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Kustfågelinventeringen i Uppsala län under
2002 och 2003
En sammanfattning gjord av Hans Ryttman

Under 2002 och 2003 genomförde Länsstyrelsen i Uppsala län en inventering av samt-
liga häckande kustfåglar i länets kustområden. Ansvarig från länsstyrelsens sida var
Erik Landgren och ansvarig för själva inventeringsarbetet samt för framtagande av
slutrapport (Meddelandeserie 2005:6 ISSN 0284-6594) var Jan Pettersson. Eftersom
inventeringsområdet är stort delades det in i flera delområden som fördelades på
inblandade inventerare. I fältarbetet deltog Berndt Godin, Lars Gustavsson, Ulrik
Lötberg, Lennart Söderlund, Jan Pettersson, Alf Sevastik, Martin Amcoff, Erik Land-
gren, Helge Röttorp, Wilhelm Dietrichson samt Rune Johansson. Därtill var andra
behjälpliga som båtförare.

småskrake, doppingar, sothöna samt tofsvipa.
Under den tredje perioden (1–12 juni) regist-
rerades resterande arter, d.v.s. storskarv, grå-
häger, vadare, kustlabb, måsfåglar, tärnor
samt alkor. Fältarbetet bedrevs under morgon
och förmiddag, mellan kl. 04 och 12. Arbetet
gynnades av stabila väderförhållanden med
ofta svaga vindar och kunde därför genom-
föras med stor intensitet. Samtliga häckande
par registrerades i fält på karta (1:10 000) och
i den km2-ruta de fanns i. Metodiken överens-
stämmer i stort med den som användes vid
en motsvarande inventering av skärgården i
Stockholms län 2000–03.

Kriterium för häckande par
Vilka förutsättningar som skulle gälla för
häckande par varierade från art till art. För
samtliga arter änder registrerades varje hane
som ett häckande par, oavsett om han var i
sällskap med hona eller ej. Även hanar i grupp
upp till maximalt fem räknades som häck-
ande. Flockar bestående av fler än fem hanar
räknades inte som häckande, undantaget ej-
der, brunand och vigg om dessa låg intill el-
ler nära sannolik häckplats. Även flockar med
färre än sex hanar skulle undantas om det uti-
från deras beteende var uppenbart att de inte
tillhörde det häckande beståndet.

Inventeringsområde
Inventeringsområdet omfattade länets hela
kust, från gränsen till Stockholms län i söder
till Gästrikland i norr, och har en storlek av
830 km2 (samtliga km2-rutor som innehåller
land). Området delades in i sju delar och dessa
huvudområden sedan i samråd med berörda
inventerare delades in i mindre delområden.
Samtliga km2-rutor som innehåller land som
kan tänkas hysa häckande fåglar har redovi-
sats med registrerat antal par för respektive
art. I rutor där det funnits fåglar, men inte till-
räckligt mycket land att häcka på, har dessa
par redovisats som häckande i angränsande
ruta. Samtliga häckande par på/vid en liten ö
som delats på två eller flera km2-rutor har förts
till den ruta som har den största delen av ön.

Inventeringsmetodik
Tidsperioder
Tidpunkt för häckningens inledning varierar
från art till art och området har därför inven-
terats i sin helhet vid tre tillfällen. Under pe-
riod 1 (20 april – 5 maj) räknades grå- och
kanadagås samt gräsand, knipa, storskrake
och ejder medan den andra perioden (15–25
maj) var inriktad på knölsvan, vitkindad gås,
gravand, övriga simänder, övriga dykänder,
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För gäss och svanar skulle varje par räk-
nas som häckande, men också ensamma in-
divider som utifrån beteendet antogs vara
häckande (dold partner i t.ex. vass). Tre eller
fler svanar tillsammans räknades vanligtvis
inte som häckande och detsamma för icke
utfärgade fåglar. I enstaka fall räknades tre
eller fler gäss i flock som häckande då om-
ständigheterna indikerade att så var fallet.

Vadare räknades som häckande om de
uppträdde i par, men även en varnande indi-
vid räknades som ett häckande par. Vid ut-
värderingen av antalet häckande par av må-
sar, tärnor och alkor delades antalet vid för-
modad häckningsö närvarande individer (fly-
gande runt eller rastande på vattnet eller på
land) med två. I några fall utgjorde antalet
räknade bon antalet häckande par.

Felkällor
I inventeringsrapporten finns en diskussion
kring de felkällor som en inventering av detta

slag är behäftad med. Metodiken i sig inne-
håller flera källor till fel. Eftersom det inte är
möjligt att räkna antalet bon har man varit
tvungen att utgå från andra kriterier för häck-
ande par (se ovan) och här finns givetvis mer
eller mindre stora fel. Naturligtvis är inte
könsfördelningen helt jämn hos änder och
varje räknad hane har således inte en hona.
Därtill har ej heller samtliga hanar i invente-
ringsområdet registreras. Häckande gäss är
svåra att hitta och samtliga häckande indivi-
der i t.ex. en måskoloni är inte på plats vid
inventeringstillfället. Detta är några exempel
på felkällor som har med registreringen av
antalet häckande par att göra och som påver-
kar resultatet.

I en inventering av denna storlek har det
varit nödvändigt att använda sig av många
inventerare. Flera inblandade innebär ound-
vikligen olika bedömningar även om meto-
diken är relativt klar. En fördel i detta fall har
varit att cirka 70 procent av området har in-

Inventeringsområdet omfattade sju huvudområden från gränsen mot Stockholms län i söder till
Gästrikland i norr och omfattade totalt 830 km2.
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Tabell 1. Samtliga räknade par av sjöfåglar i kustfågelinventeringen Uppsala län 2002-2003.

