
är sparvhöken ytterst diskret på häckningsplatserna, vilket bekräftas av rapportstatistiken. 
 
Ormvråk 
Ormvråk är en vanlig övervintrare hos oss, men det är näst intill omöjligt att göra en korrekt 
bedömning av antalet som tillbringar vintern i kommunen. En uppskattning med hjälp av årets 
rapportskörd från januari tyder på ett antal i storleksordningen 25 till 30 ex, vilket är klart färre 
än tidigare år. Tidigare har fasaner för jakt satts ut i stora antal på ett par gårdar i kommunen. 
Dessa stora utsättningar har idag upphört och mängden rovfågel, som tillbringar vintern runt 
gårdarna, har minskat markant. 
 
Fjällvråk 
Sista vår: 1 ex Nedre Vältesta, Sörfjärden 19/4 (LE, KN). Första höst: 1 ex Stallarholmens 
golfklubb, Toresund 28/8 (JW, GW). Rapportering under januari och februari indikerar på att 
minst 6 till 7 fjällvråkar tillbringade vintern i kommunen. 
 
Kungsörn 
Antalet rapporter av kungsörn i kommunen av det lite mera stationära slaget har minskat 
drastiskt de senaste åren. Troligen hänger det samman med att de omfattande utsättningarna av 
fasaner för jakt upphört vid både Rävsnäs gård och Hässelbyholm på Fogdö. Unga kungsörnar 
och duvhökar är dåliga jägare. Utsättningarna av fasaner blev ett perfekt skafferi med lättfångade 
byten. Årets rapporter inskränker sig till 1 ex 3k- förbiflygande Gesta gård, Toresund 12/3 (PK), 1 
ex 2k Merlänna 24/3 (BA), 1 ex 2k födosökande Edeby våtmark, Toresund 27/3 (PLa), 1 ex 3k- 
sträckande Hörnfältet, Aspö 17/9 (PS), 1 ex sträckande Fatbursvägen, Mariefred 15/10 (EW), 1 ex 
2k- födosökande Stora Datorp, Berga säteri, Åker 4/11 (YM), 1 ex Byringe hage, Länna 30/12 (BA) 
och 1 ex adult sträckande Järsta, Fogdö 30/12 (MB). 
 
Fiskgjuse 
Första: 1 ex Gesta gård, Toresund 1/4 (KE). Sista: 1 ex sträckande Hörnfälten, Aspö 17/9 (PS). 
Häckningar är rapporterade från mer än 15 lokaler i kommunen, det stora flertalet av dessa i 
Mälaren. Till detta tillkommer ett minst lika stort antal häckningar, som observatörerna valt att 
inte publicera. 
 
Tornfalk 
Första: 1 ex hane födosökande över fälten SV Näsbyholm, Sörfjärden 12/3 (MK, UG). Sista: 1 ex 
hane födosökande Näsbyholm, Sörfjärden 24/9 (MB). Häckning: De senaste årens trend med 
ett ökat antal rapporter av tornfalk ser ut att hålla i sig. Arten är under häckningstid relativt 

frekvent rapporterad från ett halvdussin områden i kommunen. Lyckade häckningar med minst 2 
ex pulli är rapporterade från både Härad (UG) och Vansö (TuP). 
 
Stenfalk 
Ovanligt klent med rapporter av stenfalk: 1 ex födosökande Sursa avtaget, Överselö 8/9 (EW), 1 ex 
sträckande Lötfälten, Gorsingeholm, Strängnäs 13/10 (EW) och samma datum ett ex sträckande 
Adolfsberg, Toresund (EW). 
 
Lärkfalk 
Första: 1 ex Valnaren, Länna 3/5 (LE). Sista: 1 ex Abborrmossen, Åker den 5/10 (KS, BA), vilket 
är ett nytt fenologirekord i kommunen. Det tidigare rekordet är från den 29/8 vid Benninge, 
Strängnäs 2009 och Ångbåtsbryggan, Mariefred 2012. Rapporter av arten under oktober månad 



är ovanliga så pass långt norr ut som Södermanland. Lärkfalk är också rapporterad med samma 
sistadatum vid två olika lokaler i Nyköpingstrakten, vilket tillsammans med observationen vid 
Abborrmossen blev årets tre sista rapporter av arten från Södermanlands rapportområde. 
 
Pilgrimsfalk 
Vinter: 1 ex jagade tamduvor över fälten NO om Sundby brygga i Strängnäs den 15/1 (RG). Arten 
är bara rapporterad under vintertid vid ett tidigare tillfälle: 1 ex vid Söderby, Vansö den 7/1 
2004. Övriga rapporter: 1 ex 2k rastande, Gorsingeholm, Strängnäs 17/5 till 18/5 (KT, MK, 
UG, YM), 1 ex sträckande Fatbursvägen, Mariefred 27/7 (EW) och en gammal hona sträckte på 
samma lokal den 20/8 (EW), 1 ex adult sträckande Lida, Åkers styckebruk 20/8 (EW), 2 ex 
sträckande Rundholm, Sörfjärden 6/9 (TuP), 1 ex födosökande Odensicke, Ytterselö 2/10 (YM) 
och 1 ex 1K sträckande vid Sätertorps grustag, Malmby den 13/10 (EW). För första gången i 
modern tid är åter häckande pilgrimsfalk konstaterad i Södermanlands rapportområde, när två 
olika par fick ut flygga ungar. 
 
Vattenrall 
Vinter: I utloppsdiket öster om husvagnarna vid Reningsverksdammarna är ett och ibland två ex 
rapporterade mellan den 7/1 och 22/1 (YM, PS, BA m.fl.) vilket är tionde rapporten från januari 
månad i kommunen. Första: 1 ex Valnaren, Länna (YM) och ett ex vid bron Söderlänna den 6/4 
(YM). Sista: 1 ex Harby viltvatten, Mariefred 10/7 (JW, GW). Vanligen brukar årets sista 
vattenrall rapporteras någon gång under september/oktober. En kall och torr start på våren med 
fortsatt torka under sommaren medförde ett lågt vattenstånd i många av våra slättsjöar. Detta 
kan ha orsakat problem för arten med ett sämre häckningsutfall än normalt som resultat. 
 
Kornknarr 
För andra året i rad saknas rapporter av kornknarr från kommunen. 
 
Rörhöna 
Första: 1 ex Reningsverksdiket, Gorsingeholm, Strängnäs 22/4 till 23/4 (MK, YM), vilket är 
nionde gången på 2000-talet som årets första rörhöna rapporteras från området. Sista: 1 ex i 
vattenhindret på sista hålet Gripsholms golfbana, Mariefred 22/10 (YM). Häckning: Minst tre 
kullar rapporterade från Gripsholms golfbana med 3 till 5 pulli i var kull (JW, GW, EW m.fl.). 
Rörhöna kan under gynnsamma förhållanden få fram tre kullar under en sommar. Här tyder 
rapporteringen på att minst en hane och två honor varit inblandade. Övriga rapporter: 1 ex vid 
Gesta viltvatten, Toresund 20/5 till 22/5 (PK, KE), 1 ex Fågeltornet, Valnaren 6/6 (LE, PS, YM 
m.fl.), 1 ex Jättne viltvatten, Överselö 8/9 (EW) och 1 ex vid Eksågstornet, Sörfjärden 17/10 (LB). 
 
Sothöna 
Vinter: Som flest är 75 ex rapporterade den 1/1 (LE, KN, BK m.fl.) från området runt Strand-
restaurangen i Mariefred. Därefter är sothöna observerad på lokalen under hela januari i lite olika 
antal. I övrigt en enda vinterobservation när ett ex rastade vid Reningsverksdammarna på 
Gorsingeholm den 4/1 (YM). Första vårfågel: 1 ex Reningsverksdammarna, Gorsingeholm, 
Strängnäs 4/3 (YM). Stort antal: 230 ex rastade i Lagunen på Tynnelsö den 16/9 (PS, YM). 

 
Trana 
Första: 1 ex förbiflygande centrala Strängnäs den 10/3 (RSv, LWo & HWo). Sista: 99 ex 
sträckande över centrala Strängnäs (MK, BKa) och 100 ex sträckande Gesta gård, Toresund (PK) 
den 6/10. Höststräcket blev betydligt mer utdraget än vad som varit under de senaste åren och de 
största sträcksiffrorna är från den 5/10 med 875 ex över Abborrmossen, Åkers styckebruk (KS, 
BA) och 635 ex vid Gesta gård, Toresund (PK). 
 
Strandskata 
Första: 3 ex Ångbåtsbryggan - Nabbviken, Strängnäs 28/3 (MK, YM, SLL m.fl.), vilket är en 
tangering av fenologirekordet från 2014 vid Gripsholms slott i Mariefred. Sista: 1 ex sträckande 
Flottläggningsplatsen, Kolsundet, Toresund 26/7 (EW). Häckning: 2 ex 1 k tillsammans med 



föräldrarna på Djäkneholmarna, Nabbviken, Strängnäs den 13/6 (MK). 
 
 

 

 

Stjärtmes vid Länna Bruk 24 mars. Foto Jonas Jörnemark. 

 



Häckningsresultatet för vasslevande arter som sävsångare var dåligt under 2017. Få rapporter från andra halvan av 

september och framåt. Foto Peter Hennix. 

Mindre strandpipare 
Första: 1 ex Edeby våtmark, Toresund 4/4 (YM), vilket är en putsning av fenologirekordet från 
2011 vid Gorsingeholm i Strängnäs med en dag. Sista: 1 ex 1k rastande Edeby våtmark, Toresund 
fram till den 14/9 (YM). Arten brukar lämna häckningslokalerna och starta resan mot söder 
under andra halvan av augusti. Observationer av mindre strandpipare så sent som mitten av 
september i kommunen tillhör undantagen. Häckning: Flottläggningsplatsen vid Kolsundet, 
Toresund stod för årets enda konstaterade häckning i kommunen. Redan den 21/5 kunde en 
ruvande fågel observeras (YM), men häckningen misslyckades. Lite överraskande lyckades paret 
med en omläggning, för mellan den 22/7 och 28/7 kunde två små och inte helt flygga ungar 
noteras på lokalen (EW, YM, LE m.fl.). 
 
Större strandpipare 
Första: 1 ex rastande Äleby våtmark, Ytterselö 11/4 (YM), vilket blev vårens enda rapport av 
arten. Sista: 4 ex Edeby våtmark, Toresund den 25/9 (YM), vilket raderar fjolårets nysatta 
rekord från den 23/9 på samma lokal. Stort antal: Från början av augusti till mitten av 
september rastade arten i tvåsiffriga antal vid Edeby våtmark. Under augusti som flest 38 ex den 
24/8 (YM) och under september som flest 53 ex den 8/9 (YM), vilket är det största antal som 
någonsin rapporterats från kommunen. Föregående toppnotering var 46 ex vid Äleby våtmark på 
Ytterselö den 11/8 2013. 
 
Fjällpipare 
12 ex rastande på Lötfälten, Gorsingeholm 15/5 (KT, MB) och 9 ex vid Bärby, Fogdö (UG, YM, 
MK). Inkluderat årets två rapporter är fjällpipare bara rapporterad vid 11 tillfällen från 
kommunen. Nio av observationerna avser rastande fåglar under vårens sträck mot norr och är 
gjorda under en mycket begränsad tidsperiod, 11/5 till 19/5. Inte vid något tillfälle har fåglarna 
återfunnits vid eftersök dagen efter. 
 
Ljungpipare 
Första: 10 ex rastande Bärby, Fogdö 1/4 (UG, BGu). Sista: 18 ex sträckande Bergshammar, 
Fogdö 9/9 (MB). Stora antal: Mellan den 5/5 och 10/5 rastande ljungpipare i antal överstigande 
100 ex på Solöfälten, Fogdö, som flest 405 ex den 9/5 (UG). Den 7/5 till 11/5 var situationen 
snarlik på Lötfälten, Gorsingeholm, Strängnäs där arten är rapporterad i antal mellan 250 och 
400 ex (KT, MK, AL m.fl.). 
 
Kustpipare 
Höstens första kustpipare noterades vid Flottläggningen, Kolsundet, Toresund den 29/7 (EW) när 
10 ex sträckte mot SV. Övriga sträckande individer är rapporterade från Mörtsjön, Kvartingen 5/8 
(EW) med 3 ex, 8 ex Prästhällen, Mälaren 9/8 (EW), 19 ex dagen efter på samma lokal (JH, SH) 
och 1 ex på Solöfälten, Fogdö den 9/9 (MB). Årets rastande kustpipare som rapporterats är 1 ex 
vid Edeby våtmark, Toresund 10/8 till 17/8 (MBa, YM, MK m.fl.) och på samma lokal 3 ex den 
19/8 som tillfälligt landade i samband med ett kraftigt regn (YM). 
 
Tofsvipa 
Första: 1 ex Gesta gård, Toresund (PK) och 2 ex Stora Lundby, Malmby den 27/2 
(YM). Sista: 56 ex rastande Åkers trafikplats (YM) och 7 ex förbiflygande Gesta gård, Toresund 
den 10/11 (PK). Stort antal: 734 ex rastande Edeby våtmark, Toresund 5/9 (YM), vilket är det 
största antal som någonsin rapporterats från kommunen. Föregående rekordnotering är på 700 
ex vid Rokaudd på Överselö 27/8 2005. 
 
Kustsnäppa 
3 ex sträckande Flottläggningsplatsen, Kolsundet, Toresund 29/7 (EW), 1 ex rastande Edeby 
våtmark, Toresund 4/8 (YM, MK, LE m.fl.), som dagen efter blev 3 ex vilka blev kvar på lokalen 
fram till den 7/8 (MB, YM, BA m.fl.). Övriga fynd är 3 ex sträckande Prästhällen, Mälaren 9/8 
(EW), 1 ex rastande Edeby våtmark 9/8 (JH, SH, YM) och årets sista rapport är från Prästhällen, 
Mälaren den 10/8 (JH, SH) när ett ex sträckte mot SV. 



 
Småsnäppa 
Samtliga årets rapporter är från Edeby våtmark, Toresund. 2 ex adulta rastade den 18/7 (YM) och 
likaså 2 adulta den 16/8 (EW). Så gott som samtliga rapporter av småsnäppa i kommunen avser 
rastande ungfåglar. Av artens nästan 60 rapporter från kommunen avser bara en handfull av 
dessa adulta individer. Rapporten från den 18/7 är den tredje någonsin från juli månad i 
kommunen och ett nytt fenologirekord för första småsnäppa på väg söderut med fyra dagars 
marginal. I övrigt 1 ex 1k 25/8 till 26/8 (EW, YM, MB), 1 ex 1k 10/9 till 15/9 (YM, UG, JJ m.fl.) 
och 3 ex 1k som flest under perioden 18/9 till 24/9 (YM, BA, MB m.fl.). 
 
Mosnäppa 
Under våren är arten en gäst hos oss under andra halvan av maj. Första: 3 ex Edeby våtmark, 
Toresund den 14/5 (YM, MB). Mosnäppa är därefter sedd på lokalen fram till den 24/5, som flest 
8 ex den 22/5 (KT). I övrigt är mosnäppa rapporterad från den lilla dammen på Solöfälten, Fogdö 
med 3 ex mellan den 28/5 och 29/5 (MB, MK, SS m.fl.), vilket avslutade vårens rapporter. 
Observationerna från höstflyttningen brukar vara färre till både antal och individer. Rastande 
fåglar är rapporterade från Edeby våtmark, Toresund den 18/7 till 4/8 (MB, YM, EW m.fl.), som 
flest 4 ex den 24/7 (LE, BH, YM m.fl.), på samma lokal en ensam individ 23/8 till 25/8 (YM, EW). 
Ett ex är rapporterat från Solöfälten, Fogdö 7/8 och 20/8 (MB) och två ungfåglar på lokalen den 
1/9 (UG). En ovanligt torr sommar medförde att en mad lämplig för rastande vadare bildades vid 
Stämåns utlopp i Mörtsjön, Länna, vilket resulterade i ett rastade ex den 6/8 (BA, YM). 
 
