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Av mer ovanliga fåglar kan följande nämnas; svartnäbbad islom 

(1), svart stork (1), kohäger (1 – ny art för rapportområdet), 

stäpphök (16!), mindre sumphöna (1), svartbent strandpipare (1), 

kolymasnäppa (1 – ny art för Uppland, tillika det andra fyndet i Sverige), 

styltsnäppa (1 – första fyndet för Uppland), dammsnäppa (1), brednäbbad 

simsnäppa (1), kentsk tärna (5), småtärna (2), vitvingad tärna (1), alkekung 

(2), turturduva (2), härfågel (1), större piplärka (2), citronärla (1), lund-

sångare (7 + 1 häckning), kungsfågelsångare (2), taigasångare (40 – nytt 

rekord), brunsångare (1), brandkronad kungsfågel (1), halsbandsflugsnap-

pare (1), pungmes (1), svartpannad törnskata (1) och gulhämpling (1). 

   

  Positiva händelser under året var bl a konstaterade häckningar av stjärt- och 

bergand, en fortsatt ökning av gråhakebeståndet, 36 konstaterade häckningar 

av dvärgmås, att svarttärnan håller sin ställning i Sörsjön som landets största 

koloni (110 par), att Uppland, tillsammans med Öland och Gotland, numera är 

det viktigaste landskapet för kornknarr och att en rekordsumma spelande små-

fläckiga sumphöns konstaterades. Positiva händelser, eller negativa beroende 

på hur man nu ser det, var massuppträdandet av lappuggla och hökuggla.                

          Negativa händelser under året var istället bl a fortsatt minskad förekomst 

av storskarv och ejder. För den senare är minskningen mycket oroande. En viss 

oro för råkans fortsatta existens i Uppsala är också befogad. Backsvala har upp-
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RÖDBENA Tringa totanus. Se sid 36 i rapporten. FOTO: ROINE KARLSSON

visat en katastrofal minskning de senaste tio åren och beståndet tycks inte avslöja 

någon stabilisering. Forsärla och framför allt skäggmes har minskat påtagligt, vilket 

möjligen/troligen kan förklaras av tidigare hårda vintrar. De stränga vintrarna har 

även påverkat antalet övervintrande ormvråkar, fjällvråkar och tornfalkar. Rap-

porterade fynd av flyttande videsparv pekar fortsatt brant nedåt och detsamma 

kan i viss mån sägas om lappsparv. Av våra skogsfåglar har slagugglan uppenbara 

svårigheter och förmodligen minskar beståndet för närvarande.

 Nattsångarrundorna gav följande slutsummor sjungande/spelande; vaktel 

167, rördrom 54, småfläckig sumphöna 73, kornknarr 394 (!), flodsångare 93 (!), 

vassångare 4, kärrsångare 148, busksångare 12 och trastsångare 27.
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Härmed presenteras den 45:e samlade fågel-
rapporten för Upplands rapportområde.
Årsrapporten för 2012 bygger på inte mindre 
än 244 860 datalagda observationer från 1 703 
personer. Rrk Uppland använder sig fullt ut av 
SOF:s internetbaserade fågelrapporteringssys-
tem Svalan – http://www.artportalen.se/birds/
default.asp – för allt som har med fågelrappor-
tering och årliga sammanställningar att göra. 
Vi uppmanar alla att rapportera så noggrant 
som möjligt, inte minst när det gäller lokalan-
givelser där det fortfarande slarvas en hel del, 
men givetvis även övriga fynddata. Fåglarna 
ska rapporteras från den lokal där de befi nner 
sig, inte från den plats där observatören råkar 
vara! Använd kommentarfältet om lokal saknas 
(t.ex. riktning och avstånd från tidigare använd 
lokal), alternativt lägg in en ny lokal! 
 Observationer som larmas i BMS, eller i det 
för året nyintroducerade larmsystemet BirdA-
larm, överförs numera inte till Svalan! De som 
använder sig av dessa larmsystem måste skriva in 
fyndet i Artportalen om observatören anser det 
vara av sådant intresse att det bör publiceras.
 Fågelrapporten avser som vanligt fåglar 
observerade i Upplands rapportområde. När 
Uppland nämns i löpande text avses emel-
lertid landskapet i sin helhet, d v s. inklusive 
Upplandsdelen av Stockholms rapportområde. 
Rapportområdets gränser framgår av karta.

Upplands rapportområde

Stockholms rapportområde

I anslutning till artnamnet för mer ovanliga 
arter uppges tre antal, t ex [1; 2H+≥92; 14]. De 
två första anger antalet observerade exemplar i 
landskapet Uppland före 1970 respektive under 
perioden 1970–2011. Det sista anger antalet 
observerade exemplar i Upplands rapportom-
råde 2012 (=Uppland exklusive Stockholms-
delen av landskapet). Antalet säkra häckningar 
redovisas med (H). Till höger om artnamnet 
fi nns för vissa arter en bokstavskombination 
angiven. Den visar att arten är rödlistad och 
vilken hotkategori den tillhör (NT = Nära 
hotad, VU = Sårbar, EN = Starkt hotad, CR = 
Akut hotad och RE = Försvunnen).
 En asterisk (*) vid ett eller fl era rappor-
törsnamn betyder upptäckare. Det kan i detta 
sammanhang framföras att vi i rrk ofta har 
stora svårigheter att sätta ”rätt” namn, d v s 
upptäckare, efter gjorda observationer. Vi upp-
manar därför den /de som har upptäckt en mer 
ovanlig art att i samband med rapporteringen 
av fyndet nämna i kommentaren att den/de var 
först med att observera fågeln.

Nyheter 
Ett välbehövligt tillskott i rapportkommittén, 
efter det att Peter Dahlin tyvärr har slutat, är 
Anders Jansson som härmed hälsas välkommen. 
Peter tackas givetvis för sin insats.

Bill Douhan är ordförande i rrk-Uppland och 
den som ”fi nslipar” den slutgiltiga rapportsam-
manställningen. Han är också ansvarig för 
riks- och landskapsinventeringar. bill.douhan@
lm.se 

Något om vädret 2012
Januari inleddes med en kall nyårsdagsmorgon, 
men sedan fördes mildare luft in och det blev 
plusgrader de efterföljande tre dygnen. Vintern 
kom på allvar den 5 och den 12 passerade ett 
snöområde och bakom den vred vinden till 
nordlig med stormbyar vid kusten. Under sista 
veckan rådde högtrycksbetonat väder. Februari 
började mycket kallare än normalt med som 
lägst 25 minusgrader och ingen nederbörd. 
Kring mitten av månaden steg dagstempera-
turen till 0 grader och den sista dagen bjöd på 
10 plusgrader. Därmed jämnade allt ut sig och 
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månaden blev normal. Mars inleddes varmt 
som följdes av några kallare dagar. Sedan kom 
värmen tillbaka och som helhet blev det en 
av de fem varmaste marsmånaderna i Uppsala 
sedan 1700-talet. Den 22 blev det dagsrekord 
med +19°! Den 31 förde dock vinden in snöbyar 
som vitmålade marken med några cm. En kylig 
början av april avlöstes av en varmare andra 
vecka, men den 13–14 svepte nordvindar och 
snö ned. Inte förrän i slutet av månaden steg 
temperaturen igen, men det blev aldrig högre 
än +17°. Nederbörden uppgick till 70 mm, 
mest sedan 1999.
 Solen förgyllde inledningen av maj med 
+20° någon dag. Högtryck och klart väder 
medförde frost flerstädes ett par nätter. Därpå 
tog moln och regn vid och sommaren anlände 
den 14 till Uppsala. Sedan var det lite segt till 
den 25, då +27° blev den varmaste majdagen 
sedan 2008. Nederbörden blev normal. Juni 
inleddes av två dagar med +10° som max., kall-
last sedan 1928! Moln och regnskurar följde och 
månaden blev totalt sett den tredje blötaste på 
250 år. Midsommar bjöd på sol, men därefter 
återkom det ostadiga vädret. Juli anslöt med få 
dagar med sol och molnfritt, dock utan alltför 
mycket regn. Undantag den 15 med 21 mm 
i Film. Ingen värmebölja fick oss att svettas, 
men medeltemperaturen låg ändå något över 
normalt. Varmluft med skurar inledde augusti, 
ett högtryck karaktäriserade mitten och ostadigt 
väder avslutade månaden. Som helhet ganska 
våt och tråkig, utan att vara alltför kylig.
 Överlag en normal september, men utan 
frostnätter. Torr början och vått slut. Solen 
kikade fram emellanåt med +22° som högst. 
Den 20 kom hösten till Uppsala, vilket är 
enligt tidtabellen. En mild början av oktober 
avlöstes av en kall vecka, som i sin tur följdes av 
den varmaste perioden på hela månaden kring 
den 19. En vecka senare föll blötsnö, som frös 
till på vägarna. Det kyliga slutet bidrog till att 
dygnsmedeltemperaturen hamnade under den 
normala som helhet för månaden. Gråväder och 
milt dominerade november fram till natten den 
28, då regn och blötsnö drog in över Uppland. 
Kylan slog till och vintern anlände vid en normal 
tidpunkt. Den 30 orsakade snö och kraftiga 
ostvindar att 4 000 abonnenter kring Norrtälje 

blev strömlösa. Den 1 december hade Älvkar-
leby Svealands största snödjup med 42 cm, 
 vilket till den 14 hade vuxit till 68 cm, mest 
i landet! Snön låg sedan ostörd till månadens 
slut, när plusgrader började packa ihop den. 
Den 4 hade Uppsala -19°, en lägstanotering 
som inföll ovanligt tidigt. Dagen därpå lyckades 
ett lågtryck i samband med snöfall producera 
åska över Roslagskusten! Mats Edholm

Observationer 2012
Knölsvan   Cygnus olor 
Från 2012 finns endast en rapport som berättar 
om ett tresiffrigt antal:113 ex Sikhjälma, Håll-
näs 12/8 (David Hammarberg m fl). Den största 
ansamlingen som rapporterats från Ledskär, den 
lokal som tidigare hyst tresiffriga antal under 
en stor del av året, var 86 ex 6/6 (Per Johan 
Ulfendahl, Tore Dahlberg).  BD 

Mindre sångsvan   Cygnus columbianus 
Vinterfynd är mycket ovanliga, men från början 
av januari föreligger flera: 1 ad mot S Ytterskär, 
Väddö 1/1 (Bo Granberg), 1 2K mot S Rönn-
skärs udde 3/1 (Göran Frisk m fl) och 2 ad + 2 
2K mot N 7/1 (Per Jakobsson) samt 1 ex mot 
V Åhl, Österunda 6/1 (Bengt Ottosson).
 Från vårsträcket har arten rapporterats rasta 
på åtminstone 17 lokaler (många!) under perio-
den 13/3−9/4, men fler än tre ex är noterade på 
bara två platser: 4 ad Funbosjön 18/3 (Håkan 
Lagerkvist m fl) och 5 ex Årby, Lagga 20/3 (Jan 
Wärnbäck). Ett par sena våriakttagelser kan 
också nämnas: 1 ex förbiflygande Hjälstaviken 
24/4 (Gustav Knall) och 1 ex Toftinge, Väddö 
16/5 (Staffan Wolter).
 Från hösten finns endast två fynd av ras-
tande mindre sångsvan: vardera 1 2K+ Fjärd-
hundraslätten 19/10 (Kalle Källebrink) och 
Skärmarbo, Ledskär 21/10 (Martin Tjernberg). 
Detta är betydligt färre än föregående år, men 
å andra sidan finns det istället ovanligt många 
rapporter om sträckande fåglar från perioden 
26/10−2/12: 13 ex mot SV Ortala, Väddö 
26/10 (Ronny Carlsson), 2 ad Långsandsörarna 
27/10 (Per Johan Ulfendahl m fl), 1 1K mot S 
Hjälstaviken 8/11 (Sören Franceen), 4 ad + 1 
1K mot S 13/11 och 3 ex mot S 19/11 (Ker-
mith Illerbrand), 30 (!) ad mot SV Uppsala 
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27/11 (Johan Nilsson, Jan Edelsjö) samt 1 ad 
mot SV Stabby backe, Uppsala 2/12 (Fredrik 
Bondestam).
 Återigen förhållandevis många fynd av en 
art som i stort anses ha en negativ beståndsut-
veckling. BD

Sångsvan   Cygnus cygnus 
Det händer efter en mild inledning på vintern 
att sträckande sångsvanar passerar långt in i 
januari efter ett kalluftsinbrott. Det hör dock 
till undantagen att tresiffriga antal noteras, men 
två rapporter finns från början av januari: 102 
ex på insträck Simpnäs 3/1 (Niklas Hjort) och 
120 ex på insträck Sennebyhaken 6/1 (Anders 
Klingse).
 Vårsträcket mot norr inleddes i början av 
mars och under perioden 10/3−3/4 har tre-
siffriga antal rastande observerats på ett flertal 
lokaler och på några av dem än större antal 
(≥ 300) enligt följande: cirka 300 ex Hallsjön, 
Huddunge 16/3 (Eva Johansson), 465 ex Täm-
naren 17−18/3 (Ulrik Lötberg m fl) och cirka 
300 ex Snesslinge, Börstil 18/3 (Leif & Kersti 
Östman). Från dagarna 12−31/3 finns också 
några iakttagelser av tresiffriga antal på sträck 
mot norr och nordost rapporterade, som mest 
341 ex mot N Hjälstaviken 15/3 (Kermith  
Illerbrand).
 Säkerställda häckningar (=ruvande/ungar 
sedda) har rapporterats från ett 40-tal lokaler. 
Därtill finns det iakttagelser från minst lika 
många andra tänkbara häckningslokaler, där par 
har setts under omständigheter som åtminstone 

tyder på häckning. Återigen, det vore intressant 
med en ny inventering av arten som häckande 
i rapportområdet!  BD

Sädgås   Anser fabalis   NT
Under våren fanns det ansamlingar om totalt 
minst ett tusental individer under perioden 
5/3−21/4. Som vanligt rapporteras rastande 
sädgäss från många lokaler, fler än 60, spridda i 
rapportområdet. Toppnoteringen på lokaler som 
någon gång hade minst ett tusental individer 
var följande: cirka 2 550 ex Hjälstaviken 12/3 
(Pekka Westin), cirka 3 500 ex Vendelsjön 15/3 
(Patrick Fritzson), cirka 1 300 ex Hallsjön 16/3 
(Eva Johansson), totalt cirka 5  900 ex kring 
Tämnaren 17/3 (Ulrik Lötberg m fl), cirka 
1  150 ex Laggaslätten 18/3 (Bill Douhan), 
cirka 2 900 ex Alunda/Stamsjön 18/3 (Mats 
Edholm m fl), 1 146 ex Ledskär 18/3 (Per Johan 
Ulfendahl), cirka 1 100 ex Ön, Veckholm 23/3 
(Martin & Vilhelm Amcoff) och cirka 2 500 ex 
Östra Halls, Tierpslätten 1/4 (Lars Bern).
 Den högsta dagssumman rastande denna vår 
var 15 432 ex 18/3. Alla lokaler med sannolikt 
rastande sädgäss besöktes dock inte denna 
dag, men justerar man för observationer från 
dylika lokaler under närliggande dagar erhålls 
en bedömd topp på omkring 20 000 ex 18/3. 
Ytterligare cirka 1 500 ex kan ha ingått i top-
pen, men omsättningar och förflyttningar gör 
beräkningen osäker. Den bedömda toppen är 
mycket hög och ligger ett gott stycke över med-
elvärdet för de senaste tio åren (= cirka 15 100 
ex), men når inte upp till rekordet från år 2007 

Maxantal rastande sädgäss vid Hjälstaviken under höstarna 1988–2012
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(= cirka 25 200 ex). Årets kulmen var smal och 
omfattade knappt en vecka, vilket tyder på att 
den orsakades av en tillfällig ”trafikstockning” i 
rapportområdet.
 Totalt inräknades minst 1 000 ex rastande 
i rapportområdet under hösten under perioden 
5/9−25/11. Hjälstaviken var som vanligt den 
lokal som hade i särklass flest rastande och här 
sågs som mest cirka 20 000 ex 30/9 (Ingemar 
Johansson). Andra ansamlingar som kan vara 
värda att nämna, även om de inte kommer i 
närheten av antalet i Hjälstaområdet, var cirka 
1 050 ex Vendelsjön 5/10 (Thomas Pless), cirka 
1 000 ex Södra Malma, Estuna 8/10 (Håkan 
Sahlin) samt cirka 500 ex Stamsjön 13/10 
(Mats Edholm, Brita Tibell). Sammantaget 
blir den bedömda toppen omkring 23 000 ex 
för hela rapportområdet. Det är något lägre än 
föregående höst då rekordantalet cirka 25 200 
ex registrerades.
 Sedan början av 1980-talet har det maxi-
mala antalet rastande sädgäss vid Hjälstaviken 
under hösten ökat mycket snabbt. Under de 
senaste åren har nära hälften av alla höstsädgäss 
i Mellansverige befunnit sig i rapportområ-
det under en kortare period i månadsskiftet 
september−oktober. LB

Tundrasädgås   Anser fabalis rossicus 
Den i särklass största ansamlingen av rastande 
tundrasädgäss under våren rapporteras från 
Fjärdhundraslätten där cirka 50 ex noterades 
10/3 (Bengt Ottosson). Enstaka individer rap-
porteras från Hjälstaviken, Vendelsjön, Husby-
dammarna, Hosjön och Ledskär samt fler än 
bara någon enstaka enligt följande: 2 ex Harbo 
17/3 (Anders Eriksson), 3 ex Tämnaren 18/3 
(Ulrik Lötberg) och 4 ex Östra Halls, Tierpslät-
ten 1/4 (Lars Bern).
 Även från hösten finns det rapporter om ras-
tande tundrasädgäss, men bara från två lokaler. 
Utöver 2 ex Ledskär 30/9 (Kalle Brinell) finns 
i övrigt iakttagelser endast från Hjälstaviken 
där som mest 15 ex noterades 2/10 (Julius 
Grantén).
 Som vanligt är det svårt att bedöma hur rätt-
visande rapporteringen av denna ras är. Proble-
met gäller främst att göra en säker identifiering 
av relativt ”finstilta” karaktärer under ibland 

svåra observationsförhållanden. Sannolikt rastar 
det (betydligt?) fler tundrasädgäss i rapportom-
rådet än vad rapporteringen återspeglar.     LB

Spetsbergsgås   Anser brachyrhynchus 
Från våren rapporteras fler än 10 ex rastande 
i rapportområdet under perioden 11/3−12/5. 
De största antalen inräknades kring Tämnaren 
(flera platser summerade) med 153 ex 17/3 
(Ulrik Lötberg, Anders Eriksson) och 116 ex 
20/3 (Lars Bern). Cirka 115 av dessa ingick i en 
stor flock sädgäss (cirka 2 500 ex) vid Nyväga, 
Tämnaren. Samtidigt som gässen försvann från 
Nyväga, uppträdde plötsligt samma antal av 
båda arterna vid Östra Halls, Tierpslätten 1/4 
(Lars Bern). Troligen var det samma gäss som 
bytte rastlokal. Andra stora ansamlingar (≥ 30) 
som rapporterats är cirka 70 ex Vendelsjön 
24/3 (Patrick Fritzson, Bernt Thorssell), cirka 
50 ex Ledskär 5/4 (Ulrik Lötberg, Jelmer Po-
elstra) samt 31 ex Hjälstaviken 21/4 (Anders 
& Svante Kling).
 Summerar vi antalet rastande på alla loka-
ler blev den högsta dagssumman 205 ex 21/3 
och den bedömda toppen hamnar på cirka 
250 ex kring detta datum. Därutöver kanske 
ytterligare ett 40-tal individer skall räknas in 
i toppsumman, men detta är osäkert p g a 
svårigheter att bedöma graden av bevakning 
och gässens förflyttningar mellan olika lokaler. 
Medelvärdet för den bedömda toppen under 
de närmast föregående fem åren är 146 ex 
och högsta årsvärdet är 220 ex år 2010. Årets 
summa är således nytt rekord och den stigande 
trenden med ett ökande antal rastande under 
våren håller i sig.
 Under hösten rapporteras fler än totalt 10 ex 
i rapportområdet under perioden 29/9−27/11. 
Hjälstaviken var som vanligt den viktigaste rast-
platsen. Här inräknades som mest 435 ex (re-
kord!) så sent som den 23/11 (Pekka Westin m 
fl). Andra lokaler med relativt många rastande 
var 110 ex Kungshusby, Torstuna 21/10 (Kalle 
Källebrink), 60 ex Eklunda, Simtuna 24/11 (Ulf 
Broberg) och 40 ex Fjärdhundraslätten 24/11 
(Martin Tjernberg).
 Såväl den högsta dagssumman som den 
bedömda toppen nåddes omkring 23/11 då 
cirka 465 ex fanns i rapportområdet. Medel-
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värdet för den bedömda toppen under de fem 
närmast föregående höstarna var 227 ex med 
toppnoteringen 334 ex år 2011. Rekordet från 
2011 är därmed slaget med god marginal och 
den stigande trenden under hösten fortsätter.