Huvudområden Uppsala läns kuster
Art 1 2 3 4 5 6 7 Totalt

Knölsvan Cygnus olor 140 44 73 83 75 47 47 509
Sångsvan Cygnus cygnus 1 1 2
Grågås Anser anser 175 135 64 6 8 37 78 503
Kanadagås Branta canadensis 36 3 7 51 24 6 1 128
Vitkindad gås Branta leucopsis 10 10

Gravand Tadorna tadorna 3 10 8 2 23
Bläsand Anas penelope 7 1 1 1 1 11
Snatterand Anas strepera 2 8 1 2 5 18
Kricka Anas crecca 6 21 9 15 7 15 5 78
Gräsand Anas platyrhynchos 213 94 112 188 120 136 77 940

Stjärtand Anas acuta 2 4 2 8
Årta Anas querquedula 1 2 1 1 5
Skedand Anas clypeata 5 11 7 1 3 3 13 43
Brunand Aythya ferina 25 28 2 55
Vigg Aythya fuligula 134 82 87 56 167 163 141 830

Bergand Aythya marila 1 1
Ejder Somateria mollissima 50 283 592 24 475 818 1361 3603
Svärta Melanitta fusca 9 11 15 1 3 54 93
Knipa Bucephala clangula 171 17 35 53 58 77 11 422
Småskrake Mergus serrator 112 88 49 14 28 70 361

Storskrake Mergus merganser 428 213 215 172 189 346 140 1703
Storlom Gavia arctica 2 2 4
Skäggdopping Podiceps cristatus 46 5 19 104 176 123 473
Svarthakedopping Podiceps auritus 2 3 1 4 10
Storskarv Phalacrocorax carbo sinensis 1850 121 585 2556

Gråhäger Ardea cinerea 141 77 2 4 224
Sothöna Fulica atra 3 1 7 11
Strandskata Haematopus ostralegus 16 61 49 15 42 81 86 350
Mindre strandpipare Charadrius dubius 1 1
Större strandpipare Charadrius hiaticula 1 19 16 8 13 20 77

Tofsvipa Vanellus vanellus 22 4 2 17 3 4 52
Sydlig kärrsnäppa Calidris alpina schinzii 1 1
Storspov Numenius arquata 4 2 5 11
Rödbena Tringa totanus 30 47 26 39 18 45 46 251
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 74 52 55 43 99 52 21 396

Roskarl Arenaria interpres 3 36 35 30 87 191
Labb Stercorarius parasiticus 1 6 10 12 36 65
Dvärgmås Larus minutus 1 1 2 4
Skrattmås Larus ridibundus 724 328 247 329 72 195 93 1988
Fiskmås Larus canus 590 489 809 179 490 604 734 3895
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venterats av två erfarna inventerare (Jan Pet-
tersson och Erik Landgren), dock utan lokal-
kunskap, som till sin hjälp har haft båtförare
med god lokalkunskap (Alf Sevastik och Arne
Jansson). Resterande delar har inventerats av
kunniga lokala ornitologer och med god
lokalkunskap. En ”nackdel” med att använda
sig av lokala inventerare med god kunskap
om inventeringsområdet är att dessa känner
till var det brukar finnas mindre vanliga arter
och därför, mer eller mindre medvetet, läg-
ger ned mer möda än vad metodiken säger
för att försöka hitta dessa. Denna felkälla får
dock anses som liten då den anvisade tiden
för inventeringen normalt inte gjort detta
möjligt.

Val av tidpunkt för inventeringsperioderna
kan också vara en felkälla av betydelse efter-
som vårens förlopp varierar avsevärt mellan
åren och issituationen likaså. När det gäller
den här inventeringen var periodernas utbred-
ning dock mestadels väl valda och möjligen
kunde man ha senarelagt den första perioden
med någon dag i den nordligaste delen av
inventeringsområdet. Val av tidpunkt för
inventeringsarbetet torde därför inte ha haft
särskilt stor betydelse.

Förutsättningarna att registrera det verk-
liga antalet häckande par varierar även i öv-
rigt mellan arterna. För en art som häckar på
några få lokaler och som därtill är lätt att kon-
statera häckning av, t.ex. skräntärna, erhålls
ett resultat som ligger mycket nära det verk-
liga. Å andra sidan kan det finnas stor osä-
kerhet i resultatet av en art som är väl spridd
och som lätt undgår uppmärksamhet.
Drillsnäppan är ett bra exempel på det senare.
Det angivna antalet häckande par får därför
tas med varierande grad av försiktighet bero-
ende på vilken art som avses. För vissa arter
borde man kanske ha angivit ett intervall för
det häckande beståndets storlek för att visa
på osäkerheten i resultatet.

Resultat
Totalt registrerades cirka 26 000 häckande par
av 48 arter. Talrikast av alla var fiskmås med
3 895 par, men det fanns ytterligare sex arter
som påträffades i fyrsiffriga antal; storskarv
(2 556), ejder (3 603), storskrake (1 703),
skrattmås (1 988), gråtrut (1 411) och silver-
tärna (2 729). Dessa sju arter utgör således
två tredjedelar (68 %) av områdets häckande
kustfåglar. Ytterligare 16 arter häckade med

Silltrut Larus fuscus 6 50 212 28 17 356 669
Gråtrut Larus argentatus 344 305 380 11 61 23 287 1411
Havstrut Larus marinus 135 66 66 6 30 31 38 372
Skräntärna Sterna caspia 220 4 7 231
Fisktärna Sterna hirundo 278 46 94 131 161 70 4 784

Silvertärna Sterna paradisaea 368 521 428 80 157 489 686 2729
Fisk/Silvertärna S.hirundo/paradisaea 12 1 5 18
Tordmule Alca torda 13 1 91 105
Tobisgrissla Cepphus grylle 23 44 68 1 159 295
Skärpiplärka Anthus petrosus 1 22 23

Totalt 6161 3327 3934 1728 3115 3496 4782 26543

Tabell 1. fortsättning

Huvudområden Uppsala läns kuster
Art 1 2 3 4 5 6 7 Totalt
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Exempel på indelning i delområden. Ovan: delområde 1– Älvkarleby och Lövstabukten.
Nedan: delområde 5 – Södra Kvarkens innerskärgård.
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fler än hundratalet par vilket innebär att de
23 talrikaste utgör 98 procent av länets alla
häckande kustfåglar.

En stor del av rapporten utgörs av en art-
vis genomgång av resultaten. Utöver det
häckande beståndets storlek och skillnader i
förekomst inom området finns här också jäm-
förelser med häckfågelfaunan i Gästrikland
och i Stockholms läns skärgårdar. Därtill re-
dovisas även vad som är känt om förändringar
i de olika arternas numerär och utbredning
under de senaste årtiondena. Om inget annat
är angivet är antalsuppgifterna tagna ur Upp-
lands fåglar av Fredriksson & Tjernberg
(1996). Jämförelseuppgifter från 1990-talet
är, om inget annat anges, hämtat från Svens-
son et.al (1999). Nedan följer en kortfattad
redovisning av dessa artredovisningar.

Knölsvan   509 par
Den tätaste förekomsten fanns i Älvkarleby/
Lövstabukten, främst i de inre delarna, där
ungefär en tredjedel av beståndet registrera-

des. Knölsvanen har expanderat starkt sedan
1970-talet då cirka 125 par bedömdes häcka
i området. Det häckande beståndet i Sverige
uppskattades till 4 000–7 000 par i slutet av
1990-talet vilket innebär att ungefär en tion-
del av beståndet i så fall finns vid kusten i
Uppsala län.

