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En helgrapport från Lagnö 17-18/9 

 
 
Två blå kärrhökar gästade fälten runt Hörn och Lagnö gårdar i helgen 17-18/9. Troligen var 
båda 1K-fåglar (dvs. födda i år). 
 
Den ljusa ormvråken har möjligen ynglat av sig, för 18/9 såg jag den vanliga plus en annan 
med lite mer mörkt runt ansiktet. 
 
Tidigt på morgonen, den 18/9, var det en fantastiskt fin soluppgång över dimmiga fält vid 
Aspö Prästgård.  
 
Det blev några fågelbilder, och några rådjur passerade perfekt. 
 
I övrigt såg jag höstens första (för min del) bergfinkar tillsammans med bofinkar. 
 
 

Text & Foto: 
Fredrik Hellner 



 



 
 

 
 
 
 
  



Pulshöjare på Gesta 25 augusti 

 
En liten pulshöjare på Gesta idag. Ser en mörk fågel som jag för ett ögonblick tar för en korp, 
innan jag tar upp kikaren. I kikaren ser jag att det är en brun kärrhök, men vad har den för vitt 
byte?  
 
Nej, det är inget byte, den är vit på magen och dessutom är det vita fläckar på de undre 
täckarna. Och så har den en gulbrun fläck i nacken.  
 
MEN VAD ÄR DETTA??? 
 
Börjar dokumentera med kameran och skickar in några bilder till Artbestämning med frågan 
om det är en märkligt färgad brun kärrhök.  
 
Får ett jakande svar ganska snart med tillägget att det är en ungfågel. 
 
Men så lätt släpper jag det inte. Ja, ja - helt klart en kärrhök, men tänker att det kanske finns 
andra slags kärrhökar runt om i världen som kan segla snett.  
 
Börjar bildgoogla på Circus. Det var ingen bra idé, prova själva. Men hittar en östlig art 
(Circus melanoleucos) som om det var en ung hane i övergångsdräkt kanske skulle passa in.  
 
Rätt skruvat. 
 
Plötsligt har jag två jakande svar på Artbestämningen och jag börjar böja mig för expertisen.  
 
Väl hemma framkallar jag bilderna och ser då på en bättre datorskärm att det verkligen är en 



ungfågel och att det inte kan röra sig om nån övergångsdräkt. Tydligt ljusa bräm på de större 
övre täckarna.  
 
Jag ger mig. 
Men det är ju vacker  
 
 

Text & Foto: 
Petter Kappe 

 



 
 

 



 
 
 
  



Tornseglaren 12 augusti 
Min granne är en gammal dam som aldrig använt sin balkong under de åren jag 
bott här, det växer till och med mossa på balkongmattan. Men lugnet vid 
balkongen har gjort att ett tornseglarpar varje år återkommer till hennes balkong 
och häckar i taket.  
 
Här om dagen hörde jag ett flaxande ljud från grannens balkong, och när jag 
kikade runt skiljeväggen så låg där en tornseglare på balkonggolvet som febrilt 
flaxade med vingarna utan att kunna lyfa. Den krälade bakom några gamla 
blomkrukor och sedan såg jag den inte på hela dagen, så jag tog för givet att den 
hade tagit sig ut (det är en springa mellan räcket och golvet som den hade 
kunnat ta sig ut igenom på egen hand). 
 
Senare på kvällen hör jag ett flaxande igen, så jag kikar försiktigt över till 
grannens balkong igen och ser då en tornseglare (mest troligt samma som förut) 
som försiktigt klättrar upp på en bit putsnät som står lutat mot balkongräcket 
(nätet har använts förut som "kattnät" och står nu bara lutat mot räcket) för att 
sedan ta sig till toppen och ge sig av, jag hann knäppa en dålig bild precis innan 
den gav sig av som jag bifogar nedan :) 
 
Ett lyckligt slut alltså, och en intressant naturupplevelse att se tornseglaren 
klättra upp till räcket med sina små ben och vackra vingar för att sedan ge sig av 
som om ingenting har hänt! 
 
 

Text & Foto: 
Daniel Sörensen 

 

 
 



Stora Enso & Fiskgjusehäckningen 
Efter en fråga från Stora Enso så har jag kollat upp ett fiskgjuse-bo under våren och 
sommaren. Det gällde ifall boet var aktivt, eftersom de planerat avverkning i området. Boet 
var bebott när jag kom dit, och paret ruvade. Detta meddelades till Stora Enso, som var 
tacksamma och kunde därmed ta hänsyn till detta. 
 
Tre ungar kläcktes ut, och vid förra besöket var alla kvar och till synes lika stora. Idag, 3 
augusti, var jag där på nytt, och nu var boet tomt.  
 
En förälder satt bredvid boet, och ungar hördes pipa i närheten, och jag kunde se åtminstone 
två ungar flyga strax därefter.  
 
Förhoppningsvis gick det bra även för den tredje. 
 
Föräldern skrämdes bort av en motorbåt som lade sig för att fiska precis nedanför. Efter en 
nätt påstötning från mitt håll flyttade de sig villigt och gjusarna kom tillbaka. 
 
Stora Enso har avverkat i området under de senaste veckorna, men långt ifrån boet, säkert 
minst 500 meter, så ingen störning bör ha skett. 
 
Två roliga omständigheter: 
1 - Den förälder jag såg idag är ringmärkt, gul ring 7X plus metallring, vilket jag idag 
rapporterat till Ringmärkningscentralen. Kommer att informera om deras svar så fort det 
kommer! 
 
2 - Båda ungarna fångade trollsländor som de åt i flykten, precis som lärkfalkarna. Trodde de 
var helt fiskinriktade, men då har de en viss opportunism och flexibilitet i menyvalet, och det 
är ju perfekt just nu när det är massor med trollsländor i luften! 
 
 

Text & Foto: 
Fredrik Hellner 



 
 

Meddelande från Ringmärkningsscentralen 15/8 
Nu har svaret kommit från Ringmärkningscentralen angående den ringmärkta Fiskgjusen som 
häckat i Strängnäs kommun i år. Som tidigare meddelat kläcktes i år tre ungar i parets bo, 
varav minst två kom ur boet. 
 



Det rör sig om en hona kläckt under sommaren 2009, och ringmärkt (gul ring 7X) i Spanien 
den 27 oktober samma år, alltså under sin första sydflyttning.  
 
Ringmärkningslokalen är ett naturreservat strax nordost om staden Huelva på spanska 
sydkusten, se kartbild. 
 
Tyvärr går det därför inte att säga var hon är kläckt, men det var roligt att få veta att hon nu 
alltså är över 13 år gammal, och själv en framgångsrik häckare.  
 
Äldsta kända ålder på fiskgjuse är 26 år, så hon är alltså medelålders. 
 
En annan intressant fråga är hur det kom sig att hon blev ringmärkt. Vet inte om man aktivt 
fångade in fiskgjusar i detta projekt, eller om hon fastnat i annat nät, eller kanske skadats.  
 
Om detta står inget i rapporten, men jag har frågat RC om kontaktuppgifter till projektet, så vi 
får se om jag kan uppdatera er med detta senare. 
 
Nu blir det spännande till nästa år och se om hon kommer tillbaka till samma bo. Enligt 
Wikipedia är chansen låg: Hanarna åtvänder till samma bo, men honorna byter från år till år.  
 
Men vi kan ju hoppas!  
Jag kommer i alla fall att hålla utkik! 
 
 

 
 

Text & Foto: 
Fredrik Hellner 

 



 
 

 
 
 
  



Den magiska bivråken! 
Det är något speciellt med bivråken. Långflyttande gäst från Afrika, väldigt diskret med sina 
häckningar, och en mäktig syn när man väl får se den, oftast antingen kretsande, eller på 
sträck i grupp. 
 
Lördagen den 30 juli satt jag och löste korsord i soffan på altanen, när min dotter plötsligt sa 
att det var en rovfågel över trädtopparna. Just nu är det oftast fiskgjuse, men denna såg bra ut 
för bivråk, så snabbt in och hämta kikaren, och när jag kom ut såg jag att det var inte bara en 
utan TVÅ bivråkar! 
 
Rusa in igen och hämta kameran, schabbla med inställningarna från senaste fjärilsrundan, och 
en ta så många bilder det bara gick!  
 
Oj vilken underbar obs! 
 
Det visade sig inte vara ett par, vilket jag först trodde, utan två adulta hanar som flög 
tillsammans. Honorna har mer streckade vingundersidor och stjärtfjädrar, och lite solkigare 
svart på handpennespetsarna.  
 
Enligt expert från Facebook-gruppen ”Arbestämning av Fåglar”, så är det förmodligen så att 
de stött på varandra under födosök utanför sina respektive revir.  
 
Bivråkarna kan födosöka upp till 5 km från boet, och utanför reviren tolererar de andra hanar, 
och kan tydligen också samflyga när termiken är gynnsam.  
 
Här några bilder av detta guldkorn i årets observationsbok. Lite kul att det är två helt olika 
färgmorfer också. Nästan lika variabla som ormvråkarna! 
 