Spovsnäppa 
Samtliga årets rapporter avser rastande fåglar. 3 ex Edeby våtmark, Toresund 18/7 till 19/7 (YM, 
KT, EW), 1 ex Solöfälten, Fogdö 18/7 till 20/7 (MB, YM), 1 ex Prästhällen, Mälaren 18/7 (EW), 1 
ex Edeby våtmark, 24/7 (LE, KN), 1 ex Stämåns utlopp i Mörtsjön, Länna 13/8 till 14/8 (YM, BA) 
samt 1 ex Edeby våtmark 22/8 till 24/8 (YM). Slutligen årets enda rapport av en ungfågel: 1 ex 1k 
vid Edeby våtmark 6/9 till 13/9 (YM, SLL, BL m.fl.), vilket blev ett nytt fenologirekord för 
kommunen. Förra årets nysatta fenologirekord från den 9/9 vid Edeby våtmark blev därmed 
kortlivat. 
 
Kärrsnäppa 
Första höst: 8 ex rastande Edeby våtmark, Toresund 16/7 (YM, EW, MK m.fl.). Sista: 3 ex 
rastande Edeby våtmark, Toresund 14/9 (YM). Stort antal: Årets största antal som rapporterats 
är 12 ex vid Edeby våtmark den 16/7 (YM), vilket är betydligt färre än normalt trots fantastiskt 
goda förutsättningar för rastande vadare. 
 
Brushane 
Första: 2 ex hane rastande redan den 10/4 vid Äleby våtmark, Ytterselö (LE, KN, YM 
m.fl.). Sista: 2 ex Edeby våtmark, Toresund 26/9 (YM) där dessutom årets största flock 
rapporterats när 42 ex rastade den 10/9 (YM). 
 
Dvärgbeckasin 
Endast en rapport av arten när ett ex rastade utmed den gamla banvallen vid Kolsätter, Länna 
den 21/10 (BA). 
 
Enkelbeckasin 
Första: 2 ex Nedre Vältesta, Sörfjärden 18/3 (MB, BH, BPF, KN). Sista: 1 ex rastande 
Gripsholms golfklubb, Mariefred 22/10 (YM). 
 
Morkulla 
Första: 1 ex spelande Abborrmossen, Åker 18/3 (YM). Vanligtvis brukar ett antal höstfynd av 
arten rapporterats men under 2017 är ingen morkulla rapporterad efter den 3/7! 
 
Myrspov 
4 ex rastande Edeby våtmark, Toresund 16/7 till 18/7 (YM, MK, EW m.fl.), 30 ex sträckande 
Prästhällen, Mälaren 23/7 (EW), 6 ex sträckande Fatbursvägen, Mariefred 29/7 (EW), 97 ex 
sträckande Flottläggningen, Kolsundet, Toresund 29/7 (EW), 2 ex rastande Edeby våtmark, 



Toresund 2/8 (YM), där antalet ökade till 5 ex den 4/8 (YM), 3 ex sträckande Mörtsjön, Taxinge 
5/8 (EW) och ett ex rastande i Lagunen på Tynnelsö den 15/8 (PS, YM). 
 
Småspov 
1 ex rastande Solöfälten, Fogdö 26/4 (UG), vilket bara är fjärde gången som arten rapporteras 
under april månad från kommunen, 2 ex Lötfälten, Gorsingeholm, Strängnäs 15/7 (KT) och 7 ex 
sträckande vid Fatbursvägen, Mariefred den 12/7 (EW). 
 
Storspov 
Första vår: 1 ex rastande Edeby våtmark, Toresund 10/4 (LE, KN, BK m.fl.). Första 
sydsträckare: 1 ex förbiflygande Gorsingeholms våtmark, Strängnäs 22/6 (YM). Sista: 1 ex 
sträckande Mariehov, Mariefred 17/8 (JW, GW). Arten ses numera bara som rastande eller 
sträckande i kommunen. Som häckande i kommunen är den utgången sedan 20 år, vilket 
sannolikt hänger ihop med att storspoven har haft det svårt att anpassa sig till det moderna och 
mer storskaliga jordbruket. Inte sedan maj 1996 har en häckning rapporterats och då vid Stenby 
på Fogdö, när ett bo med tre ägg hittades. 
 
Drillsnäppa 
Första: 1 ex Lagunen, Tynnelsö 24/4 (PS). Sista: 2 ex Prästhällen, Mälaren 17/8 (MK, KS). 
 
Skogssnäppa 
Första: 1 ex Äleby våtmark, Ytterselö 26/3 (LE, YM). Sista: 1 ex Stämåns utlopp i Mörtsjön, 
Länna 26/8 (YM). 
 
Svartsnäppa 
Första: 40 ex rastade vid Edeby våtmark, Toresund 7/5 (MB, SLL, BL m.fl.), vilket också är det 
största antal som någonsin rapporterats från kommun. Den 16/5 1995 rastade 35 ex på 
Gorsingeholm i Strängnäs, vilket fram till i år varit kommunens största flock med 
svartsnäppa. Sista höst: 1 ex 1k Edeby våtmark, Toresund 17/9 (YM). Svartsnäppa är en art där 
honorna lämnar landet tämligen omgående efter att äggen kläcks. Redan den 13/6 är årets första 
fågel på väg söderut rapporterad från Edeby våtmark, Toresund (YM). 
 
Gluttsnäppa 
Första: 3 ex Äleby våtmark, Ytterselö 23/4 (YM). Sista höst: 1 ex Edeby våtmark, Toresund 
17/9 (YM). Stor flock: Mellan den 4/8 och 10/8 rastade arten i för kommunen ovanligt stora 
antal vid Edeby våtmark, som flest är 37 ex rapporterade den 5/8 till 10/8 (YM, BA). Från 
Lagunen på Tynnelsö är 20 ex rapporterade den 15/8 (PS, YM). 
 
Grönbena 
Första: 1 ex vid Edeby våtmark, Toresund (MB) och Gesta viltvatten, Toresund (PK) den 
28/4. Sista: 2 ex Edeby våtmark, Toresund 14/9 (YM). Årets största antal som rapporterats är 
från vårsträcket när 78 ex rastade vid Äleby våtmark, Ytterselö den 12/5 (YM). 
 
Rödbena 
Första: 1 ex rastade på Äleby våtmark, Ytterselö 4/4 (YM), vilket är 1-2 veckor tidigare än 
normalt, dock långt ifrån kommunens fenologirekord vid Bergshammar, Sörfjärden den 20/3 
2004. Sista: 1 ex Edeby våtmark, Toresund 6/8 (JW, GW). Sommar: 1 ex Edeby våtmark, 
Toresund 2/6 till 4/6 (YM, MB), men fortfarande väntar vi på kommunens första häckning. 
Inlandshäckningar i våtmarker och slättsjöar förekommer även om det inte är någon vanlig 
företeelse i Södermanland. 
 
Dvärgmås 
Utanför Djurgårdsudde, Fogdö på Södra Granfjärden sträckte 12 ex 3k+ fåglar den 29/4 (EW) och 
på samma lokal födosökte 2 ex den 4/5 (EW), 2 ex 3k+ rastande i Lagunen, Tynnelsö 15/5 (YM, 
KS, MK, BA) samt 3 ex förbiflygande Gorsingeholms våtmark, Strängnäs den 22/5 (KT). Redan 
veckan efter midsommar börjar det bli tid för att spana efter gamla dvärgmåsar på väg söderut 
och ”höstens” första blev tre äldre fåglar vid Lagunen på Tynnelsö den 4/7 (YM, PS). I övrigt 1 ex 
adult vid Prästhällen, Mälaren 18/7 (EW), 1 ex adult Flottläggningsplatsen, Kolsundet 21/7 (EW) 



samt på samma lokal 2 ex adulta och ett ex 1k den 30/8 (EW, YM). 
 
Skrattmås 
Vinter: Samtliga rapporter under januari är från området runt Tosteröbron i Strängnäs, som 
flest är cirka 20 ex rapporterade den 1/1 (MK, LE, KN m.fl.). Häckningar: Kolonin vid Edeby 
våtmark, Toresund med bortåt 100 par påbörjade häckningen, men ungarna som kläcktes 
försvann inom någon eller några dagar. Slutresultatet blev minst sagt nedslående, ingen unge 
lyckades komma på vingarna (YM). En föryngring med mink med ett mycket lågt vattenstånd,, 
där stora delar av vårmarken torkade ut helt, kan vara orsakerna till årets misslyckande. Det blir 
av yttersta intresse att se om skrattmåsen kommer tillbaka till våtmarken under 2018 trots årets 
debacle. Det är inte ovanligt att stora skrattmåskolonier plötsligt bara försvinner från en lokal. I 
övrigt är ruvande fåglar rapporterade med 1 ex på Lilla Skinnpälsen Mälaren (KS, MK), 8 ex 
Pedersskär, Mälaren (PS, YM) och 4 ex på Tegelskär, Mälaren (KS, YM). Större sträck: 400 ex 
Hästnäs, Gripsholmsviken, Mariefred den 18/7 (JS) och dagen efter 350 ex Fatbursvägen, 
Mariefred (EW) är årets två största sträcksiffror av skrattmås som rapporterats. 
 
Silltrut 
Första: 2 ex Eksågstornet, Sörfjärden 2/4 (MB, MK). Sista: 1 ex Prästhällen, Mälaren 28/9 (KS, 
MK). Ön Dansken som ligger alldeles utanför Selaöns nordöstra spets har sedan många år varit en 
av de viktigaste häckningslokalerna för arten i Mälaren. Årets största antal som rapporterats från 
lokalen är 32 ex den 13/6 (KS, YM). 
 
Havstrut 
Ingen inventering av fågelskären i Mälaren är gjord under 2017, vilket annars brukar resultera i 
en lite mer utförlig rapportering av Mälarens havstrutar. Häckning: 2 ex adult med 2 ex nyligen 
flygga 1k fåglar är rapporterade från Hermansskären, Kolsundet, Prästfjärden den 28/6 (EW, 
YM). Om dessa är kläckta på Hermansskären eller några av de andra lämpliga skären på och runt 
Prästfjärden är okänt. 
 
Skräntärna 
1 ex födosökande Flottläggningen, Kolsundet, Toresund 21/7 (EW) och 1 ex vid Prästhällen, 
Mälaren 9/8 (EW). 
 
Silvertärna 
1 ex förbiflygande Mariefreds båtklubb 5/5 (EW). 
 
Fisktärna 
Första: 4 ex Eksågstornet, Sörfjärden (MB) och 1 ex Prästfjärden Mälaren (YM) den 
8/4. Sista: 1 ex sträckande Prästhällen, Mälaren 19/9 (KS, MK). Häckningar: Vid Edeby 
våtmark, Toresund påbörjades häckningen med drygt 10 par och även några ungar kläcktes. Över 
en natt ödelades hela kolonin av både ruvande och kläckta ungar. Ett par veckor senare hittades 
två yngre minkar utefter vägkanten, som fallit offer för trafikdöden. En inte allt för vågad gissning 
är att mink var orsaken till den plötsliga scenförändringen (YM). En föryngring av mink ödelägger 
så gott som allt vad det gäller häckningar beträffande markhäckande fåglar runt en våtmark (JA). 
På Tegelskär utanför Selaöns nordöstra hörn är cirka 40 ex rapporterade som ruvande den 13/6 
(KS, YM). Inga uppgifter finns om häckningen resulterade i några flygga ungar. 
 
Skogsduva 
Första: 1 ex Gesta gård, Toresund 17/2 (PK). Sista: 3 ex Parkeringen, Valnaren 19/10 (BAr). 
 
Ringduva 
Vinter: Ringduvan som rapporterades vid Lötbacka, Gorsingeholm, Strängnäs under december 
2016 blev kvar över årsskiftet och är regelbundet rapporterad mellan den 1/1 och 6/2 (KT, YM, 
LE). Övriga rapporter från vintern: 1 ex Thomasbadet, Strängnäs 1/1 till 8/2 (MK) och i området 
Tranbärsvägen, Pfizer, Ulvhäll och Strängnäs vårdcentral har minst 2 ex uppehållit sig mellan den 
5/1 och 7/2 (LE, KN, YM m.fl.). Den enda rapporten från december är 5 ex vid Fänriksstigen i 
Strängnäs den 29/12 (YM). Första: 6 ex Fänriksstigen, Strängnäs 9/2 (SB), vilket förmodligen är 
vårens första ringduvor. Sista: 1 ex Tranbärsstigen, Strängnäs 19/10 (BAr). 



 
Turkduva 
Efter att populationen i Stallarholmen försvann under våren 2016 var det nära att arten kom att 
räknas som utgången i kommunen. En spira av hopp tändes när 4 ex rapporterades från Hertig 
Karls väg i Strängnäs den 13/3 (MK) och 2 ex på Kung Göstas väg den 15/5 (NE). Därefter är 
turkduva regelbundet rapporterad från centrala delen av Strängnäs i området runt 
Lillgärdesgatan, Tingstugatan, Vasaskolan och Dalsängsgatan mellan den 17/5 och 17/9 (LWo & 
HWO, UG, SS m.fl.). Det ser minst sagt mörkt ut för turkduvan i Södermanland och turkduvorna i 
Strängnäs kan vara ett av de sista paren i rapportområdet. I övrigt är 2 ex rapporterade från 
Ulvhäll i Strängnäs 8/7 (KS, RSö) samt ett ex vid Silon och Reningsverksdammarna på 
Gorsingeholm den 14/7 och 6/8 (KT, GWa). 
 
Gök 
Första: 1 ex sjungande Herrängslund, Länna 4/5 (BA). Noterbart är att ingen gök är rapporterad 
efter den 5/7 vilket är minst sagt ovanligt. Vanligtvis brukar ett antal rapporter komma in från 
månadsskiftet augusti/september när årsungarna är på flytt söderut. 
 
Berguv 
Häckning: En lyckad föryngring med 2 pulli på samma lokal som föregående år är rapporterad 
och fotodokumenterad. Förutom den tragiska historian med den sjuka berguven som upptäcktes 
på Dalsängsgatan i Strängnäs den 12/11 (SS), är i övrigt en ropande uv rapporterad från en lokal i 
kommunens nordöstra delar och en tillfällig observation gjord vid Vansö kyrka den 5/9 (gnm. 
LB). 
 
Hökuggla 
1 ex rastande vid Valsmossen mellan Norrlänna och Biskopkvarns trafikplats den 4/2 (PoL). 
Arten är bara rapporterad vid totalt 18 tillfällen i kommunen, mellan 1990 och 2013 endast en 
gång. 
 
Sparvuggla 
Fortsatt magert med rapporter av spelande individer, vilket till viss del hänger ihop med att det 
bara är ett fåtal skådare som är ute och letar på lämpliga lokaler. Därtill verkar det som att det har 
varit ont om gnagare, vilket kan ha inverkat menligt på lusten att spela. Spelande fåglar är 
rapporterade från Göksjön, Åker styckebruk 4/2 till 2/4 (AL, KN, LE, MK), Saralund, Tosterön 
14/2 till 13/3 (PS) och Rocklänna 28/2 (BA). 
 