Grågås   503 par
Totalt registrerades 503 par vilket innebär en
mycket kraftig expansion sedan 1970-talet då
beståndet uppskattades till ungefär ett 25-tal
par. Älvkarleby/Lövstabukten hyser en stor
del av beståndet (35 %), men även Björn/
Fågelsundet har många häckande par (26 %).
I motsats till knölsvanen är grågåsen fåtalig
längst in och påträffas främst på de yttre
öarna. Grågåsen har ökat kraftigt i hela lan-
det under senare tid och det häckande bestån-
det bedöms nu överstiga 10 000 par. Det inne-
bär i så fall att upp mot 5 procent av Sveriges
grågäss häckar vid Uppsala läns kust.

Knölsvan är en exempel på en art som har stor utbredning och häckar i alla huvudområden och i många
delområden. Totalt registerades 509 par med som lägst 44 par och som högst 140 par i ett huvudområde.
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Kanadagås   128 par
Även kanadagåsen har ökat mycket kraftigt i
området. Kring mitten av 1990-talet fanns här
maximalt ett tiotal häckande par, men vid
denna inventering registrerades 128 par. Fler-
talet (40 %) fanns i södra Kvarkens inner-
fjärdar och då främst i Kallrigafjärden. Många
par fanns även i Älvkarleby/Lövstabukten
som hade 28 procent av beståndet. Även
kanadagåsen har ökat starkt i hela landet un-
der senare år och totalt bedöms det ha fun-
nits 10 000 häckande par i Sverige vid mit-
ten av 1990-talet. Det innebär att de par som
häckar vid kusten av Uppsala län bara utgör
någon procent av den totala populationen.

Vitkindad gås   10 par
Den vitkindade gåsen är en nykomling i lä-
nets häckfågelfauna. Den första häckningen
konstaterades i Hargsviken 1993 och året
därpå den första i Björns skärgård. Vid denna
inventering hittades tio par och alla i södra
Kvarkens innerskärgård. Flertalet par, åtta,
häckade på Själgrynnorna i Hargsviken. Det
svenska beståndet beräknades år 1997 till
cirka 3 600 par.

Gravand   23 par
Av de 23 par som registrerades fanns tio vid
Björn/Fågelsundet medan åtta påträffades i
Öregrundsgrepen. Även gravanden har ökat
rejält från att kring mitten av 1990-talet ha
häckat med bara en handfull par. Beståndet i
området utgör en försumbar del av de 10 000
par som uppskattas häcka i landet.

Bläsand   11 par
Av elva häckande par fanns sammanlagt sju i
Älvkarleby och Lövstabukten. Bläsandens
historia som häckfågel i området är dåligt
känd, men mycket talar för att den har häckat
sällsynt under lång tid. Vid Atlasinvente-
ringen på 1970-talet registrerades möjlig el-
ler trolig häckning i enstaka rutor. I södra och
mellersta Sverige är bläsanden en över lag
fåtalig häckfågel och antalet häckande par
varierar kraftigt från år till år.

Snatterand   18 par
Av totalt 18 par fanns åtta i Björn/Fågel-
sundet. Snatteranden häckade sällsynt här
redan på 1970-talet, men har därefter ökat. I
landet som helhet anses trenden vara positiv
och vid mitten av 1990-talet uppskattades
beståndet till cirka 400 800 par.

Kricka   78 par
Krickan uppehåller sig gärna i strand-
vegetationen och är därför svårinventerad från
båt. De 78 par som påträffades får därför an-
ses som ett minimiantal. Kring mitten av
1990-talet uppskattades det häckande bestån-
det i området till 100 par vilket innebär att
beståndet får anses som stabilt. Antalet häck-
ande par i landet har bedömts vara i storleks-
ordningen 50 000 par.

Gräsand   940 par
Gräsanden är med 940 par den i särklass van-
ligaste av simänderna i området. Förekom-
sten är relativt jämnt spridd längs kusten, men
populationstätheten är störst i innerskärgårda-
rna. Kring mitten av 1970-talet beräknades
antalet häckande par till cirka 350 och inga
förändringar bedömdes ha skett fram till mit-
ten av 1990-talet. Denna inventering visar
dock att gräsanden har ökat, men sannolikt
inte så mycket som resultatet visar eftersom
den tidigare beståndsstorleken troligen har
underskattats. Även om gräsanden är en re-
lativt vanlig häckfågel i området utgör bestån-
det dock bara en liten del av de uppskattnings-
vis 100 000–150 000 par som häckar i lan-
det.

Stjärtand   8 par
Med fyra par hade Björns skärgård hälften
av de par som registrerades som häckande.
Stjärtanden är en sällsynt häckfågel i länets
skärgård, men är ingen nykomling. I mitten
av 1990-talet beräknades det att här fanns en
handfull häckande par. Beståndet i den södra
delen av landet uppskattades i mitten av 1980-
talet till cirka 250 par, men det är osäkert hur
populationstrenden har varit därefter. Är det
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så att denna skattning fortfarande är relevant
innebär det att 3 procent av dessa finns vid
länets kust.

Årta   5 par
Inventeringen resulterade i fem häckande par
vilket får anses vara i paritet med de ”några
få par” som antogs häcka i mitten av 1990-
talet. I landet som helhet har årtan troligen
ökat och storleken av det häckande bestån-
det beräknades till cirka 400 par i mitten av
1990-talet.

Skedand   43 par
Skedanden häckar framför allt i södra Gräsö
skärgård (13 par) samt vid Björn och Fågel-
sundet (11 par) där sammantaget mer än hälf-
ten av samtliga par fanns. Vid mitten av 1970-
talet beräknades det ha funnits cirka 20 par
vid länets kust, men det är osäkert om den
fördubbling av populationen som resultatet
från inventeringen visar på är reell. Det finns

en del som talar för att beståndet tidigare har
underskattats. Med 43 par hyser Uppsala läns
kust 3–4 procent av det svenska beståndet
som har uppskattas till i storleksordningen
1 000–1 500 par.