LB

Bläsgås   Anser albifrons 
De första bläsgässen för året sågs vid Hjälstaviken 
3/3. Nya anlände successivt och sammanlagt 
registrerades arten på ett 40-tal platser under 
våren. Det största antalet rastande på de lokaler 
som hade flest var 94 ex Hjälstaviken 15/4 
(Ingemar Johansson), 41 ex Vendelsjön 24/3 
(Anssi Laurila), 37 ex Funbosjön 24/3 (Jan 
Rosenfeld) och 36 ex Rånäs, Fasterna 22/4 
(Bill Douhan). Den högsta dagssumman, enligt 
rapporteringen, var 169 ex 24/3. En bedömd 
topp av antalet rastande i rapportområdet blir 
cirka 200 ex samma dag. Toppen kan ha varit 
ännu högre med kanske ytterligare 50−60 in-
divider, men gles bevakning på vissa lokaler gör 
bedömningen osäker.
 Jämfört med de närmast föregående vårarna 
sågs ovanligt många bläsgäss denna vår. Uppland 
ligger i utkanten av artens sträckväg och tillfäl-
liga väderförhållanden kan därför i hög grad 
påverka antalet rastande hos oss.
 Rastande bläsgäss fanns åter i rapportområ-
det, framför allt vid Hjälstaviken, från och med 
september till slutet av november. Här noterades 
som mest 50 ex 1/11 (Pekka Westin). Andra 
lokaler med relativt många rastande var Ek-
lunda, Simtuna med 30 ex 24/11 (Ulf Broberg), 
Fjärdhundraslätten med 26 ex 21/10 (Kalle 
Källebrink) samt Vendelsjön med 24 ex 29/9 
(Kenneth Pless).
 Under hösten rastade bläsgässen utspridda i 
både tid och rum, vilket försvårar sammanställ-
ningen. Den högsta dagssumman var 52 ex 1/11 
och den bedömda toppen 72 ex samma dag. 
Dessa antal är högre än de närmast föregående  
höstarna. LB

Fjällgås   Anser erythropus   CR
Vårens första fjällgäss rapporteras från Hosjön, 
där 2 ex rastade 26/3 (Per Unger). Under 
perioden 4/4−17/5 fanns rastande vid Hjälsta-
viken, som mest 19 ex 15/4 (Hasse Ivarsson). 

Även Vendelsjön fick besök av denna art, 3 ex 
27−30/4 (Johan Södercrantz, Per Andersson). 
Vi bedömer att minst 24 individer har setts i 
rapportområdet under våren, även om det inte 
är omöjligt att de tre vid Vendelsjön tidigare 
kan ha rastat vid Hjälstaviken. Detta värde lig-
ger över medelvärdet för antalet sedda fjällgäss 
under de senaste 16 vårarna (= 14 ex), men 
under rekordet (= 47 ex år 2010).
 Hjälstaviken var som vanligt den stora 
magneten för fjällgäss under hösten och rap-
porteras härifrån 20/8−8/10, som mest 41 ex 
23/9 (Matthis Kaby). Av dessa var minst fyra 
1K-fåglar och övriga adulta individer. Under 
närliggande dagar har 30 adulta rapporterats 
(Anton Rydstedt, Yngve Hareland). Antalet 
adulta fåglar bör därför ha legat i intervallet 
30−37 ex och antalet 1K-fåglar i intervallet 
4−11 ex. En av de adulta fåglarna var, som 
tidigare år, en förälder åtföljd av hybridungar 
mellan fjällgås och vitkindad gås, som mest  
4 ex 3/9 (Tom Sandström). Utöver fjällgässen 
vid Hjälstaviken noterades en sen individ vid 
Stamsjön 13/10 (Mats Edholm, Brita Tibell). 
Det innebär att sammanlagt minst 42 individer 
sågs i rapportområdet under hösten. Det är över 
medelvärdet för de senaste 16 åren (= 34 ex), 
men under rekordet för denna period (= 82 ex  
år 2011). LB

Grågås   Anser anser 
Vårens första grågäss noterades vid Hjälstaviken 
tidigt i mars. Antalet ökade sedan snabbt såväl 
här som på andra lokaler. Vårtoppen nåddes i 
början av april då toppnoteringarna vid tre väl-
besökta lokaler var: cirka 1 900 ex Hjälstaviken 
2/4 Pekka Westin, Tom Sandström), cirka 800 
ex Ledskär 4/4 (Ulrik Lötberg, Jelmer Poelstra) 
och cirka 950 ex Vendelsjön 8/4 (Kenneth 
& Thomas Pless). Den högsta dagssumman 
var 2  403 ex och den bedömda vårtoppen 
låg på cirka 4  550 ex omkring 2/4. Drygt 
40 procent av den bedömda toppnoteringen 
fanns vid Hjälstaviken. Samtliga dessa antal 
är i nivå med de närmast föregående vårarna.
 Häckningar har rapporterats från många 
lokaler och sammantaget har cirka 400 pulli 
registrerats, som mest cirka 150 Hjälstaviken 
14/6 (Eskil & Fredrik Friberg), 23 ex Trunsta 
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träsk, Knivsta 20/5 (Marcus Eriksson), cirka 70 
Kärven 3/6 (Tomas Kjelsson), cirka 30 Vendel-
sjön 6/5 (Anssi Laurila) samt 24 pull Sissham-
marsviken 13/6 (Stefan Holmberg). Sannolikt 
är totalantalet rapporterade ungar mycket långt 
från det verkliga antalet som producerats i rap-
portområdet under året.
 ”Höststräcket” brukar börja tidigt och redan 
16/6 fanns det t ex 3 000 ex vid Hjälstaviken 
(Martin Tjernberg). Det riktiga höststräcket tar 
dock fart först i augusti och under hela septem-
ber fanns mer än 20 000 grågäss i rapportområ-
det. Den viktigaste rastplatsen var, som vanligt, 
Hjälstaviken med femsiffriga antal närvarande 
under perioden 27/8−7/10, som mest 15 700 
ex 5/9 (Pekka Westin m fl). Fyrsiffriga antal 
rastande rapporteras från ytterligare ett antal 
lokaler med respektive högstanotering enligt 
följande: cirka 1  000 ex Sävasta, Viksta 2/9 
(Petter Haldén), cirka 1 000 ex Lårstaviken 8/9 
(Thomas Johansson), 1 723 ex Hässelby, Täm-
naren 9/9 (Kjell-Arne Larsson), cirka 3 100 ex 
Vendelsjön 13/9 (Patrick Fritzson), cirka 1 000 
ex Strömsäng, Husby-Sjutolft 14/9 (Anders 
Lindholm), cirka 2 500 ex Hosjön 26/9 (Sören 
Andersson), cirka 2 700 ex Ledskär 27/9 (Mats 
Edholm), cirka 1 700 ex Vappa säteri, Tillinge 
5/10 (Yngve Meijer), cirka 1 200 ex Skedviken 
11/10 (Helge Röttorp), cirka 1 000 ex Stamsjön 
22/10 (Mats Edholm, Brita Tibell) samt cirka 
5  000 ex Gruvberget, Tämnaren 23/10 (Ulf 
Blom).
 Den högsta registrerade dagssumman i rap-
portområdet under hösten var 20 290 ex 29/9. 
Den bedömda toppen har beräknats till cirka 

25 550 ex omkring 26/9, varav cirka 60 % ras-
tade vid Hjälstaviken. Denna lokal var således, 
återigen, den dominerande rastplatsen men, 
som antalet ovan antyder, fanns även en god 
spridning till andra lokaler. Kanske är Hjälsta-
området överrepresenterat genom den där 
idoga bevakningen. Det måste också fastslås 
att, liksom de senaste åren, Tämnaren har varit 
dåligt besökt, inte minst under högsäsongen,  
d v s slutet av september. Enstaka rapporter från 
Tämnaren (se ovan) antyder dock att ansenliga 
mängder kan uppehålla sig här. Den bedömda 
toppen skall därför uppfattas som gällande för 
rapportområdet exklusive Tämnaren.
 Under de senaste sju åren har hösttoppen för 
rapportområdet, exklusive Tämnaren, legat på 
cirka 14 500–19 700 ex. Årets summa ligger 
således snarast över detta intervall. Sedan början 
av 2000-talet innebär detta cirka en fördubbling 
av antalet inräknade grågäss under hösten. Även 
på det nationella planet har en sådan förändring 
ägt rum under denna tidsperiod. LB

[Stripgås   Anser indicus]
Blygsamt uppträdande även detta år, endast ett 
fynd: 1 par Ledskär 10−12/5 (Yngve Meijer m fl). 
   LB

[Snögås   Anser caerulescens]
Bland alla andra rastande gäss vid Hjälstaviken 
fanns 1 ex av denna art (vit morf) under perio-
den 10−29/9 (Nils-Erik Ewers m fl).  LB

Kanadagås   Branta canadensis 
Under våren observerades stora ansamlingar 

Maxantalet rastande grågäss i Upplands rapportområde (exkl Tämnaren) höstarna 2000–2012gråGÅS
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(≥ 100) på ett fl ertal lokaler enligt följande: vid 
Vendelsjön – som mest 100 ex 15/3 (Patrick 
Fritzson), Tämnaren (summa flera lokaler) 
– 130 ex 17/3 (Ulrik Lötberg m fl ), Övre Fö-
ret – som mest 200 ex 21/3 (Sten Ivarsson), 
Dalbyviken – som mest 100 ex 1/4 (Martina 
Andersson), Huddunge – som mest 100 ex 1/4 
(Raoul Wexius m fl ), Hargsviken – som mest 
130 ex 22/4 (Eskil & Fredrik Friberg), Hjälsta-
viken – som mest 300 ex 7/5 (Britta Rosendahl) 
samt Ledskär – som mest 230 ex 26/5 (Eskil & 
Fredrik Friberg).
 Än större ansamlingar rapporterades, som 
vanligt, under hösten och ≥ 500 ex har regist-
rerats enligt följande: som mest 1 500 ex Övre 
Föret 15/9 (Martin Molin), 670 ex Gimo damm 
16/9 (Curt Johnsson), 1  000 ex Håbo 20/9 
(Tom Sandström), summa 800 ex Tierpslätten 
23/9 (Lars Bern), 500 ex Enköping 1/10 (Björn 
& Eva Klevemark), 500 ex Övergran 7/10 (Jo-
han Skutin m fl ), 530 ex Nåstuna, Vänge 9/10 
(Åke Berg) samt 600 ex Lövstaslätten 25/10 
(Lei Zhu, Yue Cui).
 Sammanfattningsvis stämmer årets före-
komst väl överens med rapporteringen från 
tidigare år.  LB

Vitkindad gås   Branta leucopsis 
Rastande vitkindade gäss uppträder starkt 
koncentrerade till Hjälstaviken och år 2012 an-
sluter till denna trend, särskilt under våren. Här 
fanns minst 50 ex under perioden 1/4−13/5. 
Toppnoteringen var cirka 800 ex 16/4 (Lasse 
Sunnerstig), men även cirka 600 ex inräknades 
9/5 (Eva Johansson, Kalle Källebrink).
 Säkra häckningar har endast rapporterats 
från kusten enligt följande: 1 par (ruvande) 
Bysholmen, Väddö 20/5 (Ronny Carlsson), 
1 par (ruvande) Vettershaga, Länna 30/5 
(Tomas Viktor), 1 par Björns skärgård (miss-
lyckad häckning) 5/6 (Ulrik Lötberg m fl ), 2 par 
(lyckade) Sennebyhaken 9/6 (Bo Granberg m 
fl ), 7 par (3 lyckade) Lövstabukten 13/6 (Ulrik 
Lötberg m fl ) samt troligen 2 par (lyckade) 
Fjäll, Väddö 14/6 (Bill Douhan). Sannolikt var 
antalet häckningar betydligt fl er än vad rappor-
teringen visar. Endast Lövstabukten och Björns 
skärgård är väl bevakade.
 Under hösten fanns det minst 50 ex vid Hjäl-
staviken 11/8−17/11, minst 5 000 ex 5/9−7/10 
och med ett högsta antal på cirka 8 700 ex 1/10 
(Pekka Westin). Mindre ansamlingar (≥ 100) 
rapporteras från ytterligare ett tiotal lokaler, 
men på några av dem lite högre antal: cirka 
700 ex Hosjön 27/9 (Sören Andersson), cirka 

Maxantalet rastande vitkindade gäss vid Hjälstaviken höstarna 1997–2012
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450 ex Finsta gärde, Husby-Sjuhundra 29/9 
(Jocke Söderhäll), cirka 1 100 ex Ledskär 1/10 
(Ulf Blom) och cirka 700 ex Skedviken 11/10 
(Helge Röttorp). De tillfälliga ansamlingarna i 
slutet av september kan sättas i samband med 
ett kraftigt infl öde från nordost vid denna tid. 
På Svenska Högarna inräknades minst 2 600 ex 
sträckande mot sydväst 26/9, men det verkliga 
antalet var sannolikt fl era gånger större då inga 
regelrätta sträckräkningar genomfördes (Bill 
Douhan).
 Toppnoteringarna från vår och höst är båda 
rekordsummor. Antalen som räknats in under 
dessa årstider i rapportområdet har sedan cirka 
år 2000 stigit kraftigt. Detta återspeglar den 
stora ökningen på nationell nivå som noterats 
under samma period. En orsak till den kraftiga 
ökningen i rapportområdet är säkerligen att den 
välbesökta Hjälstaviken har blivit en mycket 
attraktiv lokal för rastande gäss, inte minst 
vitkindade. Ökningen har därmed blivit väl 
dokumenterad.  LB

Prutgås   Branta bernicla 
Inga rapporter har inkommit från våren. Enstaka 
prutgäss sågs dock under sommaren, framförallt 
en långstannare vid Hjälstaviken 5/8−1/10 
(Martin Tjernberg m fl ).

 Arten rapporterades istället i större ut-
sträckning än normalt under höststräcket och 
då i första hand den 26/9 då summa 6 361 ex 
registrerades på sydsträck vid kusten. Av dessa 
sågs cirka 4 730 ex vid Måssten, Singö (Fredrik 
Bondestam) och cirka 1  080 ex vid Örskär 
(Björn Wester m fl ). Dagarna närmast innan 
och efter toppdagen rapporteras tresiffriga antal 
från ett tiotal lokaler längs kusten, som mest 
638 ex Skatudden 24/9 (Bo Bengtsson m fl ), 
555 ex Simpnäs 25/9 (Niklas Hjort) och 400 
ex Arholma 27/9 (Ralf Lundmark). 
 Den omfattande passagen av prutgäss orsa-
kades av vindar från ostsektorn som gjorde att 
sträcket försköts in mot kusten, men även in 
över Uppland. I inlandet noterades som mest 
180 ex Rimbo 25/9 (Roland Sjölander) och 
150 ex Gamla Bälingemossar 27/9 (Thomas 
Pless). Hundrahövdade fl ockar rapporteras även 
från Vendelsjön och Tierpslätten 27/9 (Bernt 
Thorssell m fl ).
Summeras antalet för kust och inland blir den 
högsta dagssumman 6 378 ex Antalet prutgäss 
som rapporteras under hösten varierar mycket 
från år till år beroende på vindförhållandena 
under sträckperioden september−oktober. 
Dagssumman från 26/9 är den högsta som 
noterats under de senaste tio åren.  LB

VITKINDAD GÅS Branta leucopsis. FOTO: ULF FRANZÉN 
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Gravand   Tadorna tadorna 
Den första för året var 1 ex förbiflygande Ugg-
lan, Gräsö 18/3 (Leif Östman m fl). Därefter 
följde många rapporter från i första hand ett 
flertal lokaler längs kusten, men även i inlandet. 
Den säkraste lokalen vid kusten var Ledskär, 
där arten sågs nästan dagligen 14/4−3/7, som 
mest 5 ex 30/6 (Staffan Ekelund). Som vanligt 
ingen häckning vid Ledskär, men en misslyckad 
rapporteras från Björns skärgård 15/6 (Ulrik 
Lötberg m fl). I övrigt har par observerats på en 
dryg handfull tänkbara häckningslokaler längs 
kusten och i skärgården under häckningstid. 
Även om rapporteringen är bristfällig, finns det 
inga skäl att tro annat än att arten kanske är en 
årlig häckfågel i rapportområdet, men i så fall 
inte med fler än några få par.  BD

[Mandarinand   Aix galericulata]
Som mest har 3 ex, 1 hane och 2 honor, rap-
porterats från Enköping 27/3−26/9 och uppen-
barligen har även en häckning ägt rum då 1 
pull/1K sågs i slutet av september (Kermith 
Illerbrand m fl). Därtill har arten noterats på 
ytterligare fyra lokaler under året: 1 hane Svan-
dammen, Uppsala 30/3−5/4 (Sylve Gustafsson 
m fl), 1 hane Sågdammen, Harg 13/4 (Wilhelm 
Dietrichson), 1 hane Övre Föret (samma som 
den i Svandammen?) 24/4 (Martin Molin) samt 
1 hane Vendelsjön 13/5 (Torbjörn Ebenhard).  
BD

Bläsand   Anas penelope 
Inga vinterfynd föreligger. De första för året var 
istället 1 par Vendelsjön 15/3 (Patrick Fritzson). 
Från fortsättningen av våren föreligger sedan 
många rapporter om rastande från ett stort antal 
lokaler. Vanligtvis var det som mest några tiotal 
individer, men på två lokaler registrerades tresiff-
riga antal rastande: vid Hjälstaviken 30/3−22/4, 
som mest cirka 250 ex 11−19/4 (Martin Amcoff 
m fl) samt Ledskär 23/4 och 5/5, som mest 110 
ex 5/5 (Jelmer Poelstra m fl).
 Från häckningstid finns rapporter om bläsän-
der från ett flertal lokaler runt om i rapportom-
rådet, men inga säkra indikationer på häckning 
har inkommit. Även om det i de flesta fall är 
enstaka individer eller några få tillsammans, 
finns det också rapporter om lite större antal 

från några lokaler. Flest noterades vid Ledskär, 
där det registrerades minst 25 ex vid ett flertal 
tillfällen 11/6−20/7, som mest 79 ex 19/6 
(Yngve Meijer).
 Från hösten finns flera rapporter om stora 
antal (≥ 1 000) på sträck längs kusten i slutet 
av september. Som mest noterades cirka 1 350 
ex mot S Sennebyhaken 23/9 (Tomas Kjelsson 
m fl) och 1 970 ex mot S 25/9 (Robert Bünsow 
m fl), 2 140 ex mot S Simpnäs 25/9 (Niklas 
Hjort) samt 1 030 ex mot S Måssten, Singö 
26/9 (Fredrik Bondestam). Den 26/9 sågs för 
övrigt 545 ex på sydsträck vid Kärven (Tomas 
Kjelsson), vilket visar att sträcket var omfat-
tande även över land.
 I samband med det omfattande sydsträcket 
i slutet av september rapporteras även en stor 
ansamling rastande, cirka 1 100 ex Karlholms-
viken 26/9 (Kalle Brinell m fl). Avslutningsvis 
kan ytterligare några stora ansamlingar (≥ 500) 
rastande nämnas: som mest 800 ex Vendelsjön 
7/10 (Anders Arnell), som mest 600 ex Ledskär 
27/9 (Mats Edholm) samt 600 ex Hargsviken 
26/9 (Wilhelm Dietrichson).  BD

Snatterand   Anas strepera 
Vinterfynd hör till undantagen, men det finns ett 
från årets början: 1 hane Norrtälje hamn 6−26/1 
(Anders Sennmalm m fl). Vårens första var 1 par 
Darsgärde, Skederid 22/3 (Martin Tjernberg), 
men sedan följer en rad obsar under de närmast 
följande dagarna på ett flertal lokaler. Stora 
antal (≥ 15) har rapporterats från två lokaler 
under våren: som mest 30 ex Hjälstaviken 3/5 
(Håkan Müller m fl) och 18 ex Ledskär 26/5 
(Per Johan Ulfendahl).
 Häckningar har rapporterats från flera lokaler 
såväl i inlandet som vid kusten: 30 par Täm-
naren/Sörsjön (Ulrik Lötberg, Lars Gustavs-
son), 1 par Klardammen, Dannemora (Curt 
Johnsson), 1 par Vendelsjön (Petter Haldén), 
2 par Husbydammarna (Lars Bern), cirka 20 
par Hjälstaviken (Pekka Westin m fl), 21 par 
Lövstabukten (Ulrik Lötberg m fl) samt 36 par 
i Björns skärgård (Ulrik Lötberg m fl). Detta 
ger sammanlagt ett hundratal häckande par, 
men det verkliga antalet i rapportområdet i 
sin helhet är avsevärt större. Rapporteringen 
är alldeles för undermålig för att det skall vara 
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möjligt att ens försöka sig på en gissning. Det är 
inte heller görligt att säga huruvida arten even-
tuellt minskar eller ökar i antal, men snatter- 
anden rapporteras minska som häckfågel åt-
minstone i Tämnaren (Ulrik Lötberg).
 Från hösten finns inga som helst stora antal 
rapporterade från rapportområdet, inte ens från 
Tämnaren, där det kan finnas många rastande 
under denna årstid. Huruvida detta beror på 
bristande rapportering eller frånvaro av stora 
antal är okänt, men det finns en del som talar 
för det förstnämnda.  BD