Kattuggla 
De stationära kattugglorna i Ulvhällsparken och Åskullarna har tvingats byta till nya håligheter på 
grund av ändrade förutsättningar på lokalerna. Resultatet blev att rapporterna av kattuggla har 
minskat till 71 under 2017, jämfört med 210 rapporter för fem år sedan då dessa ugglor stod för en 
stor del av rapporterna. Spelande kattuggla är bara rapporterade från 11 lokaler, vilket bara är en 
bråkdel av alla som ropar. Tiggande eller sedda ungar är rapporterade från Fatbursvägen, 
Mariefred 11/6 (EW), Abborrmossen, Åkers styckebruk 8/7 (KS, BC) och Valsberga, Åkers 
styckebruk 16/7 (EW). 
 
Hornuggla 
Hörda ungar är rapporterade från Norrby, Berga säteri, Åker 10/6 (EW, LE, YM m.fl.), Nedre 
Vältesta, Sörfjärden 14/6 till 15/6 (UG, MK), Hovgårdsfälten, Vansö kyrka 15/6 (UG), Sanda, 
Tosterön 19/6 till 8/7 (GO, SLL, BL) och Gorsingeholms våtmark, Strängnäs 22/6 (YM). 
 
Jorduggla 
Årets enda rapport blev en födosökande individ vid Berga loge, Åker den 30/5 (JJ). 
 
Pärluggla 
1 ex spelande Petterskärr, Holmsjön, Åkers kronopark 23/4 till 2/4 (YM, LE, LH m.fl.). 
 
Nattskärra 
Betydligt färre rapporter av nattskärra jämfört med tidigare år, vilket nog kan härledas till ett 



ganska uselt väder i juni, som satte ner humöret på både fågelskådare och fåglar. I området runt 
Ådalskvarn, Kristiansborg och Hålberget sydväst om Läggesta är spelande nattskärra rapporterad 
mellan den 25/5 och 11/7 (YM, EW, LE m.fl.). I övrigt är spelande fåglar rapporterade med 1 ex 
vid Finnsjön, Åkers bergslag 18/6 (JSt) och 2 ex vid Abborrmossen, Åkers kronopark 8/7 (KS, 
BC). 
 
Tornseglare 
Första: 1 ex Rosöga, Härad 11/5 (UG). Sista: 1 ex Jättne viltvatten, Överselö 10/9 (YM). Så gott 
som samtliga tornseglare har lämnat vår kommun innan augusti månads utgång. Antalet 
rapporter från september månad i kommunen inskränker sig till 23 stycken, varav alla utom sju 
är från de senaste 10 åren. 
 
Kungsfiskare 
1 ex förbiflygande, Flottläggningsplatsen, Kolsundet, Toresund 21/7 (EW), 1 ex hittad död på båt 
efter att ha krockat med fönster vid Sjöbacka på Fogdö 8/8 (gnm. TuP), 1 ex födosökande 
Magsjötorps Naturreservat i östra delen av Magsjön den 31/8 (gnm. BA) och 1 ex förbiflygande 
vid södra delen av Lännasjön 19/9 (BA). 
 
Göktyta 
Första: 1 ex spel/sång Hjorthagen, Mariefred (PJ) 20/4. Sista: 1 ex Åsa gravfält, Ytterselö 26/8 
(JSj). 
 

Gröngöling 
Arten är numera uppsatt på den svenska rödlistan som ”nära hotad”. Biotopförluster med 
igenväxning av öppna lövskogsområden där gran och sly har tagit överhand tros vara en trolig 
orsak. Rapporter av konstaterade och troliga häckningar är av stort intresse. Häckningar: 2 ex 
parning Åsa gravfält, Ytterselö 8/4 (YM), 1 ex adult matade ungar i bo vid Lottesta, Härad 11/6 
(UG) och 2 ex 1k-fåglar vid Gåsmyran på Härads skjutfält den 24/7 (YM). 
 
Spillkråka 
Ännu en art som förts upp på rödlistan som ”nära hotad”, men här är bilden betydligt mer lokal. 
Minskningen i vissa områden tros bero på avsaknad av grova och höga boträd. Det moderna 
skogsbruket har dessutom skapat stora och täta barrskogsplanteringar, vilket missgynnar 
spillkråkan. Konstaterad häckning: 1 ex föda åt ungar Ringsö, Ytterselö 16/5 (MJ). 
 
Större hackspett 
Endast två konstaterade häckningar rapporterade. Artens ytterst högljudda ungar hörs på långt 
avstånd när de tigger inifrån bohålet. Avsaknaden av rapporter går nog att härleda till att man 
kanske tycker att en så pass vanlig fågel inte behöver rapporteras. Alla häckningar oavsett art är 
alltid av intresse och bör rapporteras. 
 
Mindre hackspett 
Arten är bara rapporterad med kriteriet spel/sång från ett 10-tal lokaler, vilket bara är en liten del 
av alla trummande mindre hackspettar i kommunen. Det finns gott om lämpliga biotoper där de 
ganska otillgängliga sumpskogarna runt Mälaren är ett gediget fäste för arten. Mindre 
hackspetten finns med på den svenska rödlistan som nära hotad och är lätt att lära sig att känna 
igen på dess typiska trumning. Uppenbart är att mindre hackspett trivs betydligt bättre i de ibland 
ganska svårtillgängliga strandskogarna än vad vi fågelskådarna gör! 
 
Trädlärka 
Första: 1 ex sjungande Åsa gravfält, Ytterselö 13/3 (YM). Lokalen har under många år varit ett 
starkt fäste för arten men likt föregående år så tystnade fåglarna efter någon vecka och 
försvann. Sista: 1 ex Bergshammar, Fogdö 23/9 (MB). 
 
Sånglärka 
Första: 1 ex Solöfälten, Fogdö 28/2 (MB). Sista: 30 ex Berga säteri, Åker, 15/10 (BA). Stor 
flock: Rastande flockar är rapporterade med 100 ex Solöfälten, Fogdö 5/3 (MB), 300 ex 
Gorsingeholm, Strängnäs 5/3 till 6/3 (KT, MB) och 250 ex på Hörnfälten, Aspö 12/3 (PS). 



Backsvala 
Första: 1 ex Äleby våtmark, Ytterselö 7/5 (YM). Sista: 2 ex rastande Jättne viltvatten, Överselö 
8/9 (YM). Häckning: Grustaget vid Hässelby på Överselö verkar ha haft en del problem med 
motorcykelåkning, vars spår gick rätt igenom kolonin. Ett 25-tal svalor ägnade sig år bobygge på 
lokalen den 20/5 (LE, GW, MBa m.fl.) och var fortfarande kvar på lokalen men i nygrävda aktiva 
bohål den 11/7 (BLe). Glädjande nog är ytterligare två lokaler med häckande backsvala 
rapporterade. En koloni vid Sätertorps grustag i Malmby, där cirka 15 svalor gjorde bobesök med 
flera ungar synliga i bohålen den 12/7 (BLe). Vid Edeby gård, Toresund finns en mindre grop med 
en fin häckbrant för svalorna (BLe), som räknade in 83 bohål med mycket aktivitet och många 
ungar i hålen den 11/7. 
 
Ladusvala 

Första: 1 ex födosökande Lännasjön 1/5 (BA). Sista: 3 ex Tynnelsö, Överselö 30/9 (PS, YM). 

 
Hussvala 
Första: 6 ex Kvarnforsen, Länna bruk 3/5 (LE). Sista: 1 ex Jättne viltvatten, Överselö 10/9 
(YM). 
 
Trädpiplärka 
Första: 2 ex sjungande Abborrmossen, Åker (YM), 1 ex sjungande Oxpussen, Härads skjutfält 
(YM) och ett ex förbiflygande Golfbanan, Mariefred (EW) den 30/4. Sista: 1 ex Gesta gård, 
Toresund 29/9 (KE). Rapporter från andra halvan av september och senare är ovanliga 
kommunen. 
 
 
Ängspiplärka 
Första: 1 ex Solöfälten, Fogdö 15/3 (MB). Sista: 2 ex Stämtorps hage, Mörtsjön, Länna 9/10 
(BA). 
 
Rödstrupig piplärka 
1 ex sträckande Edeby våtmark, Toresund 8/9 (EW). 
 
Gulärla 
Första: 1 ex Valnaren, Länna 6/5 (LE, PS, YM m.fl.). Sista: 1 ex Gesta gård, Toresund 6/11 (PK), 
vilket inte bara är ett nytt fenologirekord för vår kommun, utan också i Södermanlands 
rapportområde. Rapportområdets föregående rekord är från den 20/10 2015 på Gorsingeholm i 
Strängnäs. Redan under andra halvan av september börjar gulärla bli ovanlig i Södermanland och 
från oktober månad finns det totalt bara 9 observationer rapporterade till Artportalen från 
rapportområdet. Häckningstid: 1 ex hane Näsbyholm, Sörfjärden 21/6 (IG) och på samma lokal 
4 ex varnade/upprörda 1/7 (TuP), 1 ex Gorsingeholm, Strängnäs 21/6 till 5/7 (KT, YM) och 1 ex 
Edeby våtmark, Toresund 10/7 (YM). 
 
Forsärla 
Första: 1 ex Kvarnforsen, Länna 18/3 (YM). Sista: 1 ex Kvarnforsen, Länna 3/10 
(YM). Häckning: I månadsskiftet mars/april är par rapporterade vid kommunens båda kända 
lokaler för arten: Berga säteri i Åker (KT, JW & GW, AL m.fl.) och Kvarnforsen i Länna (MB, LE, 
GWa m.fl.). Forsärlan vid Berga säteri är svårobserverad under häckningstid på grund av lokalens 
beskaffenhet och ingen föryngring är rapporterad. Vid Kvarnforsen har paret återigen lyckats med 
häckningen och åtminstone en 1k-fågel rapporterad (YM, LE, BJ). 1995 rapporterades 
kommunens första forsärla och då vid Läggesta värdshus. 10 år senare kom den femte rapporten 
för att idag tillhöra kommunens häckande arter. I övrigt är observationer av lite mer tillfällig 
karaktär gjorda med ett ex vid Reningsverksdiket, Gorsingeholm 28/3 (YM) och 2 ex vid 
Ånsholmen, Sörfjärden, Mälaren den 17/9 (PS). 

Sädesärla 
Första: 1 ex Sidövägen, Strängnäs (MK) och 1 ex Valnaren, Länna den 27/3 (ME). Sista: 1 ex 
Berga säteri, Åker 22/10 (YM). 



 
Sidensvans 
Sista vår: 2 ex sträckande Djurgårdsudde, Fogdö 4/5 (EW). Första höst: 30 ex Askare-
Plångsta, Sörfjärden 9/10 (TuP). Årets största flockar är rapporterade från Lötbacka, 
Gorsingeholm, Strängnäs med 300 ex 10/1 (KT), 200 ex Hässelbyholms slott, Fogdö 4/3 (LC) och 
200 ex Stallarholmens centrum 11/11 (MB). 
 
Strömstare 
Sista vår: 1 ex Kvarnforsen, Länna buk 1/4 (UG, BGu). Första höst: 1 ex Kvarnforsen, Länna 
21/10 (YM, BA, JW & GW). Lokalerna i kommunen där strömstare tillbringar vintrarna är ofta 
samma år från år med några få undantag. Lättillgängliga lokaler som Berga säteri, Åker 
styckebruk och Lännaån mellan Kvarnforsen och Knutstorp drar till sig majoriteten av 
rapporterna. Strömstare är också rapporterad från lite mer ovanliga lokaler som Husvagnsdiket 
på Gorsingeholm i Strängnäs mellan den 7/1 till 11/1 (PS, YM, BA) och 1 ex vid näset mellan 
Visnaren och Nedre Marviken, Ulva, Åker Styckebruk den 3/11 (KS, RSö). 
 
Gärdsmyg 
Flera milda vintrar, både i Sverige och i övriga Europa har medfört att gärdsmygens numerär har 
återhämtat sig långt över förväntan efter ett par mycket kalla och långa vintrar under 2010 och 
2011, som gick hårt åt beståndet. Under 2011 rapporterades gärdsmyg i Södermanlands 
rapportområde vid 427 tillfällen och har därefter succesivt ökat till 1621 rapporter till Artportalen 
under 2017. 
 
Järnsparv 
Första: 1 ex födosökande Valnaren, Länna 23/3 (KT). Sista: 1 ex Valnaren, Länna 6/9 (YM). 
 
Rödhake 
Vinter: 1 ex Bågskyttebanan, Larslunda, Strängnäs 2/1 till 22/2 (BK, IK, YM m.fl.) och ett ex 
Nybble, Helgarö 1/2 (TuP). November och december bjöd på två rapporter av rödhake, 1 ex vid 
Lötbacka, Gorsingeholm, Strängnäs 21/11 till 20/12 (KT) och ett ex vid Bågskyttebanan, 
Larslunda, Strängnäs den 29/11 (BK, IK). Första vår sjungande: 1 ex Sältan, Länna bruk 23/3 
(KT). Sista höst: 1 ex Pumphuset, Tynnelsö 19/10 (PS). 
 
Näktergal 
Första: 1 ex sjungande, Östra Viggeby, Mariefred 13/5 (JW, GW). 
 
Blåhake 
Första höst: 1 ex Fatburen, Mariefred 24/8 (EW). Sista höst: 1 ex Västra vassen, Tynnelsö, 
Överselö 16/9 (PS, YM). Endast 8 rapporter av arten, vilket leder till en följdfråga. Var det 
ovanligt få blåhakar i kommunen detta år eller handlar det om dålig skådaraktivitet? 
 
Svart Rödstjärt 
1 ex sjungande Reningsverksdiket, Gorsingeholm, Strängnäs 9/5 (MK, KS). Efter några år med 

flera fynd av arten och ett par lyckade häckningar verkar det som etableringen i kommunen har 
kommit av sig. 
 
Rödstjärt 
Första: 1 ex Lektorsgatan, Strängnäs 28/4 (PLa). Sista: 1 ex honfärgad, Fröberga f.d. grustag, 
Åsa gravfält, Överselö 30/9 (YM), vilket är att beteckna som ovanligt sent på hösten. Vanligtvis så 
brukar de sista rödstjärtarna ha lämnat oss runt månadsskiftet augusti/september. 
 
Buskskvätta 
Första: 1 ex hane Skälby, Härads skjutfält 29/4 (UG). Sista: 1 ex på Rosendahl, Svedäng Aspö 
17/9 (PS). 
 



Stenskvätta 
Första: 1 ex hane Snytberga, Härad 2/4 (UG, BG). Sista: 1 ex Fröberga, Stora Lundby, Överselö 
30/9 (YM). 
 
Taltrast 
Första: 1 ex sjungande Strängnäs flygplats 21/3 (YM). Sista: 3 ex Reningsverksdiket, 
Gorsingeholm, Strängnäs 15/10 (BH, YM, KN m.fl.). 
 
Rödvingetrast 
Första: 1 ex sjungande Rocklänna 20/3 (BA). Sista: 3 ex rastande Östra Viggeby, Mariefred 
20/10 (JW, GW). 
 
Ringtrast 
1 ex hane rastade vid Nybble på Helgarö den 5/4 (TuP), vilket är ett ovanligt tidigt datum för årets 
första ringtrast. Vid bara ett tillfälle har ringtrast rapporterats tidigare på året, nämligen 1 ex vid 
Reningsverksdiket på Gorsingeholm i Strängnäs den 3/4 2011. 
 