Brunand   55 par
Hälften av paren påträffades i södra Kvark-
ens innerskärgårdar där den tätaste förekom-
sten, 17 par, registrerades kring Öregrund och
Alnön. Brunanden har minskat kraftigt i Upp-
land sedan 1970-talet och det häckande be-
ståndet kring mitten av 1990-talet bedömdes
ha reducerats till i storleksordningen 10–20
procent av det tidigare. Av de 12–14 lokaler
med häckande brunand som var kända i mit-
ten av 1990-talet fanns ungefär hälften inom
det nu inventerade området. Om det har skett
någon minskning vid dessa lokaler sedan dess
är svårt att bedöma, men det finns inget som
tyder på någon drastisk förändring. Även om
det finns svårigheter att rätt bedöma hur

Skedand är exempel på en art som finns i alla huvudområdena men bara häckar med ett litet antal par.
Totalt registerades 43 par varav 11 par i huvudområde 2 och 13 par i huvudområde 7.
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många par brunand som häckar antar förfat-
taren att det antal par som inventeringen re-
dovisar sannolikt är rimligt och knappast i
överkant. Länets skärgård skulle i så fall hysa
2–6 procent av de 1 000–2 000 par som be-
döms häcka i landet.

Vigg   830 par
Viggen häckar relativt väl spridd längs kus-
ten, men de största antalen finns i innerskär-
gården. Flest par, 35, registrerades vid Själ-
grynnorna i Galtfjärden (söder om Gräsö). I
mitten av 1970-talet uppskattades beståndet
i området till cirka 1 250 par vilket skulle tyda
på att viggen har minskat med ungefär en
tredjedel fram till nutid. Även i landet som
helhet anses arten ha minskat kraftigt sedan
1970-talet och under 1990-talet bedömdes
beståndet vara i storleksordningen 40 000–
60 000 par. Det innebär att länets kustviggar
utgör någon eller ett par procent av helheten.

Ejder   3 603 par
Ejdern är den näst vanligaste av länets kust-
fåglar och det är bara fiskmåsen som före-
kommer i något större numerär. Merparten
av det häckande beståndet (75 %) finns i södra
Kvarkens skärgård där partätheten tilltar mot
de yttre områdena. Vissa delområden har sär-
skilt många par, t.ex. 355 i det område som
täcker Gåsgrund och Långbådan (öster om
Gräsö). Arten har minskat kraftigt, en halv-
ering, sedan mitten av 1970-talet då det be-
dömdes häcka 6 800 par i det nu  inventerade
området. Studier från senare år har visat att
häckningsresultatet varierar kraftigt från år
till år och att det vissa år kan vara mycket
lågt (Amcoff 2001). Även längs andra delar
av den svenska kusten har arten minskat un-
der senare år, men det finns också exempel
på positiva förändringar. Ejdern ökade kraf-
tigt (60 %) från mitten av 1970-talet fram till
1980-talet, men från och med 1990-talet finns

Storskrake är exempel på en art som har stor utbredning och många häckande par och finns i alla
huvudområden och i flertalet delområden. Totalt registrerades 1703 par med som lägst 140 par i
huvudområde 7 och som högst 428 par i huvudområde 1.
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det negativa rapporter om ejderns utveckling
från den södra delen av Stockholms skärgård.
Med utgångspunkt från de 270 000 par som
beräknades häcka i landet under 1980-talet
skulle Uppsala läns kust bara hysa någon pro-
cent av det svenska beståndet.

Svärta   93 par
Endast 93 par registrerades som häckande
vilket innebär att bara en sjättedel av det häck-
ande beståndet från 1970-talet (cirka 600 par)
finns kvar. Flertalet par påträffas i ytterskär-
gårdarna och 58 procent av det totala antalet
fanns i den yttre delen av södra Gräsö skär-
gård. Särskilt många par, 21, hade delområdet
Vitgrynnan och Bodskäret utanför Gräsö. Det
är inte bara i Uppsala läns skärgård som
svärtan har minskat. Utvecklingen har vara
kraftigt negativ även i Stockholms läns skär-
gård och på Öland. Å andra sidan har svärtan
ökat sitt numerär längs kusten av Västernorr-
lands län under 1990-talet. I slutet av 1990-
talet beräknades det ha häckat cirka 11 500
par svärta i landet och det innebär att Upp-
sala län bara har någon procent av popula-
tionen.

Knipa   422 par
Av totalt 422 registrerade par fanns merpar-
ten (40 %) i området som omfattar Älvkar-
leby/Lövstabukten. Knipan förekommer
främst i de inre delarna och endast ett fåtal
par påträffas i ytterskärgårdarna. Storleken av
det häckande beståndet uppskattades till cirka
200 par i mitten av 1970-talet och det inne-
bär således en fördubbling fram till idag. Om
det innebär att arten faktiskt har ökat eller om
resultatet mest är en effekt av att denna kust-
fågelinventering är den första heltäckande kan
man bara spekulera. Det kan ej heller uteslu-
tas att inventeringsmetodiken har gjort att en
del flyttande knipor har registrerats som häck-
ande. Knipan har dock ökat kraftigt i landet
som helhet, från cirka 52 000 par på 1970-
talet till cirka 75 000 par på 1990-talet, vil-
ket talar för en reell ökning även i Uppsala
läns skärgård. Länets häckande kustbestånd

utgör dock inte ens en procent av landets
häckande knipor.

Småskrake   361 par
Småskrake förekommer mindre allmänt till
talrikt utefter hela kusten, men undviker
innerfjärdarna. Artens starkaste fästen tycks
vara den norra kusten med Björn/Fågelsundet
samt Lövstabukten/Älvkarleby som de star-
kaste fästena. Här fanns drygt hälften av alla
häckande par. Kring mitten av 1970-talet be-
dömdes det ha funnits cirka 475 par längs
länets kust och resultatet av denna invente-
ring visar därmed på en minskning med 24
procent. Denna nedgång stämmer mycket väl
överens med den som uppgivits för hela lan-
det under samma tidsperiod (22 %). Det häck-
ande beståndet i Sverige uppskattades till
cirka 14 000 par på 1990-talet vilket gör att
Uppsala län i så fall har nära tre procent av
det totala antalet.