Kricka   Anas crecca 
Vinterfynd är ovanliga, men det finns några från 
början av året: 1 hona Gnistarondellen, Uppsala 
16−24/1 (Per Johan Ulfendahl m fl) och rim-
ligtvis samma fågel Kungsängen/Svandammen 
19/2−8/3 (Margareta Ljungdahl m fl), 1 hane 
Enköping 1/2 (Owe Rosengren) och 1 hane 
Knivsta 28/2 (Martin Fransson).
 Under vårsträcket registrerades stora antal 
(≥ 200) rastande på fyra lokaler under april och 
början av maj: som mest cirka 500 ex Hjälsta-
viken 11/4 (Karl-Gustav Sjölund), cirka 250 ex 
Funbosjön 15/4 (Owe Rosengren), cirka 200 ex 
Dalbyviken 15/4 (Bo G Svensson) och 390 ex 
Ledskär/Karlholmsviken 5/5 (Ulrik Lötberg, 
Jelmer Poelstra). Detta är sammanfattningsvis 
avsevärt mycket sämre än fjolårets individrika 
förekomst runt om i rapportområdet under 
våren.
 Även detta år fanns det tresiffriga antal i 
Hjälstaviken fr o m juni och det största antal 
som rapporterats från respektive månad är: 
juni 425, juli 400, augusti 800, september 450 
och oktober 200. Från Vendelsjön finns också 
rapporter om minst ett hundratal individer 
med följande högsta månadssummor: juli 100, 
augusti 100, september 800 och oktober 250. 
Även från Ledskär rapporteras  ≥ 100 ex fr o 
m juni med följande maxantal för respektive 
månad: juni 130, juli 150, augusti 360 och 
september 200. Andra exempel på stora antal (≥ 
200) rastande som har rapporterats från hösten 
är: som mest 375 ex Björns skärgård 13/8 (Ul-
rik Lötberg m fl), cirka 200 ex Vansta, Tensta 
30/8 (Patrick Fritzson), 230 ex Kungsängen 2/9 
(Tomas Pärt), cirka 330 ex Tegelsmora kyrksjö 

15/9 (Anssi Laurila), cirka 500 ex Viksta 23/9 
(Ragnar Hall), cirka 400 ex Stamsjön 6/10 
(Mats Edholm m fl) och cirka 200 ex Nåstuna, 
Vänge 9/10 (Åke Berg). Avslutningsvis kan en 
relativt hög sträcksumma nämnas; 272 ex mot 
S Sennebyhaken 31/8 (Jan Andersson).  BD

Gräsand   Anas platyrhynchos 
Stora ansamlingar (≥ 500) har noterats vid 
några tillfällen under året. Från våren finns 
endast en rapport som berättar om cirka 500 
ex Hjälstaviken 2/4 (Pekka Westin). Under 
sensommaren fanns det många gräsänder vid 
Ledskär och vid några tillfällen under perioden 
7/8−2/9 rapporteras minst 500 ex härifrån, 
som mest cirka 900 ex 7/8 (Martin & Vilhelm 
Amcoff). Avslutningsvis inräknades minst 500 
ex i Lårstaviken så sent som 26/11 (Thomas 
Johansson).  BD

Stjärtand   Anas acuta   NT
Årets första, 1 par, sågs av många vid Hjälstavi-
ken 23/3 (Eva Edmert m fl). Dessa två följdes 
några dagar senare av andra, såväl här som på 
andra lokaler, och vårsträcket pågick sedan fram 
till början av maj. Inga stora antal rastande har 
bokförts, men som mest 20 ex Hjälstaviken 24/4 
(Pekka Westin m fl) kan ändå nämnas. Även 13 
ex på sträck mot NO förbi Långskär, Söderarm 
22/4 (Magnus Liljefors) bör omtalas.
 En lyckad häckning har konstaterats i Björns 
skärgård, medan ytterligare tre par fanns här 
under omständigheter som indikerade häckning 
(Ulrik Lötberg m fl). I övrigt finns sommarfynd 
från ett flertal lokaler, men inga tecken på yt-
terligare häckningar har observerats.
 Från hösten finns ovanligt många rapporter 
om relativt stora antal (≥ 50) rastande, men 
även många sträckande längs kusten. Redan 
den 19/8 fanns det cirka 50 ex vid Ledskär 
(Kalle Brinell) och här inräknades sedan så 
många som 203 ex 30/8 (Yngve Meijer). De 
många som rastade 30/8 var rimligtvis en följd 
av det sträck som denna dag passerade längs 
kusten och som bl a resulterade i 335 ex mot S 
Skatudden (Mats Edholm). Flyttningen fortgick 
även påföljande dag då 130 ex inräknades på 
sydsträck vid Sennebyhaken (Jan Andersson). 
Den 1/9 rastade cirka 120 ex i Hjälstaviken 
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(Yngve Hareland) vilket indikerar att sträcket 
passerade även över inlandet. Efter drygt tre 
veckor utan rapporter om nämnvärda antal var 
sträcket längs kusten åter intensivt den 25/9, då 
så många som 790 ex inräknades mot S förbi 
Simpnäs (Niklas Hjort) och dagen därpå notera-
des 156 ex mot S Måssten (Fredrik Bondestam). 
Noteringen vid Simpnäs är en av de högsta som 
finns registrerad I samband med denna passage 
av stjärtänder noterades åter stora antal rastande 
vid Ledskär, som mest cirka 100 ex 26−27/9 
(Kalle Brinell m fl).  BD

Årta   Anas querquedula   VU
Årets första, en hane, rastade i Stamsjön 8/4 
(Mats Edholm, Brita Tibell), men 1 hane i Hjäl-
staviken 10/4 (Andreas Djurberg) var inte långt 
efter. Rapporter från häckningstid har inkommit 
från ett 15-tal möjliga häckningslokaler, men i de 
flesta fall var det sannolikt bara rastande fåglar 
som aldrig skred till häckning. Endast en säker-
ställd häckning har rapporterats; 1 hona med 5 
ungar Tegelsmora kyrksjö 8/7 (Anssi Laurila). 
Även om ingen säker häckning konstaterades i 
Hjälstaviken, finns det skäl att tro att åtminstone 
4 par påbörjade häckning här (Pekka Westin). 
Par eller enstaka individer sågs här genom hela 
våren och sommaren. Andra lokaler med flera 
fynd under häckningstid där häckning möjligen 
kan ha påbörjats var i första hand Funbosjön, 
Jönsbolssjön (Almunge), Kärven, Vendelsjön 
samt Trunsta träsk (Knivsta). Det är således i 
ovan nämnda sjöar som man i första hand skall 
söka efter indikationer på häckning av årta. 
Hur många par som för närvarande häckar i 
rapportområdet är svårt att säga. Arten häckar 
säkerligen årligen, men antalet par är kanske 
inte fler än ett tiotal.  BD

Skedand   Anas clypeata 
Det är utifrån rapporteringen närmast omöjligt 
att skapa sig en bild av hur många par skedand 
det häckade i rapportområdet 2012. Säker-
ställda häckningar (ungkullar) har rapporterats 
från Hjälstaviken, Sörsjön (Tämnaren), Kärven 
och Trunsta träsk. Därtill tycks beståndet i 
Björns skärgård ha legat på samma nivå som året 
innan, d v s cirka 50 par (Ulrik Lötberg). I övrigt 
har arten rapporterats från många tänkbara/

möjliga häckningslokaler under häckningstid, 
men det är inte möjligt att säga hur många par 
som eventuellt har häckat på respektive lokal. 
Antalet häckande par i Hjälstaviken uppskattas 
dock till cirka 25 (Pekka Westin). Sammanfatt-
ningsvis finns det dock ingen anledning att tro 
att beståndet är annat än relativt stabilt.  BD

Brunand   Aythya ferina   NT
Säkerställda häckningar har rapporterats från 
fem lokaler enligt följande (antalet observerade 
kullar inom parentes): Hjälstaviken (1), Rättar-
havet, Tämnaren (1), Sörsjön, Tämnaren (9), 
södra Vendelsjön (hona på bo), Kärven (1) och 
Herräng, Häverö (1). Ulrik Lötberg bedömer, 
utifrån antalet sedda honor, att det verkliga 
antalet häckande par i Sörsjön var cirka 15. 
Därtill har fynd som indikerar häckning (honor 
på lämpliga häckningslokaler under somma-
ren) rapporterats från Nyländadammen och 
Häsängsdammarna (Harg) samt Klardammen 
(Dannemora).
 Brunanden är en ovanlig övervintrare i rap-
portområdet. Tre vinterfynd föreligger från detta 
år: 1 hane Biotestsjön, Forsmark 22/1 (Eskil & 
Fredrik Friberg), 1 hona Herräng, Häverö 23/1 
(Rolf Vestberg) och 1 hona Kapellskär 7/2 
(Anders Eriksson).  ML

Vigg   Aythya fuligula 
Större ansamlingar (≥ 1 000) har rapporterats 
vid nio tillfällen, alla är från klassiska lokaler 
utanför Rådmansö under perioden 27/1−4/3. 
Som mest noterades så många som cirka 6 000 
ex vid Kapellskär 7/2 (Anders Eriksson) och 
cirka 5 000 ex på samma lokal 9/2 (Roine Karls-
son). Från häckningstid rapporteras 154 par i 
Björns skärgård och 135 par i Lövstabukten 
vid en inventering 15/6 (Ulrik Lötberg m fl). 
Konstaterade häckningar i sötvatten har noterats 
i Hjälstaviken, Storkärret (Dalby) samt Husby-
dammarna.  ML

Bergand   Aythya marila   VU
Efter ett år utan rapporterad häckning finns 
ånyo ett häckningsfynd rapporterat, nämligen 
från Hundbådan, Öregrundsgrepen där en pull 
sågs 3/8 (Göran Ormestad). I övrigt saknas fynd 
som kan indikera häckning.
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 Från hösten, september−oktober, har ≥ 10 
ex noterats på sträck vid 15 tillfällen vid olika 
kustlokaler. Som mest registrerades 43 ex mot 
S Måssten, Singö 26/9 (Fredrik Bondestam).
 Från vintermånaderna föreligger dels en 
handfull iakttagelser under januari−februari, 
dels två från december.  ML

Ejder   Somateria mollissima   NT
Från våren rapporteras stora ansamlingar (≥ 
1 000) av rastande vid Väddökusten och ut-
anför Singö i månadsskiftet mars−april, som 
mest inräknades 1  600 ex från Kasberget, 
Gamla Grisslehamn 4/4 (Göran & Kristina 
Frisk). I Söderarms skärgård noterades under 
våren som mest 400 ex rastande 22/4 (Magnus 
Liljefors).
 Flera rapportörer berättar om att det to-
talt saknats kullar, eller endast någon enstaka 
noterad i ytterskärgården under juni. Vid flera 
båtresor under början av juni kunde dock större 
ansamlingar av kullar ses i innerskärgården, vid 
kusten av Rådmansölandet. Även från Väddökus-
ten och Singö rapporteras en del kullar.

 Från hösten har det inkommit några rappor-
ter om fyrsiffriga antal på sträck, som mest 3 000 
ex mot S Svenska Högarna 24/9 och 1 700 ex 
dagen därpå (Bill Douhan).  ML

Alfågel   Clangula hyemalis   EN
Stora ansamlingar av rastande har som van-
ligt rapporterats från Svenska Högarna och 
Väddökusten. Den högsta noteringen var cirka 
5 000 ex Svenska Högarna 16/10 (Helge Röt-
torp, Bill Douhan) medan stora antal inräknades 
vid flera tillfällen längs Väddökusten under i 
första hand november och december, som mest 
cirka 3 000 ex vid Sennebyhaken 1 och 20/12 
(Per Johan Ulfendahl, Herbert Baumann).
 Ovanligt få fynd finns från våra insjöar detta 
år: 1 hane Vansjön, Heby 30/4−1/5 (Magnus 
Klingse, David Weissglas) och 4 ex Ekoln 4/5 
(Karl-Göran Andersson).  ML

Sjöorre   Melanitta nigra 
Från januari−februari finns förhållandevis 
många rapporter från olika kustlokaler som 
berättar om upp till som mest 55 rastande 

Vigg Aythya fuligula. FOTO: ROINE KARLSSON
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sjöorrar. Från hösten finns sedan flera rapporter 
om stora antal (≥ 1000) på sträck vid kusten, 
varav de tre största kan nämnas: 3 180 ex mot 
S Måssten, Singö 26/9 (Fredrik Bondestam), 
1  305 ex mot S Sennebyhaken 11/10 (Jan 
Andersson) samt hela 5 200 ex mot V Björn 
22/10 (Ulrik Lötberg m fl).
 Sträcksumman från Björn är den i särklass 
högsta som har noterats i rapportområdet och 
utklassar det tidigare rekordet – 2 410 ex mot 
S Skatudden 18/10 1982. Samma dag, 22/10, 
inräknades 910 ex mot S Rönnskärs udde (Bill 
Douhan), vilket får oss att tro att de sjöorrar 
som denna dag passerade Björn, i stor utsträck-
ning valde att sträcka in över land. Det hade 
varit intressant att få veta vad som sträckte förbi 
t ex Svarthamn eller Billudden denna dag. Från 
Vänersborgsviken, i södra delen av Vänern, rap-
porteras 1 430 ex på sträckförsök dagen därpå, 
vilket understödjer denna tes. Dock sträckte 
även stora antal sjöorrar längs Ölands ostkust 
och vid Blekingekusten 23−24/10, men dessa 
kom sannolikt på sträck direkt från Baltikum.
 Från december finns avslutningsvis ett tiotal 
rapporter som berättar om som mest 10 ras-
tande ex vid kusten. Sjöorren är en betydligt 
vanligare övervintrare än t ex ejdern. För övrigt 
kan nämnas att inlandsfynd har registrerats i 
normal omfattning.  ML

Svärta   Melanitta fusca   NT
Iakttagelser av stora antal på sträck hör inte till 
vardagen, men från det andra halvåret finns någ-
ra: 176 ex Skvallerhamnsudden, Arholma redan 
26/7 (Eskil & Fredrik Friberg), 375 ex Simpnäs 
22/9 och 570 ex 23/9 (Niklas Hjort) samt 215 
ex Björn 20/10 (Ulrik Lötberg m fl).
 Även om svärtans sträckförlopp är utdra-
get, måste det förhållandevis stora antalet vid 
Arholma redan 26/7 anses som unikt för rap-
portområdet. Artens sträckförlopp följer dock 
i stort samma mönster som sjöorren, d v s först 
de gamla hanarna under sensommaren och 
början av hösten, senare blir det allt fler honor i 
flockarna och slutligen en övervikt av ungfåglar. 
Det förefaller troligt att höga sträcksummor 
under senhösten omfattar fåglar med ett mer 
avlägset nordostligt ursprung. Vinterfynd har 
rapporterats i normal omfattning. ML

Knipa   Bucephala clangula 
Sannolikt som en följd av det rådande isläget, 
rapporteras knipa i ovanligt blygsamma antal 
under januari−februari. Det dröjde fram till 
slutet av juli innan någon stor ansamling (≥ 
1 000) registrerades i Svalan och då vid Björn. 
Härifrån rapporteras minst lika många vid nio 
tillfällen 25/7−22/10, som mest cirka 1 850 ex 
30/8 (Ulrik Lötberg m fl). Från december finns 
endast en lite större flock noterad: cirka 400 
ex Gräddö, Rådmansö 23/12 (Roine Karlsson).
  ML

Salskrake   Mergellus albellus   NT
Även från inledningen av detta år, januari−
februari, finns fynd av enstaka fåglar från ett 
flertal kustlokaler, men även vardera cirka 50 
ex vid Gisslingö, Rådmansö/Vätö 22/1 (Åke 
Lindelöw) och Biotestsjön 13/2 (Mats Edholm, 
Brita Tibell). Mer udda är observationen av 
1 hane Övre Föret 3/1 (David Van Der Spoel 
m fl). Från våren finns inga riktigt stora flockar 
rapporterade, men de två största kan ändå vara 
värda att nämna: 28 ex Gruvberget, Tämnaren 
25/3 (Ulf Blom) och som mest 23 ex Ledskär 
4−15/4 (Yngve Hareland m fl).
 Sommarfynd finns även från 2012, därtill fler 
än brukligt: vid Ledskär 1 hane 4−8/6 (Robert 
Bünsow m fl) samt 1 honfärgad 30−31/7 (Kalle 
Brinell); vid Harudden, Kallrigafjärden 2 hon-
färgade 13 och 26/6 (Leif & Kersti Östman m 
fl) samt 1 honfärgad 25/7 (Peter Samuelsson); 
i Vendelsjön 4 honfärgade södra Vendelsjön 
13/7 (Anders Arnell) samt 1 honfärgad 21/7 
(Mathias Andersson) och slutligen 1 ad hona 
Klardammen, Dannemora 24/7 (Curt Johns-
son). Den gamla honan är rimligtvis samma 
individ som sågs här även föregående år.
 Från hösten har flockar innehållande mer än 
20 individer noterats vid 15 tillfällen. De största 
antalen som rapporterats är 50 ex Skedviken 
21/10 (Åke Österberg, Bertil Björklund), 40 ex 
Gruvberget, Tämnaren 23/10 (Ulf Blom) samt 
60 ex i Limmaren 27/10 (Lennart Larsson) 
och 124 ex 3/11 (Bill Douhan). Uppträdandet 
under hösten måste betraktas som tämligen 
magert. Avslutningsvis finns endast ett decem-
berfynd: 2 hanar Sennebyhaken 1/12 (Per Johan 
Ulfendahl). ML
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Småskrake   Mergus serrator 
Det finns inga som helst rapporter från våra 
insjöar under häckningstid som skulle kunna 
indikera häckning i sötvatten. Från hösten finns 
en rapport från kusten om ett lite större antal 
på sträck; 230 ex mot SO Simpnäs 8/10 (Niklas 
Hjort). ML

Storskrake   Mergus merganser 
Iakttagelser av stora ansamlingar (≥ 500) har 
rapporterats vid endast sju tillfällen under året, 
dock enligt gängse mönster; d v s från sensom-
maren i Björns skärgård samt från senhösten 
i Skedviken och Tämnaren. Från Tämnaren 
kommer årets högsta notering, där så många som 
cirka 5 500 ex räknades vid Gruvberget 23/10 
(Ulf Blom). ML

Rapphöna   Perdix perdix   NT
Rapphönans förekomst är numera helt beroen-
de av utsättningar. Fyndbilden är ganska lik den 
från tidigare år med tyngdpunkten i Enköpings 
kommun och i viss mån i Uppsala kommun. En 
grov sammanställning visar följande.
 Håbo kommun: 5 ex Skokloster slott 11/2 
(Anne-Lis Krantz, Tomas Viktor); Enköpings 

kommun: Under januari−februari sågs 69 ex 
fördelade mellan sju lokaler på slätterna i och 
runtom Långtora socken, det område där de 
mest omfattande utsättningarna sker i rap-
portområdet. Under mars−augusti sågs fyra 
par i samma område, därutöver tre spelande 
tuppar på Dumdalsslätten, Fittja. I december 
rapporterades 33 ex på fem lokaler i och kring 
Långtora socken samt en flock om 21 ex på 
Fjärdhundraslätten; Norrtälje kommun: 4 ex 
Libby, Husby-Sjuhundra 8/1 (Jocke Söder-
häll); Uppsala kommun: I januari till början 
av mars observerades 20 ex fördelade på fyra 
lokaler. Under häckningstid sågs enstaka indi-
vider eller par på likaledes fyra lokaler. Under 
september−december registrerades 24 ex, även 
de spridda på fyra platser; Knivsta kommun: 9 
+ 4 ex Husby by, Husby-Långhundra 5/2 (Bill 
Douhan). MT

Vaktel   Coturnix coturnix   NT
Årets första hördes i Hågadalen, Uppsala 14/5 
(Per Gustavsson). Därefter noterades samman-
taget 167 spelande fram t o m 3/9 då den sista för 
året hördes vid Härvsta, Simtuna 3/9 (Thomas 
Johansson). Den kommunvisa fördelningen var 

SMÅSKRAKE Mergus serrator. FOTO: ROINE KARLSSON
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som följer: Enköping 58, Uppsala 54, Tierp 
31, Heby 8, Norrtälje 7, Östhammar 5, Håbo 
2, Älvkarleby 1 och Sala (del av) 1. Årets två 
största ansamlingar av spelande var 7 på Lövsta-
slätten och 5 på Fjärdhundraslätten.
 En häckning konstaterades i och med att 5 
pulli sågs vid ”Två lador”, Fjärdhundraslätten 
9/9 (Robert Bünsow, Ulf Florman). Den sista 
vakteln för året sågs i gräsvegetation vid vägkan-
ten Forkarby 16/9 (Per-Anders Edin).
 Antalet spelande vaktlar har fluktuerat 
kraftigt de senaste åren, mellan 67 ex 2008 
och 325 ex rekordåret 2011. Årets resultat, 
167 spelande, kan kortfattat beskrivas som ett 
genomsnittsår för 2000-talet. MT

Smålom   Gavia stellata   NT
Stora antal (≥ 35) på sträck har rapporterats 
från kusten såväl vår som höst. Från vårsträcket 
finns två rapporter: 68 ex mot N Understen 6/5 
och 35 ex mot N Måssten, Singö 12/5 (Fredrik 
Bondestam). Från höstflyttningen föreligger 
följande: från Måssten inräknades 47 ex mot S 
15/9 och 54 ex mot S 2/10 (Fredrik Bondestam) 
och från Simpnäs 39 ex mot S 15/9, 60 ex mot 
S 23/9, 43 ex mot S 24/9, 54 ex mot S 5/11 
och 65 ex mot S 6/11 (Niklas Hjort). FF

Storlom   Gavia arctica 
Från vårsträcket längs kusten finns några höga 
sträcksummor värda att nämna: 128 ex mot N 
Skatudden 18/4 och 92 ex mot N 27/4 (Mats 
Edholm, Brita Tibell) samt 133 ex mot NO 
Söderarm, Rådmansö 24/5 (Magnus Liljefors, 
Björn Andersson).