 

Text & Foto: 
Fredrik Hellner 



 



 
 

 



 
 

 
 
  



Reportage om Fågelsången via Mariefreds tidning/Måsen Juli 2022. För att läsa 
tidningsreportaget i sin helhet kontakta Mariefreds tidning!  

 
 

Kohägern som blev uppäten! 

  
Foto: Dimma,   Foto: Kohäger,  
Maria Barkell  Nils Eriksson 
 
Det är inte alltid som ett ”drag” går väl…. Som tex. När en kohäger vistades i flera dagar vid 
ett häststall vid Tullgarns slott i Sörmland…. 
 
Jag åkte dit glad i hågen 30 oktober 2020, det hade börjat skymma när jag kom dit eftersom 
jag åkte efter jobbet. Det bildades en dimma som få har skådat… det var som en mjölkaktig 
ridå… Jag hörde en gråhäger på långt avstånd men såg någon fågel… nä… och inte den 



kohäger som fanns på platsen. Jag fick ge upp!! 
 
Jag åker hit I morgon i stället… 
 
Sagt och gjort… Jag packade bilen dagen efter och tog med mig fika mm samt hunden för att 
kunna njuta av en heldag (lördag) vid Tullgarns slott och kringliggande område.  

Till saken hör den att kohägern setts mestadels vid hästhagen vid höskullen men just idag när 
jag kom till slottsparkeringen hade den setts flyga mot fågeltornet… SÅ jag tog med mig 
hunden och all packning och började stega bort mot fågeltornet…. 
 
Väl framme vid tornet kom larmet…. Den var tillbaka i hästhagen… ”Skit också!!” Bara att 
halvspringa tillbaka…. Med all packning och hund.  
 
På vägen mot hästhagen träffar jag ett bekant ansikte… en skådare från Dalarna… ”om det är 
kohägern som du letar efter så blev den just uppäten av en hök…” 
 
Ja så gick det till när jag ”bommade” mitt livs första och just nu ända kohäger….  
 
 

/Maria Barkell 

 
 

Det var fler den dagen som ”dippade”.  
Endel fick även se den bli uppäten… det kunde man läsa om i nr 4 av Roadrunner som kom i 
December senare samma år. 
 
 

  



Backsvalor i Kalkbro 9 juli 2022 

 
Foto: Makaonfjäril,  

Eva-Lis Ulvede-Lloyd 

9 Backsvalor med 3 gäster besökte Kalkbro naturreservat och fick en total upplevelse av 
biologisk mångfald, guidad av vår nestor Leif Ekblom. Några tornseglare svävade över oss 
och på vägen upp till Dammsjön (med vita näckrosor) var en kungsfågel födosökande i en 
gran och på nervägen följde några grönsiskor oss med lite kvirr. 
Att gå in i ravinen i mitten på juli är magiskt. Här såg vi 105 arter, t.ex. den sällsynta 
purpurfärgade orkidén purpurknipprot. Ca 1 meter över marken blommade många brudborstar 
i rosalila och en stor fin makaonfjäril fladdrade från blomma till blomma på nära håll. 
 
 

//Ewa Lundgren 
 
 

  



Bilcamping - Närheten till fåglarna 

 
Foto: Bilcamping vid Hjälstaviken 

 
Valnaren tidigt på morgonen en dag i maj - Foto: Maria Barkell  

 



 
Söderlänna by night - Foto: Daniel Brehmer 

Jag och Daniel har börjat med Bilcamping (eller ja Daniel har hållit på med Bilcamping innan 
han träffade mig). Bilcamping är när man använder sin personbil till att bo och sova i istället 
för tält, husbil, husvagn, stuga, hotell, vandrarhem osv… 
 
Vi har fått en sån snits på det hela att vi hela tiden planerar nästa resa. 
 
Vi har besökt Valnaren två gånger. Valnaren är en vacker plats med mycket djur och fågelliv 
dygnet runt. 
 
Vi har år 2021 bilcampat vid orrika platser i Västmanland, Hjälstaviken, Strömsholms 
naturreservat, Skåne och Halland. 
 
I år har vi bilcampat på Öland (maj), Fulufjällets naturreservat (juni) och nu senast 
Vildmarksvägen och Västanåfallet (juni). 
 
Nästa resa går till Simrishamn & Falsterbo. 
 
Det som är den röda tråden i vår bilcamping är närheten till fåglarna och naturen.  
 
Vilken frihet att bara stanna bilen var som helst  
och njuta av naturen utanför! 
 
 
 

Text och Foton:  
Maria Barkell 

 
Följ oss gärna via vår Hemsida & Instagram: 

www.bilcamparet.com 



 
 

 
Foto: Närkontakt med lavskrika 
Fulufjällets nationalpark 

 

 
Foto: Bilcamping vid Valnaren 

 
 

  



Borta bra men hemma bäst! 

 
Foto: Hornuggla, unge 

 
Foto: Härmsångare 



 
Foto: Törnskata, hona 

 
Foto: Kärrsångare 
 

 
Foto: Bronsibis 



 
Foto: Dammsnäppa 

 
Foto: Biätare 
 
Jag har precis kommit hem från Öland (2 juni) där jag började min sommarsemester 24 maj. 
Två nätter i bilcampning på Seby och därefter hyrdes en ”lägenhet” i Enetri. 



Platser som jag varje vår och höst besöker på Öland är: 
Eckelsudde/Västerstadsviken 
Seby/Seby läge 
Penåsa 
Triberga mosse 
Görans dämme 
Södra udden 
Södra lunden 
Norra lunden 
Möckelmossen 
Sandvik 
Stenåsa camping/bad 
Kleva badet 
 
Två nya platser har besökts vid denna resa (och dessa kommer jag att återkomma till då 
de var: 
Kalkstad 
Petgärde träsk 
 
Under mina resor till Öland försöker jag njuta samtidigt som jag även försöker se så många 
fågelarter som bara går. Denna gång blev det 165 arter, varav 51 nya årskryss och av dessa två 
nya livskryss, nämligen biätare (vid Ås vandrarhem) och dammsnäppa (vid Petgärde träsk). 
 
Hur härligt det än är på Öland med naturen, skådarna, fåglarna, blommorna, ställena, 
byggnaderna, hagarna, fåren, korna, kalvarna, fjärilarna, solen och vinden så är det så härligt 
att komma hem igen! 
 
Borta bra men hemma bäst! 
 
 

Text och Foton:  
Maria Barkell 

 
 



 
Foto: Höksångare, hane 

 
Foto: Sävsparv, hane 

 



 

Ett besök till Södra Kärrlången 30/5… 

 
Foto: Törnskata, hane 

Nångång i maj varje år brukar jag masa mig iväg till intilliggande sjö, Södra Kärrlången. 
Minst en gång. Det är mindre än 2 km promenad dit men för varje år svårare att ta sig fram 
och därför oxå mindre kul för varje år. Vägen består av delvis avverkad skog med djupa spår 
(vattenfyllda), rejält uppbökad (vildsvin) och stenig ostigad skog. Hursom, maj är nästan slut 
insåg jag plötsligt men kvällen bjöd på sol och nästan ingen vind så varför inte. 
 
Direkt utanför dörren gör sig våren påmind. Det är full rulle på fåglarna. Runt "hörnet" är herr 
och fru större hackspett upprörda då jag närmar mig trädet med hålet där ungarna piper 
ihärdigt. Skyndar vidare. Första etappen är grusväg genom tät granskog och där håller 
kungsfågel, trädkrypare och rödhake igång. Utöver dessa hördes och/eller sågs bland annat 
bofink, nötväcka, taltrast, dubbeltrast, koltrast, ringduva, nötskrika, skata, kråka och ormvråk. 
Glömde nämna att trädgårdssångare och svarthätta öppnade kvällens artlista. 
 
Strax innan man når vasshavet som är Södra kärrlångens strand blev jag plötsligt påpassad av 
minst två olika högljudda varningsläten. Det ena fick jag rätt omgående till gärdsmyg, mest 
för att den hoppade upp precis framför mig och smattrade på ilsket. Jag vände lite och fick då 
se vad som gjorde det andra ljudet. Törnskatan. (bilden). Den ville dock inte flytta på sig alls 
fören jag var kanske bara fem meter ifrån den. Då gjorde den en båge runt mig och satte sig i 
ett slånbuskage och surade. Jag gick vidare. 
Jag når sjön i dess sydöstra hörn och där finns resterna av en två-tre plankor bred spång, 
precis där vasshavet börjar. Dessa gör att man tar sig torrskodd kanske 50 meter ut i vassen 
och når en liten brygga som någon nångång anlagt. Bryggan är 1x2 meter och ger en 
någorlunda möjlighet att stå still och spana ut över vattenspegeln, även om vassen skymmer 
en del. Det mesta av bryggan är rejält ruttet så vilket år som helst blir det ofrivilligt bad tror 



jag… Knakande plank! 
 
Det första jag ser från spången, på väg ut till bryggan, är två närgångna sävsparvar. De varnar 
ljudligt och vill inte ha mig där… Tornseglare lååågt över huvet, nästan så vinddraget känns – 
definitivt hörs det vinande ljudet när de flyger i hög fart kors och tvärs. Plötsligt hörs ett 
gnissel-gnäll – kornknarr. Kanske 100 meter söderöver. 
 