Storskrake   1 703 par
Storskraken fanns väl spridd längs hela kust-
sträckan, från de yttersta områdena till inner-
fjärdarna. Särskilt många par registrerades i
den norra delen, från Björn och in i Lövsta-
bukten. En fjärdedel av samtliga par påträf-
fades i området Älvkarleby/Lövstabukten.
Resultatet för storskrake var ett av de mest
oväntade vid denna inventering. I slutet av
1970-talet bedömdes det häckande beståndet
längs länets kust till i storleksordningen 450
par och det har framförts uppgifter om att
arten kanske skulle ha minskat i åtminstone
vissa delområden fram till slutet av 1990-ta-
let (Amcoff 1997). Det här redovisade resul-
tatet är således så avvikande att man kan fun-
dera kring dess riktighet. Möjligen var det så
att en stor andel av de par som nu registrera-
des som häckande var rastande fåglar som inte
tillhörde områdets häckande bestånd. Erfa-
renheter från de inventeringar som gjordes
2003 antyder att storskraken då var avsevärt
fåtaligare än året innan. (Enligt Martin
Amcoff (muntl.) visar fågelinventeringarna
inom minkprojektet 1997–2006 på stora år-
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liga variationer i antalet par. I det materialet
var arten inte talrikare 2002 än 2003, snarare
tvärtom. Under den 10-årsperiod vi invente-
rat är den sammantagna tendensen att
storskraken ökat i antal.) Det svenska bestån-
det antas vara stabilt och uppgå till 10 000–
20 000 par.

Storlom   4 par
Storlommen häckar sällsynt vid kusten och
vid denna inventering registrerades fyra par
som revirhävdande i de inre delarna. Ett av
paren sågs med nykläckta ungar vilket visar
att häckningar med säkerhet förekommer
även i denna miljö. Häckningarna vid kusten
är dock tveklöst ytterst få jämfört med före-
komsten i våra sjöar. Det häckande beståndet
i landet uppskattades 1998 till mellan 5 500
och 7 000 par.

Skäggdopping   473 par
Bortsett från några få tiotal par längst in i
Lövstabukten fanns hela 85 procent av alla
de 473 paren i södra Kvarken; främst i
innerskärgården, men också i den mellersta
delen samt i innerfjärdarna. Skäggdoppingen
häckar företrädesvis i kolonier och två rik-
tigt stora, 60 respektive 56 par, fanns. Dessa
två hade tillsammans nära 25 procent av kus-
tens samtliga häckande par. Resultatet av
denna inventering pekar på en halvering av
det häckande beståndet jämfört med mitten
av 1970-talet då det bedömdes uppgå till cirka
850 par. Nedgången torde dock ha inträffat
redan i ett tidigt skede då det bedömdes ha
halverats redan i mitten av 1990-talet. Det är
dåligt känt hur många par som häckar i lan-
det, men uppskattningar pekar på någonstans
mellan 20 000 och 50 000 par. Länets kust
skulle i så fall hysa 1–2 procent av Sveriges
skäggdoppingar.

Svarthakedopping   10 par
Tio par registrerades som häckande, därav
fyra i södra Kvarkens mellanskärgård (två par
vid Svartbäck) och tre par i Öregrundsgrepen
(två vid Fårören). Redan i slutet av 1980-ta-

let antog Douhan (1989) att det fanns ett tio-
tal par i området, men att det hade minskat
till en handfull vid mitten av 1990-talet
(Douhan 1995). Nuvarande inventering visar
att beståndet således återfått storleken från
1980-talets bedömning. Antalet häckande par
i landet uppskattades till mellan 1 100 och
1 300 par efter mitten av 1990-talet.

Storskarv   2 556 par
Den första kända häckningen från Upplands-
kusten är från 1989 då en koloni bildades i
Lövstabukten. Antalet par ökade snabbt och
denna inventering gav 2 556 häckande par.
Hela beståndet var koncentrerat till åtta ko-
lonier och nära tre fjärdedelar av alla häck-
ande par fanns i Lövstabukten. De två största
kolonierna fanns i Lövstabukten där 1 000
par registrerades på Hättan och 700 par på
Skrakhällen. I Sverige fanns det uppskatt-
ningsvis 18 000 häckande par 1996, men ar-
ten har därefter ökat ytterligare.

Sothöna   11 par
Sothönan häckar företrädesvis i näringsrika
vatten med riklig vegetation och är därför svår
att inventera från båt. De elva par som hitta-
des får ses som en minimisiffra, men det rå-
der ändå inga tvivel om att arten har minskat
mycket kraftigt. I mitten av 1970-talet upp-
skattades antalet häckande par till 600 i det
inventerade området, men därefter skedde en
mycket kraftig nedgång under främst 1980-
talet. Därefter har det skett en viss stabilise-
ring. I slutet av 1990-talet fanns det 20 000–
30 000 par sothöna i landet.

Strandskata   360 par
Strandskatan häckar relativt väl spridd i hela
området, men de högsta tätheterna finns i
Björns skärgård samt i ytterskärgården utan-
för Gräsö. Skärgården utanför Gräsö hade
totalt nära hälften av alla häckande par. To-
talt registrerades 360 par som häckande och
det i paritet med de 350 par som uppskatta-
des finnas i mitten av 1970-talet. Invente-
ringar i andra delar av Sverige har dock visat
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att arten har minskat med upp till 45 procent
i vissa områden. I slutet av 1990-talet fanns
det cirka 15 000 häckande par i landet vilket
gör att kusten i Uppsala län i så fall hyser
cirka två procent av Sveriges strandskator.

Större strandpipare   77 par
Arten häckar sparsamt, men relativt väl spritt
i stora delar av länets kustområde. Undanta-
get är Älvkarleby/Lövstabukten där det bara
påträffades något enstaka par. Flertalet par
påträffades på de yttersta öarna och det del-
område som hade flest par, Gåsgrund (östra
Hållnäskusten) och Långbådan (utanför
Gräsö), hade elva par. Vardera en fjärdedel
av beståndet fanns i dels Björn/Fågelsundet
och dels i södra Kvarkens ytterskärgård. Det
häckande beståndet antogs vara i storleksord-
ningen ett 40-tal vid mitten av 1970-talet och
Amcoff (1997) uppger att arten troligen hade
minskat fram till 1990-talet. Därefter hade
arten dock ökat på öar där minken skjutits

bort. (I Björns skärgård häckade i medeltal 4
par 1997–99 och 26 par i medeltal 2004–06.
Alltså en mycket kraftig ökning efter att min-
ken decimerats![Martin Amcoff muntl.].) Att
denna inventering visar på en fördubbling av
beståndet sedan 1970-talet talar kanske mest
för att beståndet på den tiden var större än
vad som antagits och inte för en kraftig ök-
ning under de senaste åren. Sett till hela lan-
dets hela kuststräcka hyser länets andel san-
nolikt bara någon procent av detta bestånd.

Tofsvipa   52 par
Tofsvipan är inte i första hand en kustbunden
art, men inventeringen visar att den förekom
som häckande med 52 par. Flertalet registre-
rades i de inre delarna av Lövstabukten (22
par), Kallrigafjärden och Hargsviken där det
finns för arten lämpliga biotoper. Beståndet
vid länets kust utgör bara någon promille av
de 50 000 par som antas häcka i landet som
helhet.