 Endast sju konstaterade häckningar även 
detta år; vardera 1 par Blåkaren, Häverö (Tony 
Mattsson), viltvatten Jägarmossen, Rimbo 
(Helge Röttorp m fl), Stennässjön, Skogs-Tibble 
(Yngve Hareland m fl), Strandsjön, Järlåsa 
(Anders Jansson), Hummelfjärden, Öregrund 
(Jörgen Rydenius), Erken, Estuna (Bill Douhan) 
samt Viren, Rö (Tomas Viktor). Därtill finns det 
rapporter om förekomst från drygt ett 20-tal 
möjliga häckningslokaler under häckningstid.
 Även från hösten finns det några hyfsade 
sträcksummor rapporterade från kusten som 
bör omtalas: 72 ex mot S Arholma (norra 
udden) 15/9 (Eskil & Fredrik Friberg), 75 ex 
mot S Simpnäs 23/9 och 107 ex mot S 24/9 
(Niklas Hjort) samt 123 ex mot S Söderarm 
30/9 (Magnus Liljefors m fl).  FF

Svartnäbbad islom   Gavia immer   [1; 32; 1]
Efter två år utan fynd av arten finns det ett 
godkänt från detta år: 1 ad rastande Skatudden 
15/9 (Hans Norelius m fl). Denna svartnäbbade 
islom hade för övrigt den goda smaken att 
förgylla en UOF-exkursion till lokalen. Arten 
rapporterades årligen 2004−2009.  FF

Vitnäbbad islom   Gavia adamsii   [3; 98; 2]
Två godkända fynd föreligger från 2012 (yt-
terligare ett par rapporter under behandling), 
ett från våren och ett från hösten: 1 3K+ mot 
N Arholma (norra udden) 18/5 (Eskil & Fred-
rik Friberg) och 1 2K sträckande Fågelsundet, 
Hållnäs 14/10 (Barbara & Ingo Leibiger).
 I den förra rapporten fanns inga fynd av 
arten nämnda, men nu finns fyra från 2011 
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som har blivit godkända och som därmed kan 
publiceras: vardera 1 ex Fågelsundet 6/6 (Ulrik 
Lötberg), Billudden 3/9 (Tobias Hammarberg), 
Björn 17−18/9 (Per Andersson, Ulrik Lötberg) 
samt Ytterskär, Väddö 1/10 (Tomas Pärt).  FF

Obest. islom   Gavia immer/adamsii 
Utöver till arten bestämda islommar, finns 
även två fynd av obestämda dito: 1 ex mot N 
Sennebyhaken 19/4 (Jan Andersson) och 1 ad 
rastande Björn 20/10 (Ulrik Lötberg). FF

Smådopping   Tachybaptus ruficollis 
Den smådopping som sågs i Enköpings hamn 
i slutet av december 2011 fanns kvar in på det 
nya året och sågs här 2−17/1 (Bengt Ottosson 
m fl). I övrigt finns rapporter från årets två första 
vintermånader endast från Forsmark, men här 
observerades istället flera individer, som mest 
hela 9 ex (sju i kanalen och två i Biotestsjön) 
13/2 (Mats Edholm, Brita Tibell). Nio smådop-
pingar under vintern är många även sett ur ett 
riksperspektiv.
 Säkerställda häckningar har rapporterats 
från fyra lokaler (lika många 2011): 1 par (2 
ungar) Stor-Kärret, Dalby (Owe Rosengren 
m fl), 1 par (2 kullar) Nyländadammen, Harg 
(Wilhelm Dietrichson, Göran Ormestad), 1 par 
(bobygge) Hultmansdammen, Harg (Wilhelm 
Dietrichson) samt 1 par Lillsjön, Gryta (Weine 
Erlandsson m fl). Därtill iakttogs ett spelande 
par i ett viltvatten vid Västersälja, Östervåla 
18/5 (Ulrik Lötberg, Lars Gustavsson) som 
kanske skred till häckning.  FF

Skäggdopping   Podiceps cristatus 
Från årets inledning finns sex vinterfynd note-
rade: 1 ex Simpnäs 1/1 (Niklas Hjort), 1 ex 
Grisslehamn 3/1 (Göran & Kristina Frisk), 1 
ex Gamla Grisslehamn 3/1 (Roland Sjölan-
der), 1 ex Öregrund 15/1 (Ulf Eriksson), 1 ex 
Rönnskärs udde 13/2 (Bill Douhan) och 1 ex 
(samma som föregående?) Sennebyhaken 27/2 
(Jan Andersson).
 Från häckningstid kan några stora kon-
centrationer av skäggdoppingar på lämpliga 
häckningsplatser som indikerar häckningsföre-
komst nämnas: 44 ex Hjälstaviken 18/4 (Tom 
Sandström, Pekka Westin), 75 ex Södersundet, 

Riddersholm, Rådmansö 8/5 (Per Hansson), 55 
ruvande ex Herräng, Häverö 19/5 (Rolf Vest-
berg) samt 52 ex Backbyfjärden, Singö 22/6 
(Fredrik Bondestam).
 Stora antal rastande under hösten har no-
terats på två lokaler: 80 ex Skedviken 11/10 
(Helge Röttorp) och 180 ex Limmaren, Frötuna 
3/11 (Bill Douhan). Båda dessa sjöar är kända 
för att kunna hysa många skäggdoppingar under 
hösten.
 Året avslutades med en iakttagelse under 
december: 1 ex Rönnskärs udde 2/12 (Bo Gran-
berg).  FF

Gråhakedopping   Podiceps grisegena 
Årets enda vinterfynd var 1 ex Mälbyhamn, 
Väddö 15/1 (Magnus Bladlund). I samband 
med fjolårets riksinventering gjordes en mer 
omfattande inventering av häckande gråha-
kedopping i rapportområdet, men detta år 
får vi nöja oss med att utgå från de spontana 
rapporter som inkommit till Svalan. Trots det 
blev resultatet för 2012 hela 34 konstaterade 
häckningar, vilket t o m är bättre än fjolårets 31 
med säkerhet häckande par. Häckningarna är 
fördelade på tre av rapportområdets kommuner 
enligt följande: Norrtälje (4 par): 1 par viltvatten 
Jägarmossen, Rimbo (Helge Röttorp m fl),  
1 par viltvatten Karby, Estuna (Bill Douhan), 
1 par viltvatten Nässja, Gottröra 15/5 (Bill 
Douhan) och 1 par Skeppshusviken (havsvik), 
Häverö (Tony Mattsson m fl). Uppsala (9 par): 
3 par Kärven (Tomas Kjelsson m fl), 1 par Dal-
karlskärret, Uppsala-Näs (Johan Södercrantz 
m fl), 1 par Sunnerstaviken (Johan Nilsson m 
fl), 1 par Husbydammarna (Ingrid Åkerberg 
m fl), 1 par viltvatten Eriksberg, Almunge 
(Tomas Kjelsson m fl), 1 par Grissjön, Vänge 
(Anders Jansson) och 1 par Kolsjön, Knutby 
(Bill Douhan). Östhammar (21 par): 3 par 
Klardammen, Dannemora (Keith Bennett m 
fl), 1 par Karmdammen, Dannemora (Ronny 
Fredriksson, Lars Bern), 3 par Nyländadam-
men, Harg (Wilhelm Dietrichson m fl), 2 par 
Lillbyasjön, Film (Mathias Andersson m fl) samt 
9 par Slagsmyren, Morkarla (Lars Bern m fl). 
Ytterligare tre häckande par har rapporterats 
från Östhammar, men observatören vill hålla 
lokalen hemlig.  FF
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Svarthakedopping   Podiceps auritus   NT
På årets första dag sågs 1 ex utanför Ytterskär, 
Väddö (Jan Cronlund) och detta var det enda 
vinterfyndet som registrerats 2012. Från häck-
ningstid föreligger sedan många rapporter om 
såväl säkra som troliga och möjliga häckningar på 
ett stort antal lokaler. Sammantaget rör det sig om 
ungefär 86 par (dock bara 17 konstaterade häck-
ningar). Fördelat på kommuner blir resultatet 
följande (antal par/konstaterade häckningar): 
Norrtälje cirka 35/10, Knivsta 3/0, Heby 3/0, 
Tierp 4/1, Uppsala 19/2, Enköping 9/2 samt 
Östhammar 13/2.  FF

Storskarv   Phalacrocorax carbo 
Storskarvens häckningsförekomst är i första 
hand koncentrerad till öar längs kusten, men 
det finns även kolonier i Mälaren (det är flera 
år sedan häckningar rapporterats från Täm-
naren och Erken). Eftersom ingen regelrätt 
inventering har genomförts är rapporteringen 
därför ofullständig, men som helhet indikerar 
rapporterna en fortsatt minskning av häcknings-
beståndet i rapportområdet.
 Från kusten finns häckningsuppgifter från 
två öar: 65 bobyggande ad Själgrundskallen, 
Singöfjärden 9/4−19/5 (Upplands rapportkom-
mitté, Rolf Vestberg) samt cirka 500 häckande 
par Själön, Lövstabukten (Tommy Löfgren, 
Ulrik Lötberg m fl). Ulrik Lötberg kommenterar 
från Själön den 5 juni: På huvudön räknades 
cirka 440 bon och på en mindre ö väster därom 
räknades cirka 60 bon. I cirka hälften av bona 
ruvade gamla fåglar, men här fanns även massor 
av stora, nästan flygga ungar.

 Förekomsten av häckande storskarv i Mälaren 
har tidigare inventerats under en följd av år, men 
från 2012 finns bara uppgifter rapporterade från 
en av de tre öar belägna i Upplands rapportom-
råde som brukar hysa häckande storskarv. På 
denna ö, Torrgrund i Oknöfjärden, fanns 25 bon 
(Thomas Pettersson). Tyvärr saknar vi uppgifter 
från viktiga kolonier som såväl Stenholmen, 
Gorran, dock 25 ex här i slutet av juli (Peter 
Samuelsson), som från Stora och Lilla Mittskär 
(Ekolsundsviken) samt Tallskär. FF

Rördrom   Botaurus stellaris   NT
Rördrom var årets riksinventeringsart, men 
ingen regelrätt inventering vare sig planerades 
eller genomfördes i rapportområdet. Å andra 
sidan hörs den tutande hanen långt och arten 
spontanrapporteras i så hög utsträckning att de 
inkomna uppgifterna i Svalan ändå väl speglar 
förekomsten under häckningstid. Totalt regist-
rerades 54 tutande hanar, vilket är en uppgång 
från de 43 som noterades 2011. Flest hade 
åter Tämnaren med sju, men Vendelsjön och 
Hjälstaviken kom inte långt efter med vardera 
fyra. Tre sjöar – Kärven, Dannemorasjön och 
Brosjön – samt två Mälarvikar – Grystaviken 
och Lårstaviken – hade vardera två. Övriga 
lokaler hade vardera en tutande hane.
Även om vi hade en uppgång i antal tutande 
mellan 2011 och 2012, har arten ännu inte på 
långa vägar när återhämtat sig efter de stränga 
vintrarna 2009−2011. FF

Kohäger   Bubulcus ibis   [0; 1; 1]
1 ex Senneby viltvatten, Väddö 20−21/5 (Bill 
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Douhan m fl). Arten är ny för rapportområdet, 
men det finns ett tidigare fynd från landskapet: 
1 2K som hittades död i Åkersberga 19/7 1987 
(VF 47:374, 447). Fyndet i Åkersberga var för 
övrigt det första i landet. Det dröjde sedan till 
2002 innan nästa fynd gjordes, men därefter 
finns ytterligare tio i landet fram t o m 2011.
 Den 17 maj, d v s bara tre dagar före upp-
täckten av Väddö-fågeln, rastade en kohäger 
vid Horn-Sjösaviken i Södermanland och det 
finns en del som talar för att det kan vara en 
och samma individ som uppträtt på båda loka-
lerna. FF

Ägretthäger   Ardea alba   [1; 50; 5]
Det blev tyvärr ingen uppföljning på fjolårets 
många rapporter om ägretthägrar från i första 
hand Ledskärsområdet där till och med häck-
ning misstänktes. Det fanns säkert de som hop-
pades på att paret skulle återvända och att en 
häckning skulle genomföras 2012, men så blev 
inte fallet. I och för sig sågs här 1 ad 11/5 (Mats 
Edholm, Brita Tibell), men i övrigt finns inga 
rapporter härifrån. Utöver iakttagelsen vid Led-
skär, finns dock observationer rapporterade från 
ytterligare tre lokaler under våren och försom-
maren: 2 ex Hjälstaviken 24/4 (Tom Sandström 
m fl), 1 ex Bodaviken, Edebo 29/4 (Upplands 
rapportkommitté) samt 1 ex Lårstaviken 5−6/6 
(Lars Sjöström m fl). Sammanfattningsvis, högt 
räknat, fem individer. FF

Gråhäger   Ardea cinerea 
Följande rapporter som berättar om häckningar 
har inkommit: cirka 50 par Grönö, Hållnäs 
(Johan Wallén m fl), 15 bobyggande par Täm-
naren, Östervåla 20/3−27/5 (Lars Gustavsson), 
10 bobyggande ex Snesslingeberg, Börstil 24/3 
(Lars-Eric Roxin), 14 bobyggande ex Här-
jarö 24/3 (Martin & Vilhelm Amcoff), 20 par 
Långsand, Gårdskär 8/4 (Bo Hallman), 2 par 
Vendelsjön (norra delen) 18/5 (Anssi Laurila), 
9 ex besöker bon Boviken, Ekolsundsviken 
20/5 (Patrik & Mikael Rhönnstad) samt 12 par 
Lötaholmen, Rådmansö 10−22/6 (Kristoffer 
Stighäll, Tryggve Engdahl).
 Sammantaget innebär detta 120 häckande 
par, d v s en fördubbling jämfört med fjolåret, 
men ändå bara hälften av vad som rapporterades 

2010. Även om rapporteringen är något bättre 
detta år, återstår det många par upp till det 
verkliga antalet som häckar i rapportområdet. 
Eller har arten minskat? Det vet vi egentligen 
inte, bättre rapportering är således önskvärd!
  FF

Svart stork   Ciconia nigra   [?]   RE
Svart stork är observerad i rapportområdet 
även detta år, men det finns bara ett fynd (fyra 
2011): 1 ex Ralbo, Tolfta 11/7 (gm Martin 
Tjernberg). FF

Vit stork   Ciconia ciconia   RE
Efter fjolårets många observationer följde nu ett 
år med mer normala tre fynd: 1 ex Söderfors 
kyrka 29/4 (Per Johan Ulfendahl), 1 ex Undra, 
Lohärad 9/6 (Per Carlsson gm Tomas Larsson) 
samt 2 ex Vallby, Husby-Sjuhundra 10–11/6 
(Joakim Ekman m fl).
 Mycket talar för att den individ som sågs 
vid Undra var en av de två som dagen efter 
uppträdde vid närliggande Vallby, således 3 
individer detta år. FF

KOHÄGER Bubulcus ibis. Senneby viltvatten, Väddö.
FOTO: LARS FRIBERG
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Bivråk   Pernis apivorus   VU
Årets första rapporterade var 3 ex Gruvberget, 
Tämnaren 6/5 (Ulf Blom) och 1 ex Pesarby, 
Tobo samma dag (Bo Åkerlund). Från och med 
12/5 sågs arten mer frekvent och snart mer el-
ler mindre dagligen fram till 9/9. De två sista 
för året var dels 1 ex Hjälstaviken 23/9 (Björn 
Lundgren, Bo Johnsson), dels 1 1K-fågel Svens-
ka Högarna 29/9 (Anders & Tommy Eriksson).
 Totalt uppgick antalet individdagar (=sum-
man av antalet individer per dag) till 371, d v s
betydligt färre än föregående år och därmed 
i samma storleksordning som noterades åren 
2006−2010. Observera att följande bivråkar 
inte är medräknade i antalet individdagar.
 Ett ovanligt stort antal, 38 ex, varav flertalet 
1K-fåglar, rapporteras sträckande mot väster 

förbi Understen, Singö 20/9 (Fredrik Bonde-
stam). Arten sträcker då och då in i Uppland 
från öster, men det rör sig i allmänhet om en-
staka eller mycket få individer. Över huvud ta-
get ses sällan större antal flytta genom Uppland. 
Den högsta dagssumman som finns registrerad 
omfattade 195 ex som passerade Ledskär 10/8 
år 1975. MT

Brun glada   Milvus migrans   [9; 138; 4]
Elva fynd föreligger från perioden 25/4−21/9: 
vardera 1 ex Ugglan, Gräsö 25/4 (Göran Or-
mestad), Hjälstaviken med omnejd 28/4−27/5 
(Pekka Westin, Martin Tjernberg m fl), NV 
Bagghus, Väddö 29/4 (Staffan Öström), 
Kundbysjön, Rimbo 10/5 (Kristoffer Stighäll), 
Karskär, Söderarms skärgård 13/5 (Björn An-
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dersson, Magnus Liljefors, Michael Tydén), 
Svenskär, Ledskär 18/5 (Ingrid Stenström), 
Arholma 19/5 (Eskil & Fredrik Friberg), Sörby, 
Heby 26/7 (Yngve Elfwing), Knivsta kyrka 12/8 
(Jan Rosenfeld), Understen, Singö 20/9 (Fredrik 
Bondestam) samt Måssten, Singö 21/9 (Joakim 
& Rune Johansson).
 Elva fynd, men det är givetvis omöjligt att 
med säkerhet säga något om hur många indi-
vider som varit involverade, särskilt med tanke 
på hur snabbt och långt icke häckande rovfåglar 
kan förfl ytta sig. Gissningsvis rör det sig dock 
om minst fyra individer. MT

Röd glada   Milvus milvus 
Även detta år registrerades färre fynd av röd än 
av brun glada, åtta respektive elva: 1 ex Lådö, 
Sparrsätra 2/4 (Eva Johansson), 1 ex mot NO 
Västlands kyrka 13/4 (Fredrik Bondestam), 1 
ex mot S Örskärssundet 19/5 (David & Tobias 
Hammarberg, Per Gustavsson), 1 ex Hågaby, 
Uppsala 19/5 (Nina Janelm, Lena Krogh m fl ), 
1 ex Hönsgärde, Laggaslätten 8/6 (Debora Arlt), 
1 ex Heby 13/7 (Yngve Elfwing), 1 ad mot S 

Solvallamossen, Kärven 17/7 (Tomas Kjelsson) 
samt 1 ex Mehedeby 6/8 (Stefan Lindberg).
 Hur många olika individer som varit invol-
verade i dessa fynd är egentligen omöjligt att 
säga något om, men ska en gissning lämnas så 
blir det 1−3. I sämsta fall kan det faktiskt ha 
varit en och samma fågel som rörde sig i rap-
portområdet under hela säsongen. MT

Havsörn   Haliaeetus albicilla   NT
Havsörnens fortsatta ökning återspeglas i an-
talet rapporter. I år blev det 3 812 mot drygt 
3 500 år 2011. Ansamlingar omfattande fl er än 
tio individer var 30, att jämföra med 25 föregå-
ende år. Som mest sågs 27 ex vid Hjälstaviken 
6/10 (Pekka Westin). De två högsta antalen 
sträckande under året noterades båda vid Hjäl-
staviken under den tidiga våren: 16 ex mot NO 
27/2 (Thomas Johansson, Pekka Westin) och 
lika många mot N 2/3 (Pekka Westin). Som 
kuriosa kan nämnas att havsörnen inte blev den 
fl itigast rapporterade i rapportområdet detta år. 
Talgoxe slog den med nio fynd! MT
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Brun kärrhök   Circus aeruginosus 
De första för året, 1 hane och 1 hona, sågs vid 
Hjälstaviken 23/3 (Winand Synnerfalk m fl) 
och de sista för året, 1 hane och 1 1K, observe-
rades vid samma lokal 6/10 (C-G Magnusson). 
Med andra ord, helt normala ankomst- och 
bortflyttningsdatum. MT

Blå kärrhök   Circus cyaneus   NT
Ett vinterfynd finns från årets inledning; 1 ad 
hane Agersta, G:a Uppsala 6/1 (Kenneth Pless). 
Vårflyttningen inleddes 7/3 och följdes så små-
ningom av en topp under de tre sista veckorna 
i april, d v s två veckor senare än 2011. Arten 
sågs regelbundet även under hela maj. Antalet 
individdagar under våren uppgick till 187, vis-
serligen cirka 20 färre än föregående år, men 
ändå klart över medeltalet för åren 2003−2011 
(=145).
 Sommarfynden var ovanligt många detta år; 
16 fynd omfattande i storleksordningen 8−10 
individer. Det stora antalet kan kanske förklaras 
av en synnerligen dålig smågnagartillgång i övre 
Norrland.
 Den första iakttagelsen som kan antas vara 
en del av höstflyttningen noterades 12/8. Denna 
pågick sedan till början av november, följd av 
enstaka eftersläntrare fram till 24/11. Antalet 
individdagar under hösten beräknades till 372, 
en ordentlig uppryckning jämfört med 2011 
(254), men fortfarande under genomsnittet 
för höstarna 2003−2011 (428 individdagar). 
Totalt noterades 74 insträckande från öster över 
Ålands hav. Året avslutades med ett vinterfynd; 
1 ad hane Librobäck, Uppsala 1/12 (Per-Erik 
Holmlund). MT