Väl ute på bryggan ser jag vattenspegeln och det är rätt tomt förutom ett par sångsvan nästan 
mot motstående strand. Tar upp handkikare för att se om något rör sig över sjöns norra ände 
och det gör det. Fisk eller silvertärna. De är två stycken men de vill inte komma närmare. De 
kändes små och var nere mycket på vattenytan vilket vad jag förstår tyder på silvertärnor men 
jag får kanske lämna art obestämt denna gång. 
 
Tranorna som jag hör varje år jag är vid sjön hördes även ikväll. 
I övrigt var sjön ovanligt tom men kanske tillfälligt bara och skäl nog att gå dit igen en skön 
försommarkväll - kanske garderad med stövlar (och myggmedel). 
 
 

Text & Foto:  
Jonas Jörnemark 

 
 
 

En morgon på Gesta 29/5… 

 
Foto: Lärkfalk 



 
Foto: Lärkfalk 

 
Foto: Näktergal 



 
Foto: Sångsvan familj 

 
Foto: Lärkfalk 



 
Foto: Stjärtmes, unge 

Har gått och väntat på lärkfalkarna. Förra året såg jag den första 25 april, men i år först i igår. 
Och idag verkade de vara överallt.  
 
En som kom tidigt i år var kärrsångaren.  
 
När vintern känns mörk och tung brukar jag tänka:  
Petter, i slutet av maj kommer kärrsångarna och sjunger för dig. Det är nått att se i fram 
emot.  
 
Efter lunch idag gick ner till Gamla viltvattnet och lyssnade. Där toksjöng en kärrsångare med 
fenomenala variationer. MEN, bredvid satt en högljudd pladdrande trädgårdssångare som höll 
låda. Det störde upplevelsen. Tänkte att den skulle ge upp men istället satte sig en sävsångare 
precis bakom mitt högra öra och drog igång. Jag gav upp och gick hem. 
 
 

Text & Foton:  
Petter Kappel 

 
 
 

  



Fågellivet runt Sörfjärden 

 



 
Foto: Gunilla Oleniusson 



 



 
Foto: Maria Barkell 

En solig söndag 22 maj utforskade SOK fågellivet kring Sörfjärdens tre fågeltorn 
Eksågstornet, Kvarnbäckstornet och Rördromstornet. 
 
Tre tappra åkte från Ugglans träd vid 08-tiden och vid Eksågstornet anslöt 
ytterligare 3 skådare. Där sjöng både säv- och rörsångare på var sin sida om 
tornet och det var lätt att jämföra sången. Sävsångaren ställde även snällt upp på 
bild. Fisktärna, storskarv, knipa, sävsparv, gärdsmyg m.m. noterades. 
 
Vi fortsatte vidare till Kvarnbäckstornet, vilket ligger t.h strax innan Barvabadet 
och bron över Örsundet mellan Barvalappen och Sörfjärden. Vi gick stigen ut mot 
tornet genom en vårvacker kohage där svarthättor, svartvit flugsnappare och 
näktergalens sång kunde avnjutas. Kabblekans gula blommor lyste på båda sidor 
spången när vi närmade oss tornet. Nästan direkt hördes områdets 



karaktärsfågel rördrommen tuta i vassen. Trastsångaren kraftiga sång hördes 
från motsatta sidan sundet och snatteränder, sothönor och skäggdoppingar 
simmade runt i den öppna vattenspegeln. I de uppsatta bolådorna vid 
vasskanten ruvade fiskmåsar, en lärkfalk och en fiskgjuse kom överflygande och 
den bruna kärrhökshanen patrullerade över vasshavet. 
 
Vi fortsatte sedan vägen mot Fältstationen Rördrommen där dagens stugvärd 
Sten samt några från Naturskyddsföreningen i Strängnäs också fanns på plats. 
En representant från Eskilstuna biodlarförening gav oss en intressant 
demonstration av visningsbikupan som finns vid fältstationen och i byggnaden 
Backsippan fick vi se ett foto i naturlig storlek av en havsörn, riktigt mäktigt! 
 
Det efterlängtade fikat intogs sedan i Rördromstornet där vi underhölls av sång 
från två trastsångare! 
 
Österut i fjärden såg vi de två båtar med fritidsfiskare som under hela 
förmiddagen förflyttade sig längs med vassarna i fjärden.  
 
Risken finns att fåglar skräms bort från sina bon och ägg/ungar exponeras för 
predatorer, t ex kråkor osv. 
 
Det blev en lång fin skådardag i härligt solsken, totalt kunde 32 arter noteras. 
 
 

Text:  
Gunilla Oleniusson 

 
 



 
Foto: Maria Barkell 

 
 

Utflykt till Barkaröslätten & Norsa 
15/4 
Solen sken och det var vindstilla denna Söndag morgon i Kungsör. Vid Järnvägsstationen stod 
vi (Jag, Daniel & Mikke) och väntade på SOK-gänget. En bil dök upp. Resten mötte vi senare 
upp vid Kungs Barkarö K:A.  
 
Ett glatt gäng på 9st (och hund) körde mot Barkaröslätten, ett av Sveriges bästa tillhåll för 
häckande Ortolansparv. Vi gick i en kohage och där kunde vi se tornseglare och höra 
ärtsångare, svarthätta och där…. en ortolansparv. De har ett rätt karakteristiskt läte, som 



gulsparven men gulsparven den räknar till sju 12334567777 och ortolanen räknar så här: 1234 
567 (där 567 är på nedåtgående). Det är ju såklart inte riktigt hela sanningen så bästa är att 
spela upp sången i en app eller på P2 för att ta reda på och lära sig lätet innan man ska lyssna 
efter den. 
 
Det blev i vilket fall en njutbar dag i hagen för SOKarna och vi satt på stenar och intog 
fika/frukost. 
 
Efter att det börja blåsa mer och mer och det var svårt att höra ortolansparven styrde vi kosan 
mot Norsa vindskydd. I Norsa kunde vi skåda bland annat årta (hona, vissa fick även se 
hanen), fiskgjuse, grönbena, skedand, vigg, knipa mm. Norsa är ett bra tillhåll för skrattmås 
som häckar. Årets första lärkfalk visade även upp sig och en brun kärrhök hane skrämde upp 
skrattmåskolonin med jämna mellanrum. 
 
Vi tog den sista medhavda fika/lunch och njöt i solen i lä vid vindskyddet (för nu hade det 
börja blåsa rätt ordentligt). 
 
Det går fort när man har roligt, rätt som det var, var det dags för SOKarna att dra sig hemåt.  
 
Tack för en underbar dag! 
 
 

Maria Barkell 

 
Ortolansparv, Barkaröslätten  
Foto: Beje Aronsson 



Första häckningen av styltlöpare i 
Sverige 
Styltlöparna upptäcktes vid Skarhults våtmark utanför Eslöv den 23 april och sågs då även 
para sig. De lämnade dock området efter några dagar och sågs sedan inte till på flera dygn.  
 
Men i veckan sågs återigen två styltlöpare i Skåne. Den här gången vid Örtofta 
sockerbruksdammar och nu ligger de på ägg. Både hanen och honan har ruvat och det har 
setts minst två ägg.  
 
Det är första gången i sverige som det sker en känd häckning av styltlöpare. 
 
Det är viktigt nu att de inte blir störda. Vi hoppas att alla fågelskådare och fotografer håller 
tillräckligt avstånd och att dammen inte används. Styltlöparna behöver lite tur också förstås 
och att vädret blir gynnsamt (Natursidan.se) 
 
Styltlöpare (Himantopus himantopus) är en mycket långbent vadare som ingår i 
familjen Recurvirostridae som omfattar skärfläckor och andra arter av styltlöpare.  
Styltlöparen häckar vanligtvis från Medelhavsregionen till Sydostasien och Taiwan, men även 
i Afrika söder om Sahara och på Madagaskar. Vissa populationer är flyttfåglar, generellt de 
nordligare häckningspopulationerna, och dessa flyttar vintertid till kustområden, medan 
häckningspopulationer i varmare områden generellt är stannfåglar eller kortflyttare.  
 
De nordvästliga poulationerna i Västeuropa övervintrar i Afrika. I östra Asien förekommer 
den bara lokalt som häckfågel men är mycket vanligare vintertid. Under andra hälften av 
1900-talet har den även blivit vanligare vintertid på ögrupperna Marianerna och Saipan och 
under sent 1900-tal även börjat observeras på andra öar i västra Mikronesien. 
 
I Europa, under vårflyttningen, är den en regelbunden gäst norr om sitt utbredningsområde 
och i sällsynta fall stannar den kvar på lokaler i Nordeuropa och häckar. Exempelvis häckade 
ett par i Storbritannien 1987 och ett par i Danmark 2021.  
 