Strandskatan är väl spridd i hela området men med ungefär hälften av de 350 paren i Gräsö skärgård
huvudområdena 6 och 7 (81 resp. 86 par). Ett annat område med hög täthet är Björns skärgård, som
ingår i huvudområde 2.
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Storspov   11 par
Storspoven häckar sällsynt med enstaka par
på fågelrika öar på utsidan av Gräsö, men
också på några öar i Öregrundsgrepen. Arten
var tidigare troligen en vanligare häckfågel i
skärgården. I Björns skärgård fanns det häck-
ande par på fyra öar 1942 och två par så sent
som i mitten av 1990-talet. Av de elva par
som nu registrerades fanns dock inget i Björns
skärgård. Det svenska beståndet uppskatta-
des i mitten av 1980-talet till 22 000 till
25 000 par och det innebär att denna kust bara
har en obetydlig andel av landets storspovar.

Rödbena   251 par
Häckar med enstaka par väl spridda utefter
hela länets kust, men med särskilt många par
i Björn/Fågelsundet samt i Kallrigafjärden
och skärgården utanför Gräsö. Totalt inräkna-
des 251 par och det är dubbelt så många som
antogs häcka i mitten av 1970-talet. Amcoff
(1997) ansåg dock detta vara en underskatt-
ning och bedömde att det istället sannolikt
fanns 300 par på den tiden. Är det senare rik-
tigt skulle det i så fall innebära att beståndet
varit relativt stabilt eller möjligen något vi-
kande fram till idag. I landet som helhet an-
ses rödbenan dock ha minskat sedan 1970-
talet och i nuläget finns det cirka 10 000 par.
Det innebär att Uppsala läns skärgård har
2–3 procent av landets rödbenor.

Drillsnäppa   396 par
Drillsnäppan häckar relativt allmänt och väl
spritt längs hela kuststräckan. De högsta
tätheterna finns i innerskärgården, men det
är bara ytterskärgården som har klart färre par
än övriga områden. Flest par fanns kring Öre-
grund och Alnön där 52 av totalt 396 par re-
gistrerades. Vid mitten av 1970-talet uppskat-
tades beståndet till cirka 250 par och det finns
uppgifter som pekar på att arten därefter
skulle ha minskat i antal. Drillsnäppan är svår-
inventerad och den kraftiga ökning som denna
inventering istället uppvisar gör det svårt att
säga något säkert om beståndsutvecklingen.
Arten kan dock knappast ha minskat sedan

1970-talet. I hela Sverige bedöms det ha fun-
nits cirka 80 000 par under 1990-talet och
drillsnäpporna längs länets kust utgör såle-
des bara en halv procent av helheten.

Roskarl   191 par
I motsats till drillsnäppan häckar roskarlen
företrädesvis på de yttersta öarna och av to-
talt 191 par fanns nära hälften i ytterskär-
gården utanför Gräsö. Flest par fanns på och
kring Fluttuskären, Gräsö, där 32 par regist-
rerades som häckande. Även Björn och norra
Hållnäskusten hade höga tätheter medan kus-
ten i Älvkarleby nästan helt saknade före-
komst. Det råder viss oklarhet om hur vanlig
roskarlen var i länets skärgård under 1970-
talet, men det är ingen tvekan om att den har
minskat sedan dess. Arten har minskat starkt
på många andra håll i landet och det svenska
beståndet bedömdes vara i storleksordningen
4 000–6 000 par under 1980-talet. Om vi ut-
går från att det lägre antalet ligger närmast
sanningen har Uppsala läns skärgård omkring
fem procent av landets häckande roskarlar.

Kustlabb   65 par
Arten häckar mestadels på de yttersta öarna
och tre fjärdedelar av beståndet finns i mel-
lan- och ytterskärgården utanför Gräsö. Öv-
riga par finns spridda längs övriga delar av
kusten, bortsett från i Älvkarleby/Lövsta-
bukten där det bara finns något enstaka par.
Kustlabben har haft ökat sedan mitten av
1970-talet då det häckande beståndet bedöm-
des vara i storleksordningen ett 20-tal par.
Uppgifter från Gräsö skärgård visar att den
positiva utvecklingen kanske har planat ut
under senare tid. Kustlabben har ökat kraf-
tigt längs även andra delar av den svenska
Östersjökusten där det i mitten av 1990-talet
bedöms ha häckat cirka 450 par. Det innebär
att Uppsala län skulle hysa cirka 14 procent
av denna population.

Dvärgmås   4 par
Den första kusthäckningen registrerades 1976
och fram till denna inventering har sedan yt-
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terligare en handfull häckningar rapporterats
från länets kust. Dvärgmåsen är fortfarande
en ytterst fåtalig häckfågel i området och in-
venteringen resulterade i fyra häckande par.
Arten har ökat kraftigt i Sverige under senare
tid, främst längst kusten i den norra delen. I
slutet av 1990-talet uppskattades det svenska
beståndet till cirka 500 par och kusten i Upp-
sala län skulle i så fall ha hysa något enstaka
procent av dessa.

Skrattmås   1 988 par
Skrattmåsen häckar nästan uteslutande i ko-
lonier som finns spridda längs merparten av
kusten. Flest kolonier finns det kring Gräsö,
men det påträffades flera även i Björn/Fågel-
sundet. I området Älvkarleby/Lövstabukten
fanns nästan samtliga häckande par koncen-
trerade till länets största kustkoloni på ön
Kniven, Lövstabukten. Här inräknades 700
par, d.v.s. 35 procent av samtliga häckande
skrattmåsar. Totalt fanns 61 procent av alla
par i de fyra största kolonierna. Vid riksin-
venteringen 1987 registrerades knappt 1 200
par fördelade på sju kolonier vid länets kust.
Eftersom denna inventering inte var heltäck-
ande är det möjligt att det inte har skett så
stora förändringar i artens numerär fram till
idag. Skrattmåsen minskade dock kraftigt i
Sverige från mitten av 1970-talet fram till
mitten av 1990-talet då bara en fjärdedel av
beståndet fanns kvar. Riksinventeringen 2002
redovisar 64 000 häckande par vilket inne-
bär en stabilisering eller möjligen en svag
uppgång. Om ovan nämnda antal är riktiga
innebär det att länets kust hyser cirka tre pro-
cent av landets skrattmåsar.