Dubbeltrast 
Vinter: Hässelbyholms slott på Fogdö med kringliggande marker och framför allt den gamla 
allén, som leder ner mot Mälaren, är ett av de få områdena i Södermanland där arten är en årlig 
övervintrare. Träden i allén är fyllda med mistel som trasten är relativt ensam om att gilla, 
förutom sidensvansarna när alla andra bär börjar sina. Under januari och februari är arten 
frekvent rapporterad från lokalen (LC, SLL, BL m.fl.), som flest 10 ex den 13/1 (GC). Under 
december är arten rapporterad från Hässelbyholm, Fogdö med 8 ex som flest den 24/12 (YM), 1 
ex Ekebytorp, Fogdö 18/12 och 24/12 (YM) och 1 ex Björsund, Fogdö 18/12 (LC). Rastande fåglar 
är rapporterade med 1 ex vid Svedäng, Aspö den 23/12 (PS) och Lagnöfälten på Aspö tillsammans 
med björktrastar den 23/12 (PS). Första vårfågel: 1 ex Edeby våtmark, Toresund 6/3 (BS). 
 
Gräshoppsångare 
Första: 1 ex sjungande vid Dammen, Rokaudd, Överselö (YM) och Jättne viltvatten, Överselö 
24/5 (YM). Sista: 1 ex sjungande Söderlännabron 22/6 (SW & AW). Trenden med få rapporter av 
gräshoppsångare i kommunen fortsätter med undantag av Fatburen, Mariefred med 9 ex 
sjungande 5/6 till 6/6, ”6 ex öster om Stallarholmsvägen och 3 ex väster om vägen. 
Gräshoppsångaren verkar ha gynnats av den utdikningen som skett av Fatburen. Arter som 
vattenrall och enkelbeckasin tycks däremot missgynnats av dikningen och verkar ha försvunnit 
från lokalen ”(EW). Årets övriga rapporter av sjungande individer inskränker sig till 1 ex vid 
Snytberga, Eksågsån, Härad 25/5 till 20/6 (MK, UG, EW), 1 ex Näsbyholmssundet, Sörfjärden 
2/6 till 10/6 (KT, LE, KAL m.fl.), 1 ex Söderlännabron 14/6 (MK), 1 ex Morrarö, Aspö 15/6 (UG) 
och 1 ex vid Klitsbro, Aspö 16/6 (LG). 
 
Flodsångare 
Den kyliga våren där dagar med ostvindar var få, om ens några. Arten har en i huvudsak östlig 
utbredning och vårens väder har sannolikt begränsat inflödet över Östersjön. Ingen sjungande 

flodsångare är rapporterad från kommunen detta år. 
 
Sävsångare 
Första: 1 ex sjungande Söderlännabron, Lännasjön 4/5 (MK). Sista: 1 ex Jättne viltvatten, 
Överselö 23/9 (YM). Rapporter av arten från andra halvan av september och senare är mycket 
sparsamt förekommande i Strängnäs kommun. 
 
Kärrsångare 
Den 26/5 fotades 2 ex vid Gesta viltvatten, inte bara i samma buskage utan i stort sett på samma 
gren (PK). Kärrsångare är därefter rapporterad fram till den 31/7 på den aktuella lokalen och den 
14/7 med föda åt ungar (KE). För Strängnäs del finns det bara en tidigare rapport av arten med 
kriterierna, säkerställd eller trolig reproduktion, nämligen 25/6 1988 vid Näsbyholmssundet, 



Sörfjärden. Så gott som samtliga kommunens observationer avser sjungande individer. Årets 
övriga rapporter inskränker sig till 1 ex sjungande Hovgårdsdammen, Vansö 4/6 (MB), 1 ex 
sjungande Lottesta, Härad 12/6 till 14/6 (UG, MK) och 1 ex sjungande vid Bron, Bondkroken, 
Läggesta 28/6 (EW). 
 
Rörsångare 
Första: 1 ex sjungande Valnaren, Länna 1/5 (BK & IK, KN, LE m.fl.). Sista: 1 ex Valnaren, Länna 
7/8 (YM, LE, SLL m.fl.), vilket också blev den enda rapporten av arten under augusti månad. 
Vanligtvis brukar det gå att hitta rörsångare i vassen under hela augusti och oftast en bra bit in i 
september. Bristen på löss och insekter i vassarna var påtaglig, vilket nog kan tillskrivas den kalla 
starten på sommaren, som därefter blev otroligt nederbördsfattig. Gissningsvis blev årets 
häckningsutfall ytterst magert på grund av födobrist. 
 
Trastsångare 
Arten rapporterad som sjungande vid Tynnelsö gårdsdamm på Överselö mellan den 15/5 och 19/5 
(MK, KS, BA, YM) och vid Bresshammars brygga på Tosterön den 19/5 (MK). Tynnelsö 
gårdsdamm är den lokal som har varit kommunens mest pålitliga under de senaste 10 åren för 
den som vill njuta av artens säregna sång. 
 
Härmsångare 
Första: 1 ex sjungande Nabbviken, Strängnäs 13/5 (KS, RSö). 
 
Ärtsångare 
Första: 1 ex sjungande vid Vasagatan 2, Strängnäs (MK) och Djurgårdsudde, Fogdö (EW) den 
4/5. Sista: 1 ex Tynnelsö slott, Överselö 16/9 (PS, YM). 
 
Törnsångare 
Första: 1 ex sjungande Pipartorp, Norra övningsområdet, Vansö (MK) och två ex Gesta gård, 
Toresund den 14/5 (PK, KE). Sista: 1 ex Strängnäs 15/9 (GL). 
 
Trädgårdssångare 
Första: 1 ex sjungande Sundby Park, Strängnäs 7/5 (LoP). Sista: 1 ex Tynnelsö slott, Överselö 
16/9 (PS, YM). Årets rapporter av såväl den första som den sista trädgårdssångaren i kommunen 
är lite udda med tanke på att arten är ganska ovanlig före den 10/5 och efter den 15/9. 
 
Svarthätta 
Första: 1 ex sjungande Mälsåkers slott, Ytterselö (YM) och 2 ex hane Ånsholmen, Sörfjärden, 
Mälaren den 29/4 (MK). Sista: 1 ex Eksågstornet, Sörfjärden 21/9 (MK). Vinter: 1 ex hona 
Hagvägen 14, Strängnäs 14/2 till 18/2 (LT). 
 
Grönsångare 
Första: 1 ex sjungande Ånsholmen, Sörfjärden den 1/5 (MK, UG). 
 

Gransångare 
Första: 1 ex sjungande Svedäng, Aspö (PS) och Gesta gård, Toresund (PK, KE) den 2/4. Sista: 1 
ex Reningsverksdammarna, Gorsingeholm, Strängnäs 14/10 (YM, BH, IK 
m.fl.). Sommar: Sjungande gransångare är rapporterade under häckningstid från Spiontorpet, 
P10:s f.d. övningsfält, Vansö (LE, KN), Trolund, Södra Kärrlången, Toresund (YM), Husby, P10:s 
f.d. övningsområde, Vansö (YM, KS, MK), Landholmsviken, Herresta gård, Toresund (YM), 
Länna bruk (AL), Lännasjön (BEr), Gorsingelund i Strängnäs (LoP) och Eksågstornet, Sörfjärden 
(BG, MK, KAL m.fl.). Det blir allt mer uppenbart att luckan mellan populationerna av 
gransångare i norr och söder håller på att tätas. 
 
 
 



Lövsångare 
Första: 1 ex sjungande Djurgårdsudde, Fogdö, (EW), Gesta gård, Toresund (PK), Mälsåker slott, 
Ytterselö (YM) och Ånsholmen, Sörfjärden (MK) den 29/4. Sista: 1 ex Stadsskogen, Strängnäs 
27/9 (MK). 
 
Grå flugsnappare 
Första: 2 ex Löts Camping, Gorsingeholm, Strängnäs (KT), 1 ex vid Gesta gård, Toresund (PK) 
och ett ex P10 badet i Strängnäs den 14/5 (YM). Sista: 1 ex Valnaren, Länna (BA), 1 ex Svedäng, 
Aspö (PS) och 1 ex Finnsjövägen, Åkers bergslag (LC) den 1/9. 
 
Mindre flugsnappare 
1 ex sjungande Vadholmsholm, Aspö 22/5 (MFo), 1 ex 2k sjungande Husby, P10:s f.d. 
övningsområde, Vansö, 28/5 till 1/6 (MB, YM, MK m.fl.), 1 ex sjungande Hovgårdsdammen, 
Vansö 4/6 (MB), 1 ex sjungande Sörängsbron, Berga säteri, Åker 19/6 (BA, EW, JW, GW) och 
slutligen en ungfågel vid Ekaåns utlopp, Härad den 23/9 (UG). Arten har genom åren varit minst 
sagt ovanlig i kommunen. Under hela 2000-talet är den bara rapporterad vid nio tillfällen och 
årets fem rapporter är minst sagt överraskande. Äldre hanar brukar anlända i mitten av maj till 
skillnad från hanar kläckta föregående år, som kommer ett par veckor senare. Om hanen hittar en 
hona och tycke uppstår så tystnar sången tämligen omgående. Rapporten från Härad den 23/9 är 
dessutom det senaste datumet som arten rapporterats från kommunen. 
 
Svartvit flugsnappare 
Första: 1 ex Göksjön, Åker (AL) och en hane vid Lötbacka, Gorsingeholm, Strängnäs (KT) den 
30/4. Sista: 1 ex Kvarnforsen, Länna buk (YM, MBa) och ett ex Stämåns utlopp i Mörtsjön, 
Länna den 7/8 (YM, NE). 
 
Skäggmes 
Fortsatt sparsam rapportering som till viss del kan bero att skäggmesen lever ganska undanskymt 
i vassen. Artens mycket karakteristika läte, ett metalliskt ”psching”, vilket är ytterst avslöjande 
när fåglarna flyttar sig ute i vassen. Vassarna runt Tynnelsö står för tre av årets sex rapporter, 1 ex 
1/4 (MK), 4 ex 16/9 (PS, YM), 2 ex hane och 2 ex honfärgade 30/9 (PS, YM). I övrigt 1 ex 
Öknasjön, Härad 8/4 (YM), 3 ex Svedäng, Björndalsviken, Aspö 1/10 (PS) och 2 ex Kyrkviken, 
Stallarholmen 31/10 (YM). 
 

Stjärtmes 
Familjer med stjärtmes är ofta rapporterade, men av någon anledning är det sällan som arten 
rapporteras med häckningskriterier. Det avvikande utseendet på unga stjärtmesar under 
sommarmånaderna gör att det borde gå ganska enkelt att få till kriteriet, ”pulli/pulli nyligen 
flygga ungar”. Häckningar: 5 ex 1k Äleby gård, Ytterselö 11/7 (YM) och 3 ex 1k Norrtorps 
stugområde, Ytterselö 22/7 (YM). 
 
Trädkrypare 
Rapporter med kriteriet säkerställd reproduktion hör till ovanligheterna när det gäller 
trädkrypare. Vid Askare-Plångsta, Sörfjärden är bo med ruvande trädkrypare upptäckt den 12/4 
(TuP) och på Ringsö utanför norra Selaön matade ett ex ungar den 16/5 (MJ). 
 
Törnskata 
Första: 1 ex sjungande Trolund, Norra Kärrlången (YM), 1 ex hane P10 badet, Norra 
övningsområdet, Strängnäs (MK), 1 ex hane Pipartorp, Norra övningsområdet, Vansö (LC) och ett 
par vid Elma, Norra övningsområdet, Vansö (MB) den 19/5. Sista: 1 ex Gesta gård, Toresund 
(KE) och ett ex Jättne viltvatten, Överselö den 13/9 (YM). 
 
Varfågel 
Sista vår: 1 ex Gorsingeholm, Strängnäs 18/5 (KS, KT, SS). Flertalet varfåglar har lämnat oss 
redan under första halvan av april och rapporten från den 18/5 är den femte någonsin under maj 



månad från kommunen. Första höst: 1 ex Valnaren, Länna 11/9 (BA), vilket är ett nytt 
fenologirekord för höstens första varfågel i Strängnäs med två dagar. Tidigare rekord är från 2015 
och östra delen av Sörfjärden. 
 
Kråka 
Största flockarna är rapporterade från Mälarlunden i Strängnäs med cirka 200 förbiflygande ex 
den 20/2 (LWo & HWo) och 200 ex födosökte vid Klitsbro, Aspö den 23/12 (PS). 
, 
Korp 
Stort antal: De största ansamlingarna är rapporterade från Hässelbyholm på Fogdö med 35 ex 
8/1 (HE & RE) och 30 ex 26/11 (LC). 
 
Råka 
Sommar: Utanför häckningsområdet är råka ovanlig under maj till augusti och observationerna 
av ett ex den 20/5 vid Gesta gård, Toresund (KE, PK) och ett ex vid Högberga, Vansö den 29/5 
(TuP) sticker ut. Råka är bara rapporterad vid ett tiotal tillfällen från kommunen under maj 
månad. Övriga rapporter: 2 ex rastande Husby gärdesväg, Stallarholmen 29/4 (YM, MK), 7 ex 
Gorsingeholm, Strängnäs 14/10 till 15/10 (YM, KN, BH m.fl.), 1 ex Hista, Toresund 15/10 (JW, 
GW) och avslutningsvis ett ex Säby, Aspö 11/11 (JM). 
 
Stare 
Vinter: 4 ex Gesta gård, Toresund 21/1 till 17/2 (PK, KE). Första: 1 ex Lundby, Fogdö 28/2 
(MK). Sista: 11 ex Gesta gård, Toresund 26/10 (KE). 
 
Bergfink 
Vinter: Under januari och februari är bergfink bara rapporterad från en lokal med 2 ex som flest 
vid Bågskyttebanan, Larslunda, Strängnäs 1/1 till 27/2 (MK, BK, IK m.fl.). I december är bergfink 
rapporterad från två lokaler, 1 ex Sanda, Tosterön 5/12 och 21/12 (SLL, BL) och 3 ex vid 
Tranbärsstigen i Strängnäs den 12/12 (BAr). Sista vår: 2 ex Norrtorps stugområde, Ytterselö 3/5 
(LLi). Första höst: 2 ex Hagstuladan, Herresta, Toresund 7/9 (YM). 
 
Steglits 
Årets största flockar är rapporterade från Gesta gård med 140 ex 21/9 till 30/9 (PK) och 200 ex 
24/9 (KE), 130 ex Västerby, Norrlänna 18/12 (BA), 100 ex Hovgårdsdammen, Vansö 10/9 (MB) 
och på samma lokal 100 ex 2/12 (MB). 
 
Hämpling 
Första: 1 ex sjungande vid Åskullarna, Gorsingeholm, Strängnäs (YM), 1 ex stationär vid 
Ångbåtsbron i Strängnäs (MK) och 1 ex sträckande Eksågstornet, Sörfjärden den 19/3 
(MK). Sista: 2 ex Mariefreds Båtklubb 15/10 (EW). Stort antal: 100 ex rastade på Solöfälten, 
Fogdö den 2/4 (MB). Vanligtvis brukar årets största flock av hämpling rapporteras på resan 
söderut under hösten. Senast ett så stort antal rapporterats från våren i Södermanlands 
rapportområde är så pass långt tillbaka i tiden som den 15/4 1982 vid Strandstuviken, Nyköping. 