 
Styltlöpare, Örtofta sockerbruksdammar. Augusti 2021. Foto: Maria Barkell 
I Sverige är styltlöparen en oregelbunden och inte alltid årlig gäst, men 1998 sågs den vid hela 
fem tillfällen. Nästan alla fynd har gjorts söder om Mälaren, enstaka fynd har rapporterats upp 
till Västerbotten. Sammanlagt har 33 fynd av 37 individer gjorts till och med 2020 
(se Birdlifes lista, över antal fynd 1944-2020)  
  
Arten häckar i våtmarksområden, vid grunda sjöar och dammar. Flyttpopulationerna 
övervintrar ofta i kustbiotoper. Boplatsen placeras vid ett bart område i närheten av vatten. De 
häckar ofta i mindre grupper, ibland tillsammans med skärfläckor. De lever främst av insekter 
och kräftdjur som de plockar ifrån marken eller ur vattnet (Wikipedia). 
 
Nu följer vi utvecklingen med spänning för paret i Örtofta sockerbruksdammar!!  
 
Sidan kommer uppdateras så snart mer information om häckningen fås 
Följ utvecklingen via Artportalen.se 
 
Uppdatering 2022-05-29: 
Tyvärr avbröts häckningen av någon oklar anledning på dag 21. På platsen hittades enbart 
en ätlig groda och skärfläckor. Kanske blev äggen uppätna av en predator? Ingen vet. Det 
var dock mycket ledsamt eftersom styltlöparna häckat i 21 dagar av 24 normala 
häckningsdagar. På dag 22 återfanns två styltlöpare i Danmark, dessa tros vara de i 
Sverige häckande paret. 
Se Artportalen 
 
 
 



Fågeltornskampen 2022 
 

Fågeltornskampen & 
Fågelskådningens dag 
Två lag från Strängnäs ställde upp i årets tävling som gick av stapeln 7 maj, 05:00-13:00. 
Vanlaren och Eksågstornet. Nedan kan ni läsa om resultatet i de två tornen och här hur det 
gick för resten av tävlande lag i Sverige, Finland och Danmark. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Valnaren 
Arter, 58st 
Ladusvala Hussvala Sädesärla Gärdsmyg Järnsparv Rödhake Buskskvätta Koltrast Björktrast 
Taltrast Sävsångare Ärtsångare Trädgårdssångare Svarthätta Lövsångare Kungsfågel Svartvit 
flugsnappare Entita Svartmes Blåmes Talgoxe Kråka Korp Stare Bofink Grönfink Steglits 
Grönsiska Mindre korsnäbb Gulsparv Sävsparv Rördrom Häger Sångsvan Grågås Kanadagås 
Kricka Gräsand Knipa Brun kärrhök Ormvråk Fiskgjuse Vattenrall Sothöna Trana Tofsvipa 
Enkelbeckasin Gluttsnäppa Skogssnäppa Grönbena Fiskmås Gråtrut Fisktärna Skogsduva 
Ringduva Gök Spillkråka Större hackspett 
 
Mest udda arter  
Rördrom, gök  
 

Tornlandskampen tillbaka efter 
pandemin 
Fredagskväll kl 2200. Stänger av TV:n efter att ha sett nystart av den brittiska kriminalaren 
”Shetland”, som utspelar sig på de karga öarna i Shetlandsöarna. Kan varmt 
rekommenderas! Går till kojs för att sova några timmar. Väckarklockan ringer kl 0230 och 
det är dags att förbereda sig för dagens begivenhet – Fågeltornslandskampen mellan 
Sverige, Danmark och Finland! Bilen var redan packad. Frukost, medicin, matsäck, kikare och 
tub tas med. Avfärd kl 0400 mot Valnaren. Sätter upp några vägvisningsskyltar längs vägen 
och är på plats vid fågeltornet en kvart före tävlingsstart. Hänger upp en artlista på 
tornväggen vid trappan så vi kan bokföra våra obsar.  
 
Strax före fem kommer de andra, som tillsammans med mig ska vara på alerten fram till kl 
13:00 Gunilla, Inger, Bosse, Susanne samt Petter S. Lite senare ansluter även Bengt och 
Annika. Under dagen fick vi besök även av Björn T och Christina. 
 



Det har inte kommit en droppe regn på säkert två månader, men just idag var det dags. Det 
småregnade mest hela dagen. Det var lite kyligt och fuktigt. ”Rätt va´ de´ regnar så kommer 
det en skur!” Men intet får en SOK:are att tappa geisten!  
 
Kl 05:00 börjar vi att anteckna. 
 
Direkt kunde vi på listan föra upp 15 arter, bl a spillkråka, vattenrall, svarthätta, häckande 
trana och sångsvan, gärdsmyg och sävsångare. Inom 15 minuter fick vi svartvit flugsnappare, 
brun kärrhök – ett par som hade umgängesritualer för sig, en tutande rördrom från öster 
(bortre Valnaren eller Rönneln). Små flockar med grönsiskor kom och skulle dyka upp med 
jämna mellanrum under dagen.  
 
Vid halv sextiden kom några mindre korsnäbbar flygande över granplantaget bakom oss 
samt tre ”sträckande” fisktärnor. En stund senare hördes ”Horsgöken” med sitt 
karakteristiska spelläte – de vibrerande yttre stjärtpennorna som låter när fågeln dyker neråt 
genom lufthavet. Fågeln har tidigare även kallats ”Himlaget” – enkelbeckasinen. På marken 
har den ett annat läte – tack-tack-tack! Enkelbecken ackompanjerades av en sjungande 
taltrast – korta, upprepade strofer. Vid 6-tiden sågs och hördes en – årets första för flera av 
oss – buskskvätta i toppen på en torraka ute i våtmarken. 
 
Närmast kunde vi notera bl a kungsfågel, ladusvala, hussvala, järnsparv, steglits och 
lövsångare. En fiskgjuse gled förbi samtidigt som en gök hördes hoa bort mot Länna Bruk. Nu 
är verkligen våren på gång.  
 
Tre vadare exponerade sig under förmiddagen – grönbena, skogssnäppa och gluttsnäppa. En 
sångare lät höra sitt evinnerliga pladdrande eller som en porlande bäck (som det står i vissa 
böcker) – trädgårdssångaren. ”Cykelpumpen” – svartmesen hördes från granarna och från 
torpet Liljedal hördes en ärtsångare skramla. Den låter som en plåtburk med torra ärter.  
 
Tiden går fort och vi har ändå stått här i åtta timmar. Tiden försvinner när man har roligt och 
trevligt. 
 
Vi fick ihop 58 arter, mer än vad jag hade förväntat mig.  
 
80 torn deltog i Sverige med tillsammans 201 arter. Bäst lyckades Stockviken på södra 
Gotland med 109 arter. På 78 torn noterades ringduva, sädesärla och gräsand. Vi kom på 59 
plats och 4 av 6 i Sörmland. I Sörmland var vi ensamma om mindre korsnäbb, svartmes och 
spillkråka. 
Från SOK deltog även Eksågstornet som du kan läsa om nedan. 
 
 
 

Leif Ekblom 
 



 
Utsikt över Valnaren 

Foto: Leif Ekblom 

 
Glatt gäng 

Foto: Gunilla Oleniusson 



 
Petter och Susanne spanar över Valnaren 

Foto: Gunilla Oleniusson 



 
Resultatet vid Valnaren 

Foto: Gunilla Oleniusson 

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

  



Eksågstornet 
Arter: 40 st 
Ladusvala Sädesärla Gärdsmyg Rödhake Koltrast Björktrast Taltrast Grönsångare 
Gransångare Lövsångare Svartvit flugsnappare Blåmes Talgoxe Kråka Bofink Grönsiska 
Sävsparv Skäggdopping Storskarv Rördrom Häger Knölsvan Sångsvan Grågås Snatterand 
Gräsand Vigg Knipa Storskrake Havsörn Sparvhök Trana Skogssnäppa Skrattmås Fiskmås 
Gråtrut Fisktärna Ringduva Gök Större hackspett  
 
Mest udda arter  
Snatterand - mer spännande blev det inte ...!  

 
Kamp mot vädrets makter i 
Eksågstornet… 
Det finns inget dåligt väder ... 
 
Smått försenad mötte jag mina medkämpar för dagen i Eksågstornet strax efter klockan 
05:00 på lördagen då vi firade Fågelskådningens dag 2022 genom att delta i 
Fågeltornskampen. Jag hade glömt kassen med buntvis av bjudgods att charma eventuella 
besökare med och vänt om för att hämta den. På de minuter jag missat hade Petter och 
Kjelle redan bockat av närmare 20 arter, de flesta på sång och andra läten från skogen som 
vi hade i ryggen när vi spanade ut över Sörfjärden de kommande timmarna. 
 
Faktum är att mer än halva resultatet för dagen kom just där bakifrån - på sjön är det en dryg 
kilometer till närmsta holme och i regnrusket svek sikten, så förutom en stationär havsörn 
och ett större antal fiskmåsar, fisktärnor,  storskrakar och storskarvar var det svårt att arta 
det som skymtade genom tuberna. Som tur är kom en del änder och gäss desto närmre och 
blev till lite finare obsar, däribland en snatterand som kanske blev det mest exotiska för 
dagen. 
 