Fiskmås   3 895 par
Med 3 895 par är fiskmåsen områdets vanli-
gaste kustfågel. Arten är väl spridd längs hela
kusten, men de högsta antalen finns i Öre-
grundsgrepen. Även skärgården utanför
Gräsö har många häckande par. Utöver några
få tiotal solitärt häckande par fanns resterande
par i kolonier av varierande storlek. Flertalet
innehåller färre än 50 par, men det fanns fem

som var större. Dessa innehöll tillsammans
44 procent av alla fiskmåsar och i särklass
störst var kolonin på Kniven med hela 300
par. I mitten av 1970-talet uppskattades be-
ståndet till cirka 4 500 par och resultatet av
denna inventering visar på en viss minskning
därefter. Även i landet som helhet anses ar-
ten ha minskat något sedan mitten av 1980-
talet och det svenska beståndet har uppskat-
tats till mellan 100 000 och 200 000 par. Det
skulle i så fall innebära att länets kust har
2–4 procent av fiskmåsarna i landet.

Silltrut   669 par
Totalt inräknades 669 häckande par och av
dessa fanns drygt hälften i ytterskärgården
utanför Gräsö. Även i Öregrundsgrepen re-
gistrerades relativt många par, men utöver
ytterligare 50 i Björn/Fågelsundet hittades
bara ett fåtal par i övriga delar av det inven-
terade området. Bortsett från 16 par som
häckade solitärt var övriga fördelade på 40
kolonier av skiftande storlek. Samtliga, utom
tre, innehöll färre än 50 par och allra störst
var den på Blåbådan, belägen i ytterskär-
gården utanför Gräsö, som hade hela 120 par.
Silltruten har minskat kraftigt sedan mitten
av 1970-talet då beståndet uppskattades till
cirka 1 900 par. Det innebär en nedgång med
två tredjedelar och det överensstämmer med
de siffror som antas för landet i sin helhet.
Det svenska beståndet bedöms vara i storleks-
ordningen 4 000–5 000 par vilket innebär att
det inventerade området hyser 13–17 procent
av landets silltrutar.

Gråtrut   1 411 par
Gråtruten häckar relativt väl spridd längs hela
kusten, men de högsta antalen finns i
Öregrundsgrepen. Flertalet par häckar i ko-
lonier och det var bara drygt tiotalet som
häckade solitärt. De två största kolonierna,
vardera 150 par, finns på Länsman i Öre-
grundsgrepen samt på Hättan i Lövstabukten.
Dessa två hade tillsammans cirka 22 procent
av alla häckande par. Gråtruten har ökat kraf-
tigt sedan mitten av 1970-talet då beståndet
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skattades till cirka 850 par. Ökningen är un-
gefär lika stor som nedgången har varit för
silltrut, d.v.s. cirka 65 procent. Den stora ned-
gången bör ha skett under 70- och 80-talen
eftersom beståndet uppges ha varit stabilt,
eller möjligen svagt ökande, under 90-talet.
Det häckande beståndet längs den svenska
Östersjökusten anses ha varit stabilt sedan
1970-talet och bedöms uppgå till cirka 30 000
par. Kusten i Uppsala län skulle således hysa
nära fem procent av de par som häckar i den
svenska delen av Östersjön.

Havstrut   372 par
Havstruten häckar väl spritt utefter länets hela
kust, men de högsta antalen finns i Älvkar-
leby/Lövstabukten där drygt en tredjedel av
alla 372 par registrerades. Det är också här
som samtliga de fyra kolonier som innehöll
ett tvåsiffrigt antal par fanns. Störst, 20 par,
var den på den även i övrigt så fågelrika ön
Hättan i Lövstabukten. Havstrutkolonierna är
i genomsnitt klart mindre än grå- och silltrut-

kolonierna och det finns också fler ensam-
häckande par. Arten har ökat mer än trefaldigt
sedan mitten av 1970-talet då det antogs ha
funnits cirka 110 häckande par i området.
Även i landet som helhet har havstruten ökat,
en fördubbling av antalet par mellan 1970-
och 1990-talet. Med i nuläget 15 000 häck-
ande par i landet skulle länets kust hysa nära
tre procent av beståndet.

Skräntärna   231 par
Utöver 220 par i en enda stor koloni i Björns
skärgårds fanns det bara ytterligare elva par
spridda i mellan- och ytterskärgården utan-
för Gräsö. Kolonin i Björns skärgård har inte
bara en helt avgörande betydelse för
skräntärnans förekomst i länet utan är också
av stor vikt för hela landet. Efter att ha mins-
kat kraftigt i hela Östersjön sedan 1970-talet
finns det numera bara ungefär 500 häckande
par i den svenska delen vilket innebär att nära
hälften av dessa finns i Uppsala län. Tidigare
fanns det ytterligare två stora kolonier i lä-

Silvertärnans kolonier är väl spridda med kolonier på 20–30 par långt in i Öregrundsgrepen. Den största
kolonin (vid östra Hållnäskusten) innehöll 110 par.
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net, men dessa försvann i början respektive
mitten av 1990-talet.

Fisktärna   784 par
Arten häckar relativt väl spridd i inner- och
mellanskärgården, men är särskilt vanlig i
Lövstabukten som hyser nära en tredjedel av
beståndet. Fisktärnan är också vanlig innan-
för Gräsö och kring Öregrund. Den i särklass
största kolonin, 80 par, finns på Sör-Gränn-
grund i Lövstabukten och här finns också de
tre därefter största kolonierna. Fisktärnan har
helt klart ökat kraftigt sedan 1970-talet då
beståndet i det inventerade området uppskat-
tades till cirka 300 par.

Silvertärna   2 729 par
Även silvertärnan finns relativt väl spridd
längs kusten och är därtill drygt tre gånger så
talrik som fisktärnan. De tätaste förekom-
sterna finns i Björns skärgård, men också i
skärgården utanför Gräsös norra del. Även om
arten företrädesvis häckar i ytterskärgården

finns det även kolonier innehållande 20–30
par långt in i Öregrundsgrepen. Flertalet ko-
lonier innehöll färre än 50 par, men det fanns
åtta som var större. Allra flest par, 110, fanns
på Glamberget vid östra Hållnäskusten. Be-
ståndet i hela området uppskattades till cirka
1 000 par i mitten av 1970-talet och det är
ingen tvekan om att arten har ökat kraftigt
sedan dess. Uppgifter från Gräsös och Björns
skärgårdar indikerar att ökningen kan ha va-
rit särskilt kraftig under de senaste åren. Sil-
vertärnan anses ha haft en positiv trend i lan-
det som helhet sedan 1950-talet och kusten i
Uppsala län hyser sannolikt i storleksord-
ningen 5–10 procent av landets häckande par.

