
1

Roslagens Ornitologiska Förening

ROSKARLEN
2012 Årgång 34

Roslagens Ornitologiska Förening



2

Roskarlen
Årgång 34 2012
Roskarlen ges ut av Roslagens Ornitologiska Förening (ROF) och kommer ut med ett 
huvud nummer per år, samt tre ytterligare utskick.

 Redaktion    Adress
 Magnus Bladlund    Roskarlen 
 Kristina Ottander    c/o Granberg 
 Lennart Larsson    Näckrosvägen 6
      761 51 Norrtälje
    
Copyright: Roskarlen, samt respektive illustratör eller fotograf.

Roslagens Ornitologiska Förening organisationsnummer 802 415-8175
(ROF) är en ideell förening verksam inom Norrtälje kommun, vars främsta syfte är att verka 
för och sprida information om fågelforskning, fågelskydd och naturvård. 

Styrelse 2012: 
Ordförande  Tobias Nilsson 0709 - 99 63 25  tobias@thatswe.com
Sekreterare Magnus Bladlund 0176 - 104 49 magnusbladlund@tele2.se
Kassör Bo Granberg 0176 - 139 71 bosse.granberg@gmail.com
Ledamot Bill Douhan  018  - 38 70 89 bill.douhan@lm.se
Ledamot Kristoffer  Stighäll 0176 - 107 18 k.stighall@gmail.com
Ledamot Kristina Ottander 0176 - 22 93 77 kristina.ottander@norrtalje.se
Ledamot Micael Söderman  0176-149 59  micael.soderman@live.se
Suppleant Yvonne Larsson 0176 - 22 34 53  yleyle@live.se
Suppleant Ingrid Ehnström  0733-94 10 87  ingrid.ehnstrom@gmail.com
 
Valberedning   Hemsida
Krister Stighäll (sammankallande) 0176-181 17 http://www.rofnet.se
Roine Karlsson, suppleant  Mailadress
   roskarlen@gmail.com

Medlemskap i ROF  Bankgiro 5788-6426
Medlemskap 2013 (inkl. skriften) 150 kr
Juniormedlem (under 18 år)   50 kr
Familjemedlem (ingen skrift)   50 kr
Enbart skriften   60 kr 

 

Adress: Roslagens Ornitologiska Förening, c/o Granberg, 
Näckrosvägen 6, 761 51 Norrtälje 

Tack till alla fotografer och artikelförfattare som bidragit med material till skriften.

Omslagsbilderna på svarthakedopping och vigg är tagna av Roine Karlsson



3

Foto: Roine Karlsson

Att som liten fågelklubb lyckas med att på-
verka utvecklingen i naturen är inte alltid det 
lättaste. Det handlar om att ta vara på alla 
ideella resurser och samla så mycket kunskap 
det går, för att sedan sprida denna kunskap 
på effektivast tänkbara sätt. Vi vill så klart få 
mycket gjort, men för att uppnå resultat krävs 
det att vi fokuserar på uppgifter som fören-
ingen kan och bör hantera. Den senaste tiden 
har just den här sortens frågor diskuterats på 
styrelsens möten. Diskussionerna har skapat 
en kreativ atmosfär, och nya projekt ser ut att 
kunna ta form. Vi är alla överens om att vi be-
höver se efter det kanske käraste vi har i den-
na kommun, nämligen skärgården. Det finns 
nya oroande populationstrender bland våra 
kustfågelarter. Skälet till detta kan vara Öst-
ersjöns status, men det kan också vara lokal 

påverkan. Vi behöver lära oss mer, och verka 
på den nivå där våra resurser kan göra skill-
nad. Vi behöver också samverka med andra 
organisationer för att nå dit vi verkligen vill. 

Ibland är det svårt att acceptera utvecklingen, 
som t.ex. den hos vår ejder, vars population 
just nu är i fritt fall. Då gäller det att sitta ner 
i båten, lita på vår kompetens och tålmodigt 
arbeta med de uppgifter som vi är mest läm-
pade för. För samtidigt som vi bara är en liten 
fågelklubb, så har vi en unik insyn i vad som 
pågår i vår skärgård. När det gäller dess fåglar 
kan vissa av oss den bättre än någon annan, 
och det är upp till oss skapa förutsättningar för 
en kust fylld av fågelliv.

Tobias Nilsson, ordförande

Kan vi påverka?
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Bill Douhan 

Efter många höstars ringmärkning på Svens-
ka Högarna kan man kanske tycka att en viss 
mättnad inför nästföljande års start av verk-
samheten borde infinna sig, men det var med 
samma förväntan som tidigare vi åter, denna 
gång den 17 september, anlände till Storön. 
Som vanligt var det säkra kort ur tidigare hös-
tars personalstyrka, som visste var näten skul-
le placeras enligt sedan länge bestämda vanor, 
som omedelbart inledde den tidskrävande och 
något tråkiga sysslan med att få näten på plats. 
Utöver nät lades även spänger ut där så be-
hövdes för att vi lättare skulle kunna ta oss 
fram där vatten efter sommarens regn fanns 
kvar vid flera nätplatser.

Nåväl; när alla nät och spänger kommit på 
plats kunde ringmärkningen starta med full 
kapacitet, d.v.s. alla 16 fångstnät var möjliga 
att använda. Rutinerna vid ringmärkningen 
var desamma som tidigare höstar vilket inne-
bar att näten var i bruk från före gryningen 
till åtminstone mitt på dagen, men även där-
efter så länge det var värt besväret. Regn och 

hårda vindar omöjliggjorde ringmärkning un-
der fem dagar och under ytterligare ett antal 
dagar var vi tvungna att reducera antalet nät 
som var i bruk på grund av friska vindar. Att 
inte kunna ringmärka därför att vädret förhin-
drar detta är något som vi är vana vid, men 
detta skedde i större omfattning är vad som är 
normalt. Att vara tvungna att reducera antalet 
nät som är i användning därför att fångsten är 
större än vad vi hinner med att ta hand om är 
något frustrerande, särskilt efter ett flertal da-
gar med uselt med fågel i näten, men ger alltid 
en upplevelse utöver det vanliga. Det brukar 
ofta hända åtminstone någon gång varje höst, 
men inte denna gång. Det var endast en dag 
som tillgången på rastande fåglar var riktigt 
bra och det var den 2 oktober då 609 fåglar 
försågs med ring (460 rödhakar!).

Sammanfattningsvis kan sägas att vare sig 
vädret eller fåglarna var på vår sida denna 
höst. Verksamheten pågick som vanligt i fem 
veckor och dessa var som tidigare förlagda 
till perioden mitten av september till mitten/

Svenska Högarna 2011
Foto Roine Karlsson
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slutet av oktober, och antalet ringmärkta stan-
nade vid förhållandevis blygsamma 2 059 
fåglar. Under motsvarande period föregående 
år försågs 4 306 fåglar med ring, d.v.s. mer än 
dubbelt så många. Att antalet ringmärkta blev 
så få berodde delvis på ofördelaktigt väder, 
men av allt att döma även på att tillgången på 
fåglar var dålig denna höst. Särskilt svag var 
förekomsten av kungsfågel, den art vi normalt 
fångar flest av, med endast 330 ringmärkta 
(drygt en fjärdedel av fjolårets antal) vilket 
är ett av de sämsta resultaten hittills. Som 
en följd av detta hamnade den normalt stän-
dige tvåan, rödhaken, nu som säker etta med 
962 ringmärkta. Eftersom även tillgången på 
invasionsarter genomgående var svag kom 
taltrast, med 190 märkta, på tredje plats och 
därutöver var det bara en art som fångades i 
tresiffrigt antal; gråsiska 117. Även om fågel-
tillgången generellt är mager under en höst, 
brukar det ändå fångas några individer av ar-
ter som normalt inte brukar uppträda i landet, 
men även dessa lyste nästan utan undantag 
med sin frånvaro. Dylika inskränkte sig till 
vardera en av gräshoppsångare respektive 
taigasångare. Roligt var emellertid att mindre 
flugsnappare, efter fjolårets rekordmånga 27 
märkta, åter kunde uppvisa ett bra resultat 
med 20 ringförsedda.

Under hösten deltog följande personer i verk-
samheten (antal dagar inom parentes): Bill 
Douhan (21), Anders Eriksson (7), Tommy 
Eriksson (7), Lena Douhan Håkansson (4), 
Jonas Karlsson (14), Leo Larsson (7), Johan 
Miller (7), Helge Röttorp (7) och Åsa Stein-
holtz (7).

Verksamhetens förlopp 

Vi anlände till Storön mitt på dagen den 17 
september och inledde strax, i strålande som-
marväder, uppsättningen av våra nät. Värme 
och en hel del kvarstående vatten efter som-
marens regn i Stora dungen gjorde att vege-
tationen frodades och förekomsten av mygg 
var till insektsätarnas fördel. Som så ofta på 
eftermiddagen tycktes ön nästan tom på ras-

tande tättingar och nätuppsättningen kunde 
genomföras nästan helt utan störande (?) mo-
ment som fåglar i näten. Fångsten denna dag 
inskränkte sig till en rödhake, men vi kunde 
dock notera förekomst av bl.a. storspov, stör-
re hackspett, tre mindre flugsnappare och två 
tidiga talgoxar. I skymningen kunde vi nöjt 
konstatera att den gamla berguven fanns kvar 
då han lät sin stämma ljuda över ögruppen.

Som på alla öar längs ostkusten är det vindar 
från ostsektorn som besökande fågelskådare 
hoppas på. Redan under natten till nästa dag 
vred vinden över till sydost och under da-
gen vidare upp till ost. Förhoppningarna om 
många fåglar på ön uppfylldes delvis på så sätt 
att det var relativt många rödhakar som anlän-
de efter gryningen medan antalet kungsfåglar 
var få. Totalt under dagen märktes 131 fåglar, 
därav 98 rödhakar och 11 taltrastar. Även två 
mindre flugsnappare försågs med ring medan 
den taigasångare som fanns på ön, troligen ett 
resultat av vinden från öster, inte lät sig luras 
av näten. Tubspaning över havet gav bl.a. 60 
prutgäss och 42 bläsänder på sydsträck.

Vinden höll sig kring sydost även under nat-
ten till den 19:e, men tyvärr passerade det 
också regnskurar. Nederbörden upphörde så 
småningom och följdes under eftermiddagen 
av uppklarnade och vind vridande till sydväst. 
Betydligt sämre med fågel på ön denna dag 
och bara tolv fåglar ringmärktes efter det att 
regnet upphört. En taigasångare på ön även 
denna dag, troligen samma som under går-
dagen, men inte heller nu kunde den fångas. 
Spaning över havet gav inte så mycket, men 
ytterligare 21 prutgäss och 150 bläsänder mot 
syd registrerades. Sju arter rovfåglar sågs un-
der dagen, bl.a. en relativt sen ungfågel av 
brun kärrhök samt vardera tre blå kärrhökar, 
ormvråkar samt tornfalkar.

Trots nu måttliga vindar från sydväst fångades 
nästan fyra gånger så många fåglar (46) näst-
följande dag, men ingenting utöver det allra 
vanligaste. Fortsatt varmt och dåligt sträck. 
Den unga bruna kärrhöken var kvar medan 
en ungfågel lärkfalk var ny. Höstens första 
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dvärgmås och en gluttsnäppa sågs också. Den 
21:a var lik dagen innan, både vad gäller vä-
der och fågeltillgång. En gammal hane mindre 
flugsnappare var kvar sedan gårdagen, men i 
övrigt finns egentligen ingenting annat värt att 
nämna. Tidvis lätt regn och friska vindar från 
sydväst även dagen därpå innebar åter få fåg-
lar i näten, men ändå två mindre flugsnappare 
av minst fem på ön. Tolv kustpipare passerade 
mot söder och detsamma gjorde två dussin 
prutgäss och en gråhakedopping. Trots vinden 
hördes berguven efter skymningen.

Frisk vind från sydväst den 23:e innebar fort-
satt dålig förekomst av rastande tättingar och 
med möda fångades blygsamma 13 indivi-
der, därav en relativt sen rörsångare. Under 
nätrundorna noterades i övrigt höstens första 
gärdsmyg, men också vardera en bändelkors-
näbb respektive större korsnäbb. En lärkfalk 
och höstens första stenfalk passerade raskt 
förbi. Antalet rastande storskarvar tenderar att 
minska, men idag nåddes ett tresiffrigt antal. 
Lite mer fågel i farten morgonen därpå och 
personalbyte mitt på dagen. Det var första 
dagen då det var något fler kungsfåglar än 
rödhakar på ön, men det var fortfarande få 
av båda arterna. En honfärgad stängshök sågs 
som hastigast och därtill två olika pilgrims-
falkar, en ung och en gammal. En stenknäck 
rastade under morgonen, en inte helt vanlig 
art på ön.

Natten till den 25:e var i stort sett vindstilla 
och det var också helt klart. Det var med gan-
ska högt ställda förhoppningar vi aktiverade 
näten före gryningen, men trots vädret var in-
flödet av tättingar inte av den omfattning vi 
hade sett fram mot. I och för sig ringmärktes 
107 fåglar, därav vardera en gräshopp- och 
taigasångare samt 3 mindre flugsnappare, 
men det var ändå förvånansvärt tomt på ön. 
En annan udda fågel i näten var en tornfalk, 
den första ringmärkta på flera år. Utöver ovan 
nämnda sågs ytterligare en taigasångare. Nå-
got sena bland andra observerade fåglar var 
två grå flugsnappare samt en ungfågel törn-
skata. Utöver denna årets sista törnskata an-

lände även höstens första varfågel. Sträcket 
av nattflyttande tättingar var således svagt, 
men under dagen passerade minst 5 000 bo-/
bergfinkar och ett par ängspiplärkor över ön 
mot sydväst.

Måttlig vind från sydväst under natten till 
nästföljande dag och det finns inte mycket 
att förtälja från denna dag. Två taigasångare 
på ön och åtminstone en av dem var ny sedan 
gårdagen. Ingen av dem gick dock i nät, men 
ytterligare tre mindre flugsnappare försågs 
med ring. I samband med att en front passe-
rade över mot öster under natten till den 27:e 
var vinden frisk västlig och det var inte många 
nya tättingar som anlände efter gryningen. Ef-
tersom värmen fortfarande höll i sig var inte 
heller dagsträcket av någon nämnvärd omfatt-
ning, särskilt inte sjöfågelsträcket. Ett 15-tal 
sparvhökar och tre stenfalkar sträckte förbi 
medan en ung lärkfalk rastade en stund på 
ön. En snatterand hittades bland gräsänderna 
vid södra stranden och höstens enda rödbena 
sökte föda på småöarna utanför. Höstens för-
sta domherre hördes och även en lappsparv 
registrerades tack vare sitt lockläte.

Från den 28:e finns inte mycket att nämna. 
Antalet ringmärkta överskred dock hundra 
(122), men det var fortfarande jämförelsevis 
dåligt med rastande tättingar. Särskilt rödhake 
och kungsfågel uppträdde i anmärkningsvärt 
små antal medan taltrasten dock fanns i hyf-
sade mängder. Det anlände en handfull större 
hackspettar under förmiddagen och av dessa 
försågs tre med ring. En taigasångare hördes 
ett par gånger, men det kan ha varit en av de 
två från två dagar tidigare.
Trots svaga vindar under natten till den 29:e 
var inflödet av nattsträckande tättingar medi-
okert även denna dag. Endast 127 fångades 
och det var bara taltrast som märktes i hyfsat 
antal, 33 individer. Det var inte mycket som 
lättade upp stämningen denna dag, men att 
få se berguven på sin kummel i skymningen 
var, som vanligt, roligt. Efter en natt med 
måttlig, dock avtagande, vind från väst var 
det få fåglar som anlände under morgonen 
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denna septembers sista dag, men kanske var 
det just medvind som fick minst åtta mindre 
flugsnappare att ta sig hit. Av dessa fångades 
fem individer. Höstens första fjällvråkar, fyra 
exemplar, anlände sannolikt även de med vin-
den i ryggen. Roligast, åtminstone mest udda, 
denna dag var emellertid den ringtrast som 
uppehöll sig tillfälligt i Stora dungen.

Oktober inleddes 
…med svag vind, under efternatten vridande 
upp på nord. Lite fler rödhakar anlände, men 
fortfarande i mycket små antal medan kungs-
fåglarna var än färre. Höstens första, och 
enda, kungsfågelsångare upptäcktes i en av 
smådungarna i sydost på ön, men i övrigt var 
det inte många fåglar bland buskarna här. Av 
gårdagens mindre flugsnappare fanns av allt 
att döma endast en individ kvar. Nordvinden 
gjorde att det började sträcka en del ejdrar 
och under dagen inräknades minst 5 000 in-
divider, minst 95 % gudingar, på sydsträck. 
Medvinden gjorde också att det passerade 

åtminstone en handfull blå kärrhökar och ett 
15-tal sparvhökar mot sydväst. I Inre hamnen 
rastade vardera en kustsnäppa och kustpipare. 
Dagen avslutades med att berguven kunde ses 
sittande på sin kummel i skymningen.

Det var ingen påtaglig skillnad i vädret nat-
ten till den 2:a jämfört med den innan, fort-
satt svag vind och klart, men under den därpå 
följande dagen var det mängder med nattflyt-
tande tättingar som anlände långt fram på ef-
termiddagen. Det var i första hand rödhakar 
och taltrastar, fyrsiffrigt antal av båda arterna, 
medan antalet kungsfåglar endast uppgick till 
några få hundra individer. Övriga trastarter var 
genomgående mycket fåtaliga. Som en följd 
av att kungsfåglarna var få kunde vi använda 
samtliga nät under hela dagen och fångsten 
stannade så småningom vid 609 ringmärkta. I 
särklass talrikast var rödhake med 460 märkta 
medan kungsfågel och taltrast följde långt 
efter med 68 respektive 36. Närmast därefter 
följde blåmes med 14 ringmärkta. Av minst 
fem mindre flugsnappare på ön fångades tre 
medan en rastande taigasångare inte lät sig 
fångas. I övrigt kan vardera en horn- respek-
tive jorduggla nämnas av de arter som obser-
verades och dessutom en sen drillsnäppa. En 
flock innehållande 13 sångsvanar passerade 
över mot sydväst vilket gjorde oss påminda 
om att hösten, trots den rådande värmen, ändå 
var i antågande.

Måttlig vind från sydväst och regn under nat-
ten till den 3:e. Inga nya tättingar tycktes an-
lända efter gryningen, men det fanns en del 
kvar sedan gårdagen. Flertalet av dessa läm-
nade dock ön under förmiddagen efter det att 
regnet hade upphört. Näten fångade 66 fåglar 
som kunde förses med ring, men ingenting 
utöver det allra vanligaste. Spaning med tub-
kikare resulterade i bl.a. sju prutgäss och en 
sillgrissla på sydsträck, men inte så mycket 
mer. En ung pilgrimsfalk jagade en stund i 
ögruppen, men hade ingen synbar framgång. 
Kustsnäppan var kvar tillsammans med sin 
polare, kustpiparen.460 rödhakar ringmärktes den 2 oktober 2011. 

(Foto Roine Karlsson)
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Vinden vred under gårdagen upp på nordväst 
och var frisk under den därpå följande natten. 
Klart kallare nu och kanske var det detta som 
gjorde att det, trots vindriktning och –styrka, 
anlände en del fåglar under morgonen. Av 95 
märkta var nu kungsfågel för första gången 
denna höst i majoritet, om än marginellt, med 
40 medan rödhake kom strax efter med 38. 
Lite fler gransångare denna dag, men fortfa-
rande jämförelsevis få. En kontroll av havet 
utanför öarna visade att alfåglarna nu hade 
anlänt på allvar, minst två tusen rastade inom 
synhåll. Kustsnäppan syntes inte till, kustpi-
paren hade nu istället sällskap av en myrspov.
Därefter följde tre dygn med friska till hårda 
vindar från sydväst och totalt åtta (8!) fåglar 
försågs med ring dessa dagar. Dagarna ägna-
des istället åt att från i lä av hus spana med 
tubkikaren eller till att, med mössan nedtryckt 
över öronen, promenera runt på ön. En och 
annan rovfågel passerade, bl.a. sten- och torn-
falk, en gammal pilgrimsfalk samt blå kärr-
hök, medan fjällvråkarna var fortsatt mycket 
fåtaliga. En lövsångare och två mindre flug-
snappare registrerades den 5:e och ett tiotal 
dvärgmåsar dagen därpå. Den 7:e noterades 
minst 25 dvärgmåsar på sydsträck och bergu-
ven visade upp sig i skymningen.

Den friska sydvästvinden avtog till måttlig 
och vred till NNV under natten till den 8:e. 
Något fler fåglar i näten (37), men ingenting 
utöver det allra vanligaste. Höstens första si-
densvans anlände och detsamma gjorde tre 
större korsnäbbar. En ganska sen trädgårds-
sångare upptäcktes bland buskarna. Det var 
bra fart på lomsträcket; 371 inräknades på 
sydsträck under en dryg timme under mor-
gonen, men sedan tog det plötsligt slut. Dess-
utom noterades minst 140 dvärgmåsar på 
väg söderöver medan ytterligare minst 400 
näringssökte långt ut över havet i öster. Ej-
dersträcket inskränkte sig till några hundra 
individer.

Trots avtagande vind
… under natten till och så småningom svag 

under morgonen den 9:e var inflödet av natt-
sträckare nära nog noll. Fångsten stannade vid 
ytterst magra 15 fåglar med rödhake i topp, 
sju märkta. Bortsett från ett tusental ejdrar på 
sydsträck var det inte mycket som rörde sig 
över havet. Av gårdagens många dvärgmåsar 
sågs nu endast två. Två duvhökar anlände un-
der dagen och en honfärgad stängshök passe-
rade över mot sydväst. Med tanke på den sena 
tidpunkten på året bör det rimligtvis ha varit 
en stäpphök, men… 

Gårdagens sidensvans hade nu fått sällskap 
av ytterligare ett 40-tal och en vitkindad gås 
rastade.