 
Vinterhämpling 
Under januari och februari är vinterhämpling rapporterad från Gesta gård, Toresund, som flest 
20 ex den 1/1 och 4/1 (PK). Under flyttningen mot norr i månadsskiftet mars/april ökade antalet 
till som flest 40 ex på lokalen den 31/3 (KE). Vid Snytberga, Lottesta, Härad är arten rapporterad 
med ett liknande scenario: 9 ex mellan den 19/2 och 12/3 (UG, TS, MK), där antalet ökade till 20 
ex den 24/3 (UG) och 25 ex den 2/4 (UG, BGu). I övrigt 2 ex Ärjafälten, Åker 2/1 (EW), 12 ex 
Sörby, Berga säteri, Åker 1/4 (BA) och 60 ex Solöfälten, Fogdö den 1/4 (UG, BGu), vilket blev 
årets största antal. Från hösten finns bara två rapporter, 1 ex Gripsholms slott, Mariefred 23/9 
(SSv) och ett ex vid Lötbacka, Gorsingeholm, Strängnäs 20/11 till 21/11 (KT). 
 
 



Gråsiska Acanthis flammea 
Sista vår: 1 ex hane Svedäng, Aspö den 1/4 (PS) och samma dag 2 ex vid Gillesvägen, Länna 
(LE). Första höst: 1 ex förbiflygande Edeby våtmark, Toresund 19/9 (MK, KS, YM). Stor 
flock: Vid Gesta gård, Toresund är arten rapporterad i antal överstigande 200 ex under andra 
halvan av oktober, som flest cirka 600 ex den 27/10 (PK). 
 
Snösiska Acanthis flammea exilipes 
En genom åren omdiskuterad art där publicerade bilder ofta resulterat i långa diskussioner om 
det är en snösiska eller en gråsiska. Nu har det hänt, vad som varit på gång en längre tid, 
snösiskan har förlorat sin artstatus och betecknas nu som en ras av gråsiska enligt beslut av 
Taxonomikommittén inom Birdlife Sverige. Motivet till detta är att de senaste årens forskning 
visar att skillnaderna i fjäderdräkt mellan brunsiska, snösiska och gråsiska inte avspeglar sig i 
genetiska skillnader. Detta innebär att de som samlar på kryss går miste om en art. Rapporter: 1 
ex honfärgad, Eka, Härad 12/11 (UG), 1 ex Bågskyttebanan, Strängnäs 29/11 (BK & IK), 2 ex 
Lötbacka, Gorsingeholm, Strängnäs 20/12 (KT), 1 ex Kyrkviken, Stallarholmen 22/12 (EW) och 1 
ex Palmtorpsvägen, Härad 25/12 (UG). 
 

Brunsiska Acanthis flammea cabaret 
I södra Sverige förekommer gråsiskan med en annan ras som häckfågel. Jämfört med de gråsiskor 
vi ser hos oss under hösten och vintern är brunsiska avsevärt brunare i fjäderdräkten och något 
mindre. Rapporter: 1 ex Eka, Härad 12/11 (UG), 1 ex Sanda, Tosterön 19/11 (SLL, BL) och 1 ex 
Kyrkviken, Stallarholmen, 22/12 (EW). 
 
Bändelkorsnäbb 
Ingen större invasionsrörelser av bändelkorsnäbb är noterade under året att döma av 
rapporteringen. Under juli till och med september drog som många gånger tidigare en del mindre 
flockar genom landet. För Södermanlands del berördes i huvudsak de kustnära områdena med 
sträcktoppen under tredje veckan i juli. Från vår kommun är arten rapporterad med 1 ex 
Fatbursvägen, Mariefred 25/7 (EW) och 1 ex i Stadsskogen, Strängnäs den 27/9 (MK). 
 
Mindre korsnäbb 
Mindre korsnäbb går till häckning redan i februari/mars men under årets första fem månader är 
arten bara rapporterad vid åtta tillfällen i kommunen. Återstående 72 rapporter är från juni och 
framåt när årets sträckrörelser av arten börjar göra sig gällande. Årets största antal är 
rapporterade vid Vasavallen i Strängnäs där cirka 30 ex flög förbi den 19/6 (UG). 
 
Större korsnäbb 
10 ex förbiflygande Johannestorp, Härads skjutfält 18/6 (UG), 1 ex lockläte Sjöborg, Sörfjärden, 
7/7 (UG), 4 ex Fårhällsvägen, Härads skjutfält, Länna 2/10 (BA), 5 ex Härad 14/10 (UG) och 2 ex 
Länna bruk 31/12 (BA). 
 
Rosenfink 
1 ex rastande Norrtorps stugområde 15/5 (LLi), 1 ex sjungande vid Ulvhällstranden i Strängnäs 
18/5 (MK), 1 ex sjungande Svedäng, Aspö 9/6 (PS) och ett ex förbiflygande ex vid Fatbursvägen, 
Mariefred den 13/8 (EW). 
 
Tallbit 
1 ex honfärgad födosökande vi Reningsverksdammarna, Gorsingeholm, Strängnäs den 8/1 (LE). 
Tallbit är en stann- och strykfågel som i Sverige häckar i barrblandskog utmed fjällkedjan från 
Härjedalen och norrut. Arten uppträder ibland invasionsartat på våra breddgrader och kan då 
förekomma i större antal. Senast som Strängnäs fick ta del av en sådan invasion är så pass långt 
tillbaka i tiden som vintern 2001/2002. Därefter har det huvudsakligen handlat om 
ströobservationer som rapporterats. 
 
 



Domherre 
Under häckningstid, från mitten av maj fram tills att ungarna blir lite mer självständiga i slutet av 
augusti, är domherre bara rapporterad från ett drygt dussin lokaler i kommunen. Domherre är en 
art som de flesta i Sverige är väl bekanta med från vintrarnas fågelbord. Men vart de tar vägen 
under sommaren är en fråga som är återkommande. Svaret blir att de återfinns på platser långt ut 
i storskogen som sällan besöks av vare sig fågelskådare eller andra, vilket direkt återspeglar sig i 
mängden rapporter under sommarmånaderna. 
 
Stenknäck 
Stor flock: 25 ex födosökande vid Bågskyttebanan, Larslunda, Strängnäs 1/2 (LE, KN). Under 
häckningstid lever stenknäck högt uppe i trädkronorna och dessutom är sången av ytterst 
blygsam karaktär. Detta återspeglar sig när man tittar på antalet rapporter av arten. Under juni, 
juli och augusti är stenknäck rapporterad till Artportalen vid sex tillfällen av årets totala 222 
rapporter. 
 

Snösparv 
7 ex varav minst tre äldre hanar rastande på åker i träda vid Högkulla, Rävsnäs, Toresund den 
10/1 (JA). Rapporter av arten från kommunen under januari och februari är mindre vanliga och 
årets rapport är bara den åttonde någonsin från januari. I övrigt rastade ett ex vid Berga loge, 
Åker styckebruk den 17/3 (LL) och två ex vid Nedre Vältesta, Sörfjärden dagen efter (MK, BH, 
BPF, UG). Höstens enda rapporterade observation är från Prästhällen, Mälaren när ett ex sträckte 
den 17/11 (MK, KS). 
 
Sävsparv 
Första vår: 1 ex Gesta gård, Toresund 13/3 (PK). Sista: 1 ex Tynnelsö 19/10 (PS). 
 
(Mandarinand) 
Arten förekommer som fritt levande i Sverige men ursprunget bedöms i samtliga fall vara 
förrymda individer från olika fågelparker, såväl i Sverige som i Europa. I Sverige räknas inte 
mandarinand av denna anledning som en ”god art”. På fågelskådarnas eget fikonspråk kallas den 
”klammerart”, dvs den är inte ”kryssbar”, Rapport: 1 ex honfärgad Gripsholms slott, Mariefred. 
21/10 till 22/10 (YM, MBa, KE m.fl.). 



 

Rödhake 27 april ovan Norra Strandvägen, Strängnäs. Foto Peter Hennix. 

AL = Anders Lidholm, Strängnäs 
BA = Bernt Andersson, Länna 
BAr = Bengt Aronsson, Strängnäs 
BC = Björn Carlsson, Strängnäs 
BEr = Bengt Eriksson, Vällingby 
BG = Bo Gustafsson, Eskilstuna 
BGu = Björn Gustafsson, Härnösand 
BH = Barbro Hellström, Strängnäs 
BK = Bo Karlsson, Strängnäs 
BKa = Bertil Karlsson, Nyköping 
BL = Bengt Larsson, Strängnäs 
BLe = Bengt Legnell, Stenhamra 
BPF = Peter Fridén, Strängnäs 
BS = Björn Sjögren, Stallarholmen 
CÅL = Carl-Åke Lindsten, Malmköping 
EW = Erik Widuss, Mariefred 
GC = Gunnar Carlsson, Eskilstuna 
GL = Göran Lundberg, Täby 
GO = Gunilla Oleniusson, Strängnäs 
GW = Gittan Wahlström, Mariefred 
GWa = Gunhild Wallén, Mariefred 
HE & RE = Hans & Rigmor Eriksson, Strängnäs 
HGS = Hans G Svensson, Uppsala 
IG = Ingemar Gyllensparv, Strängnäs 
IK = Inger Karlsson, Strängnäs 
JA = Janne Andersson, Mariefred 
JJ = Jonas Jörnemark, Åker 
JH = Jalle Hiltunen, Norrköping 
JM = Johan Mellquist, Eskilstuna 



JS = Johan Skutin, Årsta 
JSj = Jan Sjöstedt, Nyköping 
JSt = Johan Ställberg, Tullinge 
JW = Janne Wahlström, Mariefred 
KAL = Kjell-Arne Larsson, Uppsala 
KE = Kjell Ericsson, Stallarholmen 
KN = Keith-Ove Nordebrink, Åker 
KS = Kent Söderberg, Strängnäs 
KT = Kjell Thorsén, Strängnäs 
LB = Lars Broberg, Strängnäs 
LC = Leif Carlsson, Eskilstuna 
LE = Leif Ekblom, Länna 
LEr = Lennart Eriksson, Eskilstuna 
LG = Leif Godin, Älvsjö 
LH = Lennart Hellström, Linköping 
LL = Lars Larsson, Länna 
LLi = Leif Lindholm, Älvsjö 
LoP = Lars-Olof Persson, Strängnäs 
LT = Lars Thor, Strängnäs 
LWo & HWo = Leif och Harriet Wollgård, Strängnäs 
MB = Magnus Brandel, Fogdö 
MBa = Maria Barkell, Mariefred 
ME = Mervi Enojärvi, Eskilstuna 
MF = Magnus Friskytt, Nykvarn 
MFo = Markus Forsberg, Nyköping 
MJ = Mattias Järvinen, Kista 
MK = Markku Kemppi, Strängnäs 
MS = Michael Sandin, Strängnäs 
NE = Nils Eriksson, Strängnäs 
PJ = Per Johansson, Falun 
PK = Petter Kappel, Mariefred 
PLa = Peter Larsson, Strängnäs 
PoL = Per-Owe Loock, Gävle 
PS = Petter Sundin, Strängnäs 
RG = Rickard Gustafsson, Nyköping 
RSv= Rolf Svensson, Åker 
RSö = Rose-Marie Söderberg, Strängnäs 
SB = Sven Blomqvist, Strängnäs 
SH = Seppo Hiltunen, Åker 
SLL = Susanne Lindqvist Larsson, Strängnäs 
SS = Simon Ström, Strängnäs 
SSv = Stefan Svenaeus, Kalmar 
SW & AW = Stefan & Astrid Wastegård, Skarpnäck 

TS = Tomas Saxgård, Enskede 
TuP = Ture Persson, Strängnäs 
UG = Ulf Gustafsson, Härad 
YM = Yngve Meijer, Stallarholmen 
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Strängnäsornitologerna 

Pangbilder från gömslen i Ungern 

 

 



 

 



 



 

 

Från olika gömslen kunde Nils på nära håll plåta bland annat biätare, blåkråkor, minervauggla, starar, härfågel, gråhäger och svart 

stork. 



 

Vid vattengömslena sitter fotografen i gömslen som är nedgrävda och kan fotografera i vattennivån. Foto Nils Eriksson. 

Pangbilder från gömslen i Ungern 
Att fotografera från gömsle ger en dramatisk närkontakt med fåglar och djurlivet 

överhuvudtaget. Om det vittnar Nils Erikssons bilder från en vecka i Ungern i 

månadsskiftet april/maj. 

– Fotona är tagna hos Bence Máté. Det är en ung ungersk fotograf och 

gömslesnille som har en ”farm" cirka 15 mil SO Budapest i ett naturreservat, 

berättar Nils. 

– Det är litet av ett himmelrike för fotografer med rumpor som klarar av 10 - 

12 trimmar i gömsle. De är fantastiska, både bekväma och mindre bekväma. Det 

största gömslet har golvvärme, wi-fi, övernattningsmöjligheter, pentry mm. Alla 

gömslena är perfekt placerade i förhållande till höjd, avstånd, ljus och bakgrund. 

– Vid vattengömslena sitter fotografen i gömslen som är nedgrävda och kan 

fotografera i vattennivån.  Vissa likartade gömslen, det finns ett tjugotal gömslen 

totalt, har olika färg på bakgrunden, motljus eller medljus. Det är bara att välja. 

Många av gömslena är avsedda för enbart en art, exempelvis ett blåkråkegömsle 6 

meter upp luften kompletterat med bohål och sittpinnar i samma höjd. Alla 

gömslen har fönster med ett sorts spegelglas som går att fotografera igenom. 

– Alla arter fanns inte på plats, när jag var där, men jag skrapade ihop drygt 50 

arter på en vecka samt fick mer eller mindre bra foton på snok, räv, hare, ödlor, 

sköldpadda, jordekorrar och utter. 



Strängnäsornitologerna 

SOK utan ordförande 
 

Den vakanta ordförandeposten kunde inte besättas på årsmötet den 14 mars i 

SMOL-stugan. Barbro Hellström hade aviserat sin avgång efter flyttning till Orsa, 

men någon villig efterträdare som ordförande har inte stått att finna. 

 

Årsmötet beslutade att valberedningen tillsammans med styrelsen ska fram till 30 

april försöka finna en ny ordförande för att väljas på ett extra årsmöte. Man måste 

också till dess få fram minst ytterligare en valberedare utöver omvalde Markku 

Kemppi. 

I övrigt blev valprocessen odramatisk. Yngve Meijer och Ulf Gustafsson omvaldes 

på två år. Ny ersättare efter avgående Petter Sundin blev Bengt Larsson. 

 

Kvällen inleddes med naturfotografen och författaren Magnus Elanders visning av 

såväl vackra som dramatiska bilder från jordens alla kontinenter. Han berättade 

om fågelintresset som började i Falsterbo för snart 60 år sedan och som idag hålls 

vid liv runt Sparreholm och Långdunkerskärret i Sörmland. 

Digital eller papperstidning? 

 

En tung fråga i anslutning till den ekonomiska redovisningen var hur 

klubbtidningen Observerat ska nå ut till medlemmarna. Postnords kraftiga 

portohöjning innebär att distributionen nu utgör cirka hälften av tidningens 

kostnad. Frågan överlämnades till de 30-talet deltagarna att diskutera under 

intaget av fika. Man dryftade bland annat: 

• Ska tidningen skickas ut som nu med risk för att medlemsavgiften måste 

höjas? 

• Ska utgivningen skäras ned från tre till två nummer per år? 

• Kan medlemmarna själva hämta Observerat på vissa utvalda platser? 

• Ska den mejlas digitalt som pdf-fil och/eller läsas på hemsidan. 