Tordmule   105 par
Tordmulen häckar företrädesvis med enstaka
eller några få par på ett fåtal långt ut belägna
öar, men det fanns också tre öar som hade
vardera ett tvåsiffrigt antal par. Flertalet par,
91, registrerades i ytterskärgården utanför
Gräsö, men det fanns också häcknings-

Tordmulen häckar nästan bara i ytterskärgården utanför Gräsö men några par finns också i Öregrunds-
grepen. Totalt registerades 105 par varav den största kolonin hade 27 par.
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förekomst på ett par öar i Öregrundsgrepen.
Den ö som hade flest par, 27, var Hållet ut-
anför Gräsö. I början av 1990-talet uppskat-
tades antalet häckande par i området till cirka
50, men uppgifter från Hållet indikerar att
antalet häckande par har varierat kraftigt åt-
minstone på denna ö. Det är därför något osä-
kert om beståndet i området har nära fördubb-
lats sedan 1990-talets början, men utveck-
lingen längs Norrlandskusten har varit posi-
tiv vilket kan tala för att så är fallet även i
Uppsala län. I Stockholms skärgård anses
tordmulen dock ha minskat. Uppsala län hy-
ser bara på sin höjd någon enstaka procent
av de 9 000–11 000 par som uppskattades
häcka i landet i mitten av 1990-talet.

Tobisgrissla   295 par
Även tobisgrisslan häckar nästan uteslutande
på de yttersta öarna, men det finns också
några häckningsförekomster ganska långt in
i Öregrundsgrepen. Drygt hälften av alla par
påträffas i ytterskärgården utanför Gräsö där
delområdet Västerbådan/Hållet står för hälf-
ten. Flertalet kolonier innehåller färre än tio
par, men det fanns nio som hyste vardera ett
tvåsiffrigt antal. Flest, 35 par, räknades på
Själhällarna, östra Hållnäskusten, medan
Hållet, Gräsö hade 30 par och Länsman, i
Öregrundsgrepen, hade nästan lika många
par, nämligen 27. Om bedömningen att det
skulle ha häckat 770 par i området i mitten
av 1970-talet är riktig har tobisgrisslan där-
efter minskat mycket kraftigt eller med näs-
tan två tredjedelar. Efter att ha minskat med
cirka 30 procent i landet sedan 1970-talet
uppskattades det svenska beståndet till cirka
7 000 par tjugo år senare. Är dessa siffror rik-
tiga finns numera cirka fyra procent av be-
ståndet i Uppsala län.

Skärpiplärka   23 par
Skärpiplärkan tillhör inte kategorin vatten-
bundna kustfåglar, men det gjordes ändå för-
sök att i möjligaste mån registrera förekomst
av även denna art. Endast 23 par påträffades
och alla i skärgården utanför Gräsö, det stora

flertalet i ytterskärgården på gränsen till
Stockholms län i sydost. Arten har tidigare
inte inventerats, men vi vet att det fanns häck-
ande par på Björn så sent som på 1980-talet
och att det bedömdes ha funnits ett 50-tal par
i Gräsö skärgård i mitten av 1990-talet
(Amcoff 1997). Även om vi inte vet hur stor
nedgången har varit råder det inga tvivel om
att det handlar om en kraftigt negativ föränd-
ring under senare tid. En minskning har rap-
porterats från andra kustavsnitt i södra
Sverige, men även om en ökning i Väster-
botten. Sammantaget anses arten dock ha
minskat kraftigt i landet under senare tid.

Ung dvärgmås i Björns skärgård 11.8.2006. Det
häckade totalt fyra par dvärgmås i hela området.
Foto: Ulrik Lötberg
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Övriga arter
Ytterligare några kustfågelarter observerades
under inventeringen, men det råder osäker-
het kring om dessa häckade eller ej. Sång-
svanen har ökat kraftigt som häckfågel i lä-
nets sjöar och det är inte uteslutet att det kan
bli häckningar även längs kusten. Vid inven-
teringen sågs ett par i Gräsö skärgård och två
par i delområde 2. Häckningsförsök kan ha
förekommit. Tidigare har bergand häckat
fåtaligt vid kusten och i mitten av 1970-talet
skattades det häckande beståndet i området
till ett tiotal par. Arten har sedan minskat kraf-
tigt i hela Östersjön. Under inventeringen
sågs ett par vid Björn 2002 och par eller en-
staka individer sågs i lämplig häckningsmiljö
på ytterligare ett par platser.

Ett par mindre strandpipare observera-
des vid Kogrundet i Hargsviken, men det
finns ingenting i övrigt som visar att det kan
ha funnits någon häckning vid kusten. Arten
häckar dock sparsamt till sällsynt i länets in-
land. Intressant är också att det noterades ett
par kärrsnäppa av den sydliga rasen på
Björn. Arten noterades som häckande med
något enstaka par vid Ledskär fram till 1994,
men det är osäkert om det därefter har ägt
rum någon häckning av denna ras i länet.

Slutord
I slutdiskussionen framhålls att denna inven-
tering skall ses som en referensram vid upp-
följande inventeringar som förhoppningsvis
kommer i framtiden. Detta är den första re-
dovisningen av kustfåglarnas förekomst och
numerär i hela området som bygger på en
genomförd inventering. Tidigare antals-
uppgifter grundar sig mest på skattningar och
måste således användas med försiktighet.
Även om det kan vara svårt att jämföra med
antalen från dessa skattningar råder det inga
tvivel om att förändringarna för vissa arter
är säkerställda. Exempel på positiva föränd-
ringar är att grågås, kanadagås, knölsvan,
storskarv och silvertärna har ökat rejält. Det
råder ej heller några tvivel om att svärta, sill-
trut och tobisgrissla har minskat i antal.

Författaren hoppas avslutningsvis att det
skall bli möjligt att utifrån redan genomförda
och andra planerade inventeringar skapa en
helhetsbild av utbredning och numerär för de
kustfågelarter som häckar längs hela den kust-
sträcka som omfattar Uppsala, Stockholms
och Södermanlands län. Detta område är det
viktigaste för häckande kustfåglar längs hela
den svenska ostkusten.

Slutligen gratulerar författaren ”alla som
lever och verkar längs denna del av Öster-
sjöns kust” för att ”vi tror att det knappast
finns någon kust i Sverige som är så fågelrik
i kombination med att stora delar av kusten
är bevarad från direkt mänsklig påverkan,
något som till delar gör den vildmarkslikt
naturskön”.

Detta kanske inte alla Upplandsbor kän-
ner till.
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