Bortsett från berguven var nästa dag en sådan 
man kanske helst vill glömma, både vad gäl-
ler väder och tillgång på fågel, men å andra 
sidan fanns det gott om tid över till att vila 
för den som så önskade. Inte heller den 11:e 
var en dag som gjorde oss särskilt uppspelta, 
men det var lite mer fåglar i farten. Utöver 30 
märkta, därav 13 blåmesar (ingen kungsfå-
gel!), besöktes ön av två unga pilgrimsfalkar. 
Den hårda västvinden förde ut tre fjällvråkar 
från land och kanske var det därifrån även 
ett 50-tal nyanlända blåmesar hade kommit. 
Mest udda var en mindre flugsnappare. Med 
hjälp av tubkikare inräknades 3 300 alfåglar 
på havet kring ön.

Den hårda västvinden avtog något, till mått-
lig, under natten till den 12:e vilket gjorde att 
det kom in små antal av mesar, gråsiskor och 
domherre under dagen. Dessa dominerade 
nästan helt bland de 53 fåglar som fångades, 
gråsiska i topp med 18 märkta. Bland fåglar 
vid sidan av näten förtjänar en pilgrimsfalk 
och, inte minst, en sen lärkfalk att nämnas. 
Sex nyanlända pilfinkar sökte sig snart till 
hussamlingen där de hittade föda i hönsgår-
den. I brist på ostvindar var det dåligt med 
prutgäss denna höst, men denna dag rastade 
tre individer.

Efter ytterligare två händelselösa dagar med 
frisk till hård vind från nordväst och regn från 
och till, avtog vinden till svag till måttlig, från 
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väst, under natten till den 15:e oktober. Trots 
ett flertal dygn med frisk motvind bjöd inte 
heller denna dag på några stora antal nyan-
lända tättingar. Visst; det kom en del nya, men 
förvånansvärt få om än i linje med hösten i 
stort. Dagssumman ringmärkta stannade på 69 
med ungefär en fjärdedel vardera av rödhake, 
koltrast och kungsfågel. En ung pilgrimsfalk 
jagade åter i ögruppen medan en hane större 
korsnäbb ljudligt drog omkring och tycktes 
söka artfränder.

Åter frisk vind från väst under det därpå föl-
jande dygnet och uselt med fåglar på ön. Av 
22 ringförsedda den 16:e fanns en sen ung-
fågel av trädgårdssångare och en pilfink, den 
senare en art som sällan fångas på ön. Höstens 
första snösparv passerade över mot söder, iv-
rigt lockande och därmed noterad. Sedan följ-
de tre dygn med hårda vindar från västsektorn 
och det föll även regn tidvis. Riktigt dåligt 
med fågel på ön även om vi tar hänsyn till att 
det nu började bli sent på året. Dagarna ägna-
des åt att hänga över tubkikaren i lä bakom 
något hus. Utöver alfåglar och några tiotal 
dvärgmåsar över havet i öster var sträck av 
dagaktiva arter också i det närmast obefintligt, 
bortsett från några småflockar av sidensvans 
som sågs sträcka över med sydvästlig kurs. 
Det var för övrigt påfallande dåligt med även 
rastande änder, bortsett från alfåglar, i ögrup-
pen denna höst. Den 19:e var det några tiotal 
tordmular och tobisgrisslor i rörelse över ha-
vet och kl. 10.30 passerade även en alkekung 
nära stranden i öster med nordlig kurs. Detta 
är en art som vi inte tidigare har haft här.

Vinden avtog till måttlig under natten till den 
20:e, men det föreföll nu klart att det i stort 
sett var över med sträcket för denna höst. Vi 
märkte 51 fåglar under dagen, som mest 33 
gråsiskor och sex domherrar, typiska senhös-
tarter. Även ett par hundra sidensvansar be-
sökte ön, men ingen av dem behagade, som 
vanligt, gå i nät. Nästkommande dag ägnades 
till stor del åt att plocka ihop nät och spänger 
vilket inte kändes helt fel då buskarna tycktes 
tomma på fåglar. Det enda värt att nämna i 
fågelväg var höstens första vinterhämplingar, 
fem individer, som lockande sträckte över 
mot söder. Den 22:a oktober, den sista dagen 
på ön för denna höst, ägnades åt att plocka 
ihop de sista näten och vi lämnade ön under 
eftermiddagen.

Ringmärkning
Med endast 2 059 fångade fåglar blev hösten 
2011 en av de allra sämsta under de 36 år som 
ringmärkningen nu pågått på Svenska Högar-
na. En orsak till den magra utdelningen var 
ihållande, ofta friska, vindar från västsektorn, 
men också att tillgången på kungsfågel av allt 
att döma var mycket dålig. Frisk motvind kan 
bidra till färre kungsfåglar, men att endast 
330 märktes under en hel höst måste ha be-
rott på annat än bara vädret. Höstens resultat 
för kungsfågel är i nivå med den dåliga året 
2002 och långt under genomsnittet. Den hög-
sta dagssumman 2011 stannade vid 68 (2/10) 
vilket annars är att anse närmast medioker.
Rödhaken brukar vanligtvis fångas i lägre an-

Tabell 1. 

Dagssummor överstigande 100 ringmärkta fåglar på Svenska Högarna hösten 2011 
samt antalen av de tre vanligaste arterna respektive dag.

 18/9 131 rödhake 98, taltrast 11 och kungsfågel 7.
 25/9 107 rödhake 50, taltrast 19 och kungsfågel 8.
 26/9 122 kungsfågel 32, rödhake 30 och taltrast 17.
 28/9 122 rödhake 36, kungsfågel 29 och taltrast 17.
 29/9 127 rödhake 43, taltrast 33 och kungsfågel 26.
 2/10 609 rödhake 460, kungsfågel 68 och taltrast 36.
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tal än kungsfågeln, men nu blev det nästan tre 
gånger så många, 962 ringmärkta, vilket är ett 
ganska normalt antal. Även detta åskådliggör 
den svaga tillgången på kungsfågel. Att det 
blev så pass många rödhakar berodde till stor 
del på den goda fångsten den 2/10 då 460 av 
totalt 609 ringmärkta var av denna art. Utöver 
denna dag var det ytterligare endast fem da-
gar med tresiffriga antal i näten och aldrig med 
fler än 131 (18/9). Likaså detta visar på den 
svaga tillgången på fåglar hösten 2011.

Utöver rödhake och kungsfågel var det bara 
två arter som fångades i tresiffriga antal; tal-
trast 199, ett bra resultat, och gråsiska 117. Ut-
över gråsiska var det ingen annan invasions-
art som uppträdde i ens måttliga antal. Även 
om inga andra arter nådde upp i hundratalet 
märkta fanns det några som fångades i förhål-
landevis hyfsade mängder; t.ex. svarthätta 31, 
blåmes 61, bofink 45 och sävsparv 39. Hela 20 
mindre flugsnappare är också klart fler än nor-
malt, dock färre än fjolårets rekordmånga 27.

Två kalla vintrar var säkerligen en orsak till 
den dåliga förekomsten av kungsfåglar och att 
även t.ex. gärdsmyg och trädkrypare fångades 
i låga antal; 25 respektive 15 ex. Andra arter 
som också märktes i anmärkningsvärt låga 
antal, utan att det nödvändigtvis berodde på 
kalla vintrar, var tre vardera av rödvingetrast 
och bergfink samt nio grönsiskor. För de två 
förstnämnda har antalet ringmärkta stadigt 
minskat genom åren medan antalet ringmärkta 
grönsiskor varierar rejält från år till år.

Tabell 2. 

Invasionsarter; antalet ringmärkta under femdagarsperioderna 53-59 (53=18/9-22/9, 54=23-
27/9, 55=28/9-2/10 o.s.v.) hösten 2011.

 53 54 55 56 57 58 59 Summa

Större hackspett - 2 8 - - - - 10
Blåmes - - 14 2 35 9 1 61
Talgoxe 1 - 2 - 13 9 3 28
Trädkrypare - - 1 - 3 5 6 15
Gråsiska - 9 23 5 24 16 40 117
Domherre - - 2 - 7 8 20 37

Summa 1 11 50 7 82 47 70 268

Utöver 20 mindre flugsnappare förtjänar någ-
ra andra, mindre vanliga arter, i näten under 
hösten ett omnämnande: tornfalk 1, gräshopp-
sångare 1 och taigasångare 1.

Invasionsarter
En bidragande orsak till det dåliga resultatet 
ringmärkta hösten 2011 var en genomgående 
svag tillgång på invasionsarter. Sammantaget 
ringmärktes endast 268 individer av bara sex 
arter. Det var egentligen ingen art som var på 
flyttning i lite större antal och endast gråsiska 
fångades i tresiffrigt antal. Antalet stannade 
vid ändå blygsamma 117 märkta, därav 55 be-
stämda till den nordliga och 30 till den sydliga 
rasen.

Återfynd och främmande
kontroller
Färre ringmärkta innebär givetvis att chansen 
till återfynd minskar och från det gångna året 
har således endast sju, fördelade på fyra arter, 
inrapporterats från Ringmärkningscentralen 
på Naturhistoriska riksmuseet. Två kommer 
från Sverige respektive Norge samt vardera 
ett från Finland, Tyskland och Frankrike. Utö-
ver återfynden har vi även erhållit ringmärk-
ningsdata för fyra fåglar som redan bar ring 
när de fångades på Svenska Högarna; två från 
Finland samt vardera ett från Tyskland och 
Sverige.
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Rödhaken är den art som hittills har givit flest 
återfynd och med ytterligare fyra från 2011 
har nu totalt 68 erhållits. Tre av årets har kon-
trollerats av andra ringmärkare och den fjärde 
blev tagen av en fransk katt 27 dagar efter att 
den fick sin ring. Två av de som kontrollera-
des fångades i samband med återfärden mot 
sina häckningsområden; en i Tyskland och en 
på Eggegrund i Gästrikland. Den som kon-
trollerades på Eggegrund var sent ute, 22 maj, 
och man kan undra om den var på väg mot ett 
mycket avlägset mål eller om den, som född 
året innan, bara var oerfaren och av den anled-
ningen sen. Den fjärde rödhaken, ringmärkt 
2000 och kontrollerad i Norge 2001, var på 
sin andra resa mot övervintringskvarteren och 
man kan undra vad som gjorde att den nu höll 
en så mycket mer västlig kurs.

Koltrasten som togs av daga av en katt i 
Småland hade under sin nu fjärde höstflytt-
ning kommit längre än till Svenska Högarna, 
men nu var det slut. Återfynden av kungsfå-
gel respektive trädkryparen härrör från den 2 
oktober 2010 då båda ringmärktes på Storön. 
Medan den senare flög vidare till Lågskär, 
vid Åland, där den kontrollerades sex dagar 

senare tog kungsfågeln en helt annan kurs och 
fångades vid den norska västkusten där den 
kontrollerades av en ringmärkare fyra veckor 
senare.

Av de fyra kontrollerna emanerar tre från så 
kallade invasionsarter. En var en årsunge stör-
re hackspett som ringmärktes på Eggegrund, 
en ö utanför kusten i Gästrikland, och som 
fångades på Storön sex dagar senare. De två 
andra, en blåmes och en talgoxe, hade båda 
försetts med ring på finländska fågelstationer, 
Hangö respektive Lågskär, och sedan åter-
fångats av oss några dagar senare. Den fjärde 
kontrollen var lite mer udda på så vis att det 
var en äldre fågel som hade blivit ringmärkt 
på en fågelstation i Tyskland under våren, då 
den efter sin första övervintring var på väg till-
baka mot sannolikt Finland. Nu var den åter 
på väg mot söder för att åter övervintra. Här 
finns det skäl att förundras över vad slumpen 
kan medföra. På den tyska fågelstation där 
denna rödhake ringmärktes den 3 april 2011 
kontrollerades, samma dag, den rödhake (se 
nedan) som hade försetts med ring på Svenska 
Högarna 27 september 2010!

Återfynd 
Rödhake   Erithacus rubecula 

BS 03.087 1K 2000-10-04 Storön, Svenska Högarna
   2001-09-25 Revtangen, Klepp, Rogaland, NORGE
   58.46N / 05.30E
   Kontrollerad av ringmärkare.
   801 km – 271 grader – 356 dagar.

CK 55.383 1K 2010-09-20 Storön, Svenska Högarna
   2011-05-22 Eggegrund, Gästrikland
   60.44N / 17.34E
   Kontrollerad av ringmärkare.
   178 km – 324 grader – 244 dagar.

CK 56.119 1K 2010-09-27 Storön, Svenska Högarna
   2011-04-03 Greifswalder Oie, Mecklenburg-
     Vorpommern, TYSKLAND
   54.15N / 13.55E
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   Kontrollerad av ringmärkare.
   670 km – 213 grader – 188 dagar.

CN 71.192 1K 2011.09.18 Storön, Svenska Högarna
   2011.10.15 Dolomieu, Isere, FRANKRIKE
   45.37N / 05.30E
   Nyligen död; tagen av katt.
   1.797 km – 217 grader – 27 dagar.

Koltrast   Turdus merula 

4.556.853 1K F 2008-10-08 Storön, Svenska Högarna
   2011-11-05 Målilla, Småland
   57.23N / 15.49E
   Nyligen död; tagen av katt.
   314 km – 225 grader – 3 år 28 dagar.

Kungsfågel   Regulus regulus 

SP 8.797   1K M 2010.10.02   Storön, Svenska Högarna
   1K M 2010.10.30   Vrånes, Kristiansand, Vest-Agder,  
      NORGE
   58.07N / 08.06E
   Kontrollerad av ringmärkare.
   673 km – 262 grader – 28 dagar

Trädkrypare   Certhia familiaris 

SP 8.757  1K+ 2010.10.02 Storön, Svenska Högarna
  1K+ 2010.10.08 Lågskär, Lemland, Åland, FINLAND
   59.50N / 19.56E
   Kontrollerad av ringmärkare.
   49 km – 30 grader – 6 dagar.

Kontroller
Större hackspett   Dendrocopos major 

4.549.097 1K F 2011.09.23 Eggegrund, Gästrikland
   60.44N / 17.34E
  1K 2011.09.28 Storön, Svenska Högarna
   Kontrollerad av ringmärkare.
   178 km – 142 grader – 5 dagar.

Rödhake   Erithacus rubecula 

HIDDENSEE
VF 65.826 2K 2011.04.03 Greifswalder Oie, Mecklenburg-
     Vorpommern, TYSKLAND
   54.15N / 13.55E
  2K+ 2011.10.02 Storön, Svenska Högarna
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   Kontrollerad av ringmärkare.
   670 km – 28 grader – 182 dagar

Blåmes   Parus caeruleus 

HELSINKI
321.773 H 1K 2011.09.28 Tulliniemi, Hangö, Uusimaa/Nyland,   
     FINLAND
   59.49N / 22.54E
  1K F 2011.10.11 Storön, Svenska Högarna
   Kontrollerad av ringmärkare.
   195 km – 259 grader – 13 dagar.

Talgoxe   Parus major 

HELSINKI
399.143 V 2K+ M 2011.10.09 Lågskär, Lemland, Åland, FINLAND
   59.50N / 19.56E
 2K+ M 2011.10.12 Storön, Svenska Högarna
   Kontrollerad av ringmärkare.
   49 km – 210 grader – 3 dagar 

Tabell 3. Antalet ringmärkta fåglar på Svenska Högarna 1975 – 2011.

Art Ringmärkta   Summa Återfynd
 1975 2011 2011 1975 1975
 - vår höst - -
 2010   2011 2011

Ejder 7 - - 7 1
Svärta 1 - - 1 -
Blå kärrhök 2 - - 2 -
Duvhök 2 - - 2 -
Sparvhök 302 3 12 317 21

Tornfalk 5 - 1 6 -
Stenfalk 1 - - 1 -
Kustpipare 2 - - 2 -
Kärrsnäppa 1 - - 1 -
Dvärgbeckasin 2 - - 2 -

Enkelbeckasin 4 - - 4 1
Dubbelbeckasin 2 - - 2 -
Morkulla 20 - - 20 2
Fiskmås - - - 1 -
Ringduva 3 - - 3 -

Gök 1 - - 1 -
Hökuggla 7 - - 7 -
Hornuggla 90 - - 90 -
Jorduggla 2 1 - 3 -
Pärluggla 28 - - 28 1
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Nattskärra 2 - - 2 -
Göktyta 6 - - 6 -
Större hackspett 290 - 10 300 2
Mindre hackspett 5 - - 5 -
Sånglärka 1 - - 1 -

Ladusvala 17 - - 17 -
Hussvala 1 - - 1 -
Sibirisk piplärka 2 - - 2 -
Trädpiplärka 67 - - 67 -
Ängspiplärka 91 - - 91 -

Sädesärla 6 - - 6 -
Sidensvans 34 - - 34 1
Strömstare 1 - - 1 -
Gärdsmyg 2 141 - 25 2 166 4
Järnsparv 1 509 - 32 1 541 5

Sibirisk järnsparv 1 - - 1 -
Rödhake 28 785 5 962 29 752 68
Näktergal 66 5 - 71 1
Sydnäktergal 1 - - 1 -
Blåhake 140 1 1 142 -

Blåstjärt 7 - - 7 -
Svart rödstjärt 3 - - 3 -
Rödstjärt 1 103 8 10 1 121 2
Buskskvätta 16 - - 16 -
Svarthakad buskskvätta 2 - - 2 -

Art Ringmärkta   Summa Återfynd
 1975 2011 2011 1975 1975
 - vår höst - -
 2010   2011 2011

Taltrast är 
en av de 
fåglar som 
är flitigast 
att fastna 
i näten på 
Svenska 
Högarna.
(Foto Roine 
Karlsson)
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Rostskogstrast 1 - - 1 -
Ringtrast 4 - - 4 -
Koltrast 1 202 4 37 1 243 13
Björktrast 85 - - 85 2
Taltrast 4 264 2 199 4 465 63

Rödvingetrast 1 136 1 3 1 140 20
Dubbeltrast 15 - - 15 -
Träsksångare 1 - - 1 -
Gräshoppsångare 16 - 1 17 1
Sävsångare 72 1 - 73 -

Fältsångare 1 - - 1 -
Kärrsångare 75 4 - 79 1
Rörsångare 239 10 2 251 2
Trastsångare 1 - - 1 -
Härmsångare 231 2 - 233 2

Höksångare 13 - - 13 -
Ärtsångare 1 251 34 - 1 285 2
Törnsångare 339 7 - 346 2
Trädgårdssångare 1 476 20 2 1 498 4
Svarthätta 2 198 53 31 2 282 3

Lundsångare 33 1 - 34 -
Kungsfågelsångare 56 - - 56 -
Taigasångare 51 - 1 52 -
Videsångare 7 - - 7 -
Brunsångare 4 - - 4 -

Grönsångare 76 1 - 77 -
Gransångare 1 189 17 20 1 226 2
Lövsångare 4 987 103 3 5 093 2
Kungsfågel 44 374 - 330 44 704 43
Glasögonflugsnappare	 1	 -	 -	 1	 -

Grå	flugsnappare	 669	 27	 -	 696	 2
Mindre	flugsnappare	 329	 8	 20	 357	 1
Halsbandsflugsnappare	 6	 -	 -	 6	 -
Svartvit	flugsnappare	 425	 7	 -	 432	 5
Skäggmes 79 - - 79 -

Stjärtmes 480 - - 480 -
Svartmes 228 - - 228 1
Blåmes 2 099 - 61 2 160 4
Talgoxe 4 173 2 28 4 203 29
Nötväcka 1 - - 1 -

Trädkrypare 2 814 - 15 2 829 6
Sommargylling 1 - - 1 -
Törnskata 450 18 1 469 -
Varfågel 83 - - 85 -
Nötskrika 1 - - 1 -

Nötkråka 13 - - 13 -

Art Ringmärkta   Summa Återfynd
 1975 2011 2011 1975 1975
 - vår höst - -
 2010   2011 2011
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Kaja 1 - - 1 -
Råka 2 - - 2 -
Kråka 13 - - 13 -
Stare 4 - - 4 -

Pilfink	 10	 -	 1	 11	 -
Bofink	 1	940	 -	 45	 1	985	 1
Bergfink	 648	 1	 3	 652	 1
Grönfink	 152	 -	 -	 152	 -
Steglits 5 - - 5 -

Grönsiska 1 791 - 9 1 800 8
Hämpling 6 - - 6 -
Vinterhämpling 6 - - 6 -
Gråsiska 5 366 - 117 5 483 9
					C.f.	flammea	 1	293	 -	 55	 1	348
     C.f. cabaret 1 385 - 30 1 415
Snösiska 8 - - 8 -

Mindre korsnäbb 14 - - 14 
Större korsnäbb 4 - - 4 -
Rosenfink	 85	 2	 -	 87	 -
Domherre 2 958 1 37 2 996 18
Stenknäck 12 3 - 15 1

Lappsparv 2 - - 2 -
Gulsparv 38 - 1 39 1
Ortolansparv 3 - - 3 1
Videsparv 6 - - 6 -
Dvärgsparv 5 - - 5 -
Sävsparv 873 - 39 912 4

Summa 123 983 352 2 059 126 394 363

Summa arter 116 30 32 116 43

Art Ringmärkta   Summa Återfynd
 1975 2011 2011 1975 1975
 - vår höst - -
 2010   2011 2011
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Gråhakedopping var tillsammans med sin 
mindre släkting svarthakedopping 2011 års 
riksinventeringsarter. Medan den senare har 
inventerats i landet vid flera tillfällen genom 
åren var det nu första gången det häckande 
beståndet av gråhakedopping skulle inven-
teras. Att valet denna gång föll på denna art 
var något som välkomnades då den har ökat 
under senare tid; först långsamt, men efter 
millenniumskiftet och särskilt under de allra 
senaste åren i accelererande grad. I Norrtälje 
kommun konstaterades den första häckningen 
1980. Arten har sedan ökat även här, men är 
fortfarande en mycket fåtalig häckfågel.