När regnet fördärvade sikten tystnade tyvärr också de flesta sångfåglar, men om och om 
igen tycktes molnen lyfta och direkt startade de om - taltrasten, gärdsmygen, gransångaren 
och andra. Men så kom nästa skur, och det var gärna sådant ihållande smådroppande som 
med tiden tar sig igenom dåliga kläder, vilket var exakt vad jag optimistiskt valt till 
mundering. När radarbilden visade på fortsatt nederbörd den närmsta timmen fick det bli att 
svänga hem och torka jackan. Vid min återkomst hade mina mer uthärdande lagkamrater 
spejat en skäggdopping. 
 
Det goda sällskapet blev kanske dagens största kryss, men när det svartnade på horisonten 



räckte inte ens lagandan. Snabbt rullade kallfronten in och vinden, regnet och mörkret 
schasade iväg oss. Vi hade precis kommit upp i det inte alltför imponerande 40 arter - jag 
tror det var en gråtrut (vi hade gäckats hela morgonen av en ungtrut i diset 1,5 km bort) - 
och gratulerade oss själva till det nya (tillika första och enda) rekordet för Eksågstornet i 
Fågeltornskampen! 
 
Simon 



 
Simon  

Foto: Kjell Ericsson 



 
Petter  

Foto: Kjell Ericsson 

 
 



Backsvalornas kvällsutflykt 2022-
05-05 

 
Backsvalorna vid Ekeby våtmark: 

Gunilla Oleniusson 
På kvällen 5 maj besökte 7 Backsvalor + en gäst Ekeby våtmark i Eskilstuna. 
Gunilla Oleniusson var vår ledare för besöket. 
Den fina dagen hade övergått i blåst och svalare väder när vi vid 18-tiden tog 
plats mellan bassäng 1 och 2. 
En trevlig herre upplyste oss om att bassängen hade tömts för ett par år sedan 
varför bottenslammet rörts om och nu bildade en härlig flytande geggig 
strandzon, bra för födosökande vadare. Utöver ” de vanliga” såg vi några arter 
som vi inte ser så ofta – Mindre och större strandpipare, skedänder, 
snatteränder, grönbena och gulärlor. 
 
 
I luften flög ett par svart- och vitglänsande fåglar; dvärgmås – där vi tydligt såg 
dess svarta undersida. En fiskgjuse och brun kärrhök kom också förbi och letade 
föda. På hemvägen tog några av oss en sväng ner till Sörfjärden och 



Rördrommens fältstation. Där avslutade vi den trevliga utflykten med rördrom 
som tutade och trastsångare som kommit ända från Afrika för att vi skulle få 
höra den kraxiga, gnälliga sången. 
 
//Ewa 
 
 

Daglediga 2022-05-02 med ett lite 
annorlunda inslag 
Majs upplaga av ”Daglediga” fick en liten annorlunda inledning. Vår nyblivne 
kassör, Ewa Lundgren, hade fått kontakt med LSS Daglig verksamhet i Fårhuset. 
De tillverkade fågelholkar av kasserat virke i olika tappningar – lastpallar, 
embalagelådor mm. Holkarna gjordes i olika storlekar för olika typer av tänkta 
hyresgäster. Efter samling vid Ugglans träd som vanligt – 16 förväntansfulla 
SOK:are hade hörsammat ”kallelsen” – åkte vi upp till Fårhuset, där vi togs emot 
av handledare Sisko Hirvi. Hon berättade om verksamheten och presenterade 
Daniel Sörensen, som var den drivande och kunnige i holkbygget. Han visade oss 
olika holkars utförande och vem som kunde tänkas sätta bo i dem. Det var stora 
holkar för knipor och ugglor, lite mindre för starar och små för t ex blåmes. Ett 
ovanligare utförande har holken för trädkrypare. Den har en triangulär 
planlösning med ett ingångshål på sidan. Den häckar vanligtvis bakom stora 
barkflagor och skador på träden. Daniel visade upp en gedigen kunskap om 
fågelhäckning. Efter denna förevisning gick vi ut på den s k ”Fågelholksstigen”, 
som passerar den ganska nya branddammen i området. Här kunde vi notera att 
svarthakedoppingen var åter även i år. Både hona och hane. Lokalen var den 
enda under 2021 med observerad svarthakedopping i kommunen. 
Fågelholksstigen går upp mot gamla torpet Finninge och det nya 
bostadsområdet. Många holkar var uppsatta och hade under 2021 haft många 
häckande fåglar och arter. Daniel berättade entusiastiskt om detta lyckade 
holkprojekt. Vandringen avslutades vid Fårhuset med kaffe och kaka och Sisko 
och Daniel var intresserade att följa med ut på våra utflykter med daglediga. Vi 
tackade Ewa, Sisko och Daniel för denna uppvisning. Noterade arter som vi såg 
var bl a svartvit flugsnappare, gröngöling, sothöna och nötväcka.  
 
Nu styrde vi kosan till Edeby våtmark där bl a stenskvätta, havsörn, trana, 
sångsvan, kricka och snatterand kunde tillföras i anteckningsboken. Efter en 
fikapaus blev det allmänna önskemålet att åka upp till Jättne. Sagt och gjort. 
Jättne nästa! Här tillfördes till dagsskörden bl a följande arter: brun kärrhök, 
brunand, ormvråk, smådopping och sångsvan. 



 
På hemvägen stannade vi, som vanligt vid Lötfälten. Man vet aldrig vad som 
döljer sig bland tiltorna. Snatterand och brushane kunde vi glädjas åt. Dagen gav 
27 arter. 
/Leif Ekblom 

  
Daniel Sörensen med holkar   Holkar på plats 
Foto: Leif Ekblom 
 

 

  



Första utflykten för Backsvalorna 
22-03-13 
Tolv Backsvalor möttes vid Ugglans träd i Nabbviken, Strängnäs för vidare färd mot dagens 
mål som var Fågelsången i Mariefred! 
 
Vädret var soligt, temperaturen behaglig  och det var nästan vindstilla. 
 
Rödhaken sjöng vid vårt första stopp som var Reningsverksdiket och även gärdsmygens sång 
hördes då och då! En hane sävsparv visade upp sig en kort stund! Ett par sothönor hade anlänt 
till dammarna och där fanns även grågäss bland gräsänderna! Ett tiotal knipor sågs och några 
av hanarna bråkade om honorna.  
 
Vår i luften! 
 
Ute i Ulfhällsviken var det delvis öppet vatten och där sågs en hane Salskrake simma i en 
flock med Storskrakar! En havsörn flög över viken. En mäktig syn! Till vår stora glädje dök 
även pilgrimsfalken upp! Den flög över våra huvuden i riktning mot silon där den observerats 
vid ett flertal tillfällen! 
 
På väg mot nästa stopp som var Gorsingeholm passerade vi silon! Och mycket riktigt där satt 
nu pilgrimsfalken och spanade! 
Ute på Gorsingeholmsfälten var det gott om gäss. Mestadels grågäss och några kanadagäss! 
Men även 8 bläsgäss betade bland grågässen! Sånglärkorna sjöng ute på fälten och vi kunde 
se enstaka födosökande starar samt en och annan tofsvipa också!  
 
Vid Fågelsången i Mariefred kunde vi äntligen avnjuta vår medhavda matsäck! Större 
hackspett trummade, gröngölingen ropade till och gärdsmygen sjöng sporadiskt! Och 
trädkryparen som födosökte på träden intill oss undersökte också springorna och lösa flak i 
barken! Dags att hitta någonstans att boa! 
 
En härlig dag i trevligt sällskap och med många fina fågelupplevelser! 
 

Text & Bilder: 
Elisabeth Byskata-Evjen 

 



 
Pilgrimsfalk: 

Gunnar Holhut 

 



 
 

Ugglelyssning med HOF 2022-03-05 
Vid MacDonalds parkering i Strängnäs möttes ett gäng förväntansfulla SOK-are 
en stilla eftermiddag den 5 mars. I gemensam bilkaravan bar det iväg till Köping 
där Daniel och Mikke från Hedströmsdalens Ornitologiska Förening (HOF) mötte 
upp oss.  
 
Det var nästintill vindstilla.  
 
Vid första stoppet var det fortfarande ljust. I förhoppningen av att få syn på eller 
åtminstone höra en sparvuggla så hörde vi, trots att lockläte visslades, inget mer 
än sångsvanar på långt håll. 
 
Vid nästa stopp hördes en berguv på avstånd. Intensivt hoande och med en 
sådan ljudnivå så att alla i gruppen kunde höra den. Färden gick vidare på 
slingrande vägar med omväxlande öppna fält, skog och hyggen. Vi stannade vid 
en gård och Daniel började vissla på kattuggla. Då hördes Kattuggla hane hoa, 
kattuggla hona tigga och en kattuggla gjorde en xylofondrill. Det var mäktigt då 
det var ett nytt kattuglleläte för många av oss.  
 
Vi såg över skogen ett konstigt sken som tonade upp sig och där var det, 
norrskenet!! Vilken magnifik tavla som ömsom var i vit, ömsom grön och lite mot 
det rosa hållet. Det var som om någon målade himlen medan vi stod och såg på.  
 