Stäpphök   Circus macrourus   [12; 43; 16]
Under vårflyttningen skedde en rekordartad 
genomströmning av stäpphök som resulterade i 
16 (!) fynd i rapportområdet 15/4−9/6. Dessa 
antas här vara olika individer som var på hastig 
genomresa mot okända häckningsområden i 
nordost:
 1 ad hane Husbydammarna, Storvreta 15/4 
(Henrik Berg), 1 ad hane Hjälmunge, Hållnäs 
16/4 (Berndt Godin), 1 ad hane och 1 2K hane 
Vendelsjön 23/4 (Johan Södercrantz, Per An-
dersson), 1 ad hane Hjälstaviken 24/4 (Jelmer 
Poelstra m fl), 1 2K Lena kyrka 27/4 (Petter 
Haldén), 1 2K hane Svarvarbo, Gamla Bäling-
emossar 29/4 (Kenneth & Thomas & Lena 
Pless), 1 2K Rydaslätten 7/5 (Pekka Westin m 
fl), 1 2K Kungsängen, Uppsala 7/5 (Torbjörn 
Sjölin), 1 2K hane Hjälstaviken 13/5 (Tomas 
Carlberg, Clas Cronlund m fl), 1 2K Hjälstavi-
ken 14/5 (Alan Dalton, Ulrich Jessen m fl), 1 
2K hane Hjälstaviken 16/5 (Gustav Knall m fl), 
1 2K Lövstaslätten 17/5 (Martin Fransson), 1 
2K Örskär 25/5 (Ulf Johansson, Håkan Sahlin), 
1 2K hona Tingstukällan, Gamla Bälingemossar 
26/5 (Kenneth Pless) och 1 ad hona Hågadalen, 
Uppsala 9/6 (Jonathan Barnaby). 
 Utöver dessa vårfynd, gjordes även en iaktta-
gelse under sommaren och tre under hösten: 1 2K 
hane Fjärdhundraslätten 14/7 (Hans Norelius, 
Ulf Broberg), 1 ad hane och 1 2K Måssten 22/9 
(Fredrik Bondestam m fl) samt 1 ad hane Bill-
udden 30/9 (Per Andersson, Lo Lennartsson). 
För landskapet som helhet skall ytterligare nio 
fynd i Stockholmstraktens rapportområde (2 
vår-, 1 sommar- och 6 höstfynd) läggas till ovan 
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Höst

två bon vardera 3 ungar och ett bo 4 ungar. 
Detta ger ett genomsnitt på 3 ungar/lyckad 
häckning, vilket är ett bra resultat för området 
(Bill Douhan).
 Under hösten noterades 14 ex på insträck 
över Ålands hav. Vid Wij, Övergran ringmärk-
tes 16 duvhökar under hösten (Tommy & 
Anders Eriksson), hökar som fångats i fällor 
vid fasanuppfödning (fällor som använts med 
tillstånd från länsstyrelsen under förutsättning 
att fångade hökar transporteras iväg och släpps 
på behörigt avstånd från gården). MT

Duvhök – antal individdagar under perioden 2003–2012
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nämnda 20, d v s totalt 29 fynd under året. Yt-
terligare iakttagelser har rapporterats, men dessa 
saknar beskrivning! För landet som helhet kon-
staterades åter en rekordsumma: 195–203 ex. 
  MT

Ängshök   Circus pygargus   EN
En lyckad häckning med tre flygga ungar kon-
staterades vid Vissjön (Petter Haldén m fl). 
Tillfälligt sågs två honor vid denna lokal och vid 
andra tillfällen två hanar. Förutom vid Vissjön 
påbörjades en häckning vid Söder-Giningen, 
Bladåker, men den misslyckades (Bill Douhan, 
Per Unger). Utöver från dessa häckningslokaler 
finns inga observationer som kan tolkas som 
ytterligare häckningar i rapportområdet.
 Under perioden 23/4−20/9 registrerades 110 
observationer av mestadels enstaka individer. 
Det är ett högt antal, men många av fynden 
utgörs av samma individer och inkluderar 
förmodligen även observationer av jagande  
fåglar från de två häckningslokalerna.   MT

Duvhök   Accipiter gentilis 
Antalet individdagar uppgick till 958, den hög-
sta årssumma som registrerats under perioden 
2003−2012 samt 230 fler än föregående år. Av 
dessa noterades 187 under januari−februari 
(116 fler än 2011!) och 62 under december.
 Ringmärkningen av boungar i Roslagen 
fortsatte som vanligt, men inskränkte sig till 
att i första hand uppsöka boplatser där det var 
häckning föregående år. Fyra bon med pågående 
häckning hittades, och i dessa försågs alla 12 
ungar med varsin ring. Ett bo innehöll 2 ungar, 

DUVHÖK Accipiter gentilis. FOTO: LARS WIHLÉN
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Sparvhök   Accipiter nisus 
Från våren finns rapporter som berättar om 
totalt 148 ex på sträck mot N/NO längs kusten 
under perioden 23/3−20/5, som mest 50 ex 
Örskär 28/4 (Martin Irestadt). Under hösten 
sträckte det som vanligt in sparvhökar från öster 
över Ålands hav. Den högsta dagssumman som 
noterades i samband med detta var 62 ex Mås-
sten, Singö 21/9 (Joakim & Rune Johansson).
  MT

Ormvråk   Buteo buteo 
Från januari−februari finns fynd rapporterade 
som säger att det bör ha varit i storleksord-
ningen 57 övervintrande individer. Det är 33 
färre än medelvärdet för dessa månader under 
perioden 2003−2011. Det innebär en fortsatt 
minskning i antal övervintrare, en nedgång som 
inleddes 2010. Faktum är att vi måste gå tillbaka 
till 2004 för att finna ett sämre resultat. Den 
kommunvisa fördelningen blev: Norrtälje 27, 
Uppsala 14, Enköping 8, Knivsta 3, Håbo 2, 
Östhammar 2 och Älvkarleby 1.
 Rovfågelringmärkningen i Roslagen resul-
terade för ormvråkens del i bara nio påträffade 
kullar och totalt endast 14 ringförsedda ungar, 
d v s ett genomsnitt på rekordlåga 1,56 ungar/
lyckad häckning. Sex bon innehöll vardera 1 
unge, ett bo 2 ungar och två bon vardera 3 
ungar. Även om det lokalt fanns gnagare var till-
gången generellt mycket dålig. Det var många 
häckningar som misslyckades och många par 
som sannolikt inte ens försökte att häcka (Bill 
Douhan).
 Tre höga sträcksummor (≥ 50) finns från hös-
ten: 54 ex mot V över Ålands hav Havsskogen, 

Väddö 30/9 (Ronny Carlsson), 189 ex mot S 
Stenhagen, Uppsala 5/10 (Åke Berg) och 148 
ex mot S Bäcklösa, Uppsala samma dag (Ulf 
Karlsson, Martin Tjernberg). Totalt har 128 
insträckande från öster över Ålands hav rap-
porterats 11/9−11/10. MT

Fjällvråk   Buteo lagopus   NT
Under januari−februari registrerades cirka 50 
övervintrande individer, d v s 11 färre än motsva-
rande period året innan. På samma sätt som för 
ormvråk har en minskande trend konstaterats, 
för fjällvråken sedan 2006. Fördelningen på kom-
muner var som följer: Uppsala 18, Enköping 17, 
Norrtälje 8, Knivsta 3, Sala (del av) 2, Heby 1 
och Tierp 1.
 Den högsta sträcksumman under vårflytt-
ningen var 15 ex mot N Örskär 28/4 (Martin 
Irestedt) och det sista vårfyndet som rap-
porterats 1 ex Sävasta, Altuna 25/5 (Petter 
Haldén). Det finns även några få iakttagelser 
från sommaren, fynd som kanske kan kopplas 
till den mycket dåliga tillgången på gnagare i 
Norrland: 1 ex Gröngarnsåsen, Enköping 5/6 
(Bodil Bernström), 1 ex Tisslinge, Lagga 5/6 
(Ulf Karlsson) samt 1 ex Darsgärde, Skederid 
10/6 (Helge Röttorp, Jens Johansson).
 Den första fjällvråken för hösten visade sig 
vid Wij, Yttergran redan 4/8 (Jonas Molin) 
och det dröjde sedan fram till slutet av måna-
den innan nästa individ sågs, vid Fullerö, G:a 
Uppsala 29/8 (Per Johan Ulfendahl). De högsta 
sträcksummorna som sedan registrerades under 
hösten var mycket beskedliga; vardera 7 ex mot 
S Hjälstaviken 20/9 (Kermith Illerbrand, Bo 
Bengtsson), mot V Måssten, Singö 21/9 (Joakim 
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& Rune Johansson) samt förbi Svenska Högarna 
30/9 (Anders & Tommy Eriksson). MT

Kungsörn   Aquila chrysaetos   NT
Det totala antalet individdagar under det första 
halvåret (3/1−2/5) uppgick till 121 (91 år 
2011) vilket är något under genomsnittet för 
åren 2003−2011 (=132). En fördelning på kom-
muner ger: Enköping 57, Uppsala 40, Östham-
mar 8, Norrtälje 5, Heby 4, Älvkarleby 3, Håbo 
2 och Knivsta 2.
 En unge ringmärktes i rapportområdets enda 
kända bo den 11/6. Av fjäderdräktens utveck-
ling bedömdes den då vara 42–44 dygn gam-
mal. Äggläggningen skedde således någon gång 
14–18 mars och kläckningen någon eller några 
dagar före april månads utgång. En adult fågel 
sågs tillsammans med en årsunge i närheten av 
boplatsen 18/9 vilket indikerar att häckningen 
fick ett lyckat slut. Å andra sidan, som tidigare 
misstänkts, gick det betydligt sämre för en av 
ungarna i två-kullen 2010. Ringarna och rester 
av fågeln hittades av en slump i närheten av 
boet. Avslutningsvis kan sägas att vissa ansträng-
ningar att hitta ytterligare revirhävdande par i 
rapportområdet misslyckades.
 Under andra halvåret (21/9–31/12) uppgick 
antalet individdagar till 100, d v s en ordentlig 
uppryckning jämfört med året innan (=38) 
och 45 fler än genomsnittet för perioden 
2003−2011. Den kommunvisa fördelningen 
var: Enköping 64, Uppsala 11, Östhammar 7, 
Norrtälje 7, Heby 5, Tierp 4 och Knivsta 2.
 Kungsörn observeras sällan på insträck från 
öster över Ålands hav, men 1 ad och 1 juv pas-
serade Måssten, Singö 21/9 (Joakim & Rune 

Johansson). Avslutningsvis kan det nämnas 
att den adulta fågel, som årligen sedan vintern 
2006/2007 övervintrat på Kilbyslätten, Alunda, 
åter tillbringade vintern här (Mats Edholm, 
Brita Tibell). MT

Fiskgjuse   Pandion haliaetus 
Ringmärkningen av fiskgjuseungar fortsatte 
som vanligt i Roslagen. Fjolårets häcknings-
säsong var en av de sämre under perioden 
1980−2011 med många misslyckade häckning-
ar och ett för området relativt lågt genomsnitt 
för antalet ungar/lyckad häckning (=2). Antalet 
lyckade häckningar 2012 var lika många som 
föregående år, d v s tolv, och antalet misslyckade 
häckningar fyra. Därtill fanns det även detta 
år ovanligt många bon som inte var bebodda. 
Sammantaget ringmärktes 25 ungar i de bon 
som innehöll ungar, d v s 2,08 ungar/lyckad 
häckning. Detta är marginellt bättre än 2011, 
men ändå förhållandevis lågt för området. Tre 
bon innehöll vardera 1 unge, fem bon vardera 
2 ungar samt fyra bon vardera 3 ungar.
 De första gjusarna för året sågs i Båtfors-
området (Björn Wester, Bo Hallman) och 
över Ekoln 25/3 (Bengt Ottosson). Fram till 
23/9 rapporterades arten frekvent, dock mer 
sporadiskt under september. En eftersläntrare 
sågs vid Vendelsjön 8/10 (Patrick Fritzson). 
Oktoberfynd är ovanliga. I Artportalen finns 
endast 14 fynd från rapportområdet, som senast 
30/10 år 2004. MT

Tornfalk   Falco tinnunculus 
Summa fem övervintrare är två färre än 2011. 
Den negativa trenden fortsätter således, senast 
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ett så lågt antal noterades var 1996. Som mest 
har antalet övervintrare varit 29 ex, både 2001 
och 2009.
 Från sommarhalvåret rapporterades 27 med 
säkerhet häckande par, vilket är ett normalt 
antal. Ett försök att komma fram till hur många 
par som troligen/möjligen häckade, för övrigt 
en svår uppgift, slutar på 25 vilket är betydligt 
fler än vanligt. Den kommunvisa fördelningen av 
säkra samt troliga/möjliga häckningar stannar 
vid: Uppsala 8+10, Enköping 5+6, Heby 8+1, 
Östhammar 1+3, Norrtälje 0+3, Sala (del av) 
2+0, Knivsta 2+0, Tierp 1+1 och Älvkarleby 
0+1. MT

Aftonfalk   Falco vespertinus   [30; 143; 8]
Åtta fynd av lika många individer bokfördes 
under året, ett för rapportområdet gott antal: 1 
ad hona Lövstaslätten 4−8/5 (Bertil Schelander 
m fl), 1 ad hane Nyby, Björklinge 4/5 (Kenneth 
Pless), 1 2K+ hane Understen, Singö 5/5 (Fred-
rik Bondestam), 1 2K hane Östunaby, Östuna 
8/5 (Ulf Karlsson), 1 honfärgad Hånstaslätten, 
Lena 15/5 (Lasse Teveborg), 1 2K hane Svenska 
Högarna 9/7 (Mikael Åsberg, Fingal Gyllang, 

Jonas Jonsson), 1 hane Rimbo 24/7 (Roland 
Schölander) samt 1 2K hane Hjälstaviken 10/8 
(Patrik Brehmer). MT

Stenfalk   Falco columbarius 
Fem fynd omfattande fyra individer finns från 
januari−februari: 1 ex Laggaslätten 1/1 (Sebas-
tian Sundberg), 1 ex Knypplanvägen, Vendel 
14/1 (Lars-Erik Larsson), 1 ex Högstena, 
Fröslunda 19/1 (Robert Bünsow, Ulf Florman) 
samt 1 hane Gräsboslätten, Östhammar 22/1 
och 12/2 (Magnus Klingse, Dan Henriksson).
 Observationer som kan inordnas i kategorin 
vårflyttare (11/3−31/5) resulterade i summa 
140 individdagar vilket är fler än det dubbla 
genomsnittsantalet för åren 2004−2011. Från 
sommaren rapporteras fyra fynd vilket är ovan-
ligt många: 1 honfärgad Vendelsjön 3/6 (Anssi 
Laurila), 1 honfärgad Gottsunda 29/6 (David 
Van Der Spoel), 1 ex Björnberget, Hållnäs 3/7 
(Jan-Erik Wahlroos) och 1 ex Hjälstaviken 19/7 
(Lena Krogh, Ulf Nilsson m fl).
 Höstflyttningen (2/8−15/11) resulterade i 95 
individdagar vilket även det är något över ge-
nomsnittet för 2004−2011. Av dessa utgjordes 
33 av västflyttande individer vid kusten. Från 
december finns två fynd: 1 ex Hällby, Uppsala 
16/12 (Per-Anders Edin) samt 1 honfärgad 
Hesta torp, Gryta 30−31/12 (Martin Tjernberg 
m fl). MT

Lärkfalk   Falco subbuteo 
Årets första sågs vid Ängby, Knivsta 25/4 (Fred-
rik Friberg) och sist ut var 1 ex Hjälstaviken 
2/10 (Per-Anders Edin), d v s helt normala 
första- respektive sistadatum. Det totala antalet Stenfalk
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rapporter under året uppgick till 1 072, vilket är 
drygt 250 fler än 2011. Den positiva trenden 
vad gäller antalet rapporter kan möjligen tolkas 
som att populationen ökar. Även om andra 
faktorer kan spela in, så finns det i vilket fall 
som helst inga indikationer på att lärkfalken 
istället minskar.
 Avslutningsvis kan nämnas att så många som 
11 ex sågs samtidigt över Hjälstaviken både 13 
och 19/5 (Martin Tjernberg, Bengt Ottosson m 
fl). Det är det högsta antal som observerats vid 
ett och samma tillfälle under 2000-talet. MT

Pilgrimsfalk   Falco peregrinus   VU
Den övervintrande falken i Uppsala lämnade 
staden och sin sittplats på domkyrkan 29/3 
efter att ha tillbringat sin fjärde vinter i lärdoms-
staden. Därtill sågs en adult pilgrimsfalk vid tre 
tillfällen i slättbygderna i södra Uppland under 
januari: Vånsjöåsen, Torstuna 10/1, Fjärdhun-
draslätten 18/1 (Ulf Broberg) och Sjöö slott 
22/1 (Tommy Funke). Troligen var det den som 
observerades vid några tillfällen på slätterna 
mellan Holm och Nysätra i slutet av november 
och under december föregående år.
 Vårflyttningen pågick 17/3−30/5 och antalet 
individdagar uppgick till 60, d v s nästan en 
dubblering jämfört med 2011. Sommarfynd 
föreligger från perioden 5/6−23/7: 1 ex Lårsta-
viken 5/6 (Roland Sjölander), 1 ex Uppsala 
7/6 (Sten Ivarsson), 1 ex Lövstaslätten 13/6 
(Jan Wärnbäck), 1 ex Bäcklösa, Uppsala 20/6 
(Martin Tjernberg), 1 ex Uppsala slott 5/7 
(Severin Uebbing), 1 1K Hjälstaviken 15/7 
(Nina & Anita Janelm, Bodil Östman), 1 1K 
Ledskär 15/7 (Ulf Blom) och 1 ad 17/7 (Lars 

Gotborn) samt 1 1K Kvarngärdet, Uppsala 
23/7 (Mattias Nordlund). Fynden i och kring 
Uppsala 5/6–5/7 kan mycket väl vara en och 
samma översomrande individ.
 Sommarfynden tycks ha ökat under se-
nare tid. Fortfarande finns dock inga tydliga 
tecken på etablering i rapportområdet. Man 
kan dock fundera kring fynden av vardera en 
ungfågel vid Hjälstaviken respektive Ledskär 
15/7. Iakttagelser av årsfåglar så tidigt borde 
innebära häckning i närheten. I och för sig sågs 
en gammal fågel vid Ledskär 17/7, men skulle 
det ha varit häckning någonstans i närheten av 
Hjälstaviken eller Ledskär, borde det ha varit 
betydligt fler observationer av jagande gammal 
fågel vid dessa så fågelrika, därtill av skådare så 
välbesökta, lokaler.
 Under höstflyttningen (1/8−24/11) registre-
rades 135 individdagar. Det är 28 färre än året 
innan, men trots det ett bra resultat. Antalet 
individer som konstaterades på insträck över 
Ålands hav uppgick till 21, även det ett bra 
resultat. Man kan fundera över hur många som 
egentligen anländer till Uppland från Finland 
under en höst. Det måste givetvis vara betydligt 
fler än dessa 21 då bevakningen längs kusten 
måste betecknas som sporadisk.
 Domkyrkofalken anlände till Uppsala den 
1/10 för att påbörja sin femte övervintring och 
var på plats till åtminstone årets slut. Därtill 
finns ett decemberfynd från Fjärdhundraslätten 
30/12 (Ulf Broberg). MT

Vattenrall   Rallus aquaticus 
Ett vinterfynd finns från januari: 1 ex Träsket, 
Öregrund 22−26/1 (Lars Lundstedt). Den rall 
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som sedan hördes vid södra Vendelsjön 1/3 
(Sten Ivarsson), var troligen även den en över-
vintrare. Den som hördes när den sträckte över 
Rönnby, Östuna kvällen 21/3 (Bill Douhan) 
bedöms dock vara en flyttande individ.
 Under häckningssäsongen rapporterades 
totalt cirka 90 revirhävdande från 57 lokaler. 
Det är i nivå med resultatet för både 2010 och 
2011. Flest hördes i Hjälstaviken och Vendelsjön 
där antalet spelande bedömdes ha varit 14 res-
pektive 7. Ingen spelande vattenrall har hörts 
i Sörsjön, Tämnaren, vilket föranledde Ulrik 
Lötberg att rapportera att detta inte har hänt 
tidigare i modern tid.
 Årets sista rall grymtade i Hjälstaviken 
25/11 (Martin Tjernberg). MT

Småfläckig sumphöna   Porzana porzana   VU
Från perioden 24/4−27/7 rapporteras hela 73 
spelande på totalt 53 lokaler. Detta är det högsta 
antal som registrerats i rapportområdet, åtmins-
tone sedan 1972. Det tidigare rekordet var 45 
spelande år 1997. Flertalet lokaler hyste som 
vanligt någon enstaka individ, men det fanns 
de som hade fler än en. Flest, fyra spelande, 
rapporteras från både Hjälstaviken och Haglösa 
ängar, Film.
 Arten ses sällan i fält, men så skedde vid 
några tillfällen under sommaren dels vid 
Hjälstaviken fram t o m 24/8, dels vid Kärven 
20−21/8.
 Fördelningen på kommuner blev följande: 
Uppsala 25, Östhammar 19, Tierp 12, Enköping 
9, Norrtälje 5, Heby 2 och Knivsta 1. MT

Mindre sumphöna  Porzana parva  [33; 39; 2]
Två fynd 2011 följdes av ett även detta år: 1 
spelande (honlätet) Dalbyviken 8/6 (Jelmer 
Poelstra*, Weine Erlandsson). Detta var det 6:e 
fyndet i rapportområdet under 2000-talet.
  MT

Kornknarr   Crex crex   NT
Den första för året var inte en som hördes spela, 
utan en som stöttes i Hågadalen 14/5 (Bo 
Söderström). Därefter hördes ovanligt många 
spelande under sommaren fram t o m 4/8 då den 
sista för året registrerades, vid Nedre Lönsåker, 
Sparrsätra (Ingrid Åkerberg, Weine Erlandsson). 
Att summera alla spelande var inte en lätt upp-
gift, men resultatet blev hela 394 individer vilket 
är ett präktigt rekord! Det högsta antalet från 
tidigare år är 297 spelande 2008. Flest hördes på 
Gamla Bälingemossar med 15 ex (Thomas Pless 
m fl), 14 ex Marma skjutfält (Oskar & Tommy 
Löfgren) samt 11 ex Gräsboslätten, Östervåla 
(Magnus Klingse).
 Den kommunvisa fördelningen av alla spe-
lande var: Tierp 125, Uppsala 97, Östhammar 
49, Heby 49, Norrtälje 29, Enköping 22, Älv-
karleby 17, Sala (del av) 3, Knivsta 2 och Håbo 1.
  MT