Historik 
Gråhakedoppingen har häckat i Sverige se-
dan åtminstone 1800-talet; dels i norr dit ar-
ten invandrat från Finland och dels i söder, i 
första hand i Skåne, dit den istället inflyttade 
från söder (Ekman 1922). Mellan dessa två 
förekomster fanns det länge ett stort område 
som saknade arten som häckfågel, men under 
1900-talet påbörjades en etablering även här. 

Gråhakedoppingen i Norrtälje kommun
- historik och resultat av en inventering 2011
Bill Douhan

Den första säkerställda häckningen i Uppland 
noterades i Dannemorasjön så sent som 1975, 
men efter en långsam inledning har etable-
ringen i landskapet tagit fart under senare år.

Det dröjde ytterligare några år innan arten 
kom att tillhöra Norrtälje kommuns häckfå-
gelfauna, men den var redan sedan länge en 
regelbunden besökare här under flyttningen. 
Eftersom den häckar i norra Skandinavien och 
övervintrar längs kusterna i Nordvästeuropa, 
har den sannolikt alltid, d.v.s. så länge den 
häckat i norr, passerat kommunen på sträck 
vår och höst. Så är det fortfarande och det vet 
vi som sedan 1960-talet ägnat höstdagar åt att 
studera sträcket vid t.ex. Rönnskärs udde och 
Skatudden.

Tidigare generationer fågelskådare som iakt-
tog fågelsträcket vid Rönnskärs udde hade 
också arten vid sina besök på lokalen. Det 
vet vi i första hand tack vare den artikel som 
Tore Andersson skrev om simsträckande 
doppingar längs Väddökusten under hösten 
(Andersson 1954). Eftersom doppingar, inte 
minst gråhakedoppingen, sannolikt i första 

Gråhakedopping.
Foto Leif Gustavsson
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hand är nattsträckare har det aldrig varit frå-
gan om några stora antal som registrerats på 
sträck längs Väddökusten. Ofta avbryter de 
flyttningen efter gryningen och går ned på 
havet för att rasta. Vanligtvis ser man enstaka 
individer, men ibland några få tillsammans. 
Tore Andersson observerade hur gråhake-
doppingar, och skäggdoppingar, som rastade 
utanför Rönnskärs udde rörde sig simmande 
mot söder samtidigt som de födosökte. Ofta 
var platsen där doppingen kom upp till ytan 
mer sydligt belägen än där den hade dykt. 
Tore drog i sin artikel slutsatsen att de passa-
de på att förflytta sig simmande mot övervint-
ringsområdet, samtidigt som de tog tillfället i 
akt och födosökte. Så förhåller det sig än idag 
och det finns således inga skäl att betvivla rik-
tigheten i denna slutsats.

Det är företrädesvis under hösten som chan-
sen att få se gråhakedopping vid kusten är 
som störst medan observationerna under vå-
ren varit mer fåtaliga, men även de senare har 
tenderat att öka. De första i vårdräkt brukar 
kunna ses i april, men det är i maj som pas-
sagen är mer omfattande.

Att få se en gråhakedopping i någon av kom-
munens insjöar var tidigare ytterst ovanligt. 
Det veterligen första fyndet gjordes så sent 
som 16 maj 1965 då Karl-Arne Rosling och 
Lars Olsson såg en rastande i Sparren (Vår 
Fågelvärld 1970: 240). Observationen gjordes 
under artens häckningstid i denna del av lan-
det, men samtidigt inte så sent att det utesluter 
att det kan ha varit en rastande på väg mot en 
nordlig häckplats. Allt talade redan då, inte 
minst fakta som att arten då veterligen inte 
häckade i Uppland, för det senare.

Samma år som arten för första gången kon-
staterades häcka i Uppland såg Claes Forshill 
två individer, troligen ett par, i sjön Trehör-
ningen (Edsbro socken) den 10 maj. I motsats 
till Sparren uppfattades Trehörningen som en 
mer lämplig häckningssjö och iakttagelsen 
väckte därför berättigat intresse samt närde 
också vissa förhoppningar om en eventuell 
häckning. Så blev det av allt att döma inte 

eftersom efterföljande besök vid sjön under 
våren inte resulterade i några observationer.

Även om paret lämnade Trehörningen ganska 
snart våren 1975, har sjön även därefter vi-
sat sig ha dragningskraft på gråhakedopping. 
Från och med 1978 sågs den åter här under 
våren, men nu bara en ensam individ. Sanno-
likt samma individ återkom till Trehörningen 
efterföljande vårar, men det var först 1985 ett 
par ånyo fanns på plats. Det blev dock, av allt 
att döma, ingen häckning denna gång heller 
och från närmast efterföljande år finns inga 
rapporterade iakttagelser av arten från Tre-
hörningen.

Före 1980 var Trehörningen den enda sjön 
där vi hade möjlighet att se arten under häck-
ningstid och det var också här vi trodde att 
den första häckningen i kommunen skulle 
ske. Det blev nu inte så eftersom Karl-Olov 
Johansson, helt oväntat, hittade ett häckande 
par i Järsöviken, en grund vik i den östra de-
len av Erken, 1980 (Johansson 1981). Häck-
ningen var inte en tillfällighet utan ett par har 
återkommit till samma vik och häckning har 
rapporterats från flertalet år.

Från åren 1986-1993 finns inga rapporter av 
arten från Trehörningen och Erken var den 
enda kända häckningslokalen för gråhake-
dopping i kommunen. Paret i Järsöviken fick 
sällskap av ytterligare ett par på annan plats i 
Erken och två par häckade i sjön 1989-1991. 
År 1991 häckade dock ett par även i Skedvi-
ken, kommunens näst största sjö efter Erken. 
På samma sätt som i Erken var även denna 
etablering oväntad och hade inte föregåtts av 
observationer under häckningstid åren innan. 
Detta blev dock den enda hittills med säker-
het konstaterade häckningen i denna sjö, men 
ett par eller enstaka individer sågs här under 
häckningstid flertalet år t.o.m. år 2000.

Efter åtta år utan kända fynd av gråhakedop-
ping i Trehörningen fanns åter ett par på plats 
våren 1994. Det blev troligen ingen häck-
ning detta år, men två år senare, 21 år efter 
den första observationen, kunde till slut den 
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första häckningen konstateras. En individ rap-
porterades även året därpå, men det fanns inga 
indikationer på häckning vare sig detta år eller 
de därpå följande. Sjön är dock så belägen att 
den sällan besöks av fågelintresserade och det 
kan mycket väl ha funnits enstaka häckningar 
i Trehörningen även under dessa år. Det finns 
rapporter om observerade par från flera av 
dem, men inga nya häckningar förrän 2007.

Samma år som det åter fanns gråhakedopping 
i Trehörningen, 1994, sågs ett par även i Stor-
sjön (S Forsbol) i Edebo socken 9 maj, men 
här har inga fler observationer gjorts av arten 
vare sig förr eller senare. Dessa två sjöar på-
minner dock mycket om varandra och det är 
inte uteslutet att det kanske ändå fanns (fort-
farande finns?) häckande gråhakedopping i 
Storsjön 1994. Även denna sjö besöks sällan 
av fågelintresserade och är därtill mycket svår 
att få insyn i.

Två år senare, d.v.s. 1996, iakttogs en gråha-
kedopping under häckningstid i Vängsjön i 
Gottröra socken, men det var av allt att döma 
en ensam individ. Året därpå hade den dock 
fått sällskap och paret spelade, men ingen 
häckning kunde konstateras. Samma år, 1997, 
hittades arten på ännu en ny lokal och dessut-
om i en annorlunda biotop. Det var en ensam 
individ som hävdade revir i en grund havsvik 
(Skeppshusviken) vid Herräng. Här uppträdde 
den ensam ytterligare två år innan även den 
fick sällskap och en häckning genomfördes 
2000.

År 2000 påbörjades den andra kustfågelinven-
teringen i länet och i samband med den hit-
tades ytterligare ett sannolikt häckande par i 
skärgårdsmiljö, i en skyddad vik på Hemmarö 
i Länna socken. Samma år noterades även den 
första säkerställda häckningen i Vängsjön, ett 
häckande par fanns i Erken och under häck-
ningstid noterades ett par i Trehörningen och 
en ensam fågel i Skedviken. Förekomst på 
sex lokaler under häckningstid 2000, därav 
säkerställd häckning på tre lokaler, var den 
dittills bästa säsongen för gråhakedopping i 
kommunen.

Fram till 2007 hände sedan inte så mycket om 
man skall tro den i och för sig bristfälliga upp-
följningen av arten. Inga fler fynd har gjorts i 
Skedviken under häckningstid efter 2000 och 
vi vet inte om paret vid Hemmarö finns kvar. 
I Skeppshusviken har gråhakedopping fortsatt 
att häcka årligen och mycket talar för att det 
förhållit sig så även i Erken och Vängsjön, 
men här vet vi inte säkert då dessa häcknings-
lokaler inte har följts upp så väl som borde ha 
gjorts. Fr.o.m. 2006 har Trehörningen besökts 
årligen och här har minst två par häckat varje 
år (tre par 2010).

Våren 2008 spelade en gråhakedopping i ett 
några år gammalt viltvatten vid Nässja i Gott-
röra socken. Detta var det första kända fyndet 
av arten i denna miljö och redan året därpå 
genomfördes en lyckad häckning på lokalen. 
Paret återkom även 2010 och fick åter fram 
ungar. Detsamma gjorde även ett nytt par i ett 
annat viltvatten, sydväst om Jägarhyddan, i 
Rimbo socken. Detta viltvatten är en följd av 
att en avslutad jordtäkt har vattenfyllts.

Inventeringen 2011 
Inför inventeringen 2011 var gråhakedopping 
känd från nio åtminstone möjliga häcknings-
lokaler i kommunen. Den arbetsinsats som 
skulle krävas för att kontrollera dessa var så-
ledes inte så omfattande, men ytterligare ett 
antal tänkbara häckningslokaler skulle kon-
trollera för att se om det eventuellt fanns grå-
hakedopping även i dessa. Eftersom nyetable-
ringen hade accelererat under de allra senaste 
åren var nya, hittills okända, häckningslokaler 
inte uteslutna. Vid urvalet av tänkbara häck-
ningslokaler som skulle besökas utgick vi från 
hur de hittills kända ser ut.

Resultat 
Alla tidigare kända lokaler för arten i inlandet 
med fynd under häckningstid blev kontrolle-
rade under maj samt, i de fall där det då fanns 
gråhakedopping, även senare för att kontrol-
lera om paret fanns kvar och i så fall om det 
fanns några tecken på genomförd häckning.
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Inventeringen resulterade i vardera ett med 
säkerhet häckande par på sex lokaler; därav 
tre sjöar, två viltvatten och en kustlokal. Där-
till noterades, utöver det med säkerhet häck-
ande paret, ett troligen häckande par i Trehör-
ningen samt vardera ett möjligen häckande 
par i Ekasjön respektive Slamdammarna i 
Edebo (se Tabell 1).

De två möjligen häckande paren i Ekasjön 
respektive slamdammarna var de enda nya lo-

kalerna med registrerade  häckningsindicier. 
Den bobyggande fågel som sågs i slamdam-
marna i maj var den första observationen av 
arten på lokalen medan det finns en iakttagel-
se från Ekasjön 2003. Övriga häckningsföre-
komster var alla på lokaler där arten tidigare 
konstaterats som häckande.

Hur många par gråhakedopping 
häckade det i Norrtälje kommun 
2011? 
Vid årets inventering registrerades förekomst 
av gråhakedopping under häckningstid på sex 
av de nio lokaler som redan tidigare var kända 
för att kunna hysa arten som möjlig häckfågel. 
Det var bara Skedviken som saknade arten 
medan resterande två, Storsjön och Hemmarö, 
inte kontrollerades. Eftersom det gjordes en-
staka vårfynd i Brosjön och Ekasjön 2003 

Tabell 1. Förekomst av gråhakedopping i Norrtälje kommun vid inventeringen 2011.

    Säkra Troliga Möjliga häckningar
Ekasjön (Estuna)  S - - 1
Erken (Söderby-Karl) S 1 - -
Hemmarö (Länna)  K ? ? ?
Jägarhyddan SV (Rimbo) V 1 - -
Nässja (Gottröra)  V 1 - -
Skedviken (Fasterna/Rimbo) S - - -
Skeppshusviken (Häverö) K 1 - -
Slamdammarna (Edebo) V - - 1
Storsjön (Edebo)  S ? ? ?
Trehörningen (Edsbro) S 1 1 -
Vängsjön (Gottröra)  S 1 - -
Summa    6 1 2

kontrollerades även dessa. I Brosjön var re-
sultatet negativt medan ett par observerades i 
Ekasjön i maj och möjligen var det frågan om 
ett häckningsförsök här.

Dessa lokaler var de som kontrollerades med 
avseende på gråhakedopping, men eftersom 
även svarthakedopping inventerades detta år, 
besöktes också i stort sett alla kända viltvatten 
i kommunen och detta resulterade i att ytterli-
gare en lokal med gråhakedopping hittades. I 

den gamla deponin för restprodukter från pap-
perstillverkningen vid Holmen i Hallstavik 
(=Slamdammarna) sågs en spelande individ 
vid ett besök i maj. Senare besök resulterade 
inte i några fler iakttagelser, men lokalen var 
då rejält igenvuxen och mycket svår att över-
skåda. Häckning kan således ändå ha ägt rum, 
även om inga fler indicier erhölls.

Även om ett 25-tal sjöar kontrollerades med 
avseende på svarthakedopping, gav detta inga 
observationer av gråhakedopping. Inom kom-
munens gränser finns dock cirka 300 sjöar och 
det stora flertalet besöktes aldrig i samband 
med årets inventering av doppingar. Många 
av dessa har å andra sidan besökts tillfälligt 
tidigare under 2000-talet utan att gråhake-
dopping har observerats och med tanke på de 
ganska specifika krav som arten tycks kräva 
av sin häckningsmiljö, är det inte troligt att 
fler än på sin höjd en handfull, sannolikt färre, 
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par har undgått upptäckt här (t.ex. Storsjön i 
Edebo).

Minst ett par har häckat årligen i skärgår-
den strax väster om Herräng under perioden 
2000-2011 och ett troligen häckande par hit-
tades vid Hemmarö 2000. Den senare lokalen 
har inte besökts av oss efter år 2000, men det 
är inte uteslutet att arten fortfarande finns 
här. Inga fynd har rapporterats av andra från 
denna ö och den spontanrapportering som 
sker till Artportalen har inte heller den givit 
några iakttagelser som indikerar häckning 
från andra platser i kommunens skärgård. Att 
det inte, i motsats till svarthakedopping, har 
inkommit några rapporter av gråhakedopping 
till Artportalen indikerar starkt att arten inte 
kan vara annat än en mycket fåtalig häckfågel 
i denna biotop.

Även om det finns en del felkällor i årets in-
ventering är det troligen ändå möjligt att göra 
en någorlunda väl underbygd uppskattning av 
hur många par gråhakedopping det häckade i 
kommunen 2011. Utifrån resonemanget ovan 
kring hur många par det eventuellt kan ha fun-
nits i olika vattenmiljöer kommer vi fram till 

att det bör ha funnits i storleksordningen 10-
12 par.

Framtiden 
Även om gråhakedoppingen för närvarande är 
i ett expansivt skede i Uppland finns det för 
närvarande ingenting som talar för att arten 
kommer att etablera sig på så många fler loka-
ler i Norrtälje kommun. För att arten skall bör-
ja häcka i fler viltvatten krävs av allt att döma 
att det anläggs nya som är lite större till ytan 
än vad flertalet av de som hittills har skapats 
är. Även när det gäller sjöar kan vi sannolikt 
sortera bort alla små sjöar som tänkbara häck-
ningslokaler, men annars råder det viss osä-
kerhet kring vad som krävs för att ett par skall 
etablera sig i en sjö. Något som är karaktä-
ristiskt för Vängsjön och Trehörningen (även 
Storsjön och Ekasjön) är att de är grunda och 
mycket vegetationsrika. Vattenytorna i dessa 
sjöar är på sommaren i stort sett helt täckta 
av vegetation, inte i första hand bladvass, och 
det kan då vara svårt att hitta gråhakedopping-
arna. Det finns andra sjöar i kommunen som i 
detta avseende påminner om dessa, men de är 

Gråhakedopping. Foto Leif Gustavsson.
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få. Det är därför inte troligt att det kommer att 
bli så många fler par i sjöar av denna karaktär.

Det par som etablerade sig i Järsöviken, i Er-
ken, 1980 har funnits här kanske alla år se-
dan dess. Miljön här är dock helt annorlunda 
jämfört med de ovan nämnda sjöarna. Paret 
har placerat sitt bo i den begränsade bladvass 
som finns och vattenytan blir aldrig så igen-
vuxen som i t.ex. Trehörningen. Det är således 
stor skillnad mellan hur det ser ut här jämfört 
med de fyra andra. Vad det är som gör att pa-
ret ändå återkommer år efter år är omöjligt 
att säga. Man kan även fråga sig varför det 
inte blir fler än detta par i denna stora sjö. Det 
har i och för sig varit enstaka häckningsför-
sök även på ytterligare tre platser i sjön, men 
dessa har övergivits efter ett eller några få år. 
Huvudskälet till att det inte blir fler par i Er-
ken är troligen att sjön är för vegetationsfattig 
för att kunna erbjuda skyddade häcknings-
platser. Även i Skedviken, kommunens näst 
största sjö, finns det en konstaterad häckning 
och fynd från några av kringliggande år, men 
det är nu länge sedan gråhakedopping har 
setts här under häckningstid. Skedviken har 

mer vegetation än Erken, men den består i 
huvudsak av bladvass och det är troligen an-
nan vegetation som behövs för att arten skall 
trivas.

Stor osäkerhet råder kring huruvida arten 
kommer att etablera sig i skärgården i större 
utsträckning än hittills. Eftersom inga nya 
häckningslokaler har hittats i denna miljö un-
der det första årtiondet på 2000-talet, samti-
digt som arten har ökat i Upplands sötvatten, 
finns det för närvarande ingenting som talar 
för detta. Detta är vad man i nuläget eventuellt 
kan spå om gråhakedoppingens utveckling, 
men framtiden får utvisa hur det verkligen 
blir.
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Fram t.o.m. början av 1970-talet hittades 
häckande svarthakedopping i allt fler sjöar 
och alla kan karaktäriseras som åtminstone 
måttligt vegetationsrika samt belägna i, el-
ler i anslutning till, skogsmark (Kundbysjön 
undantagen). Vid den riksinventering av 
arten som genomfördes 1969 och 1972 be-
dömdes det ha funnits cirka 275 häckande 
par i Uppland, men hur många av dessa som 
fanns i Norrtälje kommun framgår inte (Reg-
nell 1981). I samband med Stockholms läns 

Svarthake-
doppingen 
i Norrtälje 
kommun 
2011

År 1950 hittades oväntat häckande svarthakedopping i några 
skogssjöar i Norrtälje kommun, bl.a. minst fyra par i Månsjön i Frö-
tuna socken, sjöar som hade besökts året innan utan registrerad 
förekomst av arten (Douhan 1982). De häckningar som konstatera-
des 1950 är de första säkerställda som är kända från kommunen, 
men det finns litteraturuppgifter som säger att arten observerades 
under häckningstid vid Rånäs, i Skedviken, redan på 1910-talet 
(Ekman 1922). Även om någon säker häckning aldrig konstatera-
des i Skedviken, är det inte uteslutet att uppgiften är riktig.

Bill Douhan

landstings stora naturresursinventering i mit-
ten av 1970-talet inventerades arten 1975 i 
samtliga sjöar i kommunen med tidigare känd 
förekomst. Vid denna inventering hittades 88 
häckande par (Douhan 1982), men eftersom 
inte heller den var heltäckande fanns det sä-
kerligen fler sjöar som hade häckande par.
Den första i stort sett heltäckande invente-
ringen av svarthakedopping i kommunen 
genomfördes 1981 i samband med att arten 
inventerades i hela Uppland. Av de cirka 300 

Foto Roine Karlsson
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sjöar som finns i Norrtälje kommun inven-
terades 234 medan resterande inte besöktes 
då vi redan visste att de inte var tänkbara 
häckningslokaler för arten. Av de sjöar som 
inventerades ansågs 140 som möjliga häck-
ningslokaler, men det var bara 36 som hade 
häckningsförekomst. Trots att många fler 
sjöar, jämfört med 1975, inventerades 1981 
hittades bara 73 häckande par detta år.

Resultatet av inventeringen 1981 bekräftade 
misstankar från åren närmast innan att antalet 
häckande par hade minskat efter 1975. Jämför 
vi resultaten i de sjöar som inventerades vid 
båda tillfällena var nedgången hela 42 %. Ef-
tersom inventeringen 1981 var i stort sett hel-
täckande bedömde vi att endast några få par 
hade undgått upptäckt och den verkliga stor-
leken av det häckande beståndet uppskattades 
till cirka 80 par. Med utgångspunkt från detta, 
och att antalet par hade minskat med 42 % i 
sjöar som inventerades båda åren, uppskat-
tade Douhan (1982) att det borde ha funnits 
cirka 120-130 häckande par i Norrtälje kom-
mun 1975.

Nästa ”heltäckande” inventering av arten i 
Uppland genomfördes 1988 och resultatet vi-
sade på en fortsatt och accelererad minskning 
av beståndet. Detta var uppenbart inte minst i 
Norrtälje kommun där det nu påträffades en-
dast 22-23 par (Douhan 1989) och storleken 
av det häckande beståndet bedömdes att ha 
varit drygt 25 par. Nedgången skulle ha va-
rit än större om inte artens försvinnande från 
skogssjöarna delvis hade kompenserats av att 

par hade etablerat sig som häckande i nyan-
lagda viltvatten.