Överlag var man överens om att det är trevligare att läsa tidningen i pappersform 

än digitalt på en bildskärm. Flera kunde tänka sig att själva hämta tidningen på ett 

uppsamlingsställe. Det är nu upp till styrelsen att avgöra den framtida utgivningen, 

som enligt budgeten fortsätter oförändrad åtminstone under 2018 med 

bibehållen medlemsavgift. Det finns än så länge ett bra överskott att tära på. 
 



Strängnäsornitologerna 

Fågeltornskampen 2018 – medelbra resultat 

 
Tornkampen vid Valnaren. Foto Nils Eriksson. 

Lördag den 5 maj kl 05.00, helt vindstilla och klart och termometern visade några 

välbehövliga plusgrader då SOK-laget med de mycket förväntansfulla skådarna 

äntrade fågeltornet vid Valnaren. Dags för tävling! 

Nu gällde det att sortera ut alla de olika fågelläten som hördes i arla 

morgonstunden. Det spanades i vattenspeglar, bland vass, tuvor, buskar, träd och i 

luften efter fåglar. Öronen spetsades för att urskilja varje litet pip... 

 

Under den första intensiva kvarten prickades 24 arter av på klubbens nya 

whiteboardlista under tiden som solen gick upp bakom Byringeåsen. 

I en grantopp nära tornet satt en väldigt ivrigt sjungande gärdsmyg och försökte 

överrösta det mesta i närheten, t ex järnsparvens vackra strof. Grågässens 

revirstrider var i och för sig rätt underhållande om än ganska högljudda. 

 

Efter kl. 06.30 hade laget fått ihop ca 40 arter och det blev lite glesare mellan 

obsarna så vi hann även njuta av den fantastiskt vackra morgonen och naturljuden 

runt omkring. 

 

Rovfåglarna var få men några ormvråkar, en havsörn, en fiskgjuse en sparvhök och 

3 lärkfalkar fick vi dock se. En tutande rördrom hördes på långt håll och 



vattenrallen grymtade emellanåt. Skratt- och fiskmåsar patrullerade över området 

där vi såg det ruvande tranparet försiktigt vända på de 2 äggen vid vaktombytet. 

 

 
Foto Gunilla Oleniusson. 

Dagens färgklickar var 3 gulärlor som tog en kort paus bland tuvorna samt en hane 

mindre korsnäbb som sågs i en trädtopp långt bort. De lite mer oansenliga honorna 

kunde vi tyvärr inte se på det långa avståndet. 

 

Totalt blev det 54 arter sedda eller hörda, en något lägre siffra än förra året. Flera 

av de vanligtvis årliga Valnaren-arterna saknades, hoppas det bara var en 

tillfällighet... 

 

I SOK-laget ingick Yngve M, Leif E, Gunilla O, Markku K, Inger och Bo K, 

Susanne LL, vår nya suppleant Viveka E och lite senare anslöt även vår nyvalde 

ordförande Bengt L. 

 

Under förmiddagen kom många besökare till arrangemanget som även omfattade 

Fågelskådningens Dag. Det var både SOK-medlemmar och -hoppas vi - blivande 

medlemmar och vi kunde bjuda på sponsrad läsk, kakor och gifflar! Tack ICA-

Bengtsson! 

 

Ett stort tack till alla medverkande och dagens besökare vid Valnaren! 

hälsar styrelsen genom Gunilla Oleniusson 

 

 



SOK har deltagit i 8 år från 2011 med följande resultat: 

 

2011: 54 arter 

2012: 60 

2013: 45 

2014: 66 

2015: 58 

2016: 59 

2017: 64 

2018: 54 

 

Strängnäsornitologerna 

Höststart i tropisk hetta 

 
Ordförande Bengt Larsson och medlem Keith-Ove Nordebrink vid Edeby våtmark. Foto Nils Eriksson. 



 
Skådning över Prästfjärden från Kolsundet. Foto Leif Ekblom. 

 
Skådning och fika vid Kolsundet. Foto Leif Ekblom. 



 
Trots den varma kvällen var det 22 SOK:are som anslöt för att se vad värmen 28 grader åstadkommit bland fåglarna i våtmarkerna. 

Foto Nils Eriksson. 

Sommarhettan 2018 verkar aldrig ta slut. Det påminner om mina barndomsminnen 

när man gick där barfota i det varma gruset bland dinosaurierna. Trots den varma 

kvällen var det 22 SOK:are som anslöt för att se vad värmen 28 grader 

åstadkommit bland fåglarna i våtmarkerna – om det nu fanns något vatten kvar. 

 

Kosan ställdes till Edeby våtmark, där vi kunde konstatera att det var stor trängsel i 

det lilla vattnet som var kvar. Att hösten närmade sig märktes genom att vi hittade 

gluttsnäppa, brushane och en vackert utfärgad svartsnäppa. Flera grönbenor 

provianterade. 

 

Ett tranpar med två ungar gick i gräset på andra sidan. 10–15 gråhägrar stod som 

stenstoder och väntade att fisken skulle hoppa in i näbben på dem. Mycket grågås 

var inte helt oväntat. Tofsviporna börjar att samlas i större flockar. 

 

Uppskattningsvis var det runt 75 st som traskade runt i leran på sydsidan av 

våtmarken. Vitfågeln var kvar med sina ungar. Två havsörnar förgyllde tillvaron. 

Inte helt oväntat. 

 

Som avslutning tog vi en promenad upp till Edeby för att titta på 

backsvalekolonien. 



 
Färdledaren Yngve Meier vid Edeby viltvatten.Foto Nils Eriksson 

Grusgropen är inte stor, men förutsättningarna har avsevärt förbättrats genom att 

markägaren Räfsnäs, med hjälp av en stor frontlastare, skapat en bra biotop för 

häckning. Kanterna skall vara lodräta och här har 120 par funnit sitt paradis. 

 

Lagstiftningen har gjort det svårt för backsvalorna. En grustäckt som avslutas, skall 

”återställas” genom att plana ut kanterna. Inte underligt att backsvalorna minskar i 

population. Ett tack till våra beslutsfattare som är väl kunniga i hur naturen 

fungerar. (Lite ironi skadar inte.) Under promenaden noterades att en passerande 

duvhök hade en intensiv uppvaktning. 

 

Vi drog nu iväg till Flottläggningsplatsen vid Kolsundet, där vi började med 

kvällsfikat i solskenet. Ute på ett sjömärke satt en silltrut och gottade sig. 

Skäggdopping, storskarv, kanadagäss och ett 75-tal fisktärnor noterades. Flera 

fiskgjusar kunde vi följa i sin jakt på föda åt sina hungriga ungar. Som avslutning 

kunde vi notera två drillsnäppor på en sten vid Fläsket. Trots torrt väder en längre 

tid gav denna kväll 36 arter. 

Text Leif Ekblom 

 

  



Järpe och vitryggad hackspett höjdpunkter på 

årets ugglesafari 

 

 

Vänstra bilden: Fika vid brasan i granars skugga. Fr.v. Gunilla Lundborg, Keith Nordebrink, Lennart Hellström ovh Leif Lindholm. 

Högra bilden: Nils Hultman lockar fram järpen med sin lilla pipa. Foto Leif Ekblom. 



Elva glada SOK:are (ett sent återbud) träffades som vi vanligtvis gör vid Ugglans träd för att styra kosan mot 
Hällefors i nordvästra Västmanland. Kosan ställdes först till Kvismaren. Här hade en rödhalsad gås observerats i 
flera dagar. Men vi gick bet på den. Kanske var det inte så konstigt. Vi var där strax efter lunch och då är gässen 
ute på Hjälmaren för att dricka efter att ha frukosterat på nygroddar på fälten. Gäss är enklast att se på morgonen 
och senare på eftermiddagen. Avprickning av årets första stjärtand och bläsand kunde vi dock göra. 
På Rysjöns vattenspegel såg vi även 14 salskrakar, ett par hundra tranor i en skruv för att ta höjd inför 
sträckningen mot norr. En havsörn fick ca. 500 tofsvipor att lyfta, göra några lovar innan de åter tog mark. En 
fjällvråk på jakt blev också härlig syn. Sedan bar det av mot Hällefors, inkvartering på vandrarhemmet, en middag 
bestående av pizza, sallad eller hamburgare, innan vi träffade Nils Hultman och Gunde Persson från den lokala 
fågelklubben. De förvarnade dock att det varit mycket ont om ugglor denna vinter, men att några obsar gjorts 
kvällen innan. 
Vi startade med att åka för att hitta slagugglan som setts på ett hygge vid Silvergruvan kvällen före. På ett hygge 
längs vägen dit hittade vi en varfågel på ett hygge och några sångsvanar drog norrut. Vi fortsatte och ställde 
bilarna och började spana av det stora hygget. Men ingen slaguggla. Men däremot började en sparvuggla att vissla, 
en dubbeltrast satt och sjöng och en morkulla drog knispande förbi på sina rundor. 
Längre ner längs stora landsvägen söder om Grythyttan vid Rockesholm stannade vi och tog en promenad på ett 
par km enkel resa. Här spelade pärlugglorna kvällen innan. Men nu var det helt tyst. Ingenting av något slag 
hördes. Kvällen avslutades med i den härliga stjärnklara kvällen med en varm brasa och korv med bröd som Nils 
och Gunde hade med sig. Här fick vi en möjlighet att få en pratstund om fågellivet i Hällefors och om 
fågelklubben. 
Efter en skön nattsömn kom Nils och hämtade oss kl 0700 på söndagsmorgonen. 
Natten blev kort eftersom klockan skulle ställas om till sommartid. Dagens tur började i lätt snöfall vid Sikfors 
gamla hytta. Gärdsmygen sjöng för fullt, likaså bofink, domherre och grönsiska. En trädkrypare trotsade vädret 
och klättrade uppför stam efter stam för att få ihop till morgonens frukost. 
Några var nu tvungna att åka hem. Förrättningar väntade och några drog vidare mot Gästrikland och Gysinge. På 
väg dit åkte vi över Slagårda (SV om Skultuna) , där vi vid tidigare ugglesafarin varit och tittat på lappuggla och 
slaguggla. Det regnade nu ganska kraftigt och lappugglan hade just varit framme på inägan innan vi kom. Vi 
väntade i tre timmar utan resultat. En liten förflyttning på några kilometer gav heller inget resultat. Slagugglan 
hade varit mycket aktiv kvällen innan med både ropande hane och hona. Det var bara att packa ihop och dra 
vidare. Målet var nu vandrarhemmet i Gysinge. 
Efter några timmars sömn drog vi iväg klockan sex, åkte ett antal kilometer, parkerade bilarna och började gå in i 
skogen. Efter fem minuter hördes en lockande hackspett. Inget vi kände igen. Fram med ”appen” och lyssna. Allt 
stämde på vitryggen. Jippi! Nytt kryss för alla utom Anders och Lena. De hade varit här redan förra året. Glada i 
hågen traskade vi vidare till en matning med förhoppning att både vitryggen och gråspetten skulle komma fram. 
Gott om större hackspettar var det. De var riktigt i lektagen. Många tättingar fanns runt omkring oss – 
trädkrypare, gärdsmyg, koltrast, bofink, nötväcka och mycket annat. Mitt bland alla lockrop och trumningar från 
större hackspetten hördes gråspettens trumning och efter ett tag även dess lockrop. Härligt! 
Vid återkomsten till bilarna flög en mindre hackspett iväg över ett hygge. Glada i hågen återvände vi till 
vandrarhemmet och vid broarna över Dalälven såg vi en strömstare på en av alla stenar i den strida forsen. Bilarna 
parkerades och vi tog en promenad längs gamla järnvägsbanken österut. Det här är en promenad som 
rekommenderas. Banken ligger några meter över omgivningen och på bägge sidor finns gammal lövskog och 
hagmarker. Längre fram kan man gå över två gamla järnvägsbroar av en fackverkskonstruktion i nitat stål från år 
1900. Här kunde vi pricka av bl.a. stare, björktrast, mindre hackspett, rödhake, gröngöling, knölsvan, trädkrypare, 
nötskrika och kanadagås. Avslutningsvis så blev det avstädning av rummen och en tur till den gamla 
handelsboden i Gysinge, ett eldorado för den som tycker om gamla saker och souvenirer av vanligt stuk blandat 
med fint hantverk. Trots väder och uteblivna ugglor skiljdes vi nöjda åt och var och en åkte hem till sitt. 
Vi som var med: Lena och Anders Carlberg, Inger och Bosse Karlsson, Lena och Leif Lindholm, Gunilla Lundborg, 
Keith Nordebrink, Lennart Hellström, Bert Östholm och Leif Ekblom 

Leif Ekblom 

Nästa anhalt skulle bli Björkhult – en gård långt ute i skogen. På vägen dit for en skugga snabbt över vägen – 
”Järpe!”, ropade Nils. Vi stannade och hittade fågeln i ett buskage. Det blev en sparvhök av det hela, men gott nog. 
Väl framme vid Björkhult ställde vi oss på en trappa under tak och hade en god uppsikt över en väl tilltagen 
matning. Ett 20-tal talgoxar, många blåmesar, några bofinkar, två bergfinkar, svartmes, talltita, nötväcka och 
större hackspett. Nils blev väldigt glad när vi hittade en stenknäck i en björktopp, en art som inte alls är vanlig i 
dessa trakter. Förra året spelade orrar nere på myren vid Björktorp. I år inget spel. Vädret ingav väl inte till några 
större utsvävningar tydligen. Men en orre kom dock och flög förbi oss. Nu var klockan strax efter nio och det 
började suga i kaffetarmen. 
Vi åkte ner mot en sjö som heter Fisklösen, vilket var en lämplig fikaplats i detta väder – lite tät gammal granskog, 
som gav ett skyddande tak mot snön. Nils lagade snabbt till en liten värmande brasa av näver, tjärstickor och 
tjärved. Här hörde vi spillkråka och kunde studera en kungsfågel i dess ivriga framfart att hitta morgon godis. 
Vet du att en kungsfågel vid jultid när det är mörkt i 18 timmar och ljust bara i 6 timmar, måste hitta en insekt 
eller spindel var 15-30 sekund för att överleva nattens mörker och kyla. 
Färden gick nu vidare norrut genom Hällefors till Vackerfallet. Efter att ha baxat in bilarna på en lite P-plats, gick 
vi längs en gammal järnvägsbank västerut i ett litet mindre snöfall. Nils provade då och då att blåsa i sin lilla 
järppipa. Många fina biotoper för järpe. Tät granskog med inslag av al och blötmark. Efter några hundra meter 
gav det resultat. En järpe svarade och vi hörde även ett uppflog. En härlig upplevelse för alla och några fick ett 
livskryss. Grattis! Överflygande korp och trumpetande tranpar blev också noterade. Vi hade ännu inte hört eller 



sett någon gråspett. Därför åkte vi tillbaka till Björkhult, där den har setts så gott som dagligen. Vi stod på vår 
trapp igen och väntade. Trafiken av småfågel var intensiv till matningarna. Vi kunde räkna till 24 domherrar. En 
för oss sörlänningar en ovanlig syn. Två stjärtmesar kom också fram och exponerade sig på marken. De är bra söta 
vita snöbollar med ett mörkt skaft! Men någon gråspett såg vi inte röken av. Tiden var nu mogen för återfärd mot 
sydliga nejder. Vi tackade Nils för hans uppoffring att ta emot oss 
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Skön havsfågelskådning – 102 arter 

kryssade under resan 
Efter torsdagsmorgonens mycket tidiga avresa från Strängnäs var det välbehövliga 

bensträckarstoppet vid Roxen i Östergötland välkommet. Där spanade vi av 

vattenområdet runt Nybroplattformen vid Svartåmynningen, men den kalla 

höstdimman kom snabbt inrullande och efter en snabbfika återvände vi till värmen i 

bilarna. 