Rörhöna   Gallinula chloropus 
Att inga fynd har rapporterats från årets in-
ledning innebär att den första iakttagelsen av 
arten för året var 1 ex Stadsparken, Uppsala 
26/3 (Oskar Jonsson). Under häckningssäsongen 
registrerades sedan totalt 41 par på 35 lokaler, d 
v s nästan exakt samma resultat som i fjol. Vid 
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beräkningen av antalet par betraktas, utöver 
sedda par, även observerade eller hörda enstaka 
individer i lämpliga vatten under häckningstid 
som etablerade par.
 Från december finns avslutningsvis ett vinter-
fynd: 1 ex Ekebydammen, Uppsala 4/12 (Calle 
Lönnberg). MT

Sothöna   Fulica atra 
Under årets två första månader fanns sothöns 
på ett flertal lokaler. Som mest sågs 25 ex 
Kalmarsand, Bålsta den 8 och 16/1 (Anders 
Eriksson) samt vardera 3 ex i Kapellskär 17/2 
(Raoul Wexius m fl), i Norrtälje 21 och 26/1 
(Bo Granberg m fl) samt i Herräng, Häverö 
23/1 (Rolf Vestberg). Detta kan jämföras med 
en enda observation i rapportområdet under 
motsvarande månader året innan.
 Trots fler vinterfynd 2012 fanns sedan inga 
som helst indikationer på att arten skulle ha 
hämtat sig efter den nedgång i beståndet som 
blev följden av de stränga vintrarna 2009−2011. 
Från april finns endast en ansamling av format 
(≥ 50), nämligen 100−200 ex i Hjälstaviken 
(Ingemar Johansson m fl). Det var klent med 
större ansamlingar även under eftersommaren och 
hösten. Flest inräknades i Klardammen, Dan-
nemora med 123 ex 3/9 (Curt Johnsson) och 
cirka 100 ex Ledskär 24/9 (Mats Edholm).
  MT

Trana   Grus grus 
De första tranorna för året, 8 ex, sågs vid Väst-
lands kyrka 9/3 (Inger Lindgren), tio dagar 
tidigare jämfört med fjolåret. Nya tranor fyllde 

snabbt på och ett par ganska höga sträcksummor 
kan nämnas från april: 290 ex Lårstaviken 2/4 
(Thomas Johansson) och 370 ex Stenhagen, 
Uppsala 15/4 (Åke Berg).
 De tre främsta uppehållsplatserna för ras-
tande tranor under perioden april−oktober var 
som vanligt Hjälstaviken, Ledskärsområdet och 
Vendelsjön. Det maximala antalet rastande 
under respektive månad som rapporterats från 
dessa var som följer: vid Hjälstaviken maj 430, 
juni 450, juli 500, augusti 3 850, september 
4 315 och oktober 3 625; i Ledskärsområdet 
april 660, maj 700, juni 140, juli 320, augusti 
400 och september 550 samt vid Vendelsjön 
april 250 och september 300.
 Andra ansamlingar av format som har rap-
porterats är 1 200 ex Åbylund, Tämnaren och 

TRANA Grus grus. FOTO: ROINE KARLSSON
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1 800 ex Lindsbro herrgård, Tämnaren 16/9 
(Kjell-Arne Larsson) samt 1 680 ex Tierpslät-
ten 23/9 (Lars Bern). I Gimo damm övernattade 
som vanligt ett stort antal under hösten, detta år 
som mest 2 100 ex 16/9−2/10 (Wilhelm Die-
trichson). De högsta sträcksummorna denna höst, 
båda från 24/9, var 1 480 ex Åhl, Skattmansöå-
dalen (Bengt Ottosson) och 1 725 ex Stenha-
gen, Uppsala (Åke Berg). Avslutningsvis kan den 
sista tranan för året nämnas, 1 1K Hjälstaviken 
1/11 (Pekka Westin, Anders Helander). MT

Strandskata   Haematopus ostralegus 
Fynden i inlandet under häckningstid var färre 
än normalt och finns endast från tre lokaler:  
1 ex Ekoln (mellan Krusenberg och Kungs-
hamn) 8−30/4 (Hans Nissen), 1 ex Länna 
kyrksjö, Länna 9/5 (Tomas Viktor) och 1 ex 
Stora Lindholmen, Norra Björkfjärden 27/5 
(Martin & Vilhelm Amcoff). JS

Skärfläcka   Recurvirostra avosetta 
Två fynd föreligger: 1 ex Ledskär 28−29/4 (*To-
mas Carlberg, Jonas Nordin m fl) samt 1 ex 
Harudden, Kallrigafjärden 6/7 (Leif & Kersti 
Östman).
 Under åren 1997−2006 var arten en årlig 
gäst i rapportområdet, men årets två var de 
första på sex år. Arten ses företrädesvis under 
april−maj. Årets julifynd var det första hittills.
  JS

Större strandpipare   Charadrius hiaticula 
Från häckningstid föreligger två fynd från lo-
kaler i inlandet som pekar på häckning: 1 ex 
Jägarmossen, Rimbo (häckning här i fjol) 20/5 
(Eskil & Fredrik Friberg) och 1 varnande ex vid 
grustag Malmby, Husby-Sjuhundra 5/7 (Mats 
Gothnier).
 Arten häckar sannolikt årligen i rapport-
områdets inland, men det rör sig om ett fåtal 
par i sterila och vegetationsfattiga miljöer, t ex 
grustäkter.
 Årets högsta antal rastande som rapporterats 
är 193 ex Ledskär 5/8 (Kalle Brinell). JS

Svartbent strandpipare   Charadrius alexandri-
nus   [0; 3; 1]   RE
Ett fynd även detta år: 1 2K hane Hjälstaviken 

1−4/8 (*Ragnar Hall). Fyndet är det femte för 
rapportområdet. JS

Fjällpipare   Charadrius morinellus 
Från vårpassagen har rapporter inkommit från 
åtta lokaler under perioden 10−20/5: på Lövs-
taslätten 21 ex 10/5, 29 ex 11/5, 1 ex 13/5, 4 
ex 15−16/5, 7 ex 17/5, 4 ex 18/5 och 1 hona 
19/5 (Anita Janelm m fl); 3 ex Landsberga 
10−11/5 (Martin Tjernberg m fl), 7 ex Gästre, 
Fjärdhundraslätten 10−11/5 (Martin Tjernberg 
m fl), 4 ex Yttergran 11/5 (Bo Runesson, Karin 
Callmer), som mest 11 ex Fyrisvall, Ärentuna 
11−12/5 (Mats Wilhelm m fl), som mest 4 ex 
Vendelsjön 12/5 (Anssi Laurila m fl), 10 ex 
Buddbo, Ärentuna 18/5 (gm Mats Wilhelm) 
samt 11 ex Skörkulla, Bälinge 20/5 (Pekka 
Westin).
 Som vanligt var det under några få dagar 
kring mitten av maj som det fanns fjällpipare 
rastande i rapportområdet och det var, även det 
som vanligt, på större öppna arealer i jordbruks-
landskapet som de påträffades.
 Även från detta år finns höstfynd, två till an-
talet, rapporterade: 1 ex sträckande Björn 30/8 
(Jelmer Poelstra) och 1 1K mot SV Understen, 
Singö 20/9 (Fredrik Bondestam). JS

Ljungpipare   Pluvialis apricaria 
Från våren finns rapporter om större ansamlingar 
(≥ 500) på tre lokaler: 700 Bergby, Vendelsjön 
30/4 (Martin Amcoff m fl), 500 ex Stavby 3/5 
(Tony Henricsson) och 600 ex Hånstaslätten 
6/5 (Petter Haldén). Årets sista ljungpipare, 
165 ex, rastade vid F16, Uppsala 18/11 (Pekka 
Westin). JS

Kustpipare   Pluvialis squatarola 
Fyra fynd från vårflyttningen har rapporterats, 
därav en flock innehållande cirka 50 ex mot NO 
Långskär, Söderarm 27/5 (Magnus Liljefors). 
En ovanligt stor flock, särskilt för att vara på 
våren, då det vanligtvis rör sig om någon enstaka 
individ som ses. Den första iakttagelsen som 
kan härledas till höstflyttningen noterades 2/7 
och som mest registrerades sedan 58 ex mot SV 
Örsten, Singö 8/8 (Fredrik Bondestam). JS
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Tofsvipa   Vanellus vanellus 
Det högsta antal som rapporterats är cirka 3 000 
ex Hjälstaviken 9/8 (Pekka Westin). Det var 
förhållandevis många tofsvipor kvar ända in 
i slutet av november och den sista flock som 
noterades var 83 ex Fjärdhundraslätten 29/11 
(Kalle Källebrink, Eva Johansson). JS

Kolymasnäppa   Calidris tenuirostris   [0; 0; 1]
En äldre fågel i sommardräkt rastade i Hjäl-
staviken 18/6 (*Kermith Illerbrand, *Tom 
Sandström m fl). Den lämnade lokalen och 
sträckte vidare under kvällen. Sannolikt var det 
samma individ som två dagar senare dök upp 
på Visingsö i Småland. Första fyndet för Uppland 
och det andra för landet. JS

Kustsnäppa   Calidris canutus 
Två vårfynd finns från andra halvan av maj: 1 
ad Torskär, Söderarm 15−16/5 (Bo Granberg) 
och 2 ex Ledskär 28/5 (Staffan Lindén). Den 
första noteringen från återsträcket mot söder 
gjordes redan i slutet av juni då en flock med 
39 ex sträckte förbi Skörbyhöjden, Bålsta på 
månadens sista dag (Petter Andersson). I öv-
rigt finns höstfynd rapporterade från perioden 
3/7−22/9 med de högsta antalen rastande i 
Björns skärgård i månadsskiftet juli/augusti, 
som mest 130 ex 3/8 (Lennart Söderlund m fl). 
  JS

Sandlöpare   Calidris alba 
Vårfynd är ovanliga men det finns ett från detta 
år, 1 ex Vendelsjön 12/5 (Bosse Danielsson m 
fl). Iakttagelsen utmärker sig även genom att 
vara tidig och vara från inlandet. Från återsträck-
et mot söder finns noteringar från juli−september 
med följande antal individdagar/månad: juli 
130, augusti 306 och september 36. Det största 
antalet var 98 ex i Björns skärgård 30/7 (Lennart 
Söderlund). JS

Småsnäppa   Calidris minuta 
Efter ett år utan vårfynd finns två från 2012: 
1 ex Ledskär 24/5 (Yngve Meijer) och 1 ex 
Hjälstaviken 26−27/5 (Tomas Carlberg m fl). 
Rapporter från höstflyttningen finns från pe-
rioden 7/7−7/10, som mest 34 ex Ledskär 3/9 
(Kalle Brinell). JS

Tuvsnäppa   Calidris melanotos   [1; 26; 1]
Efter två år utan iakttagelser finns ånyo ett 
fynd från rapportområdet, 1 ex Ledskär 7−8/8 
(*Kalle Brinell m fl). Det första fyndet för Upp-
land gjordes vid Hjälstaviken redan 1962. JS

Spovsnäppa   Calidris ferruginea 
Det finns två vårfynd även av denna art, båda 
från välkända vadarlokaler: 1 ex Ledskär 11/5 
(Ulf Blom) och 1 ex Hjälstaviken 26/5 (Jonas 
Nordin m fl). Rapporteringen från höstflyttning-
en (3/7−13/9) var av normal omfattning med 
som mest 20 ex Ledskär 1/8 (Kalle Brinell).
  JS

Skärsnäppa   Calidris maritima 
Skärsnäppa ses förvånansvärt sällan längs 
Upplandskusten, men vid besök i ytterskärgår-
den vintertid kan man få kontakt med flockar 
som sannolikt finns där så länge det är isfritt. 
Exempel på sådana flockar från 2012 är 22 
ex Gillöga 7/1 (Mats Gothnier m fl) och 35 
ex Skars skärgård 18/3 (Anders Haglund, Bo 
Hallman). Summan av antalet individdagar 
under året blir 128 och fördelade på månader 
enligt följande: januari 22, februari 3, mars 35, 
september 4 samt oktober 64. JS

Kärrsnäppa   Calidris alpina 
Antalet vårfynd var något fler än normalt. Det 
första var 2 ex Vendelsjön 6/5 (Bernt Thorssell 
m fl). I samband med ostadigt väder i slutet 
av maj noterades bl a så många som 50 ex vid 
Hjälstaviken 27/5 (Anders Sennmalm m fl). I 
övrigt kan nämnas en spännande iakttagelse av 
en varnande kärrsnäppa vid Skaten, Gräsö 18/5 
(Ulf Eriksson). Det finns dock inga andra iakt-
tagelser rapporterade som indikerar eventuell 
häckning i området och en sådan är inte heller 
trolig. JS

Styltsnäppa   Calidris himantopus   [0; 0; 1]
Ett överraskande fynd var den styltsnäppa 
som upptäcktes av Wilhelm Dietrichson vid 
Kogrundet, Hargsviken 21/4 och som fanns 
kvar t o m 24/4. Det är det första fyndet av 
denna nordamerikanska vadare i Uppland och 
det fjärde för landet som helhet. JS
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Myrsnäppa   Limicola falcinellus 
Antalet rapporterade myrsnäppor från vår-
sträcket var större än normalt, medan förekom-
sten under återsträcket istället var sämre än 
brukligt. Den största ansamlingen under våren 
var 20 ex Vendelsjön 30/5 (Kenneth Pless m fl). 
Antalet individdagar fördelade på månader var: 
maj 101, juni 57, juli 9, augusti 1 och september 
1, d v s totalt 169. JS

Dvärgbeckasin   Lymnocryptes minimus 
Vårfynd föreligger från perioden 30/3−6/5 och 
fynd från hösten har rapporterats från perioden 
30/8−19/11. Den sista iakttagelsen för året var 
2 ex Hjälstaviken 19/11 (Pekka Westin). Inte 
heller detta år har det registrerats några obser-
vationer under vintern. JS

Enkelbeckasin   Gallinago gallinago 
Den enkelbeckasin som sågs vid Botaniska träd-
gården, Uppsala 1/3 (Dag Eriksson) var troligen 
en övervintrare, men det kan kanske inte ute-
slutas att det var ett tidigt vårfynd. Något som 
talar för det förra, är att nästa fynd gjordes först 
16/3, 1 ex Hjälstaviken (Pekka Westin m fl). 
  jS

Dubbelbeckasin   Gallinago media   NT
Från vårsträcket rapporteras minst 12 spelande 
individer fördelade på fem lokaler 1−13/5: som 
mest 5 ex Hjälstaviken, 1 ex Vendelsjön, 1 ex 
Brosjön (Roslags-Bro), som mest 3 ex Kungs-
ängen (Uppsala) samt 2 ex Dalbyviken. Årets 
resultat är något bättre jämfört med 2011, men 
i ett längre tidsperspektiv ett ganska normalt 
antal. Utöver de spelande fåglarna finns två 
iakttagelser av rastande fåglar, vardera 1 ex 
Rimbo reningsverk 30/4 och Kundbysjön 8/5 
(Roland Sjölander).
 Endast en iakttagelse finns i samband med  
höstflyttningen: 1 ex Tyvskär, Söderarm 23/9 
(Björn Andersson). JS

Morkulla   Scolopax rusticola 
Fyra vinterfynd föreligger från årets två inle-
dande månader: 1 ex Gisslingö, Rådmansö/Vätö 
20/1 (Åke Lindelöw), 1 ex Herräng, Häverö 
23/1 (Rolf Vestberg), 1 ex Gräsö 7/2 (Åke 
Karlsén) och 1 ex Hummelfjärden, Öregrund 
7/2 (Lars Lundstedt). Därtill finns ytterligare 
två vinterfynd, från december: 1 ex Gnistaron-
dellen, Uppsala 9/12 (Mikael Malmaeus) och 
1 ex Havsskogen, Väddö 24/12 (Ronny Carls-

ENKELBECKASIN Gallinago gallinago. FOIO: PER MÅNSSON
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son). Totalt sex vinterfynd, vilket är ovanligt 
många. JS

Rödspov   Limosa limosa   CR
Från våren föreligger fem fynd av totalt sex 
individer: 1 ex hörd Ekeby, Uppsala 9/4 (Kjell 
Stålberg), 1 ex Karlholmsviken 21/4 (Jelmer 
Poelstra), 2 ad Vendelsjön 27/4−12/5 (Johan 
Södercrantz, Per Andersson m fl), 1 ex Hosjön 
11−12/5 (Tomas Kjelsson m fl) och 1 ex hörd 
Gränby backe, Vaksala 18/5 (Nils-Olof Jerling). 
Endast en iakttagelse finns från det andra halv-
året: 1 ex Ledskär 18/7 (Fredrik Meurling).
 Sammanfattningsvis ett förhållandevis 
magert uppträdande. Intressanta är dock de 
två (par?) som fanns vid Vendelsjön i drygt två 
veckor under våren. JS

Rödspov, rasen islandica   Limosa limosa 
islandica 
Två fynd finns från hösten; 1 1K Hjälstaviken 
17−24/9 (Yngve Hareland m fl) och 2 1K 
Vendelsjön 21/9−3/10 (Anders Arnell m fl). JS

Svartsnäppa   Tringa erythropus 
Årets största ansamling kan vara värd att nämna, 
200 ex Hjälstaviken 18/6 (Pekka Westin m 
fl).  JS

Rödbena   Tringa totanus 
Säkerställda häckningar i inlandet har rapporte-
rats från fyra lokaler: 1 par Tegelsmora kyrksjö 
(Anssi Laurila m fl), 2 par Vendelsjön (Anssi 
Laurila m fl), 1 par Kärven (Tomas Kjelsson 
m fl) samt minst 3 par Hjälstaviken (Pekka 
Westin m fl). Därtill har troliga häckningar 
noterats på två lokaler: 1 par viltvatten vid 
Segersta, Övergran (Martin Tjernberg) och 1 
par Kåtorp, Häverö (Magnus Bladlund). Även 
om rapporteringen inte berättar hela sanningen 
om denna sparsamt förekommande häckfågel i 
inlandet, får årets rapportering ändå anses som 
tämligen anständig. JS

Skogssnäppa   Tringa ochropus 
Årets första registrerades vid Rosendal, Ramsta 
redan 17/3 (Åke Berg), klart tidigare än nor-
malt. JS

Dammsnäppa   Tringa stagnatilis   [0; H+57; 1]
Efter ett år helt utan fynd av denna art, finns ett 
från 2012: 1 ex vid Funbosjön 26−27/4 (*Tobias 
Hammarberg, Johan Södercrantz m fl). JS

Grönbena   Tringa glareola 
Häckar sparsamt/sällsynt på myrar i rapportom-
rådets norra del. Myrar är en av fågelintresserade 
sällan besökt biotop under häckningstid och 
rapporteringen kan därför inte anses represen-
tera den verkliga förekomsten (se inventeringen 
2009). Från 2012 finns två rapporter, båda från 
Florarna, som berättar om troliga häckningar: 
1 ex varnande Risö trusk 25/5 (Mats Edholm, 
Brita Tibell) och 2−3 par Fillsartrusket 6/6 
(Peter Schmidt). JS

Roskarl   Arenaria interpres   VU
Fynd i inlandet är inte så vanliga. Från våren 
finns två registrerade: 2 ex Vendelsjön 11/5 
(Christina Holmberg) och 1 ex samma lokal 
21/5 (Jörgen Sjöström).
 Relativt många rapporter om säkra/tro-
liga/möjliga häckningar har inkommit och en 
sammanställning av dessa ger följande antal 
bedömda revir, totalt 62, i respektive kom-
mun: Älvkarleby 1, Tierp 32, Östhammar 9 
och Norrtälje 20. Givetvis finns det många fler, 
men rapporteringen är bristfällig av denna i den 
yttre skärgården häckande art.
 Ytterligare fem inlandsfynd finns från åter-
flyttningen mot söder: vid Hjälstaviken 1 ex 11/7 
(Nils Forsselius), 2 1K 19/8 (Martin Tjernberg 
m fl) och 1 1K 21/8 (Pekka Westin m fl) samt 
vid Vendelsjön 1 ex 16/7 (Per-Erik Holmlund) 
och 1 ex 18/7 (Bernt Thorssell). JS

Smalnäbbad simsnäppa   Phalaropus lobatus 
Antalet individdagar under året blev 79 och 
dessa fördelade på månader blir som följer: maj 
2, juni 72, augusti 4 och september 1. Flest sågs 
vid Ledskär 3/6 där 13 ex inräknades (Mats 
Edholm m fl). JS

Brednäbbad simsnäppa   Phalaropus fulicarius   
[0; 12; 1]
Ett fynd även detta år och som i fjol gjordes det i 
Björns skärgård där en adult individ sågs 21 och 
23/8 (Lennart Söderlund). Är det långsökt att 
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spekulera över om det möjligen var samma fågel 
som gjorde ett återbesök i samma område? JS

Bredstjärtad labb   Stercorarius pomarinus 
Vårfynd är ovanliga, men det finns ett även 
från detta år, 1 ex mot N Understen, Singö 
19/5 (Henrik Bondestam). Från hösten har elva 
individer rapporterats från perioden 27/9−5/11: 
1 1K mot V Fågelsundet 27/9 (Lennart Sö-
derlund), 1 1K mot S Söderarm 30/9 (Johan 
Södercrantz m fl), 1 1K mot S (Robert Bünsow 
m fl) och 1 4K+ mot S Björn 6/10 (Annika 
Rastén m fl), vid Fågelsundet 2 1K rastande 
6/10, 1 1K 12/10 (Lennart Söderlund) och 1 
ad 14/10 (Barbro & Ingo Leibiger), 2 1K Björn 
20/10 (Ulrik Lötberg m fl) samt 1 ex mot S 
Simpnäs 5/11 (Niklas Hjort).
 Årets uppträdande är helt i linje, både vad 
gäller antalet fynd och lokaler där de har note-
rats, med tidigare år. RH

Kustlabb   Stercorarius parasiticus 
Först på plats detta år var 1 ex Simpnäs 8/4 
(Niklas Hjort), men redan dagen därpå sågs 1 
ex även vid Skatudden (Bengt Säfström). Från 
vårflyttningen kan i övrigt två lite större antal 
på sträck nämnas: 10 sträckande ex Rödhäll, 
Hållnäs 13/5 (Bosse Danielsson) och 10 ex mot 
NO Karskär, Söderarm samma dag (Magnus Lil-
jefors m fl). Från våren finns även en iakttagelse 
från inlandet rapporterad: 1 ad Skarholmen, 
Uppsala 14/5 (Björn Svensson).