En ny inventering genomfördes 1994 och 
även den var i stort sett heltäckande. För 
Norrtälje kommuns registrerades 26 häck-
ande par (Douhan 1995) och en bedömning 
av det verkliga beståndets storlek vid denna 
tidpunkt stannade vid cirka 30 par. Även om 
uppgången får anses som närmast marginell 
var det dock ett trendbrott jämfört med den 
minskning som fortlöpande ägde rum mellan 
1975 och 1988. 

Att trenden nu hade vänt berodde dock på en 
fortsatt etablering av häckande par i de allt 
fler viltvatten som hade anlagts mellan 1988 
och 1994. Antalet häckande par i sjöar hade 
nämligen fortsatt att minska och 1994 hit-
tades endast fem par i naturliga insjövatten. 
Resterande par påträffades i konstgjorda vat-
tensamlingar i inlandet. Andelen registrerade 
par i dylika vid ovan redovisade inventeringar 
ökade från endast 10 procent 1975 till hela 81 
år 1994.

Tabell 1. 

Antalet häckande par svarthakedopping sjöar respektive viltvatten i Norrtälje kom-
muns inland vid fem inventeringar 1975-2011.

    1975 1981 1988 1994 2011

Totala antalet par i sötvatten  88 73-74 23-24 26 34-37
Antal par i konstgjorda sötvatten 9 11 10 21 25-27

Andelen par, i %, i konstgjorda 10 15 43 81 73
sötvatten

Inventeringen 2011 
Sjutton år efter inventeringen 1994 var svart-
hakedoppingen åter utsedd till riksinven-
teringsart. Med tanke på hur lång tid som 
passerat sedan den närmast föregående inven-
teringen var detta ett val som välkomnades. 
Eftersom Norrtälje kanske är den kommun 
som haft bäst övervakning av ”sina” svartha-
kedoppingar lades även denna gång stor möda 
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ned på att inventeringen skulle bli väl utförd. 
Tyngdpunkten i inventeringsarbetet lades på 
att kontrollera alla kända viltvatten och andra 
konstgjorda sötvattensamlingar, medan en-
dast ett mindre antal sjöar inventerades. Utö-
ver sjöar med konstaterad förekomst av arten 
1994 och fram till idag, kontrollerades ytter-
ligare ett antal som tidigare har haft häckande 
par, men alla tillhörande den senare kategorin 
saknade 2011 svarthakedopping. Inga riktade 
inventeringsinsatser gjordes inte heller denna 
gång i skärgården.

Resultat 
Vid 2011 års inventering registrerades 34-37 
häckande/revirhävdande par i kommunens 
inland (se Appendix). Flest häckande par 
hade även denna gång golfbanedammen vid 
Skogstorp i Roslags-Bro, men antalet hade 
minskat något, från sex till fem. Nästan lika 
många par, fyra, hade två lokaler; dels ett litet 
viltvatten vid Nyby i Husby-Sjuhundra, men 
också Månsjön. Sammanlagt tre par noterades 
i tre små, intill varandra liggande, viltvatten 
vid Överlöpe samt två-tre par i dels sjön Put-
ten, på Blidö, och dels i det stora viltvattnet 
vid Karby i Estuna. Resterande par påträf-
fades fördelade på elva lokaler; två sjöar 
(Båtdragarträsket i Länna och Mörtsjön, vid 
Ösbyholm, i Frötuna) och nio konstgjorda 
vattensamlingar.

Årets resultat innebär en ökning med cirka   
40 % jämfört 1994 och är också en bekräftelse 
på att de tecken på en vändning i den negativa 
beståndsutveckling som kunde skönjas vid 
den förra inventeringen var verkliga. Även 
om än fler par denna gång hittades i viltvatten 
var antalet par i naturliga sjöar också fler (5 
resp. 9-10). Även om andelen par som hitta-
des i konstgjorda vattensamlingar nu var nå-
got lägre, en minskning från 81 till 73%, har 
dessa fortfarande en avgörande betydelse för 
artens existens i kommunen insjövatten.

Trots att Månsjön är en naturlig sjö håller den 
således ställningarna som en säker häcknings-

lokal för flera par och man kan, åter igen, und-
ra över vad det är som gör att den, i motsats 
till flertalet andra sjöar, har kvar arten som 
häckfågel. Även Mörtsjön vid Ösbyholm, 
som undantagsvis inte hade något häckande 
par 1994, hade nu två par och arten har också 
observerats här alla år efter den förra invente-
ringen. Även Mörtsjön tillhör således de yt-
terst få naturliga sjöar som regelbundet haft 
arten som häckande sedan 1950-talet. Den lil-
la sjön Putten, med sina nu två-tre par, är dock 
en relativt ny bekantskap som häckningslokal 
för arten och det finns inga tidigare uppgifter, 
bortsett från 2010, om förekomst av svartha-
kedopping i denna sjö. Huruvida det ändå har 
funnits, utan att vi har känt till det, är okänt. 
När det gäller Båtdragarträsket vet vi dock att 
inga svarthakedoppingar påträffades här vid 
besök i samband med inventeringarna 1988 
och 1994.

Utöver de par som fanns i våra sötvatten har 
det också inkommit rapporter om par under 
häckningstid från skärgården. Även om det 
inte på något sätt varit tal om några invente-
ringsinsatser i denna vidsträckta biotop har 
det ändå inkommit rapporter från nio lokaler. 
I samtliga fall har det varit frågan om observa-
tioner från enstaka dagar, men det finns ändå 
mycket som talar för att häckning i flertalet 
fall mycket väl kan ha ägt rum. Dels talar tid-
punkten för detta och dels att de i regel har 
uppträtt parvis. Av tidigare erfarenheter vet vi 
också att arten verkligen kan häcka i denna 
miljö, såväl i grunda vikar längst in mot kus-
ten som längst ut i ytterskärgården. Av årets 
nio lokaler är tre belägna långt ut, Söderarm, 
Röder och Ut-Fredel, medan resterande ligger 
närmare fastlandet.

Hur många par häckade det i 
kommunen 2011? 
Den del av det häckande beståndet som täck-
tes in bäst vid årets inventering var den som 
fanns i konstgjorda vattensamlingar. Vi har 
god kunskap om de viltvatten som finns och 



26

det var sannolikt bara något enstaka, eller 
några få, sådana som inte blev besökta. En 
annan möjlig felkälla är alla de skogssjöar 
som tidigare hade häckande par, men som inte 
inventerades vid denna inventering. Även om 
Putten och Båtdragarträsket, båda naturliga 
sjöar, nu för första gången hade häckande 
par är det ändå inte mycket som talar för att 
det fanns häckande par i så många fler sjöar 
än de som hade registrerad förekomst 2011. 
Det som styrker denna slutsats är att de tidi-
gare häckningssjöar som saknande par 1994, i 
många fall redan 1988, som även denna gång 
kontrollerades gjordes det med negativt re-
sultat. Även om det var många sjöar som inte 
besöktes är det inte troligt att fler än på sin 
höjd en handfull kan ha missats av den anled-
ningen.

Det som ställer till störst problem vid ett för-
sök att uppskatta storleken av det verkliga be-
ståndet i kommunen 2011 är frågan hur många 
par som häckade i skärgården. Vi vet att arten 
häckade här redan på 1970-talet, några få par 
hittades i samband med den då genomförda 
kustfågelinventeringen i Stockholms län, och 
att arten fanns kvar här vid den uppföljande 
inventeringen i början av 2000-talet och att 
antalet par nu hade ökat något. Det finns en 
del som talar för att svarthakedoppingen har 
haft en fortsatt positiv beståndsutveckling 
under senare år, inte minst att årets spontan-
rapportering i Svalan resulterat i förekomst 
på nio lokaler. Om vi beaktar hur liten del av 
skärgården som har besökts av fågelkunniga 
finns det skäl att tro att det i första hand är i 

denna biotop som det finns par utöver de som 
vi känner till.

Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till är i vil-
ken omfattning de par som vid inventeringen 
registrerades som häckande/revirhävdande 
verkligen var det. Angivet antal par bygger 
i de allra flesta fall på hur många som fanns 
på plats vid ett enda besök på lokalen. Vi vet 
således mycket lite om hur många par som i 
slutändan skred till häckning, men samtliga 
lokaler med förekomst är tänkbara häcknings-
lokaler. Eftersom denna felkälla kan slå såväl 
åt det ena som det andra hållet antar vi att re-
gistrerat antal par, även om alla inte skred till 
häckning, ändå var åtminstone revirhävdande.

Sammanfattar vi dessa felkällor kan en rimlig 
bedömning av det häckande beståndets stor-
lek i Norrtälje kommun 2011 stanna vid i stor-
leksordningen 50-65 par, fördelade på cirka 
30 par i viltvatten, cirka 10-15 par i sjöar samt 
10-20 par i skärgården.
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Appendix. Bedömt antal häckande/revirhävdande par av svarthakedopping i sötvatten i Norr-
tälje kommun vid inventeringarna 1975, 1981, 1988, 2004 samt 2011 
(S = sjö, V = viltvatten, Ö = övrig, ? = ej inventerad och - = existerade inte).

    Typ av 1975 1981 1988 1994 2011
    vatten

Adamsberg, Rimbo   V - - - - ny 0
Bergasjön, Länna   S 3 0 0 0 0
Bergbofjärden, Häverö  S ? 2 0 0 0
Bergby VNV, Malsta   V - - - ny 3 2
Blåkaren, Häverö   S 1 0 0 0 0
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Båtdragarträsket, Länna  S ? ? 0 0 1
Däningen, Riala   S 1 1 0 0 ?/-
Flaksjön, Edsbro   S ? 1 0 0 ?
Frösjön, Ununge/Edsbro  S 10 5 1 0 ?
Fyrken, Estuna   V - - - - 0

Grindtorpet, Edebo   V - - ny 4 2 0
Grisslehamn VNV, Väddö  V ? 1 0 2 1
Grisslehamn V, Väddö  V - - 0 0 0
Gäddsjön NV, Edsbro  V - - - - ny 0
Holmsjön, Häverö   S 2 0 0 0 ?

Håknäs, Vätö   V - - ny 0 1 1
Ilsholmen, Roslags-Bro  V - - - - ny 0
Jägarhyddan (f.d. jordtäkt), Rimbo Ö - - - - ny 2
Kallösjön, Länna   S 7 5 2-3 0 -
Kammarsjön, Väddö  S ? 2 0 0 ?/-
Karby, Estuna   V - - - -           ny 2-3
Kodöden, Edsbro   S ? 0 1 0 ?
Kundbysjön, Rimbo   S 1 0 0 0 0
Kvilundasjön, Roslags-Bro  S ? 0 0 1 ?
Lappsjön, Häverö   S ? 2 0 0 ?

Lerviksjön, Frötuna   S ? 1 1 0 0
Lillsjön, Häverö   S 1 0-1 0 0 ?
Lillsjön (Lagboda), Länna  S 0 2 0 0 0
Lillsjön, Väddö   S 0 ? ? 0 0
Lingonsjön, Närtuna S  ? 1 0 0 0

Länsmansgården, Vätö  V - ny 1 1 1 1
Lövfjärden, Häverö   S ? 1 0 0 ?
Malmsjön, 
Länna/Roslags-Kulla  S 1 1 0 0 ?
Morsjön, Söderby-Karl  S 2 0 0 0 -
Myra, Ununge   V 4 0 1 0 ?

Myren (f.d. grustäkt), Häverö  Ö ? 1 0 0 -
Månsjön, Frötuna   S 6 9 3 2 4
Mörtsjön (Ösbyholm), Frötuna S 6 6 2 0 2
Norasjön, Söderby-Karl/Estuna S ? 1 0 0 0
Norrbyggeby O, Fasterna  V - - - - ny 0

Norrviken, Väddö   S ? 1 0 0 ?
Nybyn S, Husby-Sjuhundra  V - - - - ny 4
Nässja, Gottröra   V - - - - ny 1
Oskären, Länna   S 2 1 0 0 ?/-
Putten,Blidö   S ? ? ? ? 2-3

Pårhusen, Lohärad   V - - ? ? 0
Riddersholm N (f.d. grusgrop), 
Rådmansö   Ö ? 1 0 0 -
Risslingby (reningsverksdamm), 
Söderby-Karl   Ö - ny 0 0 0 0

    Typ av 1975 1981 1988 1994 2011
    vatten



28

    Typ av 1975 1981 1988 1994 2011
    vatten

Rotsjön, Gottröra   S 1 0 0 0 -
Rudungen, Skederid  S 5 1 1 0 -

Rumsättrasjön, Riala  S ? 1 0 0 ?
Råsten NO (slamdamm), Edebo Ö ? 0 1 3 0
Rösjön, Väddö/Söderby-Karl  S ? 1 0 0 0
Sandasjön, Riala   S 1 0 0 1 0
Senneby, Väddö   V - - - -            ny 0-1

Sidfjärden, Väddö   S 6 2 0 0 0
Skogstorp (golfbanedamm), 
Roslags-Bro   V ? 1 2 6 5
Slaktaren,	Husby-Sjuhundra	m.fl.	 S	 4	 1	 0	 0	 0
Slaktaren N, Lohärad  V - - - - ny 0
Slaktaren SV (f.d. grustäkt), Skederid Ö - - - - ny 0

Solsjön, Frötuna   S 1 1 0 0 0
Stor-Bärsjön, Edsbro  S ? 1 0 0 ?
Storlaven, Frötuna/Länna  S 1 0 0 0 0
Storsjön (NV Gillberga), Edebo S 7 2 0 0 ?
Storträsket, Vätö   S ? 1 0 0 0

Sundsta (N banvallen), 
Husby-Sjuhundra   V - - ny 1 1 0
Sundsta (S Banvallen), 
Husby-Sjuhundra   V - - - 0 2
Svartingen, Länna   S ? 1 0 0 -
Trehörningen, Edsbro  S 1 1 0 0 0
Täppsveden, Häverö  V - - - - ny 0

Tutteboda NO, Skederid  V - - - - ny 0
Vadsjön, Häverö   V 1 1 0 0 ?
Varvsvik (slamdamm), Edebo  Ö ? 0 0 1 ?
Vattenledningssjön, Gottröra  V 4 5 0 0 0
Vågsjön, Söderby-Karl  S 2 0 0 0 ?

Vängsjön, Gottröra   S 7 7 0 0 0
Värnberg, Roslags-Bro  V - - - - ny 1
Västra Insjön, Väddö  S ? 0 2 1 0
Östra Ledinge, Skederid  V - - - - ny 0
Överlöpe NV, Vätö   V - - ny 0 1 3

            Ʃ par              88       73-74         23-24 26          34-37
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Nåväl; det var ett exempel av typen skrönor, 
men det finns andra berättelser som kommer 
från flera av varandra oberoende källor och 
som man, inte bara av den anledningen, kän-
ner mer tilltro till. Det kan vara sådant som 
inte känns helt fel, men som man själv ändå 
helst skulle vilja se med egna ögon för att vara 
säker på sin sak. En sådan uppgift är att mor-
kullan kan bära med sig en unge i flykten. Det 
är inte många som har sett detta, men det finns 
flera trovärdiga uppgifter i litteraturen om att 
det förekommer.

Just detta att morkulla kan transportera en 
unge i flykten, från en plats till en annan, är 
något som jag har hört och läst om, men som 
jag gärna skulle vilja få se för att få det be-
kräftat. Genom åren har jag sett morkulla lätta 
från marken framför mig vid utflykter i skogs-
mark ett otal gånger, men fram till maj 2011 
hade det aldrig varit några misstankar om att 
en morkulla skulle ha burit en unge med sig.

Den 16 maj 2011 var det dock dags. Jag var 
på väg genom skogen ned till Månsjön på 
Sikaskogen för att kontrollera hur många 
par svarthakedopping det fanns i sjön då jag 
skrämde upp en fågel på några få meters av-
stånd. Jag förstod inte omedelbart att det var 
en morkulla. Färgen och storleken var de rät-

ÖVERBEViSAd - 
morkulla flyger bort med ungarna!

Som intresserad av och mer kunnig om fåglar än genomsnittet 
får man då och då höra uppgifter som man ställer sig något tvek-
sam eller ibland helt avvisande till. Ett exempel tillhörande den 
senare kategorin är, som en ägare till ett viltvatten på fullt allvar 
(?) hävdade, att fiskgjusen medvetet fraktar fisk från sjöar till 
fisktomma viltvatten. Det skulle, enligt viltvattenägaren, vara ett 
sätt för fiskgjusen att medvetet förbättra utsikterna att framgent 
finna föda!

ta, men sättet att flyga helt annorlunda jämfört 
med hur det brukar vara. Istället för att snabbt 
dra iväg rakt bort, flög den tungt och långsamt, 
nästan lodrätt, med benen och stjärten nedåt 
och huvudet höjt. Jag såg att hon, jag antar 
att det var en hon, hade något mellan benen 
och tänkte genast på möjligheten att det var en 
unge hon bar på. Hon landade efter bara dryga 
tiotalet meter nästan helt dold i vegetationen. 
Hon lät höra ett dovt, kvittrande läte och när 
jag gick ett par steg närmare kunde jag se hur 
hon satt på marken med flaxande vingar. Jag 
gick ytterligare några steg varvid hon åter lät-
tade med ungen mellan benen! Jag kunde nu 
se ungen och dess ben mellan honans egna 
ben. Hon landade åter efter ett tiotal meter, 
kvittrade dold i vegetationen. Detta uppre-
pades ytterligare ett par gånger, alltid med 
samma resultat, innan jag lämnade dem ifred.

Jag gick vidare den korta biten ned till Mån-
sjön och tänkte; det var således sant det här 
med att morkullan kan transportera en unge 
i flykten! 

Efter att ha räknat antalet svarthakedoppingar 
i Månsjön, återvände jag till platsen från vil-
ken morkullan hade lättat första gången. Till 
min häpnad skrämde jag ånyo upp henne och 
även denna gång med en unge mellan benen! 

Bill Douhan
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Hon landade efter kanske 15 meter, kvittrande 
och med flaxande vingar. Denna gång lät jag 
henne vara ifred och lämnade platsen.

Nöjd med det jag sett drog jag slutsatsen att 
morkullan uppenbarligen hade återvänt till 
den plats där jag först hade skrämt upp henne 
för föra övriga ungar därifrån. Att jag så snart 
återvände innebar antagligen att hon ännu inte 
hade hunnit föra dem därifrån utan hon an-
vände sig åter av samma metod, d.v.s. tog med 

sig nästa unge på samma sätt som den första, 
fastklämd mellan benen. Att det skulle dröja 
mer än fyrtio år innan jag fick vara med om 
detta och att ingen av de fågelintresserade jag 
känner varit med om något dylikt indikerar att 
det rimligtvis inte händer så ofta. Att morkul-
lan kan göra så har troligtvis ett överlevnads-
värde. Istället för att bli av med alla ungarna 
kan hon åtminstone kanske rädda en.

Så här är vi vana att se morkulla – en eller 
två som drar runt i skymningen och ”ortar 
och pisspar” är det två rivaler hörs ett ivrigt 
gnisselljud. (Foto Leif Gusavsson)
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Fågelobservationer 
i Norrtälje kommun 2011
Sammanställning: Magnus Bladlund (svanar-rovfåglar, lärkor-spar-
var), Bo Granberg (sumphöns-alkor), Kristoffer Stighäll (duvor-hack-
spettar).

Tack till alla rapportörer/observatörer (357 personer år 2011) som möjliggjort den-
na sammanställning!

I texten förkortas:
Anders Eriksson (AE), Anders Haglund (AH), Anders Helander (AHL), Anita Karlén 
(AK), Bernt Axelsson (BA), Björn Andersson (BAN),  Bill Douhan (BD), Bo Gran-
berg (BG), Bo Hallman (BH), Björn Lindkvist (BLT), Bengt Ottosson (BO), Bengt Säf-
ström (BS), Brita Tibell (BT), Benny Åhr (BÅ), Claes Kyrk (CK), Eskil Friberg (EF), 
Elisabeth Sturesson (ES), Fredrik Bondestam (FB), Fredrik Friberg (FF), Fredrik 
Sigsarve (FS), Fredrik Thernlund (FT), Gabriel Ekman (GE), Gunnar Ehrenroth 
(GEH), Günter Lenhardt (GL), Hans Norelius (HN), Henrik Bondestam (HB), Herbert 
Baumann (HBN), Hans Ellegren (HE), Helge Röttorp (HR), Henrik Valdenström (HV), 
Håkan Sahlin (HS), Ingemar Johansson (IJ), Jan Andersson (JA), Jan Magnesved (JM), 
Jan Ohlsson (JO), Joakim Ekman (JE), Jonas Jonsson (JJ), Jacob Rudhe (JR),  Jocke 
Söderhäll (JS), Johan Södercrantz (JSZ), Kjell Eriksson (KE), Kristoffer Stighäll (KS), 
Kjell Sahlberg (KSG), Kjell Stålberg (KST),  Lennart Larsson (LL), Magnus Blad-
lund (MB), Mats Edholm (ME), Marcus Eriksson (MEN), Magnus Fridolfsson (MF), 
Mats Gothnier (MG), Magnus Liljefors (ML), Niklas Hjort (NH), Ola Jörnstedt (OJ), 
Per-Anders Edin (PAE), Per-Erik Holmlund (PEH), Per Jakobsson (PJ), P-G Larén 
(PGL), Petrus Tengnér (PT), Per Johan Ulfendahl (PJU), Robert Bünsow  (RB), Ronny 
Carlsson (RC), Ragnar Hall (RH), Roine Karlsson (RK), Roland Sjölander (RSR), Roland 
Staav (RS), Rolf Vestberg (RV), Raoul Wexius (RW), Stina Andersson (SA), Staf-
fan Kyrk (SK), Svante Söderholm (SS), Staffan Öström (SÖ),Tommy Eriksson (TE), 
Torbjörn Ebenhard (TED), Tryggve Engdahl (TEL), Torbjörn Johansson (TJ), Tomas 
Kjelsson (TK), Tony Mattsson (TM), Tobias Nilsson (TN), Tomas Pärt (TP), Tomas 
Viktor (TV), Ulf Broander (UB), Ulla Karlsson (UK), Yngve Hareland  (YH), Åke Berg 
(ÅB), Åke Lindelöw (ÅL).
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Mindre sångsvan – Cygnus columbianus

2 ex. sågs vid Väsby, Länna 27.3 (PEH). Vid 
Hederviken sågs 2 ex. 2.4 (JA) och 1 ex. 3.4 
(RS). 1 ad. sågs vid Kullars, Väddö 14-15.5 
(BG, JS). 1 ad. rast. vid Söder-Malma, Erken, 
Estuna 14.10 (HS).