Magiskt! 



 
Kvällen avslutades med en hoande pärluggla, vilket gav triss i ugglor. 
 

Text: Maria Barkell 
 

 
Bild: Daniel Brehmer 

 

Örnräkning 5 mars 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Under årets örnräkning bemannades 89 platser längs Mälaren och Hjälmaren 
samt i västra delen av Örebro län. Totalt observerades 155 havsörnar och 5 
kungsörnar. Läs mer om Örnräkningen här: 
http://rordrommen.nu/djur/faglar/ornrakningar/ornrakning-5-mars-2022/ 
 

Rapport från Kalkudden 
En av de 13 obsplatserna i Strängnäs kommun var ute på piren vid Tegelbadet, 
Kalkudden Mariefred. 



Klart, soligt och i stort sett vindstilla väder med lagom temperatur gjorde dagen 
njutbar.  
Många långfärdsåkare passerade ute på blankisen, några stannade till och 
ställde frågor. Det fanns gott om örnar, de flesta sågs på ganska långt håll, några 
lite närmare. 
Som mest hade vi 7 havsörnar samtidigt.  
Vi som höll koll från Kalkudden var Ewa L, Gunhild W, Janne G och undertecknad. 
 

/Gunilla O 
 

 
 

 
Bild: 

Janne G 



EKO-skådar dagbok! 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………....
........................................................................................................................................... 
Vill du också synas här med dina upplevelser under EKO-skådning i Strängnäs kommun? 
Skicka ett mail till: maria@strangnasornitologerna.se 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………....
........................................................................................................................................... 

EKO-Skådardagbok juni 
15 juni 2022 
Det har inte blivit någon EKO-skådning för mig sedan början av maj. Jag har haft semester.  
Jag firade de första dagarna av min semester på Öland och sedan i stugan (Västmanland).  
 
Idag var det dags för en Cykeltur till Mariefreds badplats och hem igen via Gripsholms 
hjorthage. 
 
Det är rätt lugnt i fågelmarkerna nu. Människorna myllrar ut i skog och mark vilket gör att 
småfåglarna är tysta eller så har fåglarna ägg/ungar. 
 
Jag fyllde i vårt gemensamma Excelldokument… Törnsångare och ärtsångare blev nya kryss 
för mig och gjorde så jag kunde nå 90 EkO-kryss. Bra!  
 
Jag såg då att fyra personer kommit över 100 EKO-kryss.  
Leder gör Markku K med sina 113 EKO-kryss. 
Totalt har vi tillsammans EKO-kryssat 139 arter från 1/1-31/5. 
 
Riktigt bra jobbat! 
 

Foto & Text 
Maria Barkell 

 



 

EKO-Skådartur i sköna Mariefred 
6 maj 2022 

 
 
Idag slutade jag jobbet tidigare och bar mig ut på en skön cykeltur med målet att få ihop 
några EKO-arter. Jag kom inte långt förens det första krysset kunde skådas.. En råka som 
födosökte vid Trekanten i Mariefred tillsammans med tamduvor och kajor.  
 
Vid Gripsholms slott kunde strandskata och fisktärna skådas.  
 
Jag försökte leta efter mandarinanden som setts i flertalet dagar, men den hade nog styrt sin 
kos någon annan stans.  
 

 
 
Jag tog en ”drickapaus” och middag vid Slottspaviljongen och där sjöng en svartvit 
flugsnappare.  
 



På vägen hem blev det en tur genom Hjorthagen, där sjöng en lövsångare och svartvit 
flugsnappare ikapp.   
 
Det var en skön cykeltur som avslutades med buskskvätta i Marielundsviken vid Ubåtens 
badplats. 
 
Nu börjar det bli härligt väder för EKO-skådning! 
 
 

Maria Barkell 
(För fler bilder klicka här…) 

Cykelutflykt EKO 
22 mars 2022 

 
 

Cykeldäcken var pumpade, rejäl matsäck hade vi i cykelväskan och tuben var ”isärplockad” 
och fastsatt på cykeln och i cykelkorgen. Bengt och jag startade cykelturen hemifrån klockan 
10:00 med handjagarna runt halsen. Solen sken och vi trampade tappert, backe upp och 
backe ner, Sandavägen och gamla 55:an, mot Strängnäs. 
 
Första stopp blev Tosteröbron. Skäggdoppingar, ganska nytillkomna efter vintern, sökte mat. 



En skrattmås seglade runt i solskenet. Sothönorna höll till i vasskanten. 
 
Vidare till Ångbåtsbron för en första fikapaus och uppriggning av tuben. Storskrakar 
födosökte en bit ut, skäggdoppingar igen. En bra bit ut, i det glittrande motsolsljuset, några 
obestämbara (för oss) vitfåglar. En havsörn seglade förbi och några storskarvar var 
parkerade i träd på en av de små holmarna. Gräsänder i vattnet på närmare håll. På 
Europaskolans tak landade några tamduvor. 
 
Packade ihop tuben och svängde ner mot Nabbviken, där vi såg två lugnt simmande 
kanadagäss. Vidare mot Reningsverket. Massor av skrattmåsar ute vid iskanten, i dammarna 
bl.a. några par av knipa, i reningsverksdiket en vackert sjungande gärdsmyg.  
 

 
 
Mellan Silon och Gorsingeholm såg vi en fjällvråk, förbiflygande. Väl vid Gorsingeholm, ett 
trevligt möte och pratstund med Beje, som också var ute på cykelskådartur! Kul! Två 
ormvråkar seglade över våra huvuden mot den blåaste blå himmel. 
 
Det blev en lång fin kombinerad lunchrast/skådarstund strax bakom infiltrationsdammarna, 
med utsikt över åkrarna. Där kunde vi njuta av sånglärka, bläsgäss, grågäss, tofsvipa, 
gråhäger, kricka, sävsparv (två i par, kanske de som brukar häcka där?), starar i massor, 
likaså mängder av kajor. 
 
På tillbakaväg stopp vid Ulfhällskiosken för inhandling av förnödenheter (Kexchoklad). Fika 
och skådarrast nere i Nabbviken. Tuben riggades upp för 4:de gången, efter att jag i 



handkikaren sett något svartvingat, och jag kunde nu se att det var en havstrut på iskanten, 
tillsammans med andra trutar och måsar. 
 
Hemfärden gick i motvindens tecken. Alltså rent bokstavligt. Det hade verkligen börjat blåsa 
ordentligt.  
 
Väl hemma i Sanda var vi bra möra och trötta i kroppen, men jättenöjda med denna 
underbart sköna och roliga skådardag, som gav oss rätt många nya EKO-kryss. 
 
 

Susanne Lindqvist Larsson 
 

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

På EKO-spaning i Strängnäs 
7 Februari 2022 
På EKO-spaning i Strängnäs, vid Skogskullens lekpark. Trevligt möte med okänd katt!  
Vi delade både parkbänk och samma intresse! Dagens EKO-kryss från parkbänken var stort!  
En ung havsörn seglade över våra huvuden! 
Alltid en lika mäktig upplevelse att få se en havsörn! 
 

 
 
 

Text & Bild: 
Elisabeth Byskata-Evjen 

 



På EKO-skådning i Mariefred 
Januari 2022 
Januari är äntligen här och en ny EKO-skådning har startat i SOK, denna gång kör vi hela året. 
Vi är 10 som deltar. Jag är en av deltagarna och även administratör. 
 
Det är så fridfullt och enkelt att vandra omkring i naturen med kikare och kamera. Min EKO-
skådning utgår ifrån Marielundsviken i Mariefred. Nu under vintern blir det långa 
promenader men så snart våren är här finns chans för långa cykelutflykter då även tuben kan 
hänga med.  
 

 
 
 
Text & Bild: 
Maria Barkell 
 

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



Fågelår & konsten att fotografera - 
Joakim Ed 
Föredrag i fågelfotografering! 

 
Skärsnäppa, Morup. 
Foto: Joakim Ed 
 
Fredagen den 4 februari höll Joakim Ed ett lunchföredrag 12-13:00 på Scenen i Multeum i 
Strängnäs. Biljetterna var slutsålda. I publiken satt några SOK:are och vi kunde följa Joakims 
resa under ett år med kameran som bästa vän. Det är en konst att fotografera fåglar, men med 
tålamod och lite tips från Joakim så var föredraget extra intressant. Jag tror och förhoppningen 
är att vi kommer att höra mer från Joakim Ed framöver. Gå gärna in på hans hemsida 
”Vingslag” och kika! 
 

Text: 
Maria Barkell 

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

 

Utställningen ”Stenen” 
Joakim Ed har sedan i december 2022 haft utställning på Multeum i Strängnäs och Lördagen 
5:e februari var sista chansen att se utställningen. Det var en underbar samling av fågelarter 



från Hallandskusten. Utställningen hette Stenen. 
 
Klicka här för mer information om Jocke Ed. 
 