 Sammantaget har 46 möjliga/troliga/säkra 
häckningar noterats och fördelade på kommuner 
blir det som följer: Älvkarleby 1 par, Tierp 13 
par, Östhammar 7 par och Norrtälje cirka 25 
par. Årets resultat är i nivå med föregående år 
och givetvis finns det, som då, betydligt fler 
häckande par i rapportområdet som inte har 
registrerats. Vad gäller häckningsresultat vet vi 
inte mer än det som Ulrik Lötberg har rapporte-
rat från Björns skärgård. Här var resultatet uselt 
2012, endast en av tolv häckningar lyckades.
 Från eftersommaren och hösten har inga riktigt 
stora antal rapporterats, men följande tvåsiffriga 
antal kan ändå vara värda att publicera: 11 ex 
Björn 3/8 (Ulrik Lötberg), 10 ex Fågelsundet 
6/8 (Kalle Brinell) samt 11 ex mot S Simpnäs 
23/9 (Niklas Hjort). Även två inlandsobsar 
finns från hösten: 1 ex mot SV Väsby, Stavby 
19/8 (Mats Edholm) och 1 ex Hjälstaviken 
27/8 (Pekka Westin, Tom Sandström). Avslut-
ningsvis finns det två observationer från oktober 
att nämna: 1 2K+ mot V Björn 10/10 (Raoul 
Wexius m fl) och 1 ex förbiflygande Skatudden 
31/10 (Jesper Norrby). RH

 
Fjällabb   Stercorarius longicaudus   [?; 96; 1]
1 1K rastande Söderarm 25/8 (Magnus Liljefors, 
Björn Andersson) och 1 1K mot V Skatudden 
10/9 (Mats Edholm). Rapporter har inkommit 
och fynden är godkända för publicering. 

Ytterligare en observation har rappor-
terats, men då rrk-rapport saknas, kan 
den inte godkännas. Arten ses i stort 
sett årligen i rapportområdet, men 
normalt inte mycket mer än så. RH

Dvärgmås   Hydrocoloeus minutus 
Årets första, ett rent vinterfynd, sågs vid 

Rönnskärs udde 28/1 (Bill Douhan, Yngve 
Hareland). Det dröjde sedan till vårflyttningen 
innan nästa iakttagelse gjordes: 3 ex Hjälstavi-
ken 12/4 (Martin Tjernberg). En vecka senare 
bokfördes nästa iakttagelse, 1 ad Dalbyviken 
19/4 (Niclas Backström), men sedan blev det 
allt vanligare med observationer av arten i rap-
portområdet. Redan den 29/4 inräknades 60 ad 
vid Hjälstaviken (Magnus Liljefors) och som 

KUSTLABB Stercorarius parasiticus. FOTO: ROINE KARLSSON
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mest noterades här 81 ex 3/5 (Pekka Westin).
 Säkra häckningsuppgifter har inkommit 
från endast två lokaler. I Hjälstaviken sågs ett 
ruvande par i den östra skrattmåskolonin (Ulf 
Gärdenfors, Pekka Westin), men det finns inga 
rapporter som säger något om en eventuell 
lyckad häckning. Mycket talar för att den 
misslyckades. Det kan tyckas märkligt att inte 
fler dvärgmåsar fattar tycke för Hjälstaviken 
som häckningsplats. Trots många besökande i 
främst början av maj, drog dessa snart vidare 
för att finna lyckan på andra håll.
 I södra Vendelsjön gick det, som föregående 
år, avsevärt mycket bättre. Här sågs som mest 
86 ad 18/5 (Curt Johnsson) och många av dessa 
skred av allt att döma till häckning. Som mest 
rapporterades 36 ruvande 3/6 (Anssi Laurila) 
och åtminstone 40 ruvande 6/6 (Kalle Brinell). 
Det högsta antalet flygga ungar som har rap-
porterats är 16 ex 4/7 (Kenneth Pless) vilket 
indikerar att häckningsresultatet inte blev så 
bra, t o m något sämre än 2011.
 Föregående år bokfördes häckning i Kärven 
(2 par), men ingen sådan har rapporterats häri-
från 2012. Inga häckningsuppgifter har heller 
inkommit från andra tidigare häckningslokaler 
som Tämnaren eller Tegelsmora kyrksjö. På den 
senare lokalen sågs dock som mest 12 ad 6/6 

(Ragnar Hall), vilket kan betyda att häckningar 
i framtiden inte är uteslutet.
 Det finns några uppgifter om stora antal (≥ 
50) rastande eller sträckande under sensommaren 
och hösten, alla från augusti: 62 1K Karlholm-
sviken 10/8 (Göran Möllebo), 50 1K rastande 
Rödhäll, Hållnäs 11/8 (Ulf Gärdenfors) och 60 
1K mot SV 12/8 (David Hammarberg m fl), 
155 1K Björns skärgård 13/8 (Ulrik Lötberg, 
Lennart Söderlund) samt 70 1K Björns skärgård 
18/8 (Ulrik Lötberg m fl).
 Från senhösten finns inga som helst rappor-
ter om lite större antal på sträck. Som mest sågs 
under oktober mycket blygsamma 4 ex mot S 
Svenska Högarna 1/10 (Bill Douhan) och 8 ex 
mot N Söderarm 12/10 (Magnus Liljefors, Mi-
kael Tydén). Avslutningsvis finns ett vinterfynd 
även från december: 1 ex vid Rönnskärs udde 
och Sennebyhaken 16/12 (Bo Granberg). RH

Skrattmås   Chroicocephalus ridibundus 
I samband med vårflyttningen inräknades kring 
mitten av april stora antal (≥ 2 000) rastande 
eller sträckande enligt följande: cirka 2 100 ex 
Lårstaviken 11/4 (Thomas Johansson), minst 
5 000 ex mot NO Skedviken, Fasterna 15/4 (Bill 
Douhan), cirka 3 000 ex Skarholmen, Uppsala 
16/4 (Owe Rosengren, Björn Svensson), som KUSTLABB Stercorarius parasiticus. FOTO: ROINE KARLSSON

DVÄRGMÅS Hydrocoloeus minutus. FOTO: ULF FRANZÉN 
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mest cirka 15 000 ex Böksta, Balingsta 14−18/4 
(Thomas Johansson m fl) samt cirka 4 000 ex 
Hjälstaviken 24/4 (Pekka Westin).
 Häckningsuppgifter har inkommit från ett 
40-tal lokaler, flertalet belägna vid kusten. De 
allra största kolonierna fanns dock som vanligt 
i insjöar. Kolonier innehållande minst 50 par har 
rapporterats från följande lokaler i inlandet: 
i Tämnaren cirka 3  000 par i Sörsjön (Ulrik 
Lötberg) och cirka 250 par Vidskär (Lars Gus-
tavsson): cirka 1 850 par Vendelsjön (Martin 
Tjernberg), cirka 2 000 par Hjälstaviken (Pekka 
Westin m fl), cirka 250 par Kärven (Tomas 
Kjelsson), cirka 250 par Trunsta träsk, Knivsta 
(Marcus Eriksson), cirka 130 par Blackan, Ekoln 
(Pekka Westin) och cirka 75 par Husbydam-
marna (Ragnar Hall).
 Från kusten kan följande häckningsuppgifter 
berättas: cirka 1 200 par Björns skärgård och 
634 par Lövstabukten (Ulrik Lötberg m fl) samt 
cirka 50 par Granö, Arholma (Eskil Friberg).
 I de fall där uppgifter om häckningsresultat 
har lämnats tycks det över lag ha varit en lyckad 
säsong med många ungar i kolonierna. Som 
vanligt finns det några vinterfynd noterade såväl 
under årets början som i december. RH

Fiskmås   Larus canus 
Stora ansamlingar (≥ 250) har rapporterats från 
några lokaler under perioden mitten av april till 
mitten av maj: cirka 1 000 ex mot NO Skedvi-
ken 15/4 (Bill Douhan), cirka 500 ex rastande 
Gimo, Skäfthammar 22/4 (Zacke Svensson m 
fl), cirka 500 ex rastande Stavby 23/4 (Anders 
Arnell), cirka 250 ex mot N Vendelsjön 23/4 
(Johan Södercrantz m fl), cirka 400 ex rastande 
Tomtasjön, Knivsta 4/5 (Eskil & Fredrik Friberg) 
samt cirka 400 ex rastande Ledskär 16/5 (Ulrik 
Lötberg, Jelmer Poelstra).
 Från häckningstid har följande uppgifter 
om stora antal häckande inkommit från Lövsta-
bukten och Björns skärgård där sammantaget 
484 respektive 493 par inräknades (Ulrik Löt-
berg).
 Två noteringar om stora antal har inkom-
mit även från hösten: minst 3 500 ex rastande 
Svenska Högarna 30/9 (Anders Eriksson m fl) 
och cirka 2 450 ex mot S Örsten, Singö 27/11 
(Fredrik Bondestam). Stora antal rastande 

under hösten är ett nytt fenomen vid Svenska 
Högarna och kan kanske vara en följd av att 
fiskmåsarna har lärt sig att ta födan från alfåglar 
när de kommer upp till ytan (Bill Douhan).
 Avslutningsvis kan berättas att flockar av 
fiskmås dröjde sig kvar på slätterna mellan 
Örsundsbro och Fjärdhundra till slutet av no-
vember, som mest sågs cirka 340 ex rasta vid 
”Två lador” på Fjärdhundraslätten 22/11 (Kalle 
Källebrink). RH

Silltrut   Larus fuscus   NT
Häckningsuppgifter har inkommit från kusten 
enligt följande: summa 155 par i Björns skärgård 
och totalt 11 par i Lövstabukten (Ulrik Lötberg 
m fl). Från Gräsö skärgård har inga uppgifter 
kommit in, men i Singö skärgård har summa 28 
par inräknats. Därtill har ett 20-tal häckande 
par rapporterats från andra delar av kusten 
och skärgården i Norrtälje kommun. Samman-
fattningsvis kan sägas att rapporteringen från 
kusten och skärgården detta år var, bortsett från 
längst i norr, än sämre än normalt. Föregående 
år rapporterades ett häckande par från ön Våm-
ben, Grönsö i Mälaren och detta år noterades 
här två häckande par (Patrik Rhönnstad).
 Från sensommaren rapporteras 370 ex i 
Björns skärgård, därav cirka 80 årsungar (Ulrik 
Lötberg, Lennart Söderlund) vilket indikerar 
ett hyfsat häckningsresultat för 2012. RH

Gråtrut   Larus argentatus   NT
I början av januari sågs stora antal gråtrutar på 
flera platser kring Uppsala, men även vid Kal-
marsand, Bålsta. Varför dessa ibland fyrsiffriga 
antal uppehöll sig i inlandet vid denna årstid 
är oklart, men några var sannolikt ansamlingar 
i anslutning till avfallsanläggningar (Kalmarsand 
och Hovgårdstippen) eller på väg till eller från 
dessa.
 Från häckningstid har det inkommit några 
uppgifter om beståndsstorlekar som bygger 
på inventeringsinsatser: 234 häckande par i 
Lövstabukten och 197 par i Björns skärgård 
(Ulrik Lötberg m fl). Jämfört med föregående 
år innebär detta klart lägre antal (396 respektive 
275 par 2011). RH
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Havstrut   Larus marinus 
Det finns flera rapporter som berättar om 
förhållandevis stora antal havstrutar vid Kal-
marsand under första halvan av januari; cirka 
40 ex den 2 och 8/1, ökande till som mest 70 
ex 16/1 (Anders Eriksson m fl).
 I Björns skärgård registrerades 27 häckande 
par (16 par 2011) och 28 par på öar i Lövsta-
bukten (Ulrik Lötberg m fl). RH

Tretåig mås   Rissa tridactyla   [>18; >431; 
37]   EN
Följande noteringar har inkommit från augusti 
till början av november: vid Simpnäs 1 1K mot 
S 9/8, 1 1K mot S 23/9 samt 3 ad + 26 1K mot 
S 5/11 (Niklas Hjort), 1 1K Söderarm 23/9 
(Magnus Liljefors m fl), 2 ad mot S Måssten 
26/9 (Fredrik Bondestam), 1 1K mot S Skatud-
den 26/10 (Mathias Andersson), 1 1K mot S 
Nothamn, Väddö 2/11 (Ronny Carlsson) samt 1 
1K rastande Laggaslätten 10/11 (Jan Wärnbäck, 
Petter Haldén).
 Antalet fynd är flera än föregående år och 
antalet individer betydligt större än normalt. 
Särskilt anmärkningsvärt är att så många som 
29 sågs passera förbi Simpnäs 5/11. Tidpunk-
ten är i och för sig den rätta för att se arten i 
Uppland, men antalet anmärkningsvärt stort. 
Även iakttagelsen av en årsunge redan 9/8 är 
märkligt tidig, likaså är den rastande ungfågeln 
i inlandet, på Laggaslätten, att anse som klart 
udda. RH

Skräntärna   Hydroprogne caspia   VU
Först ut detta år var 1 ex mot N Simpnäs 6/4 
(Niklas Hjort), men sedan följde flera observa-
tioner längs kusten under de närmast följande 
dagarna. Redan 11/4 rastade 16 ex i Kallriga-
fjärden (Mats Edholm, Brita Tibell). Betydligt 
större antal rapporterades från Karlholmsviken 
i slutet av april och under första halvan av maj, 
som mest inräknades 65 ex 29/4 (Ragnar Hall 
m fl) och 62 ex 5/5 (Ulrik Lötberg, Jelmer 
Poelstra).
 Häckningsuppgifter har inkommit från re-
lativt många lokaler och de kan sammanfattas 
kommunvis enligt följande. Tierp: 80 häckande 
par i Björns skärgård och glädjande är att häck-
ningsutfallet rapporteras som ”lyckat” (Ulrik 

Lötberg m fl). Östhammar: 2–3 par fördelade 
två tre öar. Tyvärr blev det ingen etablering av 
en ny koloni på Hundbådan i Öregrundsgrepen 
efter fjolårets misslyckade försök av åtminstone 
20 par. Norrtälje: Totalt 23 par fördelade på 
15 lokaler (Roland Staav m fl). Utöver nio 
häckande par i kolonin på Tisslan, Svartlöga 
var resterande 14 par solitärer fördelade på 
respektive ö.
 Från augusti kan ett stort antal från inlandet 
nämnas, nämligen 25 ex i Tämnaren 5/8 (David 
Hammarberg, Johan Södercrantz). Arten ses 
mer eller mindre regelbundet i våra sjöar under 
sensommaren, men 25 ex är ovanligt många för 
inlandet. Den sista observationen för året var 2 ex 
mot S Sennebyhaken 8/9 (Roland Sjölander).
  RH

Kentsk tärna   Sterna sandvicensis   [5; 131; 
5]   EN
Fem fynd föreligger från kusten under perioden 
9/4−28/7: 1 ex mot N Rönnskärs udde 9/4 
(Bill Douhan), 2 ex mot N Örsten, Singö 11/5 
(Fredrik Bondestam), 1 ad mot O Rödhäll, 
Hållnäs 27/7 (Raoul Wexius, Nils-Olof Jerling) 
och troligen samma individ Örskär 27/7 (Ingrid 
Åkerberg) samt 1 ex mot S Riddersholm, Råd-
mansö 28/7 (Roland Sjölander).
 En i stort sett normal fyndbild, men iaktta-
gelsen vid Rönnskärs udde var ovanligt tidig.
  RH

Fisktärna   Sterna hirundo 
Den första fisktärnan för året rapporteras från 
Rönnskärs udde 9/4 (Bill Douhan) och följdes 
snart av 1 ex Kallrigafjärden 11/4 (Mats Ed-
holm, Brita Tibell).
 Uppgifter om häckningar har inkommit 
från såväl kusten som inlandet. Från kusten i 
norr rapporteras totalt cirka 280 par i Björns 
skärgård samt totalt 575 par på öar i Lövsta-
bukten (Ulrik Lötberg m fl). Från våra sötvatten 
föreligger följande noteringar: minst 85 par 
Blackan, Ekoln (Pekka Westin), 60 par (55 
på Rättarhavet och 5 på Vidskär) Tämnaren 
(Ulrik Lötberg, Lars Gustavsson), 83 par Hjäl-
staviken (Pekka Westin), 15 par Kärven (Tomas 
Kjelsson), 10 par Erken (Bill Douhan), 10 par 
Flisa Tall, Norra Björkfjärden (Martin Amcoff), 
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9 par i viltvatten Jägarmossen, Rimbo (Helge 
Röttorp), 7 par Näsviken, Uppsala-Näs (Pekka 
Westin), 7 par södra Vendelsjön (Anssi Laurila), 
4 par Tegelsmora kyrksjö (Anssi Laurila), 3 par 
Jönsbolssjön, Almunge (Susanne Malm), 2 par 
Trunsta träsk, Knivsta (Marcus Eriksson) och 2 
par Hosjön (Leif U Gustavsson). Positivt med 
många rapporter om antal häckande par, men 
det kan bli än bättre!
 Årets sista rapporterade fisktärna var 1 ex 
mot SV Björn 5/10 (Ulrik Lötberg, Per Anders-
son). RH

Silvertärna   Sterna paradisaea 
Den silvertärna som sågs vid Rödhäll, Hållnäs 
15/4 (Anssi Laurila) var årets första enligt 
Svalan. Enstaka, eller några få, individer har i 
samband med vårsträcket rapporterats från ett 
flertal lokaler i inlandet vilket är normalt. Mer 
anmärkningsvärt är istället sommarfynden av 
1 ex Ekolsund 13/6 (Stefan Holmberg) och 2 ex 
Vällen, Bladåker 21/6 (Christer Olsson).
 En sammanfattning av inkomna häcknings-
uppgifter från kusten ger följande: totalt 617 par 
i Björns skärgård och 301 par i Lövstabukten 
(Ulrik Lötberg m fl). Från skärgården i Öst-
hammars kommun rapporteras totalt minst 

85 par (Leif Östman m fl) och från Norrtälje 
kommun minst 225 par (Roland Staav m fl). 
Givetvis finns det många fler som aldrig blev 
rapporterade.
 Sist ut detta år var 1 1K Långsandsörarna 
15/9 (Per Johan Ulfendahl m fl) och 1 1K mot 
S Måssten, Singö 9/10 (Fredrik Bondestam).
  RH

Småtärna   Sternula albifrons   [>28; 121; 2]   
VU
Två iakttagelser finns från detta år, en från kus-
ten och en i inlandet, båda från månadsskiftet 
juli−augusti: 1 ad Hjälstaviken 17−18/7 (Ingrid 
Åkerberg, Yngve Hareland m fl) och 1 ex mot 
S Ytterskär, Väddö 5/8 (Bill Douhan). RH

Svarttärna   Chlidonias niger   VU
Årets första var 1 ex Hjälstaviken 24/4 (Jelmer 
Poelstra m fl). Här sågs arten sedan från och till 
fram t o m 19/7, som mest 7 ex 2/5 (Gunnar 
Steinholtz). Det blev inga häckningar i Hjälsta-
viken, men sådana har istället rapporterats från 
tre andra lokaler i rapportområdet. I särklass 
flest, cirka 110 par (tio fler än 2011), noterades 
i Sörsjön, Tämnaren där häckningarna över lag 
lyckades mycket väl. Den 22/7 inräknades här 
cirka 100−150 flygga ungar (Ulrik Lötberg, Lars 
Gustavsson). Även från Vendelsjön rapporteras 
ett häckande par, samma antal som i fjol, som 
fick ut 2 ungar (Sven H Jansson m fl). Här sågs 
dock som mest 23 individer 17/5 (Anssi Lau-
rila). Glädjande är att arten åter har registrerats 
som häckande i Tegelsmora kyrksjö där minst 3 
par producerade åtminstone fem ungar (Anssi 
Laurila, Ragnar Hall). Som mest sågs här 14 
adulta fåglar 28/5 (Kalle Brinell).
 I övrigt finns följande iakttagelser från 
andra lokaler under året: 2 ex Lillbyasjön 6/5 
(Bengt Boström), 1 ex sträckande sydost om 
Husbydammarna 6/5 (Camilla Andersson); vid 
Ledskär 1 ex 10/5 (Pekka Westin m fl), 1 ex 
14/5 (Ingrid Åkerberg m fl), 1 ad 23/5 (Raoul 
Wexius m fl) och 1 ad 7/7 (Olle Thyrestam m 
fl), 1 ad Hargsviken 4−10/6 (Joakim Ekman 
m fl), 1 2K+ Ralby, Dannemora 7/7 (David 
Hammarberg m fl), 1 ad Dannemorasjön 10/7 
(Kersti Östman m fl) samt, årets sista, 1 ad + 2 
1K samma lokal 24/7 (Curt Johnsson). RH