Sädgås – Anser fabalis

Tundrasädgås – A.f. rossicus: Vid Hederviken 
sågs 4 ex. 5.4 (AH).
Stor ansamling: Vid Hederviken har som mest 
600 ex. räknats 27.3 (IJ).

Spetsbergsgås – Anser brachyrhynchus

Under våren sedd med 4 ex. vid Väsby, Länna 
27.3 (PEH). 2 ex rast. Björskog, Fasterna 3.4 
(HR). 1 ex. Hederviken 5.4 (AH). Vid Mjöl-
stagärdet, Skedviken, Fasterna rast. 1 ex. 13.4 
(HR, JS). Vid Uggelnäs, Skedviken sågs 5 ex. 
15.4 (UB). Under hösten sedd vid ett tillfälle 
då 5 ex. str. V tillsammans med 11 sädgäss 
25.9 (BG, JA).

Bläsgås – Anser albifrons

Under våren obs. vid 10 tillfällen på inlands-
lokaler med 1-7 ex. främst vid Hederviken 
och kring Skedviken 22.3-9.4. Därtill 1 ex. 
str. vid Sennebyhaken 29.3 (JA) och 2 ex. 7.5 
(TED).

Grågås – Anser anser

Stor ansamling: Vid Uggelnäs, Skedviken, 
Fasterna sågs minst 1200 ex. 13.8 (BD).

Vitkindad gås – Branta leucopsis

Häckningar: Arten häckar numera regel-
bundet vid kustlokaler i kommunen. Lyckad 
häckning har säkerställts vid Sennebyhaken 
där 2 par sågs med 1 resp. 2 pull. (JA, BG). 
Vid Marum,Björkö-Arholma sågs 1 ad. med 
2 pull. 6.7 (MG, RS). 2 pull. (ev. Senneby-
fåglarna) sågs också vid G:a Grisslehamn 3.8 
(MEN). 1-4 par har därtill observerats från yt-
terligare 7 lokaler under häckningstid.

Prutgås – Branta bernicla

Sommarfynd: Vid Svenska Högarna sågs 1 
ad. 9.7 (RS m.fl.)
Inlandsfynd. 1 1k rast. 14-15.10 vid Stortjä-
ran, Fasterna (BD).
Under hösten observerad vid 16 tillfällen med 
1-60 ex. under perioden 4.9-7.11.

Gravand – Tadorna tadorna

Inga lyckade häckningar konstaterade detta år. 
Totalt rapporterad vid 25 tillfällen med 1-7 ex. 
under perioden 28.3-3.9. Under häckningstid 
finns en viss tyngdpunkt av observationer från 
Blidö skärgård.

Snatterand – Anas strepera

Häckningstid: Sedd med 1 ex. eller flera från 
8 lokaler. Flest, 6 ex., sågs vid Rotholmsvi-
ken, Häverö Prästäng (RV m.fl.). Däremot 
ingen lyckad häckning konstaterad.

Årta – Anas querquedula

Vid Kundbysjön, Rimbo sågs 1 hane 22-27.4 
(BG, RSR). 1 par rast. i Väsbysjön, Länna 5.5 
(BG). Vid Granö, Länna sågs 1 par 6.5 (KSG). 
Vid Senneby viltv., Väddö sågs en hane 21.5 
(BG, JA) och på samma plats 23.5 observe-
rades även en hona och parningsförsök ägde 
rum (JE). Vid Rönnskärs udde observerades 1 
honf. 25.7 (MB).

Brunand – Aythya ferina

Häckningar: 1 hona sågs med 6 pull. i Blåka-
ren, Herräng 17.5 (TM).

Ejder – Somateria mollissima

Stora ansamlingar: Vid Svenska Högarna 
uppskattades det vara minst 7 000 ruggande 
gudingar vid observation 27.5 (BD).

Alfågel – Clangula hyemalis

Sommarfynd: På Svartlögafjärden, Blidö sågs 
1 par 6.6 (AK).
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Svärta – Melanitta fusca

Kring Svenska Högarna uppskattades det 
häckande beståndet i ögruppen uppgå till 140 
par vid räkning 26.5 (BD).  

Knipa – Bucephala clangula

Stora ansamlingar: Största mängden rapporte-
rades från Kapellskär, Rådmansö där ca 3 200 
individer inräknades 22.1 (SS, ES).

Salskrake – Mergellus albellus

Stora ansamlingar: Största räknade antalet un-
der året blev 162 ex. i Skedviken 6.11 (BD).

Järpe – Tetrastes bonasia

Under året sedd med 1 ex. eller 1 par vid 15 
olika lokaler vilket är lite mer antal rapporter 
än vanligt. S Näs gård, Rö sågs en halvstor 
kyckling 11.7 (KE).

Orre – Lyrurus tetrix

Flest orrar, 12 tuppar sågs vid Dansbol, Edebo 
1.1 och 30.1 (TK m.fl.). Spel har rapporterats 
med 1-3 ex.  från 10 olika lokaler.

Rapphöna – Perdix perdix

1 ex. sågs i Rimbo 8.1 (RSR). Vid Håsta, 
Gottröra sågs 5 ex. vid flera tillfällen under 
våren. Vid Rönnskärs udde rast. 1 ex. 8.4 
(JA). Slutligen sågs 1 ex. vid Husby-Sjuhund-
ra 29.4 (HS). Som vanligt en tyngdpunkt på 
observationer i kommunens västra delar, udda 
med fyndet vid Rönnskärs udde.

Vaktel – Coturnix coturnix

Ett mycket bra år för vakteln! Totalt har 37 
sp. ex. hörts från 28 lokaler under perioden 
26.5-25.6.

Smålom – Gavia stellata

Stora sträcksummor: Större mängder av 
sträckande smålom ses bäst i de nordligaste 
sträcklokalerna i kommunen. Vid Måssten, 
Singö str. totalt 255 ex. S 8.10 (FB).

Vitnäbbad islom – Gavia adamsii

Vid Väddö skjutfält sågs 1 2K+ str. S 1.10 
(TP).

Smådopping – Tachybaptus ruficollis

Årets enda observation gjordes vid Kundby-
sjön 21.4 (RSR).

Gråhakedopping – Podiceps grisegena

Riksinventeringsart 2011. Se separat artikel i 
detta nummer av Roskarlen.

Svarthakedopping – Podiceps auritus

Riksinventeringsart 2011. Se separat artikel i 
detta nummer av Roskarlen.

Rördrom – Botaurus stellaris

I Brosjön hördes minst 1 ex. men sannolikt 2 
ex. från södra resp. norra delen av sjön (MB 
m.fl.) 16.5-15.6. Vid Fyringen, Erken, Lohä-
rad rapporterades 1 ex. 18.4-3.6 (BD, LL). 1 
ex. hördes från Bottenfjärden, Roslags-Bro 
19.6 (JE). För andra året i rad tämligen fåtaligt 
rapporterad i kommunen.

Svart stork – Ciconia nigra

Vid Byle, Frötuna sågs 1 str. SV 12.5 (BD). 
Vid Odenslund, Söderby-Karl observerades 1 
ex. 5.6 (GE). Två fynd under ett år hör inte till 
vanligheterna.

Vit stork – Ciconia ciconia

Vid Hemviken på Ängsö, Blidö rastade 1 ex. 
6.4 (FS). Vit stork är numera närapå årligt ob-
serverad i kommunen.

Brun glada – Milvus migrans

Vid Syningen, Rimbo sågs  ex. str. O 15.5 
(RSR).

Havsörn – Haliaeetus albicilla

Största ansamling: Vid Singsundet, Singö 
sågs 16 ex. 18.2 (FB). Totalt har 764 rapporter 
inkommit av havsörn under året.
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Stäpphök – Circus macrourus

Vid Örsten, Singö str. 1 1K V 17.9 (FB). Ob-
servationen har rapporterats men ännu ej god-
känts av RRK. Arten har under senare år setts 
i relativt sett höga antal i Sverige.

Ängshök – Circus pygargus

1 hona sågs vid Skalhamra, Gottröra 23.5 
(RSR). Senast sedd 2007 i kommunen.

Kungsörn – Aquila chrysaetos

Vid Dillingby, Husby-Sjuhundra sågs 1 ex. 
5.2 (ÅB m.fl.). 1 ex. observerades vid Skal-
hamra, Gottröra 15.2 (HS). Vid Marsjön, 
Sennebyhaken sågs 1 1K+ 11.9 (BG). Vid 
Forsbol, Edebo noterades 2 ex. 6.11 (AK). 
Slutligen sågs 1 ex. Vid Gisslingö, Rådmansö 
11.12 (ÅL).

Tornfalk – Falco tinnunculus

Häckningar: Vid Johannesberg, Gottröra sågs 
1 ad hane leverera byte till en av fyra årsungar 
8.8 (BD).

Aftonfalk – Falco vespertinus

Vid Haggård, Estuna sågs 1 ad hona 20.5 
(BD). 1 hane sågs flygande mellan Räfsnäs 
och Tjockö, Rådmansö 9.6 (RSR). Vid Ör-
sten, Singö sågs 1 2K hane 20.5 (FB). Tre ob-
servationer under ett år är naturligtvis oväntat.

Pilgrimsfalk – Falco peregrinus

Vid G:a Grisslehamn, Väddö sågs 1 ex. 3.8 
(MEN). Vid Sennebyhaken sågs 1 ex. instr. 
11.9 (JA, BG). 1 ex. str. V vid Skatudden 
18.9 (ME m.fl.). Vid Havsskogen, Väddö sågs 
1 str. V 23.9 (RC). Åter vid Skatudden sågs 
1 str. V 24.9 (ME, BT) och samma datum 1 
ad str. SV på Svenska Högarna (BD). 1 1K 
hona str. S vid Understen, Singö 30.9 (FB). 
Vid Skatudden str. 1 ex. V 2.10 (ME, BT). På 
Svenska Högarna sågs 1 1K 3-4.10 (TE m.fl.) 
och på samma lokal str. 1 ad. hane 5.10 (AE 
m.fl.). Vid Måssten, Singö rast. 1 1K 8.10 
(FB). Slutligen observerades 1 1K på Svenska 
Högarna 15.10 (BD). Tolv observationer un-
der året med en normal tyngdpunkt på sep-
tember/oktober.

Vit stork uppträder allt oftare i rapportområdet och födotillgången verkar det inte vara fel på!
(Foto Roine Karlsson)
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Småfläckig sumphöna – Porzana porzana

Spelande exemplar rapporterades från sex 
lokaler; 1 ex. i vass- och sumpområdet S om 
Tegelbruksvägen, Rimbo 25.4 (RSR), 1 ex. 
Däningen, Riala 30.4 (TV) och 1.5 (BG), 1 
ex. Norrsjöflyna, Roslags-Bro 9.5 (JE), 1 ex. 
Brosjön (invid fågeltornet), Roslags-Bro 21-
22.5 (GE), 1 ex. Saxviken, Roslags-Bro 23.5 
(JE), 1 ex. Eka-sjön, Estuna 2.6 (BD) samt 1 
ex. Rådasjön (östra delen), Söderby-Karl 28.6 
(MB).   
                                                                                     
Kornknarr – Crex crex

Från 27.5 till 16.7 rapporterades från femton 
lokaler minst 22 spelande fåglar. På två loka-
ler hördes 3 ex. vardera; Gråska, Edebo 4.6 
(BT, ME) och Simpnäs by (västra delen) 30.6 
(NH) och 2 ex. vardera på tre andra lokaler.   

Rörhöna – Gallinula chloropus

Säkra och troliga häckningar: Vid stora dag-
vattendammen närmast Vigelsjöskolan, Norr-
tälje observerad mellan 18.4 och 16.9, och 

där 1 par med 8 pulli sågs 31.5 och 13.6 (BG 
m.fl.), 1 par som höll på med bobygge sågs 
i västra dagvattendammen vid Kvisthamravi-
ken, Norrtälje 17.5 (KS) och i sjön Blåkaren 
vid Herräng, Häverö observerad mellan 24.6 
och 17.7 och där sågs 1 par med 5 ungar 24.6 
och vid  andra tillfällen sågs par med 2 resp. 
3 ungar, vilket indikerade att det eventuellt 
fanns två häckande par i sjön (TM).
Övriga observationer: Vid stora dagvatten-
dammen strax öster om kolonilotterna invid 
Vargheden, Vigelsjö, Norrtälje observerad 
med 1 ad. 25.5 och 1 ex. 1.6 (BG).

Sothöna – Fulica atra

Vinterfynd: Inget vinterfynd rapporterat.

Trana – Grus grus 

Säkra häckningar: 1 par ruvande Vattenled-
ningssjön, Gottröra 30.4 (BD), 1 par med av-
ledningsbeteende V Ilsholmen, Roslags-Bro 
7.5 (BD), 1 par ruvande Grovstanäs, Länna 
24.5 och 4.6 (JM), 1 par med 2 pulli Ledinge 
trafikplats, Skederid 4.6 (GL) och 2 pulli 
Bodslätten, Väddö 17.6 (RC).

Strandskata häckar normalt i skärgården, men möjlig inlandshäckning har noterats vid Skedviken.
(Foto Roine Karlsson)
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Större sträckande flockar under hösten: Mitt 
på dagen den 1.10 sträckte två flockar på 65 
ex. resp. 75 ex. in från Ålands hav vid Rönn-
skärs udde (TP m.fl.) och eventuellt ytterligare 
100 ex. sträckte mot S vid Skatudden (GEH, 
RW). Osäkert om fyndet vid Skatudden, kan 
vara del av de insträckande vid Rönnskärs 
udde. Arten rapporterades för övrigt ej i kom-
munen efter det datumet under hösten.

Strandskata – Haematopus ostralegus 

Möjlig inlandshäckning: Vid Uggelnäs, Sked-
viken, Fasterna  rapporterad med 1 ex. 21.4. 1 
ex. 11.5 och 15.5 i lämplig biotop samt 1 par i 
lämplig häckbiotop 1.6 (BD m.fl.). 

Mindre strandpipare – Charadrius dubius

Säkra och troliga häckningar: Vid viltvattnet 
Jägarmossen, NV Stora Granlund, Rimbo 
observerad perioden 23.4 – 5.8 med 3 ex. 
permanent revir 10.5, 4 ad. varav 1 par med 
avledningsbeteende 30.5, 1 par ruvande (bo 
med 4 ägg) 1.6, 3 ex. upprörd, varnande 12.6, 
4 ad. och 3 pulli 16.7 samt 1 ad. (troligen 
hane) med 4 flygga ungar (1K) 5.8 (HR, RSR 
m.fl.). Vid Kundbysjön 1 ad. permanent revir 
vid dybank vid ån uppströms sjön 30.5 (KS).

Större strandpipare – Charadrius hiaticula

Säkra och troliga häckningar: Vid viltvattnet 
Jägarmossen, NV Stora Granlund, Rimbo 1 
ex. 7.6 och 2 ex. 12.6 med permanent revir 
(RSR) och 1 par med 3 stora ungar 17.7 (BD), 
1 par upprörd/varnande Svenska Stenarna, 
Blidö 7.6 (MG) samt i Singö skärgård, Singö 
1 par 29.4 och 2 ex. 19.7 med permanent revir 
vid Måssten (FB) och 1 ex. upprörd/varnande 
vid Lågörarna 6.7 (CK m.fl.).  

Fjällpipare – Charadrius morinellus

Vid Råby, Fasterna rastade 1 ex. (eventuellt 2 
ex.) 17.5 (HR) och 22.5 sågs vid lokalen 2 ex. 
sträcka mot N (RSR).

Ljungpipare – Pluvialis apricaria
Stor ansamling: 323 ex. vid Rånäs slott, Fas-
terna 2.5 (JA).

Kustpipare – Pluvialis squatarola

Sent höstfynd: 1 ad. fortfarande i sommar-
dräkt rastade vid Arholma, Björkö-Arholma 
6.11 (EF, FF).

Tofsvipa – Vanellus vanellus

Stor ansamling: 680 ex. (individräknade) 
rastade vid Lundås (fältet öster om väg 76), 
Edebo 6.4 (FB).

Sandlöpare – Calidris alba

Arten noterades sydsträckande vid kusten 
mellan 18.7 och 27.8, med totalt ca 40-50 ex. 
och med toppnoteringen den 25.7 med 11 ad. 
vid Skatudden (BT, ME) och minst 15 ex. vid 
Sennebyhaken (PJ m.fl.). 
För övrigt sågs 1 ad. rastande på Flisalägg-
orna, O Norrholmarna, Väddö 20.7 (BG).

Småsnäppa – Calidris minuta

Fyra fynd: 1 ex. sträckande på morgonen vid 
Sennebyhaken 18.7 (PJ), 2 ex. sträckande mot 
S på kvällen vid Rönnskärs udde 18.7 (TK 
m.fl.), 1 ex. rastande vid Sennebyhaken 20.8 
(BG, JA) och 1 ex. sträckande (rastade kort) 
vid Skatudden 4.9 (PJ).  

Mosnäppa – Calidris temminckii

3 ex. rastande Sjöängen vid Ortalaviken, Väd-
dö k:a, Väddö 14.5 (BG) och vid Sennebyha-
ken rastande med 1 ex. 14.5 (RSR), 1 ex. 25.7 
(JA), 2 ex. 11.8 (BG) samt 3 ex. 12.8 (AHL, 
HN).

Spovsnäppa – Calidris ferruginea

Vårfynd: 1 ex. tillsammans med en kärrsnäp-
pa flög mot S vid nordöstra udden på Arhol-
ma, Björkö-Arholma 19.5 (FT). 

Skärsnäppa – Calidris maritima

1 ex. sträckande mot SO vid Bokobbshäl-
lorna, Simpnäs, Björkö-Arholma 5.1 (NH), 1 
ex. rastande vid Skatudden 9.10 (BT, ME), 1 
ex. rastande Söderarm, Söderarms skärgård, 
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Rådmansö 9.10 (ML m.fl.), 2 ex. sträckande 
mot S vid Understen, Singö skärgård, Singö 
20.10 (FB), 1 ex rastande vid Rönnskärs 
udde (Rönnskärsläget och Lerbådan) 5.11 
(BD m.fl.). Eventuellt samma individ som 
setts från Rönnskärs udde sågs senare samma 
dag (5.11) rastande nära Kasberget, Gamla 
Grisslehamn, Väddö innan den flög mot NO 
till Lägena (YH) och gissningsvis sågs dagen 
efter den 6.11 samma individ från Kasberget 
(”Gick på ett av de yttre låga skären..”) (PJU). 

Kärrsnäppa – Calidris alpina

Höga dagssummor på sydsträckande: Den 
18.7 räknades vid Rönnskärs udde 1 080 ex. 
(16:45-20:30) (TK m.fl.), ca 1 900 ex. (04:30-
11:30 och 18:00-21:15) vid Sennebyhaken 
(PJ m.fl.) och 2 050 ex. (dagssumma) vid 
Bokobbshällorna, Simpnäs, Björkö-Arholma 
(NH). Den 24.7 räknades vid Rönnskärs udde 
901 ex. (19:30-21:25) (BG, JA) och vid Sen-
nebyhaken 120 ex. (18:50-19:00) (JA). Den 
25.7 räknades vid Skatudden 1 035 ex. (BT, 
ME), 1 366 ex. (06:00-10:00) vid Rönnskärs 
udde (MB) och minst 2 034 ex. (05:45-10:00 
och 18:00-20:50) vid Sennebyhaken (PJ 
m.fl.).

Myrsnäppa – Limicola falcinellus

Ett fynd: 1 ex. sträckande mot S vid Rönn-
skärs udde 18.7 (BÅ m.fl.).

dvärgbeckasin – Lymnocryptes minimus

Ett fynd: 2 ex. rastande vid Kundbysjön, Rim-
bo 13.4 (RSR).

Morkulla – Scolopax rusticola

Vinterfynd: 1 ex. Grindtorpet, Fasterna 31.12 
(UB).

Rödspov – Limosa limosa

Ett fynd: 1 ad. rastande vid Kundbysjön (ma-
derna i väster), Rimbo 24-25.5 (KS m.fl.).

Myrspov – Limosa lapponica

Fyra vårfynd: 1 ex. rastande vid Sennebyha-
ken 2.5 (JA), 1 ex. förbiflygande vid Öster-

skär, Vätö 7.5 (JJ), 1 ex. rastande Håkanskär, 
Vätö 8.5 (ML) och 12 ex. sträckande mot V 
vid Måssten, Singö skärgård, Singö 10.5 (FB).
    