 

Efter lunch- och fikastopp, skådning vid bland annat Trönninge ängar, Larssons 

våtmark och Slynge sten i Påarp söder om Halmstad, var det vid 18-tiden dags för 

frukostinköp i Varberg. Vi kom ganska trötta fram till vårt toppenfina boende i 

DHRs vandrarhem Västervåg ute på Gubbanäsan på Getterön och kunde installera 

oss i våra olika rum. 

 

Det blev intensiv skådning både fredag och lördag då vi besökte Korshamn ute vid 

Morups tånge, Norra Lyngen, Siks strandäng, Galtabäck, och Lerjan, Bassängen 

vid Getterön, Gubbanäsan och naturligtvis Getteröns naturum, där man kan fika, 

skåda, handla och se den fina utställning med vackra fåglar. Sista stopp på fredag 

blev Killingatången. 

 

Varje kväll turades några i gruppen om att tillaga goda middagar, vilket var mycket 

uppskattat efter de långa skådardagarna. Stort tack till våra ”kockor”! På dagarna 

hade vi egen matsäck med oss. 

Leif hade förberett fågelquiz som vi trötta fick kämpa med varje kväll, men det var 

kul! Segrande ur striden gick Viveka och Lennart. 

 

På söndag var det dags att packa, städa rummen och styra kosan hemåt igen. Planen 

att ta en sista tur ut på Gubbanäsan för att spana efter fler havsfåglar ändrades 

snabbt till att istället ”dra” på en brunsångare i Hestra utanför Gislaved. Vi var alla 

klädda för en kylig morgon vid havet, så varma 

Deltagare: Barbro Hellström, Barbro Stråht, Gunhild Walle’n, Viveka 

Eriksson, Maria Barkell, Inger Pettersson, Gunilla Oleniusson, Ann-Marie 

Thorstenson,Annika Eriksson, Bengt Beje Aronsson, Lennart Hellström, Yngve 

Meijer och Leif Ekblom 



 
En resans höjdpunkter blev brunsångaren som hittades i Hestra utanför Gislaved. 

Foto Beje Aronsson. Fler bilder finns här. 

och förväntansfulla kom vi fram till villaområdet där den ovanliga sångaren setts. 

Efter ca 10 minuter fick vi lyckan att se den hoppande runt i ett buskage och 

kamerorna gick varma. 

106 observerade fågelarter blev det under resan men vilka alla dessa är får ni läsa 

om i Leifs reseberättelse i nästa nummer av Observerat! Havssulor i mängd, 

sillgrisslor, tobisgrissla, och tordmule var några av de typiska havsfåglar vi såg, 

vädret var ju egentligen ”för vackert” för havsfågelskådning – men såå skönt. 

Text Gunilla Oleniusson 
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Lär dig åldersbestämma gråtrutar! 
För att kunna artbestämma de olika trutarna krävs mycket kunskap och är ofta inte 

det lättaste. För att kunna artbestämma trutar krävs det att man vet vilken ålder en 

trut har. I den här artikeln beskrivs gråtrutens olika åldrar, från 1k till 4k+. En 

gråtrut blir inte helt färdigvuxen förens den är inne på sitt fjärde år, vilket leder till 

att det går att skilja på om en gråtrut är ett, två, tre eller äldre än fyra år. 

 

De olika åldersklasserna hos gråtrut delas in enligt följande: 

http://www.strangnasornitologerna.se/SOK-bilder%202018/Hallandsresan%202018/index.html


 

1k (första vinter): ungfågel som är född under denna sommar. 

2k (andra vinter): fågel som är född förra sommaren. 

3k (tredje vinter): fågel som är född förrförra sommaren. 

4k (fjärde vinter): fågel som nu är inne på sin fjärde vinter. 

4k+/adult (fjärde vinter eller mer): fågel som minst är inne på sin fjärde vinter. 

 

För att kunna avgöra vilken ålder en gråtrut har underlättar det även om man har 

kunskap om trutars olika kroppsdelar och fjädrar. Bilden nedan visar därför var de 

olika delarna sitter på en trut, i det här fallet en ungfågel av kaspisk trut. 

 

När du nu har koll på de olika begreppen är det dags att gå vidare till vilka 

karaktärer som avgör åldern på gråtrutarna. Eftersom gråtruten är en art som inom 

samma åldersklass kan variera väldigt mycket i utseende krävs det oftast att flera 

karaktärer observeras för att säkert kunna avgöra åldern. Med tanke på detta 

kommer två olika individer att visas inom varje åldersgrupp, detta för att visa 

variationen för att fåglar inom samma åldersklass kan se väldigt olika ut! 



 

 



 

 



 

 



 

 

Nu har vi gått igenom de olika åldersklasserna och avslutningsvis presenteras en 

bild av en flock gråtrutar där alla olika åldrar finns med! 

 

 



 

Alla bilder i ålderspresentationen är tagna i Strängnäs under vintern när gråtrutarna 

är i vinterdräkt. Nu är det bara att gå ut och pröva din nya kunskap och då inse att 

trutar är jättespännande! 

Text och foto: Petter Sundin 
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21 kryss i adventsdimman 

 
Adventsskådning med fika – Lena Hellman med dotter Emelie samt Viveka Eriksson och Yngve Meijer 



 
Strömstare efter dyk i Lännaån. 

Adventsskådning i - och kring Strängnäs, denna höjdpunkt och Grande Finale i alla 

sanna ornitologers almanacka. Denna exkursion har ju sedan urminnes tider ansetts 

vara den sanna inledningen på julhelgen för såväl troende som mer icke religiöst 

lagda fågelvänner. 

 

Hur stora var inte förväntningarna när vi samlades i dimman, knappast 

urskiljningsbara i det skumma morgonljuset. Alla fem närvararande såg fram emot 

det som skulle vankas, varm glögg och lussekatter och kanske någon fågel skulle 

kunna urskiljas i luftrummet, om än föga troligt. Provianten var dimensionerad för 

minst 15 personer så oron för icke utspisning försvann som vi i dimman. 

 

Härförare Meijer förde skaran till de platser som finns redovisade i artlistan nedan, 

och han hade för dagen medtagit särskilda spårhundar för att finna de flygande 

vännerna. 

 

Efter att vi skådat färdigt så styrde vi färden mot den i media så omtalade 

fågelmatningen på Gillesvägen 4 i Merlänna, och inte blev vi besvikna, där fanns 

det flera stycken fåglar! 

 

Som ett litet tack till fågelmatare Leif lämnades en termos med glögg och tillbehör 

å dennes altan, hoppas att han hittar den vid hemkomsten, det kan han vara värd. 

 

När makan och jag hemkommit till vår boning, möttes vi av en spänstig sparvhök 



som beslutat sig för att fånga och äta upp en av oss välmatad tamduva, ett litet 

adventsblot som fick avsluta vår adventsskådning. 

Text och foto Nils Eriksson 

 
Adventsskådning i dimman vid Lännaån. 

 



Sparvhök kalasande på duva på fotografens tomt. 

Vi skymtade i dimman följande flygfän 

Nabbviken 
Gräsand Anas platyrhynchos 20 ex. 
Vigg Aythya fuligula 15 ex. 
 
Bågskyttebanan 
Blåmes Cyanistes caeruleus 
BlåmesCyanistes caeruleus 
Talgoxe Parus major noterad f 
Entita Poecile palustris 1 ex. 
Nötväcka Sitta europaea 2 ex. 
Kråka Corvus corone 1 ex. 
Pilfink Passer montanus 4 ex. 
Bofink Fringilla coelebs 4 ex. 
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2 ex. 
 

Knutstorp 
Gräsand Anas platyrhynchos 20 ex. 
Kvarnforsen, Länna bruk, Länna bruk, 
Gråhäger Ardea cinerea 1 ex. 
Domherre Pyrrhula pyrrhula 1 ex. 
 
Lännaån, Sältan, Länna bruk 
Strömstare Cinclus cinclus 2 ex. 
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 1 ex. 
Gråsiska Acanthis flammea 100 ex. 
Mindre korsnäbbLoxia curvirostra 25 ex. 
 
Gillesvägen 4, Merlänna 
Tamduva Columba livia (domest.) 8 ex. 
BjörktrastT urdus pilaris 15 ex. 
Skata Pica pica 1 ex. 
Kaja Corvus monedula 1 ex. 
Större hackspett Dendrocopos major 1 ex 
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Bronsåldersröse ovan Marvikarna precis öster om Långaedet. Röset tillkom för cirka 3500 år sedan. När det byggdes låg det alldeles 

vid kanten av farleden och syntes vida omkring. Foto Peter Hennix. 

Nytt naturreservat för biologisk mångfald 
Strängnäs kommun har fått ett nytt 171 hektar stort naturreservat. Länsstyrelsenden 

beslutade den 13 december att bilda naturreservatet Långaedet strax sydsydost om 

Åkers styckebruk. Beslutet gynnar såväl frilutslivet som den biologiska 

mångfalden, inte minst skyddet av de 20-talet rödlistade fågelarter som finns i 

området. 



 
Mellanmarviken en aprildag under issmältningen. Foto Peter Hennix. 

 
Spillråka vid Marvikarna, en av 20-talet rödlistade arter i Långaedets naturreservat. Foto Peter Hennix. 



 

Långaedets naturreservat utgörs av en ca 3,7 km lång sträcka av 

Marvikenförkastningen, från Falkberget i norr ned till nuvarande Marvikarnas 

naturreservat (bildat 1991) i söder. Marvikenförkastningen omfattar dramatiska 

klippor och vackra sjöar. Skogen i det nya reservatet består till största delen av 

mager hällmarkstallskog, men även bördiga granskogar och områden med lövskog 

finns i området. Reservatet omfattar även delar av sjöarna Mellan- och Nedre 

Marviken. Området nyttjas flitigt av friluftslivet och lockar till sig många vandrare, 

kanotpaddlare och skridskoåkare. 



 

Bergarterna består av gnejs och granit. Jordarterna utgörs främst av berg i dagen 

och på den västra sidan magra till medelgoda moräner avskurna av nedlöpande 

bäckar, bäckdråg (terrängsvackor med bäckar som omges av mark med ytligt, 

rörligt markvatten) och källflöden med rika jordar. Det finns även några mindre 

områden med klappersten. Alldeles i anslutning till Stacksund finns även ett mindre 

parti med glacial lera, dvs lera på sjöbottnar från smältande landisar. 

 

Inom reservatet har flera gravrösen från bronsåldern påträffats. Under den tiden låg 

vattenytan 20–25 meter högre än idag. Marvikendalen var då en skyddad och 

välanvänd vattenled mellan Östersjön och Mälaren. Då låg rösena vid vattenbrynet 

och var väl synliga för de som seglade längs leden. 

 

Syftet med naturreservatet är att bevara biologisk mångfald och värdefulla 

naturmiljöer. Här har den utrotningshotade arten fetörtsblåvinge (Scolitantides 

orion) en av sina största förekomster i länet. 

En annan art som påträffats inom skötselområdet är gul jätteknäppare (Stenagostus 

rufus), klassad som sårbar (VU) enligt rödlistan. Skalbaggen verkar vara knuten till 

naturskogsbestånd av tall på mycket varma marker. Larven utvecklas i 

solexponerade högstubbar av tall. Arten är endast är funnen på sex lokaler i hela 

länet, varav två fynd vid Långaedet. 

 

I området har också observerats följande fåglar som är rödlistade eller noteras i 

EU:s art- och habitatdirektiv (Natura 2000-arter): bivråk, duvhök, fiskgjuse, 

fisktärna, fjällvråk, gröngöling, gulsparv, havsörn, järpe, kungsfågel, mindre 

flugsnappare, mindre hackspett, nattskärra, rosenfink, sparvuggla, spillkråka, 

storlom och tjäder. 

 

Det finns gott om brandspår i reservatet i form av kolade stubbar och flera områden 

som brunnit för bara cirka 40 – 50 år sedan. På östra sidan, sydväst om Strömtorp 

ser man flera äldre tallar med tydliga brandljud dvs ärr i barken, orsakade av 

skogsbränder. Enligt uppgift brann här ett cirka fem hektar stort område 1969. 

 

Områdets naturskogar och orörda karaktär med dess ekosystem och biologiska 

mångfald ska bevaras och i förekommande fall restaureras. Avsikten är också att 

inom ramen för bevarandet av biologisk mångfald och naturmiljöer tillgodose 

behovet av områden för friluftslivet. Därför ska naturreservatet undantas från 

skogsbruk och övrig exploatering. I marker, där naturvårdbränning inte går att 

tillämpa, kan istället brandefterliknande åtgärder genomföras. I områden med 

lövskog ska bland annat värdefulla träd frihuggas och gran tas bort. 

 

Områden med refugiekaraktär ("tillflyktsort" där en isolerad population av en djur- 

eller växtart tidigare haft ett mycket större utbredningsområde) lämnas för att 

utvecklas genom intern dynamik. På häradskartan från 1888–1889 ser man att 

reservatet ligger inom det som tidigare pekats ut som Åkers styckebruks 



rekognitionsskog. Skogarna skulle täcka brukens behov av kolningsved, för detta 

fick bruken betala en rekognition, en årlig avgift. Idag kan man se rester av flera 

kolarkojor och kolbottnar. 

 

Långaedets naturreservat förvaltas av Länsstyrelsen i Södermanlands län. 

Föreningen Sörmlandsleden ansvarar för underhåll av Sörmlandsleden och 

tillhörande anläggningar. 

Marviksleden sköts av Åkers hembygdsförening och Strängnäs kommun har 

ansvaret för 

kanotleden med tillhörande anläggningar. 

 

Källor: Länsstyrelsens skrivelse 511-5588-2011, Länsstyrelsens hemsida och 

Wikipedia. 

Sammanställt av Peter Hennix 

SOK:s organisationsnummer: 802495-1959 © 2018 Peter Hennix  
 

 

Strängnäsornitologerna 

Om rapportering av fåglar på Artportalen 
 

Föreningen Södermanlands Ornitologer (FSO) vill uppmuntra alla att rapportera 

sina fågelobservationer på Artportalen. Artportalen är det bästa redskapet som finns 

för att som privatperson bidra till fågelskyddet, då det bland annat används av 

myndigheterna inför exploatering och skogsavverkning. De inrapporterade 

fågelobservationerna kan då vara helt avgörande för att rätt hänsyn ska tas och för 

att långsiktigt kunna bevara fåglarna. 

 

Vi vill uppmuntra att man rapporterar (att man använder något i aktivitetsfältet) 

med ett så högt häckningskriterium som möjligt, såsom ”obs i häcktid, lämplig 

biotop” eller ”besöker bebott bo”, men även anger om det är en rastande eller 

sträckande fågel. Samt, att man rapporterar så noggrant som möjligt. I många fall 

kan det vara bättre att skapa en egen lokal istället för att använda dem förinställda 

publika lokalerna som ofta är har en sämre noggrannhet. En ökad noggrannhet och 

ett högre häckningskriterium hjälper myndigheterna att enklare kunna avgöra vilka 

områden som det ska tas hänsyn till och hur stark den hänsynen bör vara. 