Text & Utställningsbilder: 
Maria Barkell 

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

 

 



 

 



 
 
 
 

SOK:s EKO-skådartävling 2022 
EKO-skåda med SOK 1/1 kl. 00:00 – 31/12 kl. 23:59  
 
SOK vill fortsätta att medverka till att stimulera till mer EKO-skådning i Strängnäs kommun 
och samtidigt minska utsläpp från bilar. Dessutom är EKO-skådning jättebra för hälsan, sägs 
det.  
 
Krav:  
Medlem i SOK 
Tillgång till en mejladress.  
Konto på Artportalen.se 
 
Tillåtna transportmedel:  
Fötterna, cykel, häst, kanot/kajak, skidor, inlines, skateboard, paddla, rullstol (& Permobil) 
osv. så länge den inte har någon motor.  
 
Icke tillåtna transportmedel:  
Elcykel, Elmoped, Elbil, Hybridbil, kommunala färdmedel  
 
Regler:  



Du tar det tillåtna transportmedlet från hemmet eller sommarstugan om du så önskar. Bor du i 
Strängnäs kommun är det från hemmet du tar dig. Bor du inte i Strängnäs kommun kan du ta 
dig från sommarstugan, om den är placerad i eller i närheten av Strängnäs kommun. Du får 
räkna de arter som du ser eller hör under tiden du EKO-skådar i Strängnäs kommun. För att 
arten ska räknas skall den även registreras in i Artportalen.se  
 
EKO-Skådarinloggning via SOK:s hemsida - Startsida 
Alla som anmäler sig till SOK:s EKO-skådartävling erhåller ett användarnamn och lösenord 
till EKO-skådarinloggningen (på startsidan) där mer information om tävlingen och 
registrerings-filen av era EKO-arter finns. 
 
Registrering av sedda EKO-arter 
Registrering av dina sedda EKO-arter gör du själv via en länk på hemsidan, helst en gång i 
månaden och allra helt senast den 7:e varje månad. Detta för att vi som EKO-skådar ska 
kunna följa hur det går. (Går det av någon anledning inte att fylla i dokumentet så går det bra 
att skicka arterna i bokstavsordning till ansvarig för tävlingen absolut senast 7:e varje 
månad). 
 
Resultat:  
Resultatet redovisas via Registrerings-filen via EKO-skådarinloggningen senast i slutet på 
varje månad och slutgiltigt resultat lämnas in senast 7/1 - 2023. 
 
Anmälan & Registrering 
Anmäl dig till tävlingen genom att skicka ett mail till Maria 
Barkell, maria@strangnasornitologerna.se.  
Du får då mer information om hur du registrerar dig. 



 



 



 
 
 
 

SOK:s Artrally lördagen 19 februari 
2022  
I går 19/2 2022 avgjordes SOK:s Artrally 2022. Tre EKO-lag och två personbilslag startade 
på valfri plats i Strängnäs komun kl 08:00. På natten till tävlingsdagen hade ett snöoväder 
dragit in över kommunen, till deltagarnas förtret. Men det finns inget dåligt väder för en 
fågelskådare och kl 12:00 sprack molntäcket upp och det blev en solig skådardag.  
 
15:00 var det dags att avsluta tävlingen och därefter skickades resultatet in till administratören 
för sammanställning.  
 
Det blev jämnt!  
Bra jobbat alla! 
 
Vinnarna i EKO-gruppen blev:  
Team Gesta, se resultatet här. 
 
Vinnarna i Personbilslaget blev:  
Team Pandions, se resultatet här. 



 
Reglerna har varit dessa! 
 
Prisutdelning kommer ske inom kort! 

 



Senast SOK:s Artrally gick av stapeln var 2020. 
 
Läs mer om hur tävlingen gick då, här. 

Team Gesta 
En liten rapport från lördagens Artrally, där Team Gesta (jag och Petter) startade kl 08:00 från 
mitt köksfönster.  
 
Vid ca 09:30 bestämde vi oss för att gå en runda på våra hemmamarker. Petter gick ut genom 
dörren och det första han får se är en duvhök som flög förbi på nära håll, men när jag kom ut 
var den förstås borta. Inget kryss där alltså! 
 
Efter att pulsat runt i snön i ca 2 och en halv timma började vi bli hungriga, så lite mat satt 
fint. Efter lunch så gick Petter ut före mig och där sitter en större hackspett, som vi saknade. 
Så åter igen höll vi på missa en art, jag han dock ut för att hinna se hacke sitta i vår lönn. 
 
På vägen ner till samhället hittade vi några arter och väl framme vid vattnet mellan bron och 
Östabadet hittade vi bland annat ett stort antal vigg. 
 
Sen började den "långa" vandringen hemåt.  
 
Klockan blev tre när vi just hade passerat macken och därmed var dagens tävling slut. 
 
Efter sju timmar och över en mils traskande kunde vi räkna ihop 34 arter som visade sig 
räckta till seger i EKO-klassen. 
 

 



 
 

 
Text och Bilder: 

Kjell Ericsson 

  



Eko-Strix 
Vi var tre i gruppen men en fick förhinder – ”så var vi bara två” – två noviser som traskade 
iväg vid 9-tiden. 
 
Vi tog de ”säkra korten” först; fågelmatningarna vid Nya södra kyrkogården, Bågskyttebanan 
och Gorsingelund. Vi prickade av de vanliga arterna och hade 15 arter på två timmar. 
 
Därefter gick vi i det soliga, fina, vita vintervädret till Reningsverksdiket. Tog först en sväng 
förbi vår ”kompis” i trädet – men där var ingen hemma. Så – lutade mot en sten i solskenet 
och till doften av avlopp – njöt vi av vårt kaffe med macka. Belöningen blev Kungsfiskare, 
Grågås, Gärdsmyg och Häger – så vi var nöjda. 
 
Vi fortsatte mot Nabbviken och såg en stor mörk klump på isen mot det öppna vattnet – och 
då lyfter Havsörnen och flyger en sväng mot oss och visar upp sig. Det tackade vi för. Vi 
fortsatte utefter stranden och fick ihop några arter till – men sen helt plötsligt fick vi ont om 
tid – så vi fick snabba oss på och kryssa genom gatorna upp mot Scoutstugan för att ta några 
”säkra kort” till – Gråsparv och Turkduva. 
 
På Järpstigen spanade vi på Grönsiskorna för kanske det kunde finnas någon Gråsiska bland 
dem – men tji och klockan slog 15:00.  
 
Tiden var ute – 30 arter – och vi gick hemmåt. Tre minuter över 3 skriker en Korp hånfullt åt 
oss – och vi landar hemma med 
ca 17 km och 21.000 steg plus skoskav resp. tåont. 
 
Men – vad vi har haft roligt och trevligt – trötta och nöjda. 
 
 

Text: Eko-Strix 

 
Turkduva från 2020 
Foto: Maria Barkell 



Team Pandions 
Tre skådare samlades vid Norra Edeby för Artrally med start 08:00. Här fanns hela 16 arter att 
få in denna snöbeklädda februaridag. Roligast var en trummande mindre hackspett och en 
sjungande dubbeltrast. En ekorre ville vara med på fågelbordet och jagades bort ideligen i 
förhoppningen att fåglar skulle våga sig ner från omkringliggande trädkronor. Vi hade fullt 
sjå. En av oss hörde här gråsiska förbiflygande men vi andra inte kunde sätta den säkert så 
den gick vi bet på. 
 
Efter Norra Edeby tog vi en sväng till ett is beklätt Saralund vid Svedäng, i förhoppningen att 
kunna vissla in en sparvuggla som en månad tidigare hade varit vid platsen, men tji fick vi. 
Här fick vi i stället förbiflygande gråsiska (som vi nu kunde kryssa), korp och ormvråk. 
 
Vid Igelshäll kunde vi se långt över vattnet med våra tubkikare och få in både gråtrut och 
havsörn. En dubbeltrast flög förbi, lika så två kajor. I granskogen kunde kungsfågel och 
stjärtmes kryssas. En av oss såg även trädkrypare men den gömde sig för oss andra.  
 
Till Lagnö vi for för att vissla på sparvuggla på nytt utan resultat (vi fick ge upp den). Dock 
fanns här björktrast, gråsparv och fjällvråk förutom de arter som vi redan hade kryssat. 
 
Det bar sedan i väg till Strängnäs vid Abborrberget satt en tamduva på ett villatak och gräsand 
samt storskrake simmade kring Ångbåtsbron. Vid Nabbviken stannade vi och kunde här 
kryssa steglits, grönfink och havstrut. 
 
Scoutvägen gav efter lite tur 3 turkduvor i en tall och vid Bågskyttebanan fick vi tre nya arter, 
nämligen pilfink, bofink och bergfink.  
 
Vid Reningsverket träffade vi Eko-Strix. De hade gått långt i sin kryssning av Eko-arter i 
artrallyt. Vi kunde gemensamt se en gråhäger och grågås flyga förbi ovan våra huvuden.  
En av oss i Team Pandions fick i ögonvrån se kungsfiskar’n men inte de andra. En rödhake 
och knipa fick vi se med några sekunders marginal innan vi bar oss vidare till Lötfälten, via 
Silon. Vid Lötfälten kunde vi med våra tubkikare skåda fasan och ringduva på mycket långt 
avstånd.  
 