Storspov – Numenius arquata

Säkra och troliga häckningar: 1 ex. bo med 4 
ägg Stora Åby, Närtuna, 3.6 (gnm TN). Vid 
Västanberga, Närtuna 1 ex. permanent re-
vir Västanberga 22.5 (TN), vid Lindberga, 
Gottröra 1 ex. upprörd, varnande 6.5, 1 hane 
permanent revir 7.5 och 1 ex. permanent re-
vir  22.5 (TN),  i området Råby-Svärlinge-
Granby, Fasterna 1 ex. upprörd, varnande 
17.4, 1 par parning (el. cermonier) 15.5 och 
1 par permanent revir 16.5 (HR m.fl.) samt 1 
ex. spelande och varnande på Storön, Svenska 
Högarna 21.5 (BD).  
Möjliga häckningar: 1 ex. spelande Karlberg, 
Närtuna 8.6 (TN), 1 ex. spelande Lilla Åker-
by, Närtuna 15-16.5 (TN), 1 ad. par i lämp-
lig häckbiotop 9.5 och 1 ex. i lämplig biotop 
15.5 Mjölstagärdet, Skedviken, Fasterna (HR, 
TN), 1 hane spelande Östra Syninge, Husby-
Sjuhundra 2 och 6.5 (BA), 1 hane spelande 
Hållsta, Lohärad 2 och 6.5 (BA), 2 hanar spe-
lande i lämpliga biotoper i området Lohärads 
kyrka, Nyckelby och Loskälva i Lohärad och 
Åsby och Göringe i Estuna 2.5 – 6.6 (BA 
m.fl.), 1 ex. spelande mellan Vämlinge och 
Stjärnholm, Estuna 10 och 31.5 (LL) samt 2 
ex. i lämplig biotop i Gillöga skärgård, Blidö 
22.4 (HV).  

Rödbena – Tringa totanus

Trolig inlandshäckning: I Kundbysjön hade 
ett par permanent revir vid dybank vid ån upp-
ströms sjön 30.5 (KS).

drillsnäppa – Actitis hypoleucos

Sent höstfynd: 1 ex. Svenska Högarna 2.10 
(AE m.fl.).

Roskarl – Arenaria interpres

Troliga häckningar: 1 ad. par permanent revir 
Örsten, Singö 22.5 (FB), 2 ex. upprörd, var-
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nande Sätena, Singö skärgård, Singö 6.7 (CK 
m.fl.), 2 ex. permanent revir Måssten, Singö 
skärgård, Singö 19.7 (FB) och 5 par upprörda/
varnande Svenska Stenarna, Blidö 7.6 (MG).
Möjliga häckningar: 1 ex. lämplig biotop 
Västra Hållskäret vid Västerskäret, Singö 
skärgård, Singö 6.7 (CK m.fl.), 1 ad. lämp-
lig biotop Skvallerhamnsudden (på skär norr 
om), Arholma, Björkö-Arholma 19.7 (MF), 1 
ex. spelande Kudoxa Mellgrund, Rådmansö 
7.6 (MG), 1 ex. lämplig biotop Söderarm, Sö-
derarms skärgård, Rådmansö 8.5 (ML), 1 ex. 
spelande Söderskärgården (Lygna), Blidö 7.6 
(MG) och 2 ex. lämplig biotop Svenska Hö-
garna 12.6 (PGL m.fl.). 

Bredstjärtad labb – Stercorarius pomarinus

Ett fynd: 1 juv. (1K) födosökande vid Under-
sten, Singö skärgård, Singö 20.10 (FB).

dvärgmås – Larus minutus

Stor ansamling: Minst 400 ex. ”flög runt över 
havet i öster” vid Svenska Högarna 8.10 (AE, 
TE). 

Skrattmås – Larus ridibundus

Vinterfynd: 1 ex. rastande Kapellskär, Råd-
mansö 2.2 (JA).

Silltrut – Larus fuscus

Säkra och troliga häckningar: 10 ex. ruvande 
vid Häverö Prästäng, Herräng, Häverö 23.5 
(RV). 2 ex. parning (el. cermonier) vid Ska-
tudden 14.4 (BO m.fl.), vid Måssten i Singö 
skärgård, Singö 9 par permanent revir vid Päl-
sen 21.4 och  6 par permanent revir vid Stor-
grundet 29.4 (FB) samt vid Spillersboda, Frö-
tuna 32 ad. + 6 1K permanent revir 27.8 (BH).
Möjliga häckningar (= ex. i lämplig biotop/
par i lämplig häckbiotop): I Singö skärgård, 
Singö; 1 ad.  Örsten 24.5 (JE), 7 par Under-
sten 5.7 (FB), 4 par Abborren 6.7 (MG m.fl.) 
och 4 par Västra Hållskäret vid Västerskäret 
6.7 (CK m.fl.). 1 ex. Bysholmen, Väddö 6.7 
(SK m.fl.), 15 par Tjärven, Vätö/Rådmansö 

8.5 (ML), 8 ex.  Längden, Söderarms skär-
gård, Rådmansö 8.5 (ML), 1 par Gräddö; 
Rådmansö 9.7  (TEL), 1 par Grovstanäs, 
Länna 27.4 (JM) och 1 ad. Ängsö national-
park 25.7 (TV). I Blidö socken; 1 ex. Gillöga 
skärgård 22.4 (gnm TV), 1 par Furusund 7.7, 
1 ad. Kråkan 7.7, 3 ex. Norröra 7.7 och 4 ex. 
Svartlöga 7.7 (ES, SS).

Tretåig mås – Rissa tridactyla

1 ex. (2K) sträckande mot N i den hårda 
ostvinden vid Skatudden 15.7 (HN), 1 juv. 
(1K) sträckande mot S Sennebyhaken 18.10 
(JA), 2 juv. (1K) sträckande mot S och senare 
en tredje (?) juv. (1K) sträckande mot N vid 
Rönnskärs udde 5.11 (YH m.fl.), 5 juv. (1K)
sträckande (1+1+2+1) mot S vid Rönnskärs 
udde 6.11 (BG, RB m.fl.) samt 1 juv. (1K) (en 
av de fem från Rönnskärs udde) sträckande 
mot S vid Sennebyhaken 6.11 (JA, RH).  

Skräntärna – Hydroprogne caspia

Stor ansamling: 38 ad. rastande Tisslan, 
Svartlöga, Blidö 6.5 (gnm RS).

Kentsk tärna – Sterna sanvicensis

Ett fynd: 1 juv. (1K) sträckande mot SO vid 
Örsten, Singö 7.8 (FB).

Småtärna – Sternula albifrons

Ett fynd: 1 ad. sträckande mot S vid Senneby-
haken och passerade nära mellan Ytterhaken 
och Innerhaken 25.7 (JA). 

Sillgrissla – Uria aalge

Säkra häckningar: I Singö skärgård, Singö; 
32 ad. med bo, ägg/ungar (9 pulli ringmärkta) 
vid Abborren och 64 ad. med bo, ägg/ungar 
(6 pulli ringmärkta) vid Stridsbådan 6.7 (RS 
m.fl.).
Vid Svenska Högarna; 43 ad. ringmärkta/kon-
trollerade och 10 pulli ringmärkta vid Lillö, 
37 ad. ringmärkta/kontrollerade och 16 pulli 
ringmärkta vid Skvimparskär samt 216 ad. 
ringmärkta/kontrollerade och 83 pulli ring-
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märkta vid Kalken 9.7 (JO m.fl.). 
Möjliga häckningar: 2 ex. lämplig biotop 
Tjärven, Vätö/Rådmansö 8.5 (ML).

Alkekung – Alle alle

1 ex. sträckande mot S vid Svenska Högarna 
19.10 (BD).

Skogsduva – Columba oenas

Spelande fåglar eller fåglar som iakttagits i 
permanenta revir eller med beteende som ty-
der på häckning har rapporterats från minst 40 
olika lokaler.  Det är en kraftig ökning jämfört 
med de två senaste åren.

Turkduva – Streptopelia decaocto

Arten har endast två fasta tillhåll i kommu-
nen; Älmsta på Väddö samt i trakten av Rim-
bo. I området kring Älmsta, Väddö finns en 
rad rapporter en till två individer från januari 
till december.  Den 26.6 är enda tillfället då tre 
olika individer sågs samtidigt (JE, GE). 
Från Rimbotrakten  finns rapporter mellan 

april och november. Som mest sågs 7 ex vid 
Bobacken den 24-25.8 och den 25.7 sågs fyra 
årsungar på samma lokal (HR) vilket tyder på 
lyckad häckning.

Turturduva – Streptopelia turtur

1 ex rastade på Svenska Högarna den 23.5 
(BD).

Berguv – Bubo bubo
Berguv är rapporterad från två lokaler i kom-
munen under året; Skederid 3.7 (BD), samt, 
som vanligt, en spelande hane Svenska Hö-
garna under hösten (BD m fl).

Pärluggla – Aegolius funereus

Endast en rapport av en spelande hane hörd 
från Grindtorpet, Fasterna 27.4 (UB).

Slaguggla – Strix uralensis

Under våren rapporteras slagugglor från fem 
lokaler; Norr om Bornan 6.3 (LL), Stora Sal-
bosjön, Ununge 13.3 (UK), Åla, Ununge 19.3 

På självaste julafton sprang Roine Karlsson på denna slaguggla vid Riddesholm.
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(BG m fl), Fyrsjön, Lohärad 25.4 (BD) samt 
Kornamossen, fasterna 30.5 (TV).
På vintern sågs ett ex på förmiddagen vid Rid-
dersholm, Rådmansö 24.12 (RK).

Hornuggla – Asio otus

Under sommaren rapporteras om 12 olika 
häckningar då tiggande ungar hördes. Under 
våren hördes revirhävdande hanar på ytterli-
gare två lokaler.

Jorduggla – Asio flammeus

Enbart rapporterad under flyttningen, sex un-
der våren och tio under hösten. En av dessa 
ringmärktes på Svenska Högarna 22.5 (BD).

Nattskärra – Caprimulgus europaeus

Årets första nattskärra rastade på Svenska 
Högarna 25.5 (BD). En flög längs motorvä-
gen vid Västra Ledinge, Skederid 29.5 (KS). 
Spelande skärror finns från tio lokaler. Dessa 
är Sollarö, Frötuna 1.6-10.7 (PT), Marum, 
Björkö-Arholma 2-3.6 (NH), Stornotsand, 
Singö 2.6 (FB), Hållvastby, Riala 3-23.6 (BG 
m fl), hela 3 ex  Utanå, Björkö-Arholma 3.6 
(NH), Stridsby, Björkö-Arholma 3.6 (NH), 
Ytterby, Häverö 4.6 (ME, BT), Beatebergs 
vägskäl 6.6 (HR), Igelsjön, häverö 23.6 (MB), 
Svartlöga, Blidö 11.7(OJ). Årets sista obs 
kommer från Singö 22.8 (FB).

Härfågel – Upupa epops

1 ex Söderarm, Rådmansö 21.4 (HE).

Göktyta – Jynx torquilla

På sex platser påträffades häckning eller star-
ka indicier på häckning. Det var vid Malmby, 
Häradshamra, Kippinge och Uthamra, alla i 
Närtuna (TN) samt vid Risby, Rö 2.7 (KE), 
och Häverö prästäng, Häverö 2.7 (EF). Spe-
lande fåglar fanns på ytterligare 39 lokaler 
mellan 22.4 och 25.6.

Mindre hackspett – Dendrocopos minor

Två häckningar konstaterades, vid Björndals-
sjön, Riala 18.6 (GL) samt Skebobruk, Un-

unge 25.6 (RC). Därutöver rapporteras om 
32 olika ex under tiden mars-juli. Och från 
augusti och hösten från ytterligare 10 platser. 

Tretåig hackspett – Picoides tridactylus

Ingen tretåig hackspett rapporterades detta år. 
Däremot hittades äldre spår, så kallade ring-
hack, i en gammal granskog mellan Hävsjön 
och Uttran i Närtuna 19.11 (JE).

Trädlärka – Lullula arborea

Häckningar: 1 ex. sågs varnande och med mat 
i näbben vid Eriksdal, Hederviken 22.5 (ML). 
I övrigt observerad på 14 lokaler under häck-
ningstid.

Backsvala – Riparia riparia

Häckningar: Vid Jägarmossen räknades 25 
aktiva bohål vid besök 28.7 (HR). Vid Öster-
ledinge grustag, Skederid räknades 100 bohål 
och vid V. Ledinge grustäkt, Skederid minst 
35 bohål 12.6 (HR).

Sibirisk piplärka – Anthus hodgsoni

På Understen, Singö sågs 1 ex. 17.9 (HB, FB). 
Tidigare sedd på Svenska Högarna 2003 och 
2008. 
Observationen är rapporterad men ännu ej 
godkänd av RRK.

Rödstrupig piplärka – Anthus cervinus

Vid Kundbysjön, Rimbo rast. 1 ex. 11.5 (KS, 
BG). Samma datum noterades 1 ex. vid Sö-
derarm, Rådmansö (PAE). Sällan observerad i 
Roslagen nu för tiden, senast 2008.

Skärpiplärka – Anthus petrosus

Häckningar: På Understen, Singö sågs 3par 
och 5 pull. 6.7 (RS) och minst 9 1K 26.7 (FB). 
På Lågörarna, Örsten, Singö sågs minst 2 pull. 
15.7 (FB). Därutöver observerad på 15 lokaler 
med antingen 1 sj. ex. eller 1-2 par, främst i de 
norra delarna av kommunen.
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Gulärla – Motacilla flava

Häckningstid: Endast observerad vid Heder-
viken, Närtuna under häckningstid på lämplig 
lokal, då med  2 hanar och 1 hona (TN). Ingen 
lyckad häckning konstaterad.

Forsärla – Motacilla cinerea

1 ex. sågs i Broströmmen vid Roslags-Bro k:a 
6.4 (MB).

Rödhake – Erithacus rubecula

Vinterfynd: Vid Björndalssjön, Riala sågs 1 
ex. 9.12 (GL). Vid Näckrosvägen, Vigelsjö, 
Norrtälje sågs 1 ex. vid fågelbord 17-25.12 
(BG).

Blåhake – Luscinia svecica

Vårfynd: Tre rast. hanar sågs vid Simpnäs, 
Björkö-Arholma 13.5 (NH). 1 hane sågs vid 
Sennebyhaken 15.5 (BG). Vid Arholma by, 
Björkö-Arholma sågs 1 hona 21.5 (FT) och 
på Svenska Högarna rast. 3 ex. 22.5 (BD).

Svart rödstjärt – Phoenicurus ochruros

På Måssten, Singö rast. 2 honf. 29.4 (FB). 1 
honf. rast. på Söderarm, Rådmansö 8.5 (ML). 
På Svenska Högarna observerades 1 2K hane 
23.5 och 1 3K+ hane 24.5 (BD). 2 ex. sågs 
vid Örsten, Singö 17.7 (FB). Vid Landbron, 
Syningen, Rimbo sågs 1 ex. 17-19.8 (RSR). 1 
2K hane observerades vid Gräddö, Rådmansö 
21.8 (TEL). Slutligen rast. 1 ad. hane på Sö-
derarm 28.10 (ML). Åtta fynd under året lig-
ger över det vanliga.

Ringtrast – Turdus torquatus

Vid Bodslätten, Väddö sågs 1 ex. 7.5 (RC). 
På Svenska Högarna rast. 1 ex. 30.9 (BD) och 
slutligen  rast. 1 ex. på Måssten, Singö 8.10 
(FB).

dubbeltrast – Turdus viscivorus

Vinterfynd: Vid Sennebyhaken sågs 1 ex. 
31.12 (RW, GEH).

Gräshoppsångare – Locustella naevia

På Svenska Högarna ringm. en mycket sen 
individ 25.9 (BD).

Flodsångare – Locustella fluviatilis

Vid Edeboviken, Hallstavik hördes 1 ex. 3.6 
(TN). 1 ex. sj. vid Ängholmen, Björkö-Arhol-
ma 10.6 (NH). 1 ex. sj. också nära Bagghus-
bron, Väddö 11.6 (NH). Slutligen noterades 1 
sj. ex. vid Råsten, Edebo (JR).

Vassångare  - Locustella luscinoides

För fjärde året i rad sjöng 1 ex. i Rådasjöns 
östra del, Söderby-Karl. Den kunde höras 
mellan 9.5-18.6 (JE m.fl.).

Busksångare – Acrocephalus dumetorum

Fjolårets fina resultat fördubblas detta år! Åtta 
olika fynd under sommaren där det första fyn-
det gjordes vid Syningen, Ekebyholm där 1 
ex. sj. 2.6-12.6 (AE m.fl.). VSV Kristinelund, 
Edebo hördes 1 ex. 4.6 (ME, BT). Samma natt 

Skärpiplärka ses företrädesvis i norra delarna av 
vår skärgård. (Foto Roine Karlsson)
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hördes 1 ex. vid Häverö prästäng, Häverö (TN 
m.fl.). Vid Södra Rörvik sj. 1 ex. 6-12.6 (JE 
m.fl.). Vid Djävulsviken, Väddö sj. 1 ex. 6.6 
(LL). Vid Norrvreta, Singö hördes 1 ex. 12.6 
(FB). 1 ex. hördes vid Väddöviken vid Orta-
lahöjden, Väddö 23-28.6 (MB, GE). Slutligen 
hördes 1 ex. vid Sparrens västra sida, Malm-
by, Närtuna 26.6 (AE, SA).

Trastsångare – Acrocephalus arundinaceus

Vid Syningen, Rimbo hördes 1 sj. ex. 28.5 
(RSR). 1 ex. hördes sj. vid Sidfjärden, Väddö 
11-19.6 (BG, JE).

Höksångare – Sylvia nisoria

På Vidinge, Rådmansö hördes som mest 2 sj. 
hanar under perioden 3-27.6 (HBN m.fl.).

Trädgårdssångare – Sylvia borin

På Svenska Högarna noterades 1 1K vid sent 
datum 17.10 (BD).

Svarthätta – Sylvia atricapilla

Vinterfynd: I Älmsta, Väddö sågs 1 honf. 
25.12 (BLT).

Lundsångare – Phylloscopus trochiloides

På Svenska Högarna ringm. 1 ex. 23.5. En 
omärkt individ hördes sj. 26.5 och en an-
nan individ sj. 27.5 (BD). 2 ex. hördes sj. på 
samma lokal 12.6 (PJU m.fl.). Således minst 
3 olika individer på Svenska Högarna. Vid 
Väddö folkhögskola, Älmsta hördes 1 ex. sj. 
12.6 (KST).

Kungsfågelsångare – Phylloscopus 
proregulus

På Svenska Högarna observerades 1 ex. 1.10 
(TE, AE, BD).

Taigasångare – Phyllscopus inornatus

På Måssten, Singö obs. vardera 1 ex. 12.9 och 
17.9 (FB, HB). På Understen, Singö noterades 
1 ex. 17.9 (FB, HB). På Svenska Högarna obs. 

1 ex. 18.9 (TE, HR). 2 ex., varav 1 ex. ringm., 
noterades  25.9 samt 2 ex. varav åtminstone 1 
ex. var ny jämfört med dagen innan 26-29.9 
(BD). På samma lokal hittades slutligen en 
ny ind. 2.10 (BD m.fl.). Således minst 5 olika 
individer på Svenska Högarna under hösten. 
Vid Skatudden observerades 1 ex. 25.9 (BS).

Mindre flugsnappare – Ficedula parva

Häckningstid: Nära Norra Järsö, Erken hör-
des 1 ex. sj. 24.6 (BD). Vid Sjöskogen, Länna 
kyrksjö hördes 1 ex. samma datum (BA). Vid 
Granvik, Roslags-Bro hördes 1 ex. sj. 25.6 
(JE). Vid Lindbacken, Gavel-Långsjön, Fas-
terna hördes 1 ex. 11.7 (RSR).
Vårfynd: På Svenska Högarna rast. minst 8 
ex. 21-28.5 (BD). På Långskär, Söderarm sj. 
1 ex. 28.5 (JA m.fl.). 1 ex. hördes sj. nära Sen-
nebyhaken 3.6 (BG).
Höstfynd: På Måssten, Singö rast. 1 ad. hane 
22.8 (FB). På Svenska Högarna rastade minst 
25 ex. under perioden 17.9-5.10 (BD m.fl.). 
På Söderarm, Rådmansö rast. 1 1K 18.9 (ML, 
BAN). Vid Skatudden noterades 1 ex. 1.10 
(RW). På Måssten, Singö rast. 1 ex. 8.10 (FB).

Halsbandsflugsnappare – Ficedula 
albicollis

På Svenska Högarna rast. 1 ad. hane 23.5 och 
en annan ad. hane 27.5 (BD).

Skäggmes – Panurus biarmicus

Årets enda fynd blev en hane vid Gisslingö, 
Rådmansö 14.2 (ÅL).

Sommargylling – Oriolus oriolus

På Svenska Högarna rast. och sjöng 1 2K hane 
några strofer 23.5 (BD). Vid  Nyby, Söderby-
Karl hördes 1 sj. hane 31.5 (LL).

Nötkråka – Nucifraga caryocatactes

Under året har 33 observationer med 1-2 ex. 
gjorts vid 26 olika lokaler under hela året. 
Inga häckningar har konstaterats även om de 
flesta av observationerna gjorts inom lämp-
liga lokaler.
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Råka – Corvus frugilegus

Vinterfynd: 1 ad. sågs vid Stora Åkerby, När-
tuna 28.1 (BG).

Vinterhämpling – Carduelis flavirostris

Enda vårfyndet gjordes i Rimbo samhälle 1.4 
(RSR). Under hösten sedd vid 9 olika tillfäl-
len med 1-8 ex. 30.9-25.12. Därtill sågs två 
större flockar. 28 ex. vid Sennebyhaken 17.10 
(JA) och ca 20 ex. vid Rönnskärs udde 5.11 
(BD). 

Gråsiska – Carduelis flammea

Brunsiska – C.f. cabaret: Vid Edeby, Väddö 
sågs 1 ex. 2.1 (TJ). 2 ex. obs. vid Arholma 
brygga, Björkö-Arholma 6.11 (FF, EF). Vid 
Långsjön, Riala sågs 30 ex. 12.11 (GL).