 

I nuläget upplever myndigheterna ett problem med att många skyddsvärda arter inte 

är inrapporterade med en tillräcklig noggrannhet eller har ett tillräckligt 

häckningskriterium. Följden kan bli att många områden exploateras utan nödvändig 

hänsyn till dessa arter. På Artportalen döljs rapporter av skyddsvärda arter med ett 



häckningskriterium automatiskt, så att ingen utomstående kan komma över 

uppgifterna. 

 

FSO bevakar och validerar inkomna rapporter på Artportalen genom den Regionala 

Rapportkommittén (Rrk Södermanland) för att bland annat sammanställa 

häckningar, vilket underlättar för myndigheternas bedömningar. För vissa 

skyddsvärda arter finns det även en kontaktperson kopplad till FSO som man kan 

vända sig till. FSO jobbar aktivt med sekretessen för uppgifterna som de tar del av 

genom Artportalen och endast två stycken medlemmar (Jan Gustafsson och Per 

Flodin) har full behörighet att se uppgifter för de mest skyddsvärda arterna. Dessa 

arter är bland annat berguv, havsörn, kungsörn och pilgrimsfalk. 

Rrk Södermanland 2018-12-17 

 

Hur behandlas arter som beskrivits på blankett inom Rrk Södermanland? 

Arter som skall beskrivas på blankett får automatiskt en sådan blankett knuten till 

rapporten när den skrivs in, den får detta utifrån den rapportmall som finns i 

Artportalen. 

 

Vissa undantag finns dock, och det är då sådana arter där endera könet är 

undantaget för blankett, exempelvis adulta praktejderhanar. Även udda 

datumobservationer kan vara sådan. I dessa fall gör en Rrk medlem en manuell 

validering på rapporten så att den får ett beskrivningskrav på blankett eller att 

blankettkravet släpps direkt. Denna åtgärd kan ta ett tag innan den görs, allt utifrån 

den enskilda Rrk medlemmens arbete i Artportalen. 

 

I fall där bild/ljud bifogats rapport på Artportalen som utan tvivel bekräftar arten i 

rapporten så kan blankettkravet släppas när kontroll görs av Rrk medlem. 

 

Rrk ser trots detta att man helst gör en blankettbeskrivning på dessa arter som har 

en bild/ljud för att dessa arter/blanketter skall hamna i det samlade arkivet över 

rapporter som inkommit på blankett. Rrk önskar åtminstone att man knyter 

blid/ljud till blanketten om man inte kan/vill skriva en textförklaring på sitt fynd. 

 

Vem skall då skriva en beskrivningsblankett? 

Vi ser helst att den som finner/upptäcker fågeln som faller inom beskrivningskrav 

och har artbestämt den och skriver in den i Artportalen gör denna 

blankettbeskrivning. Om upptäckaren av fågel som fått beskrivningskrav själv inte 

bestämt fågeln så är det i första hand den som bestämt fågeln till art som gör 

beskrivningen på blanketten i Artportalen. 

 

Vi ser ju gärna att flera gör en blankettskrivning av art som fått beskrivningskrav 

(detta för att olika rapportörer kan bidra med fler bestämningsnycklar som gör att 

en rapport blir bedömd rätt). Men vi vill inte se en rapport som inte innehåller 

något som beskriver fågeln. Däremot går det bra att bara bifoga bild/ljud i en 



blankettrapport. 

 

Hur behandlas sedan en beskrivning på blankett på en art? 

Inom Rrk finns flera erkänt duktiga ornitologer som läser de inkomna 

beskrivningsblanketterna noggrant och utan några förutfattade meningar om 

rapportskrivaren. Oavsett om denna är nybörjare eller erfaren ornitolog. 

 

De inom Rrk (ojämnt antal läsare av beskrivningsblankett) bedömer sedan den 

inkomna rapporten och ger den ett omdöme. När alla inom den läsande gruppen i 

Rrk gjort sin bedömning tar hela Rrk med sammankallande i spetsen ett beslut om 

rapporten utifrån de omdömen som gjorts, allt ifrån ett godkännande till ett 

underkännande. 

 

I samband med att en rapport har fått ett beslut så kommer den/de person/personer 

som skrivit en beskrivningsblankett få ett meddelande under fliken ”Mina sidor” på 

Artportalen om beslutet. 

 

När detta förfarande har gjorts av en godkänd fågelrapport, så går man igenom 

(inom snar framtid) övriga rapporter av samma fågel som då också har 

beskrivningskrav, men inte inkommit med beskrivning. De rapporter av samma 

fågel som finns inom den tidsperiod som omfattar en period som inte avviker på 

slutdatum valideras om till godkänd. Om fynd av arten ligger långt efter slutdatum 

så kvarstår beskrivningskravet på blankett och vissa fall meddelas rapportör genom 

meddelande på ”Mina sidor” med fråga om datumet är rätt inskrivet m.m. 

 

Om fågeln har blivit underkänd så valideras denna rapport som avser 

beskrivningsblanketten till underkänd. De övriga fynden på denna fågel har 

fortfarande då sitt beskrivningskrav på blankett kvar tills rapport inkommit. Året 

efter när Rrk arbetar med nästkommande årsrapport underkänns alla rapporter som 

inte inkommit med beskrivningsblankett. Detta med underkännande görs även på 

arter som det inte inkommit någon beskrivning på av någon rapportör. 

 

Vill någon rapportör efter att en rapport blivit underkänd komma med en 

beskrivning på blankett i efterhand så meddelar denna person Rrk om detta så 

validerar Rrk om fyndet till att vara med beskrivningssymbol. 

Rrk Södermanland 2018-12-19 
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Uppdaterad 9 januari 2019 

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….......................................................................................................................

........................ 



Minnesord över Barbro Pettersson 
Dagarna efter nyåret 2018/2019 nåddes jag av det tråkiga meddelandet att vår 

medlem Barbro Pettersson har lämnat oss efter en tids sjukdom. Barbro blev tidigt 

medlem i vår klubb och hade mellan åren 1997–2001 ett styrelseuppdrag i vår 

klubb. Hon var så länge som hon var frisk en ofta sedd deltagare vid våra utflykter 

och innekvällar. Vi skall också tacka Barbro för att hon lockade in Petter Sundin till 

vår klubb, när han var en ung tonåring. Tack Barbro, det ljusa minnet av dig finns 

för evigt kvar hos oss. 

Leif Ekblom 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………… 
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Örnar i Nordsjön 

 

I februari förra året var jag i Leuvsnes, ett litet samhälle vid kusten ca 20 mil norr om 

Trondheim. Där har en numer i fotokretsar ganska välkänd norrman, Ole-Martin Dahle, 

etablerat ett center för framförallt havsörnsfotografering. Jag besökte samma ställe i juli i år 

för att få uppleva örnarna och Nordsjön i sommarskrud. 

Vädret var inte särskilt gynnsamt de första två dagarna med tunga moln, krafitg vind och regn. 

Dock visade sig norska västkusten från sin allra bästa sida den tredje och sista dagen då 

vinden mojnat rejält och solen sken ända till midnatt och teoretiskt sett kunde erbjuda 

örnsiluettbilder mot den nedgående solen. 

Genom att locka med sig mås och trut från hamnen och dessutom känna till var de olika 

örnreviren finns gör det möjligt att locka havsörnen till båten genom att ”åtla” med färsk fisk. 

Själva fotograferandet erbjuder vissa knepigheter vad gäller ljus och hastighet. Nu är Ole-

Martin en mästare på att lägga båten rätt i vind och i förhållande till ljuset innan han kastar ut 

fisken. Örnarna som från sina reden eller utkiksplatser har örnkoll på när just Ole-Martins båt 

kommer tuffandes, dyker upp och cirklar över båten till dess han kastar ut fisken. Sedan 

kommer ett dyk i hög hastighet innan örnen planar ut, reser sig helt upprätt, fångar fisken och 

drar iväg mot vinden. Det hela är över på några sekunder och på ca 20 meters avstånd. 



Till havs hade vi sällskap av gråtrut, havstrut, ett fåtal tretåigmås, strandskata, tobisgrissla 

samt de parasiterande flygekvilibristerna kustlabb. Trutarna var vältränade och satte sig gärna 

på motorn på båten eller på huvudet på någon person ombord. Där ser man hur en säck 

hundmat kan föra fågel och människa nära varandra! 

Fiskbeståndet är rikt i fjordarna och vet man var man skall slänga i pirkarna så kommer det 

upp fisk på krokarna direkt, detta utnyttjades för att fånga fisk till trutarna som tackade genom 

härliga slagsmål intill båten och visade konsten att äta sillstora fiskar genom att kasta upp 

dem, gapa och svälja. 

En förmiddag när det regnade som värst satt jag i ett gömsle och försökte fånga duvhök mm 

på bild. Duvhöken dök aldrig upp men bilder blev det av ekorrar och en del småfågel. 

Text & bild Nils Eriksson 

 

Bland isbörnar och grisslor i Svalbard 

 

 

En gammal dröm jag närt är att besöka Svalbard, denna kosmopolitiska metropol ungefär 100 

mil syd Nordpolen. Den andra veckan i juni i år uppfylldes drömmen. 

Ombord på fartyget M/S Origo bar det iväg från Longyearbyen tillsammans med 10 andra 

nördar, två beväpnade och kunniga guider samt Brutus Östling som fotografisk rådgivare på 

en veckas ”kryssning” med sökarna inställda framför allt på isbjörn. 

Fågellivet på Svalbard är rikt men artfattigt. De arter vi kom i kontakt med var stormfågel, 

tobis- och svalbardsgrissla, spetsbergsgås, brednäbbad simsnäppa, lunnefågel, snösparv, 

alkekung, tretåigmås, islom, ismås, kustlabb, havs- och gråtrut, ejder, praktejder och 

alförädare. Tyvärr fick vi aldrig kontakt med svalbardsripa, men vi hölls ju huvudsakligen till 

havs. 

Faunan i övrigt som vi noterade var svalbardsren, polarräv, isbjörn, storsäl, knubbsäl, valross, 

vikval och slädhundar. 

Det var en härlig resa som innehöll snöstorm, grådaskigt väder, regn, strålande sol och 



framför allt en magnifik natur med landskapsvyer som får varje vykort att framstå som 

hötorgskonst av den värsta sorten. 

Jakten på isbjörn skedde mestadels från mindre gummibåtar med god plats för att fotografera. 

Det blev tyvärr inte så många kontakter med isbjörn, men vi kom på 30-40 meters avstånd till 

nallar som slöade i strandkanterna och slött betraktade knasbollarna som inget annat önskade 

än att bamsen skulle resa sig och komma närmare. Närkontakter på några meter blev det dock 

flerfaldiga gånger med valrossar, dessa stora fläskberg med utstående framtänder, 

På Svalbards norra sida, ca 80 grader nord, går en stor fjord in, Hinlopen. Där finns ett enormt 

fågelberg, Alkefjellet, med svalbardsgrisslor i 100-tusental samt tobisgrisslor, trutar och 

polarrävar. Träcken låg som ett skyddande täcke över stora delar av bergssidan, de flesta 

fåglarna var omisskännligt fläckade av träck, men glada ändå, förutom de som slogs om 

boplatser eller vad nu orsaken var. 

Den enda smolken i bägaren var att se hur glaciärerna hade dragit sig tillbaka och hur det 

arktiska landskapet på sikt verkar försvinna med okända konsekvenser. 

Text & bild Nils Eriksson 
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Strängnäsornitologerna 

Fåglar i svenskpoesi genom århundraden 

De små Sverige-vännerna 

stannar troget hos oss 

vintern igenom. 

 

Blåmesar firar nationaldagen 

varje dag 

i sin blågula dräkt. 

 

Inte i skränande skaror 

men en och en tittar de plötsligt fram 

och piggar upp oss i vinterkylan 

 

Så beskriver Owe Adolfsson blåmesen på ett antropomorfiskt sätt i sin diktsamling 

”Folk och fåglar”. Antropomorfism syftar på personifikation av mänsklig karaktär 

på icke-människor, till exempel djur, gudaväsen eller föremål. Den mest kände är 

nog Kalle Anka och djuren i ”Alice i underlandet”. 

 

Owe besökte oss tisdagskvällen 24 november och läste ur sin bok och gjorde också 

en historisk återblick hur fåglar har gestaltats i svenska dikter genom århundradena. 

Fåglar har haft och har en central plats i människornas liv. 

I sagornas värld har vi gässen i Nils Holgerssons resa genom Sverige och kloka 

mor Uggla, som undervisar Tomtebobarnen i sin naturskola. 

 

Fåglar finns i våra efternamn: Uggla, Falk, Öhrn, Duva Lärka m fl. I maten som 



smörgåsbord, oxjärpe och kaffegök. Negativa uttryck som fyllkaja, strutspolitik och 

snorkråka. I vilouttyck som örngott, tupplur och nattuggla kommer fåglar in. Andra 

uttryck är ”Dum som en gås” och ”Klok som en uggla”. Vi har dessutom en 

nationalfågel – koltrasten, landskapsfågel – fiskgjusen samt i vår logo – brun 

kärrhök. 

 

I diktens värld är Odens korpar Hugin och Munin välkända. Korpen omnämns på 

en runsten från 500-talet på Järbergsstenen i Kristinehamn. 

Den första lyriska dikten är av en okänd poet från 1500-talet, som med hjälp av 

fåglar beskriver sin olyckliga kärlekshistoria. På 1600-talet Lars Vivalius och 

Samuel Columbus. 1700-talet innehöll bl a Jakob Frese och Carl Mikael Bellman. 

 

Erik Axel Karlfeldt, nobelpristagaren, hade kornknarren som sin favorit. Han är 

nog den författare som flitigast har omnämnt fåglar i sina verk – ca 50 st verk. 

Även Nils Ferlin, Hjalmar Gullberg, Artur Lundkvist, Evert Taube ( i ”Sjösala 

vals” omnämns orre, tärna, finkar och gök) och Thomas Tranströmer är flitiga 

fågelnyttjare. 

 

Vår egen hovskald Bo Setterlind använde flitigt fåglar och har dessutom utgett en 

antologi om ”Poesins fåglar”. Våra svenska psalmer har inslag med fåglar och 

likaså barnvisor (”Prästens lilla kråka” och ”När Lillan kom till jorden” /gök, svala, 

bofink/). 

 

Avslutningsvis fick vi höra Orphei Drängar sjunga ”Vårsång” även kallad ”Glad 

såsom fågeln” av Herman Sätherberg (som innehåller lärka och trast). Owe har 

tidigare varit med i denna berömda kör. 

 

Owe Adolfsson är uppväxt i Eskilstuna och har verkat som jurist, ekonom och egen 

företagare. Han har ett stort natur- och fågelintresse samt är även jägare. Sin fiol 

vårdar han ömt. Sin skrivlust väcktes tidigt, vilket kan vara naturligt för en latinare 

på gymnasiet. 

 

Sina dikter började han skriva i DN – 14 st. I anslutning till detta blev han ombedd 

att ge ut dem i en diktsamling. Samlingen utökades till vad den nu blev. År 2009 

gav han också ut boken ”Etik för alla”, vilket är ett svårt ämne och ständigt aktuell. 

Sedan ett antal år bor han nu med sin hustru i Strängnäs i ett +55-boende. 

 

En minnesvärd kväll med ett för oss skådare en ovanlig vinkling på fågelskådning 

men som berikar den dagliga skådningen. Vi var nio SOK:are som fick en 

minnesvärd och kulturell kväll. Vi avslutade med kaffe och dopp och en givande 

diskussion om bl a kråkfåglarnas intelligens. 

Leif Ekblom 
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