Till Gesta gård kom vi först 14:20 och trodde först vi skulle bli lottlösa men vips som det var 
fick vi se ett gäng sidensvansar och 14:58 en stenknäck i en björktopp. 15:00 ringde klockan 
och Artrallyt var över. 
 
45 arter räckte till seger i SOK:s Artrally 2022 
 
Det här var kul! 
 
 

/Maria B, Ann-Marie T och Daniel B 



 



 
Vinterbild och talgoxe 

Foto: Ann-Marie Thorstenson 

Birds for fun 
Ett litet sammandrag från Artrally-laget ”Birds for fun” 
Vi startade dagen kl 9 vid Susannes fågelmatning. Efter en natt med snöfall och lite kyla, var 
fåglarna inte nödbedda utan många arter samlades i ganska stora antal för att inta sin frukost. 
Just denna dag var också hela Sanda ”invaderad” av en inte oansenlig mängd domherrar. 
Fantastiskt att se och höra så många. Vi 
uppskattade dem till ett 50-tal som flög runt i flockar, samt försåg sig på fågelmatningen. Vi 
kunde stå en bit ifrån och njuta av och kryssa många andra arter, som tex bergfink, grönsiska, 
gråsparv, gulsparv, talgoxe, blåmes och grönfink, för att nämna några. I ett träd kurade en 
björktrast och det trogna kajparet satt så där nära varandra som de brukar, i ett träd en bit bort. 
Vi fick en härlig start på en dag full av fågelglädje! 
 
Efter någon timme knallade vi ner mot båthamnen och kunde konstatera att det fanns ett långt 
stråk öppet vatten i Strängnäsfjärden, i närheten av Sanda holme. Ett 30-tal gräsänder höll till 
vid iskanten och två storskrakar födosökte. 
 
Vi vandrade en bit in på en fin stig med mycket vegetation och ett vattendrag. Där hade vi 
turen att bl.a. se tre gråsiskor, en art svår att hitta denna vinter. 
 
Förmiddagen gick fort. Vi fick många kryss och fina njutbara obsar. Vädret blev bara skönare 
och skönare. Vi kände dock att vi borde ta en lunchrast innan eftermiddagens långa promenad 



i delar av Sanda som bl.a. bjuder på mer skogsbiotop. 
 
Ekopromenaden fortsatte i Sandas mer höglänta delar, bl a längs vår ”korunda”, välkänd 
sedan lappugglornas besök för tio år sedan. Lockande korsnäbb och tofsmes, en varnande 
rödhake och tre födosökande kungsfåglar med flera arter kunde noteras.  
 
Tre korpar och en sparvhök flög förbi och när vi gått ”varvet 
runt” och närmade oss sjön igen flög så äntligen Sandas stationära gröngöling ropande förbi. 
 
Trötta men nöjda med dagens 31 EKO-arter i vackert vinterväder avslutade vi vårt artletande 
prick kl 15. 
 
 

//Susanne och Gunilla 

 
. 

Foto: Gunilla Oleniusson 
 
 

  



Nyårsdagsskådning 2022-01-01 

 
Kattuggla vid Reningsverket. 
Foto: Beje Aronsson 
 
Första januari dök upp även i år och det innebar samling kl 0930 vid Ugglans träd.  
 
Vi var åtta tappra SOK:are som hade trasslat oss ur sänghalmen och hängt handjagaren runt 
halsen samt en rygga med fika.  



 
Vår första obs blev en förbiflygande kråka innan vi ställde kosan till Bågskyttebanan. Det är 
lite stiltje på fågelfronten. Få individer och färre arter än vad vi är vana vid. Vad kunde vi 
pricka av? Jo, talgoxe och blåmes naturligtvis, som dominerar vid matningen. Ett par 
bergfinkar, entita, nötväcka, koltrast, ett 25-tal grönsiskor, svartmes, fasan, kaja och större 
hackspett.  
 
Nästa anhalt blev Södra kyrkogårdens expedition och deras matning. Tillskott till den nya 
årslistan blev skata, stenknäck, grönfink och pilfink. 
 
Vi åkte sedan till Scoutgården där det tidigare år vistats turkduvor, men det var ingen hemma. 
Däremot ca 50 tamduvor.  
 
Vi fortsatte mot Reningsverket. På vägen dit prickade vi av ca 25 sidensvansar och 15-tal 
björktrastar på Bondegatan vid Vasaskolan. Nere vid Reningsverksdammarna fanns bara ca 
100 gräsänder – ingen vigg eller knipa. En liten köttbulle for omkring i vassen – gärdsmygen.  
 
I Husvagnsdiket stod en gråhäger och väntade på påfyllning i magen. Vid Reningsverket satt 
åter en kattuggla i sitt träd. Det är flera år sedan den satt där. En forsärla flög över 
anläggningen på ett typiskt ärlevis. Några domherrar passerade och en rödhake födosökte i 
kanten av Ulfhällsparken.  
 
Vid silon – ingen pille, men ett antal gulsparvar och på en stolpe vid ladugården satt en 
ormvråk på span. Ingen fjällvråk 
på fälten.  
 
Avslutningsvis inmundigade vi vår medhavda fika vid Gorsingelund där vi fick det sista 
krysset – en korp. 
Summa summarum av årets inledande sammankomst blev 29 arter. 
 
Vi kunde också njuta av ett bra väder med ett par 
grader kallt. 
 
 

/Leif Ekblom 
 
 
 

Fotoutställning på Multeum 



 
Skärfläcka 
Foto: Jocke Ed 
 
Lördagen den 4 december var det vernissage på Multeum med foton tagna av 
Jocke Ed. Jocke är uppvuxen i Strängnäs men bor numera på Västkusten. Han var 
med och startade SOK 1991-04-26. Utställningen går under namnet ”Stenen – 
Fågelfotografier under ett år” och avser den stora stenen ”Glommens sten” vid 
Glommens hamn mellan Varberg och Falkenberg. Detta är en lokal som vi 
SOK:are är välbekanta med från våra höstresor till Halland. Han har en fastighet 
vid Lynga, som ligger norr om Glommen vid havet. Fotona är tagna i detta 
område – Glommen, Morups tånge samt Munkagårdsfloen - och är i huvudsak 
tagna på fåglar i och nära vatten. Exempel på arter är ejder, gravand, kricka, 
skärfläcka (häckande i Munkagårdsfloen), rödbena, fjällpipare, kärrsnäppa, 
sandlöpare, kustsnäppa, skedstork, havsörn, kungsörn, hökuggla, svarthakad 
buskskvätta och skäggmes. Min favorit är nog fotot på skärfläckan.  
 
Så här skriver Jocke på sin hemsida: 
 
”Jag tycker nog skärfläckan är en av de vackraste fåglarna vi har i vår svenska 
fauna. Det grafiskt svart-vita, den uppåtböjd näbben och sättet den sveper vattenytan 
efter föda understryker alla dess underbara framtoning. Här i Halland är vi lycklig 
lottade som har skärfläckorna som häckfågel. Någon kilometer öster om vårt hus 
ligger den nyligen restaurerade våtmarken Munkagårdsfloen. Här häckar ett 15 tal 
par och de har för vana att flyga ner till havet för att proviantera. De passerar då rakt 



över huset flera gånger om dagen hela sommaren. Jag stannar alltid upp, släpper 
tankarna på det jag håller på med, så fort jag hör fåglarnas ”plyt plyt”. 
Jag har även följt deras häckningsbestyr uppe i våtmarken och inte vet jag vilka 
svårigheter de står inför, men så här som en utomstående betraktare kan jag nog 
tycka att skärfläckorna är ganska usla föräldrar. Många häckningar misslyckas och 
många ungar dör under de första veckorna. En egenhet de har är att placeras boet 
precis i vattenbrynet. När sedan kraftiga regn kommer svämmas det över och 
överges. Som alla vadarfåglar söker ungarna tidigt mat själva. Här lämnas ungarna 
ofta ensamma och i somras såg jag vid två tillfällen kråkor som relativt ”enkelt” 
plockade åt sig ungar. Nej, ni skärfläckor. Ni får skärpa er och ta barnuppfödandet 
på större allvar annars kommer det gå utför med er art!” (Jocke Ed) 
 
Vernissagen var välbesökt med bl a många SOK:are. Jocke kommer att 
återkomma den 4 februari och hålla en föreläsning på Multeum om bl a 
fågelfotografering. Som kuriosa kan jag berätta att Björn Carlsson och Jocke 
ringde mig ganska många 
gånger i slutet på 70-talet och ville att jag skulle köra ut på exkursioner i 
kommunen. De var fortfarande tonåringar och ännu utan körkort. Det var 
trevliga utflykter med kunniga och intresserade ungdomar. Tiden går! 
 
Passa på att besöka Multeum och njut av vackra bilder fram till 5 februari. Du 
kan även besöka Jockes hemsida www.joakimed.se. 
 
 

/Leif Ekblom 
 
 
 

 
 
 
 