Snösiska – Carduelis hornemanni

Vid Edeby, Väddö sågs 1 ex. 2.1 (TJ). I Rim-
bo samhälle sågs 1 ex. 1.4 (RSR). På Under-
sten, Singö rast. 1 hane 26.10 (JSZ m.fl.).  På 
Arholma, Björkö-Arholma rast. 1 ex. 6.11 
(EF, FF).

Bändelkorsnäbb – Loxia leucoptera

Senaste tydliga invasionsrörelse som berörde 
Roslagen ägde rum 2007. I år var det dags igen 
men i större omfattning. Totalt har ca 140 oli-
ka rapporter inkommit under perioden 23.7-
31.12. Det stora flertalet kommer naturligtvis 
från kustnära lokaler. De flesta rapporterna rör 
sig om 1-10 ex. men även en del större flockar 
har förekommit. Största mängden (uppdelat 
på olika flockar) räknades vid Väddö skjutfält 
där minst 65 ex.  sågs 9.8 (TP). Genomgående 
för många rapporter är att individantalet säl-
lan är exakt. Dels är det svårt att hitta och 
räkna alla individer i ett skogsområde, dels 
är det ofta blandflockar med framför allt min-
dre korsnäbb. Flest observationer har gjorts i 
augusti månad men spridningen är god även 
om det är glesare mellan fynden i december 
månad.

Tallbit – Pinicola enucleator

Vid Örsten, Singö sågs 14 ex. str. V 25.10 
(FB). På Lidö, Vätö rast. 15 ex.  och 10 ex. på 
Idö, Björkö-Arholma (SÖ). 1 ex.  flög förbi 
vid Fiskebyn, Vätö 6.11 (SÖ).

Lappsparv – Calcarius lapponicus

Inga vårfynd föreligger. Under hösten har 1-4 
ex. observerats vid 13 olika tillfällen 30.8-
5.10.

Ortolansparv – Emberiza hortulana

Vid Uggelnäs, Fasterna hördes 1 sj. hane 
15.5-26.5 (HR, JA). Vid den närliggande Fas-
terna k:a hördes, vad som det verkar en annan 
sj. hane 18.5-10.7 (JA m.fl). Vid Västanberga, 
Närtuna sj. 1 hane 20.5-16.6. Ett par sågs 
22.5. Däremot kunde inga starkare häcknings-
indicier upptäckas (TN, ML m.fl.).

Rödkindad sparv – Emberiza fucata

På Understen, Singö upptäcktes 1 ex. 25.10 
(FB). Första fyndet i Sverige! Se separat arti-
kel i detta nummer av Roskarlen.

Videsparv – Emberiza rustica

På Söderarm, Rådmansö rast. 1 1K 10.9 (ML 
m.fl.). Vid Lundås säteri, Edebo hördes 1 ex. 
17.9 (PJ). På Understen, Singö sågs 1 ex. 
25.10 (FB).

dvärgsparv – Emberiza pusilla

På Svenska Högarna rast. 1 ex. 8.10 (AE, TE). 
På Understen, Singö sågs 1 ex. 25.10 (FB). 
Senast observerad 2007 i kommunen.
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Fågelmatning är en omtyckt och lärorik sys-
selsättning som många människor sedan lång 
tid tillbaka har ägnat sig åt. Även den som inte 
vet så mycket om hur man skiljer den ena ar-
ten från den andra finner nöje i att från köks-
fönstret titta på vad som händer vid fågelbor-
det. De allra vanligaste och mest lättbestämda 
arterna kan det stora flertalet av oss som har 
en fågelmatning bestämma och till dessa hör 
givetvis domherren. Denna iögonfallande få-
gel med sitt blygsamma uppträdande är alltid 
en välkommen besökare vid matningen. Det 
är dock inte alla fågelbord som har den som 
gäst och där den infinner sig varierar ofta an-
talet individer.

domherren – 
en alltid välkommen 
och ibland långväga 
gäst vid våra fågelbord

Det är ofta man som fågelkunnig får omdö-
men och frågor om just domherren. Eftersom 
den är så iögonfallande är det många som 
uppmärksammar den när den besöker fågel-
bordet, men också reagerar när den inte gästar 
det. Att antalet individer av en art varierar från 
år till år, från vinter till vinter, är fullt normalt 
och kan bero på många orsaker. Det kan t.ex. 
vara tillgången på mat och hur bra häckning-
arna lyckades under den gångna sommaren. 
God tillgång på föda är givetvis bra för häck-
ningsresultatet, men kan ändå innebära att 
få gästar fågelborden. Istället för att komma 
fram till våra fågelmatningar stannar de kvar 
där den normala födan, ofta askfrön, finns och 

domherren – 
en alltid välkommen 
och ibland långväga 
gäst vid våra fågelbord

Text Bill Douhan
Foto Roine Karlsson
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sitter där i godan ro och äter sig mätta.

Antalet besökande domherrar vid fågelbor-
den kan också variera av andra skäl som i och 
för sig också har med födotillgång och häck-
ningsframgång att göra. Domherren tillhör 
inte de arter som inför vintern regelmässigt 
överger oss för att tillbringa den kalla årstiden 
i sydliga trakter. Den är väl anpassad för vårt 
klimat och har inga problem att klara vintern 
om det bara finns föda. De vintrar då maten 
tryter kan de få svårt att klara sig och det är då 
de är mer talrika vid våra matningar. Det stora 
flertalet av våra domherrar stannar alltid kvar 
över vintern, men kanske är det så att ett va-
rierande antal alltid väljer att dra söderut för 
att finna bättre tillgång på föda. Vi vet att den 
tillhör kategorin invasionsarter vilket innebär 
att arten vissa höstar i skiftande antal lämnar 
de områden där den är född och normalt över-
vintrar för att istället dra mot andra trakter där 
den hoppas finna bättre förutsättningar att kla-
ra vintern. Det innebär att det nödvändigtvis 
inte behöver vara våra egna domherrar, d.v.s. 
de som är födda i omgivande skogar, som be-
söker vår trädgård för att knapra solrosfrön. 
Det kan mycket väl vara individer från långt 
avlägsna trakter, t.ex. från Finland eller än 
längre österifrån. Eftersom det normalt inte 
är möjligt att till vare sig utseende eller läte 
avgöra ursprunget för en domherre, är det på 
så vis inte görligt att avgöra var den kommer 
ifrån.

Att vi ändå vet att det kommer domherrar till 
Roslagen från avlägsna trakter beror på andra 
orsaker. På senhösten kan man åtminstone 
vissa höstar se flyttningsrörelser hos arten. 
Vid de sträckfågelstudier som under många 
år bedrivits vid Väddökusten har vi ibland 
observerat hur det kommit in flockar av dom-
herre över havet från öster. Det har aldrig varit 
frågan om några stora antal, men vi skall vara 
medvetna om att det bara är en marginell del 
av alla från öster inkommande domherrar som 
blir registrerade. De anländer på bred front 
och flyger vanligtvis på hög höjd över havet. 
Även om man är medveten om detta och hål-

ler extra god uppsikt är det bara ett fåtal av 
alla som kommer inom det teoretiskt möjliga 
avståndet för att kunna ses som upptäcks när 
vi står vid kusten och räknar.

Sträckstudier har således visat att det verk-
ligen kommer in domherrar från öster under 
hösten. Det har också ringmärkningen på 
Svenska Högarna visat. Arten har fångats här 
i stort sett varje höst sedan 1977, men antalen 
har varierat en hel del, som den förväntas göra 
för en invasionsart. Trots att den vissa höstar 
varit mycket fåtalig har detta kompenserats av 
många märkta andra höstar då invasionsrörel-
serna varit omfattande (se Figur 1). Att dom-
herren ibland flyttar i avsevärda antal visas 
inte minst av att arten är den sjunde talrikaste 
som ringmärkts på Svenska Högarna höstarna 
1977-2011. Hittills har vi totalt försett 2 973 
med ring här under denna årstid. Av dessa har 
65 % varit honor medan de som bestämts till 
ålder till 91 % varit årsungar. Det är således en 
mycket stor dominans av årsungar och honor-
na är dubbelt så talrika som hanarna. Eftersom 
lite är känt och än mindre publicerat kring det 
vi vet om de domherrar som uppträder i Ros-
lagen under hösten kan det vara av intresse 
att här nedan redovisa vad ringmärkningen 
på Svenska Högarna har kommit fram till om 
antal, ursprung och var de tar vägen.

Variationer mellan åren 
Även om domherren under höstarna 1977-
2011 varit den sjunde talrikaste arten i näten 
på Svenska Högarna är det inte möjligt att 
med säkerhet uttala sig om hur förekomsten 
har varierat från höst till höst. Den ringmärk-
ning som vi bedrivit här har vanligtvis om-
fattat fem veckor under perioden mitten av 
september till mitten/slutet av oktober. Detta 
är tillräckligt för att i stort täcka in huvudde-
len av sträckperioden för många arter medan 
andra inte har fångats i den omfattning som 
skulle varit möjlig om vi hade börjat tidigare 
eller avslutat senare. För domherrens del rå-
der det inga tvivel om att den tillhör den se-
nare kategorin, d.v.s. att invasionsrörelserna 
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ofta pågår, t.o.m. kulminerar, efter det att vi 
redan avslutat ringmärkningen för hösten.

I Figur 2 redovisas det genomsnittliga an-
talet ringmärkta per dag (rullande femda-
garsmedelvärde) under höstsäsongen utifrån 
fångsten åren 1977-2011. Här ser vi hur de 
första domherrarna normalt anländer under 
de sista dagarna i september, att antalet ring-
märkta sedan stadigt ökar ända fram till slutet 
av oktober. Av det följer att vi säkerligen skul-
le ha kunnat ringmärka betydligt fler domher-
rar om vi hade utsträckt ringmärkningen till 
att omfatta en längre period, d.v.s. hela okto-
ber och in i november. Vid några tillfällen har 
verksamheten varit begränsad till en kortare 
period och då har vi upphört med ringmärk-
ningen kring mitten av oktober. Den stora va-

riationen i antal ringmärkta från höst till höst 
är i och för sig typisk för en invasionsart, men 
den skulle sannolikt varit mindre påtaglig om 
vi alltid hade ringmärkt fram till åtminstone 
oktober månads utgång.

Figur 2 visar att passagen ökar genom hela 
oktober och vi vet inte om den eventuellt 
kulminerar i slutet av månaden eller om det 
sker än senare. Kurvan visar också på en topp 
kring månadsskiftet september/oktober, men 
den orsakas i första hand av uppträdandet 
under den höst då vi fångade klart flest dom-
herrar, 2004, då den hittills i särklass högsta 
dagssumman, 173 individer, ringmärktes re-
dan den 30 september. Redan dagen innan för-
sågs 84 med ring och dagen därpå ytterligare 
68. Under dessa tre dagar ringmärktes således 

Fig.1. domherre – antal ringmärkta på Svenska Högarna höstarna 1977-2011
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Fig.2      Domherre – sträckförlopp utifrån ringmärkningen på Svenska Högarna 1977-2011
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325 domherrar vilket är nästan i nivå med den 
näst högsta höstsumman; 343 individer 1988, 
och klart högre än den tredje största; 191 ex. 
2001 (se Figur 1). Dessa tre dagssummor till-
hör de sex högsta som registrerats under åren 
1977-2011 och uppträdandet denna höst var 
således ovanligt omfattande samtidigt som 
den kulminerade anmärkningsvärt tidigt. Om 
vi skulle bortse från 2004 års resultat skulle 
toppen kring månadsskiftet september/okto-
ber helt falla bort och kurvan således vara än 
mer kontinuerligt stigande genom hela okto-
ber.

Bland de tio högsta dagssummorna ringmärk-
ta finns ytterligare en som inföll tidigt under 
hösten och det var 74 individer den 30 sep-
tember 1984 (se Figur 3). Denna dagssumma 
vare sig föregicks eller följdes av andra dagar 
av liknande dignitet, men höstsumman stan-
nade ändå till slut på 174 vilket är den femte 
bästa 1977-2011. Resterande sex dagssum-
mor tillhörande de tio främsta inföll samtliga 
efter den 9 oktober.

Figur 3.  De tio högsta dagssummorna ring-
märkta domherrar på Svenska Högarna 
höstarna 1977-2011.

 173 30 september 2004
 96 16 oktober 1988
 84 29 september 2004
 78 19 oktober 2005
 74 30 september 1984
 68 1 oktober 2004
 52 9 oktober 1986
 50 26 oktober 1987
 48 19 oktober 1988
 45 10 oktober 2004

När vi kvällen den 29 september 2004 räk-
nade samman ringmärkningen och fann att vi 
hade försett så många som 84 domherrar med 
ring under dagen var vi mycket nöjda med 
resultatet. Även om vädret var likartat dagen 
därpå kunde vi inte föreställa oss att vi denna 
dag skulle fånga än fler domherrar. Vi blev 
dock inte omedelbart på det klara med hur bra 

denna dag skulle komma att bli. Inledningsvis 
fick vi bara några få som sannolikt hade stan-
nat kvar på ön under natten, men ganska snart 
började det höras sträckande domherrar från 
luften och så fortsatte det sedan nästan hela 
dagen. Varje runda bland näten innebar att 
nya domherrar kunde ringmärkas och det bara 
fortsatte att fylla på. Samtidigt som vi hela ti-
den fångade omärkta individer var det endast 
undantagsvis vi återfångade sådana som vi ti-
digare hade försett med ring. Uppenbarligen 
var det så att de som fångades snart lämnade 
ön efter att de hade återfått friheten. Det var 
en oavbruten genomströmning av domherrar 
under dagen och det var först mot sena efter-
middagen antalet fångade minskade samtidigt 
som de som fastnade i större utsträckning 
också redan tidigare hade fått en ring.

Just detta att sträcket pågår under en stor del 
av dagen är typiskt för just många invasions-
arter. I Figur 4 redovisas ringmärkta domher-
rar på Svenska Högarna fördelade på dagens 
timmar från morgon till kväll (ingen hänsyn 
har tagits till att dagen efterhand blir allt kor-
tare). Här kan vi se att det är först efter ett par 
timmar som sträcket har kommit igång på all-
var, men istället för en uttalad topp pågår det 
sedan i ungefär likartad omfattning under en 
stor del av dagen. Det är först fram mot sena 
eftermiddagen som det avtar på allvar.

Varför det är så att passagen sker i mer eller 
mindre oförminskad styrka under merparten 
av dagen vet vi inte med säkerhet, men man 
kan misstänka att när vädret verkligen är op-
timalt passar de på att fullt ut dra nytta av si-
tuationen. Det kan även vara så att de som an-
länder senare landar efter att ha flugit längre, 
d.v.s. de kommer från mer avlägsna områden. 
Om vi antar att domherrarna företrädesvis fly-
ger under den ljusa delen av dygnet (vilket vi 
i och för sig inte vet med säkerhet) är det i för-
sta hand domherrar som kommer från Åland 
som anländer först och efterhand anländer in-
divider som startat resan i sydvästra Finland 
eller i Baltikum.
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Varifrån och varthän?
Vid beskrivningen av sträckförloppet under 
dagen sett till antalet ringmärkta (se ovan) 
har det antagits att de domherrar som besö-
ker Svenska Högarna under hösten kommer 
från andra sidan Östersjön. Detta antagande 
grundar sig på att det helt klart är så att sträck-
riktningen för de individer som passerar över 
utan att rasta nästan uteslutande har varit från 
ostsektorn mot västsektorn. Vi har emellertid 
också kontrollerat fyra domherrar som redan 
var ringmärkta när de fastnade i näten på 
Svenska Högarna och alla fyra hade fått sin 
ring på andra sidan Östersjön. En på Lågskär 
(sydväst om Åland), två på fastlandet i syd-
västra Finland och en i Estland. Alla fyra var 
ringmärkta på fågelstationer några dagar tidi-
gare. Även om det bara är fyra kontroller är 
det säkerligen så att det stora flertalet av alla 
domherrar som passerar Svenska Högarna 
under hösten är från andra sidan Östersjön. 
Rimligtvis besöks ögruppen även av domher-
rar som anlänt hit från det svenska fastlandet, 
men dessa är med stor sannolikhet få.

Utöver dessa kontroller har vi även erhål-
lit flera återfynd av domherrar som vi själva 
försett med ring. Totalt genom åren har det 
hittills blivit 18 återfynd vilket får anses vara 
förhållandevis många (0,6 %). Av dessa har 
hälften (9) erhållits den närmaste tiden efter 
eller under den därpå följande vintern väster 

eller sydväst om Svenska Högarna. Om vi an-
tar att dessa hade sitt ursprung på andra sidan 
Östersjön har de således fortsatt att flyga mot 
sydväst efter att ha lämnat Svenska Högarna. 
Två av dem kom inte längre än till innerskär-
gården innan de flög in i varsitt fönster och 
ringarna kunde läsas av. Två andra kom läng-
re in i Uppland respektive till Södermanland 
medan ytterligare en lästes av i Närke. Fyra av 
nio passerade vidare över Sverige; tre hittades 
i Danmark och en tog sig ända till Schweiz.

Alla domherrar flög dock inte vidare mot väst/
sydväst efter att ha passerat Svenska Högarna. 
Som andra arter tillhörande kategorin invasi-
onsfåglar flög de istället norrut och tre kon-
trollerades på Lågskär, 49 km bort i nordnord-
ost, efter som mest fyra dagar. Det skulle vara 
intressant att veta var dessa sedan tog vägen. 
Kan någon/några möjligen ha tagit sig tillbaka 
till Åland eller t.o.m. finska fastlandet? Det 
finns ytterligare en kontroll från Lågskär, men 
det var en domherre som fångades i början av 
april året efter att den ringmärktes på Svenska 
Högarna. Troligen var den då på väg tillbaka 
mot sitt ursprung i öster.

Tretton av arton återfynd är från halvåret efter 
att de ringmärktes på Svenska Högarna vilket 
är helt normalt. Det är under den första höst-
flyttningen och den första övervintringen som 
det stora flertalet återfynd brukar inkomma 
för alla arter. Bortsett från en som var äldre än 
ett år bestämdes övriga till årsungar vid ring-

Fig 4. Domherre - antal ringmärkta per timme Svenska Högarna höstarna 1977-2011
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märkningstillfället eller i några fall till okänd 
ålder (även dessa var kanske alla årsungar).

Resterande fem återfynd är alla av individer 
som åtminstone en gång kanske hade häckat, 
sannolikt på andra sidan Östersjön. Tre av 
dem påträffades i sydvästra Finland ett, två 
respektive tre år efter den höst de fångades 
på Svenska Högarna. En av dem flög ihjäl 
sig mot ett fönster vid en fågelmatning i ja-
nuari två år efter märktillfället och var därmed 
denna gång kvar som övervintrande på andra 
sidan Östersjön. De andra två rapporterades 
från november och det kan därför, även om 
det inte är troligt, inte helt uteslutas att de var 
på väg mot sydväst för att åter övervintra i 
kanske Sverige. De flesta domherrar stannar 
troligen kvar på andra sidan Östersjön från 
och med sin andra vinter i livet, men det finns 
undantag. Det visar de två sista av de återfynd 
vi har från märkningen på Svenska Högarna. 
Den första var en hane som flög ihjäl sig mot 
ett fönster i Närke senhösten ett drygt år efter 
märktillfället och den andra, en hona, tog sig 
ända till Danmark under sin andra vinter där 
den hittades död i januari.

Skälet till att det i första hand är från den för-
sta vintern efter ringmärkningen som återfynd 
erhålls är just att det vanligtvis bara är under 
sin första höst som domherren beger sig på 
vandring för att övervintra mer eller mindre 
långt från där de är födda. Från och med sin 
andra vinter stannar allt fler kvar i närheten av 
där de gjorde sitt första häckningsförsök och 
då minskar chansen till återfynd. Att flertalet 
återfynd är från den första vintern beror del-
vis på att årsungar är mer oerfarna än äldre 
individer, men också på att det finns fler få-
gelbord i den mer tätbefolkade södra delen av 
Sverige jämfört med Finland. Fågelmatningar 
har nämligen en avgörande betydelse för den 
ganska höga återfyndsprocenten som vi har 
för domherre. Många av återfynden härrör sig 
från dessa och orsaken till att de har kunnat 
läsas av är att domherrar ofta flyger ihjäl sig 
mot närbelägna fönster. Eftersom domherren 
är ganska tung och därmed ganska klumpig 

händer det förhållandevis ofta att just dessa 
flyger ihjäl sig när fåglar vid en matplats av 
olika anledningar blir skrämda. Det räcker 
med en oväntad rörelse för att alla skall ge sig 
av i panik och är man då, som domherren, inte 
så lättmanövrerad händer det ganska ofta att 
de flyger in i ett fönster. Att den sedan är gan-
ska tung gör också att risken för att den bryter 
nacken är stor. Hela tio av återfynden härrör 
sig uttryckligen från olyckor vid fönster. Yt-
terligare tre är rapporterade som ”funnen” och 
även för dessa kan, åtminstone i något fall, 
dödsorsaken ha varit just kollision med föns-
ter. Övriga fem har kontrollerats av ringmär-
kare på andra lokaler.

Domherrehonan är lika vacker som hannen trots 
avsaknaden av dennes röda bröst.
Foto Roine Karlsson
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Vi var sju nyfikna ungdomar från Norrtälje 
som kom fram till Kristianstad sent på kväl-
len den 31 maj 2012. Målet med resan var 
att lära oss mer om fågelskådning, då ingen 
av oss hade mycket till tidigare erfarenheter. 
Med oss hade vi Tobias Nilsson, ordförande 
för Roslagens Ornitologiska Förening. För-
väntningarna om resan var inte de högsta då 
vi varnats för det kraftiga regnet, men fast be-
slutna om att resan varit ett bra beslut höll vi 
stämningen på topp.

Efter en något försenad uppstigning på freda-
gen begav vi oss iväg till fots. Med en klar 
himmel ovanför oss mötte vi vår guide Evert 
Walfridsson. Något som nog förvånade oss 
alla till en början var hur snabbt man kom 
igång med fågelskådningen, redan när vi gick 
genom centrum var vi ivriga på att lyssna och 

hitta fåglar. Så fort någon tystnade härmade 
alla andra och var beredda med kikaren. 
Vi började dagens vandring vid naturum Vat-
tenriket för att följa den så kallade Linnérun-
dan, som var sex kilometer lång. Vi fick lära 
oss att fågelskådning både består av intensiva 
ögonblick men även tålamod. Men det som 
fortfarande är förbryllande är hur så pass få 
stunder då vi inte gjorde något, hela tiden 
kunde vi se eller höra fåglar som både var in-
tressanta för oss som för de mer erfarna. Vår 
runda bestod av flera olika miljöer, vilket var 
öppna fält, skog och vattendrag. Först gick vi 
genom ett öppet område där vi bl.a. fick höra 
gräshoppssångare som vi också kunde lokali-
sera i det höga gräset, det var fascinerande att 
se hur länge den lilla fågeln kunde sitta och 
sjunga. Ovanför oss kunde vi se röd glada och 

Fågelskådning i Kristianstad

För andra året bjöd ROF in några ungdomar att pröva på fågel-
skådning under kunnig ledning. Denna gången var bl a Vattenriket i 
Skåne målet. Här är Angelica Elvins rapport från resan.

Foto Tobias Nilsson
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runt omkring oss hörde vi fåglar så som härm-
sångare, grönfink och kärrsångare. 

En fågel som var mycket anmärkningsvärd 
under denna vandring var pilgrimsfalken, som 
bosatt sig på ett vattentorn. Senare kunde vi 
även se bilder från en kamera som satt inuti 
boet, då vi bl.a. fick se hur föräldern matade 
sina ungar. 

När vi senare gick genom en skog fick vi 
möjlighet att se när en större hackspett ma-
tade sina ungar, vilket var väldigt häftigt, då 
många av oss varken sett en hackspett på när-
mare håll eller se fågelungar bli matade. 

Vårt första intryck om vad fågelskådning 
innebär blev mycket speciellt. Vi var alla för-
bryllade över hur många olika fåglar vi kunde 
höra genom att verkligen lyssna, inte tänker 
vi på det när vi är ute och går, att det finns så 
många olika fåglar som sitter och sjunger. Det 
kändes om en helt annan värld, helt oberoen-
de av omgivningens alla oväsen. Något annat 
som var en glad överraskning var hur intres-
sant det var, man tittade inte bara på fåglar 
som satt i träd, utan man iakttog naturens alla 
rörelser och mönster. Man följde fåglarnas rö-
relser och beteenden samtidigt som man lyss-
nade på alla dolda ljud och sånger. Vi slapp 
även regn största delen av dagen, dock blev vi 
lite blöta på slutet. 

Även de resterande två dagarna var mycket 
händelserika, spännande och dessutom soliga. 
Under dessa två dagar var vår guide Anette 
Strand, som sitter i styrelsen för Sveriges 
Ornitologiska Förening. Hon tog med oss på 
många nya ställen där miljön kändes tropisk 
och var otroligt vacker. Men det var inte det 
enda som var nytt, några av oss hade t.ex. 
aldrig sett en stork, vilket vi fick då vi åkte 
till Viby Storkcenter. Där fick vi se fåglarna 
ståendes i sina bon. 

Något annat som gruppen fann mycket intres-
sant var när vi fick se en fältpiplärka, vilket 
är mycket ovanligt, och ängspiplärka. Vi fick 
se dem i en miljö som bestod av sand, varpå 
vi kunde se dem på marken eller mindre träd. 

Men en händelse som jag själv upplevde som 
speciell var när vi gett oss ut en kväll för att 
lyssna på flodsångare, men till vår förvåning 
fick vi istället syn på en hornuggla. När vi 
stod med kikarna i högsta hugg kunde vi då 
konstatera att det är två hornugglor som flög 
över fälten. Hornugglorna var ute och jagade 
sork och vi fick se några minuters jagande 
innan de försvann. Jag kände mig upprymd 
och exalterad, då jag aldrig ens sett en uggla 
förut. Det såg så mäktigt ut då dem svepte 
över fälten med sina stora vingar. 

Det bästa ögonblicket under resan var då vi 
lyckades få syn på två sommargyllingar som 
svepte förbi precis vid bokskogens kant. Det 
var häftigt att se då de är väldigt svåra att få 
syn på dessa, trots deras gula färg. Jag fick 
den otroliga chansen att även se sommargyl-
lingen sittandes på en gren eftersom Anette 
lyckades hitta dem med hjälp av tubkikaren. 
Det var mäktigt att känna hur viktigt och unikt 
det var. Tråkigt nog var det bara jag som hann 
se den då den flög iväg. 

En helt fantastisk miljö upplevde vi då vi 
var i Ravlunda i Drakamöllan. Vi stod på en 
kulle och framför oss kunde vi se ett landskap 
som enbart bestod av kullar och som sträckte 
sig enormt långt. Allt bestod av sandhed.  Vi 
kunde se sånglärkor som flög omkring och på 
marken hittade vi stora larver. En sådan utsikt 
har jag aldrig tidigare sett i Sverige och vi 
blev alla helt tagna. 

Allt som allt blev resan extremt lyckad och 
flera av oss vill gärna göra något liknande 
igen. Vi lyckades notera hela 110 arter, vil-
ket vi var förvånade men mycket glada över. 
Även detta fick oss att förstå hur mycket som 
gömmer sig i naturen och som man lätt mis-
sar. Vi byggde upp en underbar stämning 
samtidigt som fågelskådningen var roligare 
och intressantare än förväntat. Det kändes lite 
sorgligt när vi satt där på tåget på väg hem, vi 
var på väg bort från den fina miljön, alla unika 
fåglar och de underbara människorna. Detta 
är en resa jag sent glömmer!
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Singö skärgård i Ålands hav i norra Uppland 
sträcker sig från Örsten i söder till Norrsten 
i norr, med Understen och Hållskären som 
utposter i ost och Singös ostsida upp till El-
lan, Skogsskäret och Stor-Roten som utposter 
i väst. Totalt har jag observerat 219 arter se-
dan 2006 i Singö skärgård, en lista som på-
börjades då vi köpte sommarstuga på Örsten, 
Singö. Möjligheterna har ständigt förbättrats 

Rödkindad sparv – ny art i
Norrtälje kommun
Fredrik Bondestam text och bild

att nå de yttersta öarna i och med uppgrade-
ring av navigationsutrustning och storlek på 
båt. Därtill har jag haft tillstånd från Försvars-
makten att inventera och sträckräkna fågel på 
Understen alltsedan 2008. En hel del trevliga 
arter har observerats – såsom storlabb, svart-
näbbad islom, praktejder, stäpphök, taiga-
sångare, lundsångare, m.m. – men det var 
bergsångaren på Måssten i maj 2010 (FiU, 

Den 25 oktober 2011 belönades min skådarsatsning i Singö 
skärgård med råge. Efter drygt 200 skådardagar gav Understen 
utdelning i form av tre ”tickande” sparvar, och en av dem blev ett 
första fynd för Sverige.
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2010, nr. 3; RR, 2010, nr. 3) som indikerade 
att förutsättningarna att hitta rariteter fanns.

Hösten 2011 bjöd på västvindar och klart vä-
der inledningsvis, men i början av oktober 
svängde det om till lågtryckspassager varvat 
med högtryck över Ryssland, SO-vindar och 
dimmiga dagar. Tidigt på morgonen tisdagen 
den 25 oktober såg väderläget optimalt ut 
och jag fick lite oväntat möjlighet att ta mig 
ut själv. Jag startade med bil från Uppsala kl. 
04.45 och la ut från bryggan på Örsten vid 
06.00. Då var det +3o C, en svag sydvind, 
kraftig dyning från gårdagen, och framför allt 
tät dimma. De åtta sjömilen ut till Understen 
tog gott och väl 30 minuter och ön var inbäd-
dad i en om möjligt ännu tätare tjocka. Redan 
första promenaden upp på ön indikerade att 
det rastade ovanligt mycket tättingar. Strax 
efter klockan 7 gick jag en första runda på ön, 
som ju utmärks av variationsrika klipphällar, 
en uppsättning olika byggnader, hällkar, ett 
fåtal buskage och gräspartier, samt ett stor-
slaget läge långt ut i Ålands hav. Kungsfågel 
dominerade, liksom rödhake, gärdsmyg och 
lite trast, men inget spännande observerades. 
Jag satte mig som brukligt vid stora fyren och 
fikade och efter bara någon minut flyger en 
liten ”tickande” sparv upp från en vassrugge 
och sätter sig i en buske strax intill. En klock-
ren ung dvärgsparv ses väl i en halv minut, få-
geln lockar ett par gånger till, och drar sedan 
iväg. En dryg timme senare, under den femte 
rundan över ön, stöter jag upp en ”tickande” 
sparv igen, den här gången i den nordvästra 
ravinen. Fågeln sätter sig kortvarigt på ett 
utskjutande klippsprång och jag hinner se i 
handkikaren att det är en 1K videsparv med 
tydlig kindfläck, röda flankstreck, med mera. 
Fågeln lyfter när jag försöker ta mig närmare 
och tar ordentlig höjd i dimman och ser ut 
att dra mot SV in mot fastlandet. Min bror 
Henrik sms:ar nu från Japan att det verkar gå 
riktigt bra för mig med två tickande sparvar 
under samma morgon och att jag bör jobba 
vidare på ön!

Vid tiotiden har dock de flesta tättingarna 
lämnat ön och rundorna ger egentligen inga 
nya arter, mer än en trött hornuggla i ”rarris-
vassen” och ett par större korsnäbb i syrén-
buskagen mellan husen. Återigen sätter jag 
mig vid stora fyren för en fika och ser då rätt 
omgående en fågel komma in från havet och 
gå ner i det korta gräset intill ett betongfun-
dament. Efter en god stunds väntan visar sig 
fågeln kortvarigt – och den ”tickar” även den! 
Jag konstaterar i handkikaren att det tycks 
vara videsparven som återvänt till ön igen och 
jag tar fram kameran för att fotografera få-
geln. Efter nästan en timmes skulkande i gräs 
hoppar fågeln till slut fram och jag får en serie 
bilder under ca 20 sekunder, men jag granskar 
egentligen inte fågeln närmare. Därefter drar 
sparven ut på klipporna i norr, och under res-
terande delen av förmiddagen hör och ser jag 
sparven då och då runt platsen där den först 
upptäcktes.

Efter att ha lämnat Understen klockan 13.15, 
nu i klart väder, återvänder jag så småningom 
till Örsten. Vid bryggan passerar en flock med 
fjorton tallbitar rakt över mig som en sista 
observation för dagen, och jag sätter av mot 
Uppsala för att arbeta. Jag är nöjd med dagen, 
men lite besviken ändå. En trolig sibirisk trast 
larmades ut från Björns fyr i Norduppland se-
nare under eftermiddagen och jag kände ju att 
även jag borde ha hittat något tyngre och öst-
ligare. Till kvällen börjar jag redigera bilderna 
på videsparven för att lägga ut på Svalan i och 
med rapportering. Jag reagerar då på att spar-
ven har märkliga rödbruna bräm på framving-
en, att kindfläcken inte går att se på någon av 
de tjugosju bilderna, och att ryggstreckningen 
är väl kraftig. Men jag tycker mig också kun-
na konstatera en rak näbbrygg och skär un-
dernäbb och letar efter karaktärer i övrigt som 
ska stämma med videsparv. Skickar sedan en 
fråga till Per Johan Ulfendahl om videsparvar 
kan ha en dylik dräkt sent på hösten; kanske 
är det en 1K hane? Men hans svar dröjer. När 
bilderna väl publicerats på Svalan tar det dock 
inte många minuter innan de första frågorna 
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dyker upp om vad det egentligen är för fågel. 
Jag svarar att det är en videsparv så vitt jag 
vet, men att en hybrid eller sparv jag inte kän-
ner till kanske inte kan uteslutas. Jag lägger ut 
fler bilder och efter bara en kvarts diskussion 
står det klart att det är en 1K rödkindad sparv! 

Per Johan, Martin Tjernberg och Johan Söder-
crantz blir de personer jag kontaktar och söker 
särskilt tillstånd för i syfte att göra eftersök 
morgonen efter. Efter långa diskussioner med 
Försvarsmakten löser det sig med tillstånden, 
och vi sätter av klockan 04.45 från Uppsala 
nästa morgon. Prognosen är dimma och/eller 
låga moln, samt svaga vindar som sedan ska 
öka till SO 10 m/s. Väl framme vid Örsten ef-
ter en bilfärd från Uppsala i tät dimma konsta-
terar vi att dimman är mer utspridd härute och 
sikten tämligen god ända ut till Understen. 
När vi går iland på Understen vid sjutiden är 
det uppenbart att få fåglar rastar. Vi väntar en 
god stund för att få bättre ljus innan vi går en 
första runda, som tyvärr endast ger snösiska, 

vinterhämpling, snösparv, ett par dvärgmå-
sar, samt en skulkande, vingskadad sånglärka 
på samma plats som den rödkindande dagen 
innan, vilket i och för sig höjer pulsen en del. 
Efter ytterligare två rundor och ett besök av 
kustbevakningen lämnar vi ön klockan 10.15 
på grund av den tilltagande vinden.

Fyndet av rödkindad sparv är det första i Sve-
rige och det andra i Europa. Tidigare har ett 
exemplar fångats och ringmärkts på Fair Isle 
utanför Skottland i oktober 2004. Tillsam-
mans med bergsångaren och övriga subrari-
teter visar fyndet otvivelaktigt på den stora 
potentialen i Singö skärgård, men alltför få 
skådare besöker öarna. Under hösten 2012 ar-
rangerar jag därför ett flertal turer ut till öarna 
och hoppas att så många som möjligt tar chan-
sen att njuta av skärgården och leta efter nya 
rariteter! Länk till bokning av turer finns här: 
http://www.doodle.com/we2zdbk9nc8v29s5. 
Det går också bra att kontakta mig direkt på 
telefon: 073-0458460. 
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Att anlägga konstgjorda vattensamlingar är 
ingen ny företeelse, men att göra det specifikt 
för att skapa möjligheter för fåglar att häcka är 
ett relativt sentida fenomen. Inledningsvis var 
det mest jägare som skapade så kallade vilt-
vatten för att förbättra möjligheterna till jakt 
i sjöfattiga områden. Änder slår sig gärna ned 
för att häcka i dessa vatten och när häcknings-
säsongen är över finns det, tack vare produk-
tionen av ungar, byten för jägaren att ta sig an. 
Det är dock inte bara jaktbart vilt som gärna 
etablerar sig i viltvatten utan också andra arter 
som t.ex. sothöna och svarthakedopping. När 
det gäller svarthakedopping har det t.o.m. bli-

Jägarmossen – ett viltvatten utöver 
det vanliga
Bill Douhan

vit så att huvudparten av det häckande bestån-
det numera påträffas i viltvatten och hade det 
inte varit för dessa hade arten varit en ytterst 
fåtalig häckfågel i Uppland.

Antalet viltvatten har ökat, delvis som en följd 
av att ekonomiska bidrag för anläggandet 
kan erhållas, och nya tillkommer kontinuer-
ligt. Det är dock inte bara jägare som skapar 
konstgjorda sötvattensamlingar. På de golfba-
nor som anlagts under senare år ingår dam-
mar ofta som ett inslag i anläggningen och de 
fungerar även som viltvatten. Här kan man se 
gräsand- och kniphonor med sina respektive 

Jägarmossen/sjön. (Foto Roine Karlsson)
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ungar. Vissa viltvatten är bättre än andra. Är 
det skapat som en följd av dämning blir det 
vanligtvis mycket fågelrikare än ett som upp-
kommit genom bortgrävning av matjorden. 
Gemensamt för många konstgjorda vatten är 
dock att de efter några år utarmas som häckfå-
gellokal och antalet häckande fåglar minskar.

Det händer också att konstgjorda vattensam-
lingar skapas som en följd av verksamheter 
som grus- och jordtäkter. I den numera avslu-
tade grustäkten vid Hållvasteby har en stor 
vattensamling bildats därför att grus har ta-
gits under grundvattenytan. När täktverksam-
heten avslutades, skapades här en stor damm 
som, utöver att vara en välfrekventerad bad-
plats, också fungerar som häckplats för en del 
sjöfåglar.

Dammen i den f.d. grustäkten vid Hållvastby 
innehåller relativt få häckande arter och indi-
vider, men det finns ett exempel på motsat-
sen. Det är ett konstgjort vatten, Jägarmossen, 
som har skapats efter att en torvtäkt avslutats 
och området därefter lagts under vatten. Den 
är belägen sydväst om Jägarhyddan, norr om 
Rimbo, och den vattensamling som numera 
finns här har funnits några år. Detta viltvatten 
skiljer sig från flertalet andra i första hand ge-
nom att hysa många arter och flera av dem på-
träffas vanligtvis inte i eller intill konstgjorda 
viltvatten.

Viltvatten som skapats genom dämning är 
vanligtvis, som redan nämnts, mer fågelrika 
än dylika som kommit till som en följd av att 
förnan och matjorden borttagits innan vattnet 
släppts på. Jägarmossen är ett exempel på det 
senare och är egentligen inte heller särskilt 
fågelrikt, men här finns ovanligt många arter 
och även sådana som vi vanligtvis inte påträf-
far vid viltvatten i Roslagen.

Här finns givetvis vanliga sjöfågelarter som 
gräsand och knipa med flera par samt även 
enstaka par sothöna och kanadagås. Jägar-
mossen är ännu fattigt på vegetation, men här 
häckar redan ett eller två par svarthakedop-
ping som normalt förekommer i mer vegeta-

tionsrika vattensamlingar. Mer udda är att här 
också, sedan två år tillbaka, häckar åtmins-
tone ett par gråhakedopping. Arten häckar 
med några få par i sjöar i kommunen, men 
i motsats till dessa sjöar är viltvattnet vid Jä-
garhyddan således allt annat än vegetations-
rikt. Just bristen på växtlighet är kanske ett av 
skälen till att här även häckade ett par storlom 
2011. Det är en art som vi givetvis inte för-
knippar med viltvatten och det här är det enda 
kända exemplet från åtminstone Uppland. I 
den f.d. grustäkten vid Hållvastby häckar det 
i och för sig också ett par storlom, men här 
har det planterats in fisk och detta vatten kan 
egentligen inte räknas som ett viltvatten. Utö-
ver nämnda arter häckade även enstaka par 
grågås och brunand i Jägarmossen 2011.

I Jägarmossen finns några smärre öar där det 
häckar några par fiskmås, men även några 
par fisktärna vilket är mer ovanligt. Att det 
häckar fisktärna skulle kunna tala för att det 
finns fisk, vilket även förekomsten av storlom 
indikerar, men båda arterna är kända för att 
kunna fiska i andra vatten än där de häckar.

Av vadare brukar det häcka skogssnäppa i 
anslutning till flertalet viltvatten som är be-
lägna i skogsmark, men det är mindre van-
ligt att det häckar mindre strandpipare. Den 
senare arten brukar dock kunna etablera sig 
vid smärre vattensamlingar i grustäkter varför 
det inte är förvånande att det häckar även en-
staka par av denna art vid Jägarmossen. Mer 
anmärkningsvärt är dock att det även häckade 
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ett par större strandpipare 2011. Det är en art 
som vi i våra trakter mest förknippar med 
öar i ytterskärgården, men det finns några få 
exempel från tidigare år på häckningar i just 
täkter. Det som drar den större strandpipare, 
och även den mindre arten, är förekomsten av 
öppna, fuktiga ytor utan vegetation. Utöver 
dessa häckar troligen också något eller några 
få par drillsnäppa här.

Det som ovan redovisats är arter som företrä-
desvis häckar i, eller i anslutning till, naturli-
ga vatten, men som också kan förekomma vid 
viltvatten och andra konstgjorda vattensam-
lingar. Det som är ovanligt med Jägarmossen 
är att det hyser så många av dessa arter varav 
flera normalt inte häckar i eller är ovanliga i/
vid viltvatten. Jägarmossen är väl värt ett be-
sök och det skall bli intressant att följa upp 
vad som händer med häckfågelfaunan under 
kommande år.

Fisktärna tar sig en slurk vatten. (Foto Leif Gustavsson)

Svarthakedopping och minnessten. (Foto Roine 
Karlsson)
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Välkommen till Mekasin i Svanberga! 
Märkesverkstaden för ALLA märken 

 

Vi kan bland annat erbjuda följande: 

 Service, reparation och underhåll av personbilar och lätta lastbilar. 
 Diagnosuppkoppling. 
 4-hjulsinställning med datorutrustning. 
 Släckning av Bilprovningens 2:or. 
 AC-service, reparation och underhåll. 
 Försäljning av däck, säsongsförvaring. 

 
 

 

 

10% i rabatt  

på utfört arbete till 
alla ROF:s 

medlemmar! 

 

Tel. 0176-229035  
Hemsida: www.mekasin.se 

För fler erbjudanden!  
 
Gå in och ”Gilla” oss på 
Facebook! 
Sök på Mekasin Auto AB! 
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Tita grå
2012 översvärmades södra Sverige av hungriga Lappugglor. Bland annat på Rådmansö fanns 
flera exemplar under från vårvintern och en bit in på försommar. Efter ett lämmelår med myck-
et mat i norr hade många ungar fötts, men när maten sinade spreds ugglorna över hela landet 
i sin jakt på mat. 

På viltstängselns stolpar satt flera ugglor och spanade efter sork och åtminstone en av dem blev 
tyvärr påkörd. 
Roine Karlssons bilder är 
verkligen dramatiska!
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