FISKTÄRNA Sterna hirundo. FOTO: ULF FRANZÉN 
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Vitvingad tärna   Chlidonias leucopterus   [0; 
16; 1]
Ett fynd även detta år: 2 ad Hjälstaviken 16/5 
(Gustav Knall, Kermith Illerbrand). RH

Sillgrissla   Uria aalge 
Ett vinterfynd finns från årets inledning: 1 ex 
Björn 8/1 (Ulrik Lötberg). Uppgifter om häck-
ningsförekomst har inkommit från tre tidigare 
kända häckningslokaler. I Svenska Högarnas 
skärgård ringmärktes 92 ad och 96 pull, därtill 
kontrollerades 107 gamla fåglar som redan bar 
ring sedan tidigare (Roland Staav m fl). Det 
innebär minst 100 häckande par, sannolikt 
betydligt fler, och det finns således inga skäl att 
tro att antalet häckande par i ögruppen skulle 
ha minskat. Därtill har det inkommit uppgifter 
som berättar om förekomst av häckande par på 
såväl Abborren som Stridsbådan, kanske även 
på Sätena, utanför Singö (Ulrik Lötberg). Den 
sista observationen av arten för året blev 1 ex 
Örskär 17/11 (Petter Haldén). RH

Tordmule   Alca torda 
Från årets början finns flera vinterfynd, bl a hela 
25 ex Björn 8/1 (Ulrik Lötberg). Uppgifter om 
antal häckande par har inkommit från flera öar 
i Singö skärgård: 75 par Stridsbådan, 50 par 
Sätena, 25 par Junkaren, 15 par Understen, 50 
par Abborren samt 15 par Västerskäret (Ulrik 
Lötberg). Gemensamt för alla dessa öar är att 
antalet närvarande gamla fåglar varit betydligt 
större än vad summan häckande par visar.
 Utöver dessa häckningar har det även 
rapporterats ansamlingar av tordmular under 
häckningstid på andra säkra häckningslokaler: 
minst 2 000 ex Svenska Högarna 21/5 (Ingrid 
Nordmar), cirka 100 ex Tjärven, Rådmansö 
19/5 (Björn Andersson) samt 55 ad Längden, 
Söderarm (Magnus Liljefors).
 Även tordmulen tycks klara sig bra som 
häckfågel i ytterskärgården. RH

TOBISGRISSLA Cepphus grylle och TORDMULE Alca torda. FOTO: ROINE KARLSSON
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Tobisgrissla   Cepphus grylle   NT
Följande häckningsuppgifter har hämtats från 
Svalan: summa cirka 50 par Björns skärgård, 
summa 15 par Lövstabukten samt summa 
95 par i Singö skärgård, exklusive Understen 
(Ulrik Lötberg). Från Östhammars kommun 
finns noteringar om 5 par Ormbådorna (Johan 
Södercrantz) och 2 par Skarbådarna, Öregrund 
(Peder Waern). 
 Från Norrtälje kommun, exklusive Singö 
skärgård, rapporteras: 81 par Bysholmen, Väddö 
(Mats Gothnier),  30 par Simpnäsklubb (Ulrik 
Lötberg), 21 par Bokobbshällorna, Simpnäs 
(Niklas Hjort), 10 par Skötkobb, Arholma 
(Ulrik Lötberg), 25 par Tjärven (Björn Anders-
son) samt 10 par Längden, Söderarm (Magnus 
Liljefors). Även om rapporteringen inte berät-
tar hur stort det häckande beståndet är längs 
kusten, är det ändå bra att vi får in de uppgifter 
som lämnas. Fortsätt således att rapportera! RH

Alkekung   Alle alle   [6; 32; 2]
Efter fem år utan fynd gjordes ett 2011 och 
från 2012 finns ytterligare två, båda från årets 
inledning: 1 ex Björn 8/1 (Ulrik Lötberg) och 
1 ex mot N Sennebyhaken 14/1 (Magnus Lilje-
fors). RH

Skogsduva   Columba oenas 
Under januari noterades två vinterfynd: 1 ex 
Gamla Uppsala 7/1 (Åke & Ingegärd Nygårds) 
och 1 ex Lövstaslätten 24/1 (Martin Frans-
son). Den sista veckan i februari gick sedan 
startskottet för vårfåglarnas ankomst. Under 
mindre än en vecka observerades totalt 30 ex 
på 15 lokaler, som mest 6 ex Kik, Tärnsjö 23/2 
(Jorma Lampinen).
 Hur många spelande hanar som rapporterats 
från rapportområdet är svårt att reda ut, men 
spelande har hörts på minst 125 unika lokaler. 
Det största antal som rapporterats under året är 
från hösten då 65 ex noterades vid Hjälstaviken 
7/9 (Pekka Westin & Tom Sandström). Från 
december finns ytterligare ett vinterfynd: 1 ex 
Ekholmen, Veckholm 28/12 (Pekka Westin).
  AJ

Ringduva   Columba palumbus 
Från årets två inledande månader finns ett flertal 

vinterfynd rapporterade från såväl Uppsala som 
från landsbygden, som mest 9 ex Dalbyviken 
18/1 (Yngve Hareland). Vinterfynd finns även 
från december, men var då färre till antalet och 
koncentrerade till Uppsala stad, som mest 3 ex 
Flogsta 2/12 (Ragnar Hall). Den sista för året 
var 1 ex Eriksberg 11/12 (Owe Rosengren).
  AJ

Turkduva   Streptopelia decaocto   NT
Förutom i Uppsala har turkduva rapporterats 
även från flera andra tätorter i rapportområdet: 
Enköping, Östhammar, Rimbo, Tierp, Skärp-
linge, Lövstalöt, Älmsta, Heby och Östervåla, 
men också från trakterna kring Vendelsjön. 
Antalet par fördelade på kommuner var: Uppsala 
12, Enköping 5, Norrtälje 5, Tierp 4, Heby 2 och 
Östhammar 1. Det innebär sammanlagt 28 par, 
ett något högre antal jämfört med de närmast 
föregående åren. AJ

Turturduva   Streptopelia turtur   [9; 179; 2]
Två fynd finns från detta år: 1 ex Söderlövsta, 
Alunda 20/5 (Mats Edholm, Brita Tibell) och 1 
ex Idö, Björkö-Arholma 13/6 (Bill Douhan). En 
normal förekomst, möjligen något i underkant 
vad gäller antalet iakttagelser. AJ

Gök   Cuculus canorus 
Vid en översiktlig genomgång av gökrappor-
teringen har vi kommit fram till följande antal 
spelande hanar per kommun: Uppsala 134, 
Norrtälje 101, Tierp 38, Enköping 63, Öst-
hammar 53, Heby 41, Älvkarleby 11, Knivsta 
15, Håbo 2 och Sala (del av) 1. Detta ger totalt 
459 spelande hanar. Det är i nivå med fjolårets 
resultat (=448) och det är förbluffande hur 
likartat antalet spelande/kommun ändå är från 
ett år till nästa. BD

Berguv   Bubo bubo   NT
Fyra säkerställda häckningar har konstaterats 
under året, varav en misslyckad En av de tre 
lyckade resulterade i tre ungar. Spelande in-
divider har rapporterats från ett tiotal lokaler, 
alla kända sedan tidigare i berguvsammanhang. 
Ströfynd har gjorts på ytterligare några lokaler 
under året. Totalt sett ett ganska normalt år för 
arten i rapportområdet. AJ
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Hökuggla   Surnia ulula 
Från första halvåret finns fem fynd rapporte-
rade, alla från perioden 28/3-18/5 (inga under 
januari-februari): 1 ex Edebo 28/3 (Martin 
Amcoff, Roland Sjölander), 1 ex Norrboda, 
Gräsö 6/4 (Åke Karlsén), 1 ex Herräng, Häverö 
9/4 (Rolf Vestberg), 1 ex Vreta, Häggeby 24/4 
(gm Bjarne Hallman) samt 1 ex Örskär 18/5 
(Petter Haldén).
 I början av september inleddes en invasion. 
Sammanlagt bör någonstans mellan 50 och 80 
individer ha funnits i rapportområdet fram till 
årsskiftet. Ett bedömt minimiantal är 52, vilket 
är något färre än vintern 89/90 (75 ex) och 
betydligt mindre än rekordvintern 83/84 (212 
ex), men då har inte hela denna vinter passerat. 
Fyndbilden indikerar att hökugglorna kom från 
öster. Inkluderar man april-ugglan i Häggeby 
kan man konstatera att det har setts hökugglor i 
samtliga rapportområdets nio kommuner under 
året. Totalsumman för 2012 stannar på 57.
 Traditionen bjuder att alla observationer av 

hökuggla räknas upp i fågelrapporten, men när 
det gäller höstens många individer redovisas här 
för varje kommun bara totalantalet samt den 
första respektive sista iakttagelsen: Norrtälje (8 
ex) – 1 ex Norra Råda, Söderby-Karl 4/9 (Len-
nart Larsson) och 1 ex Toftinge, Väddö 23/12 
(Ulla Karlsson); Älvkarleby (1 ex) – 1 ex Billud-
den 11/9 (Bernt Thorssell); Tierp (7 ex) – 3 ex 
Knypplanområdet, Vendel 7/10−6/11 (Ragnar 
Hall, Anders Jansson, Kenneth Pless m fl) och 
1 ex Kurirstenen, Vendelsjön 30/10−31/12 
(Anssi Laurila m fl); Uppsala (12 ex) – 1 ex 
Surfallet, Skyttorp 7/10 (Weine Erlandsson 
m fl) och 1 ex Jönsbolssjön 27−31/12 (Tomas 
Kjelsson, Benny Åhr m fl); Östhammar (14 
ex) – 1 ex Örskär 13/10 (Mikael Malmaeus m 
fl) och 1 ex Dannemora 30/11 (Stefan Sand-
berg); Heby (4 ex) – 1 ex Horsskog, Östervåla 
27/10−9/12 (Lars Gustavsson, Ulrik Lötberg) 
och 1 ex Kolkärret, Tärnsjö 1−29/11 (Maud & 
Owe Andersson); Knivsta (2 ex) – 1 ex Östuna 
29/10−24/12 (Fingal Gyllang m fl) och 1 ex 

HÖKUGGLA Surnia ulula. FOTO: LARS FRIBERG
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Knivsta 23/11 (Erik Ågren) samt Enköping (4 
ex) – 1 ex Hjälstaviken 3−5/11 (Mats Brisegård) 
och 1 ex Gumsbacken, Rydaslätten 2−31/12 
(Bengt Boström m fl).
 Det kan sammanfattningsvis sägas att en 
stor andel av alla observationer är gjorda ut-
med vägar. Tre geografiska områden dominerar 
fyndbilden: Knypplanområdet, mellan Skyttorp 
och Örbyhus (minst fem individer), sträckan 
Hallstavik – Harg (minst fyra) samt Österby-
bruk – Gimo (minst tre). AJ

Sparvuggla   Glaucidium passerinum 
Den första spelande för året var 1 ex Grön-
garnsåsen, Enköping 1/1 (Kermith Illerbrand) 
och den sista Dragmansbo, Altuna 27/12 (Kalle 
Källebrink, Eva Johansson). Det totala antalet 
individer som setts eller hörts på unika lokaler 
under året fördelade på kommuner var enligt 
följande: Uppsala 58, Heby 36, Tierp 27, Norr-
tälje 25, Östhammar 19, Enköping 8, Knivsta 
5, Älvkarleby 3 samt Sala (del av) 1. Samman-
taget innebär det 182 möjliga revir. Det skall 
jämföras med de senaste tio årens konstaterade 
revir som har varierat mellan 218 rekordåret 
2003 och bottennoteringen 110 år 2011. Årets 
redovisning visar dock den kommunvisa fördel-
ningen under hela året. Man kan konstatera att 
rapporteringen snarare speglar rapportörernas 
rörelsemönster än revirens fördelning, vilket 
naturligtvis också återverkar på tolkningen av 
föregående års antal konstaterade revir. Det är 
för övrigt önskvärt med såväl mer precisa loka-
langivelser som bättre geografisk spridning vid 
rapportering av förekomst av sparvugglor (och 
andra ugglor!). AJ

Kattuggla   Strix aluco 
Från vår och sommar har det inkommit rappor-
ter om 42 säkerställda häckningar: Norrtälje 13, 
Uppsala 10, Enköping 7, Östhammar 5, Heby 
3, Älvkarleby 2 samt Håbo och Tierp vardera 1. 
Årets resultat är avsevärt mycket sämre än både 
2010 och 2011 då 89 respektive 88 häckningar 
registrerades. AJ

Slaguggla   Strix uralensis 
Dålig tillgång på gnagare och många observe-
rade individer dagtid under slutet av 2011 var 

en tidig indikation på att 2012 skulle komma att 
bli ett svårt år för slagugglan. Låg ropaktivitet, 
många dagaktiva ugglor och flera observationer 
av slaguggla i Uppsala under första halvåret 
vittnade om att det var fortsatt ont om föda 
och endast två konstaterade häckningar har 
rapporterats. Endast en unge ringmärktes i 
området Östervåla−Tärnsjö och Harg (Lars 
Gustavsson, Ulrik Lötberg) att jämföra med 30 
år 2011. Därtill ringmärktes en kull av Lennart 
Söderlund. I övrigt rapporterades revirhävdande 
hane från endast 61 revir, d v s en halvering av 
antalet jämfört med föregående år i flertalet av 
rapportområdets kommuner. Den kommunvisa 
fördelningen av dessa var följande: Heby 20, 
Uppsala 12, Tierp 10, Östhammar 10, Norrtälje 
4, Enköping 3 och Älvkarleby 2. AJ

Lappuggla   Strix nebulosa   NT
År 2012 blev ett exceptionellt år med lappugg-
lor i var och varannan buske i rapportområdet. 
Sammanlagt noterades ett 50-tal individer och 
det var bara Håbo och Knivsta som saknade 
fynd. Ingen häckning har rapporterats. Endast 
ett fynd av spelande fågel har inkommit, 1 ex 
Upplandaängarna, Östervåla 8/4 (Olle Nord-
beck).
 Historiskt sett finns ingen motsvarighet 
till årets invasion beskriven från Uppland. 
Det närmaste man kan komma är sommaren 
1908 då 21 lappugglor dödades i Gävletrakten 
(Tjernberg & Fredriksson 1996). En närmare 
presentation av invasionen har redovisats i FiU 
2012/4. AJ

Hornuggla   Asio otus 
På årets första dag sågs 1 ex på Kungsängen, 
Uppsala (Sebastian Sundberg). I övrigt blev 
2012 ett mycket dåligt år för hornugglan med 
endast en handfull konstaterade häckningar 
(=hörda ungkullar) samt spelande hane hörd 
på ytterligare bara tolv lokaler. Antalet hörda 
ungkullar som rapporteras varierar kraftigt mel-
lan åren. Årets summa kan jämföras med de 119 
respektive 120 som noterades 2010 respektive 
2011. Från årets avslutande tre månader är 
hornuggla bara rapporterad från fyra lokaler. 
AJ

LAPPUGGLA Strix nebulosa. FOTO: ULF FRANZÉN 
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Jorduggla   Asio flammeus   NT
Året inleddes med några fynd från årets två 
inledande vintermånader: som mest 2 ex Kungs-
ängen, Uppsala 1/1−24/2 (Martin Molin m 
fl), 1 ex Ängsholmen, Gamla Bälingemossar 
18/1−16/2 (Thomas Pless) och 1 ex Lövstaslät-
ten 20/1−19/2 (Anders Fredricsson, Tobias 
Hammarberg).
 Under våren (mars−maj) noterades arten på 
så många som 35 lokaler och i följande fall med 
fler än en individ: 2 ex Hjälstaviken 14/4−6/5 
(Anders Sennmalm m fl), 3 ex Lårstaviken 
6/5 (Thomas Johansson m fl), 2 ex Vendelsjön 
13/5 (Anssi Laurila), 2 ex Örskär 19/5 (Martin 
Irestedt), 2 ex Burvik, Knutby 20/5 (Magnus 
Åström, Anders Johansson) samt 2 ex Kungs-
ängen 27/5 (Tomas Pärt). Därtill observerades 
totalt 11 ex på sträck vid kusten.
 Den goda tillgången på jordugglor under 
våren följdes upp av ovanligt många iakttagelser 
under sommaren då arten noterades på hela 40 
lokaler. Fler än en individ registrerades på föl-
jande lokaler: 3 ex Horsskog, Östervåla 1−8/6 
(Lars Gustavsson), 2 ex Lårstaviken 5/6 (Roland 
Sjölander), 3 ex Berga, Tämnaren 9/6 (Magnus 
Klingse), 2 ex Brosjön, Roslags-Bro 13/6 (Gab-
riel Ekman), 2 ex Johannesberg, Gottröra 17/6 
(Tobias Nilsson), 3 ex Hjälstaviken 18−26/6 
(Pekka Westin m fl), 2 ex Kungsängen 20/6-4/7 
(Karin Martinsson, Ragnar Hall), 2 ex Grän, 
Långtora 24/6 (Thomas Johansson) samt 3 ex 
Översävne, Västerlövsta 5−6/7 (Björn Jerner).
 Även från hösten har det rapporterats fler 
individer än normalt. De högsta sträcksummorna 
är alla från Björn: 6 ex 25/9, 5 ex 9/10 och 4 ex 
22/10 (Ulrik Lötberg m fl). Sammantaget var 

2012 ett år med ovanligt många observationer 
av arten, särskilt under vår och sommar. Den 
ovanligt goda tillgången på jorduggla kan tro-
ligen sättas i samband med den usla tillgången 
på gnagare norr om Uppland. Istället för att 
försöka häcka i norr, drog de sig snart söderut 
för att försöka hitta andra områden med bättre 
tillgång på föda. Det finns dock inga som helst 
bevis på att någon häckning skulle ha ägt rum i 
rapportområdet under året då gnagartillgången 
var dålig även här. En spelande jorduggla hördes 
dock, vid Bärtbo, Tärna 21/3 (Kalle Källebrink, 
Eva Johansson), vilket är mycket ovanligt i 
Uppland. AJ

Pärluggla   Aegolius funereus 
Totalt 15 spelande hanar och sammanlagt 17 
observationer under häckningstid har rappor-
terats med följande kommunvisa fördelning: 
Uppsala 6, Tierp 4, Östhammar 4, Norrtälje 2 
och Heby 1. Det är nästan en halvering jämfört 
med fjolåret (29), men ändå bättre än de bara 
åtta som registrerades 2010. Som för andra 
ugglor är den troliga förklaringen till få spelande 
att tillgången på föda var dålig. Ett udda fynd 
som kan nämnas är den döda pärluggla, med 
avbitet huvud, som hittades på Kvarnberget, 
Hjälstaviken 15/4 (Ingemar Johansson). AJ

Nattskärra   Caprimulgus europaeus   NT
Under perioden 20/5−29/7 hördes totalt 54 
spelande hanar i rapportområdet. Det är det 
högsta antalet hittills under 2000-talet. Därtill 
har en konstaterad häckning rapporterats, vid 
Aspbladsmossen (Knutby) där en ungfågel sågs 
19/7 (Lennart Larsson). Avslutningsvis finns 
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tre iakttagelser från perioden 9/8−16/9. Sam-
manfattningsvis ett gott år för nattskärra. FF

Kungsfiskare   Alcedo atthis   VU
Efter en något mildare vinter noterades åter en 
häckning, den första sedan 2009, i och med att 
2 nyligen flygga ungfåglar sågs vid Myrholmen, 
Skutskär 5/7 (Andreas Press). I övrigt finns 
ytterligare några fynd från första halvåret: 1 
ex Östhammar 15/4 (gm Håkan Sahlin), 1 ex 
Övre Föret 18/4−14/5 (Anders Helander m fl), 
1 ad Älvkarlebyforsarna 17/5 (Ulf Blom), 1 ex 
Flottsund 7/6 (Calle & Lina Lönnberg) samt 1 
ex Övre Föret 9/6 (Alexander Kotrschal).
 Från hösten finns följande iakttagelser no-
terade: 1 ad Hårsbäcksdalen, Västerlövsta 18/8 
(gm länsstyrelsen); vid Skutskär−Älvkarleby 1 
ex 24/8 (Andreas Press), 1 ex 26/8 (Per Johan 
Ulfendahl, Jean-Paul Lösing) och 1 ex 5/10 (gm 
Tommy Löfgren), 1 ad Dyarna 23/10 (Anders 
Grindlund) och 1 ex Librobäck, Uppsala 26/11 
(Niklas Hjort). Även från december finns ett 
fynd: 1 ex Enköping 2−12/12 (Eva Johansson 
m fl). FF

Härfågel   Upupa epops   [tidigare häckfågel; 
149; 1]   RE
Endast ett fynd detta år; 1 ex Ugglan, Gräsö 
och Örskär 13−14/10 (Björn Mattsson, Petter 
Haldén m fl). FF

Göktyta   Jynx torquilla   NT
Sexton konstaterade häckningar har rapporterats 
vilket är i nivå med föregående år (15). Under 
perioden april till augusti hördes sammanlagt 
258 spelande hanar i rapportområdet och dessa 
fördelade på kommuner blir som följer: Uppsala 
68, Norrtälje 62, Enköping 30, Tierp 26, Öst-
hammar 23, Heby 17, Knivsta 15, Älvkarleby 
10, Håbo 6 samt Sala (del av) 1. Årets resultat 
är klart sämre än de senaste två åren, då antalet 
spelande hanar var 318 respektive 368, men 
samtidigt betydligt bättre än åren 2007 och 
2008, då 193 respektive 198 räknades in. AJ

Gråspett   Picus canus 
Inte heller från detta år finns det någon säker-
ställd häckning rapporterad, men fynd gjorda un-
der häckningstid (april−juli) finns på fyra lokaler: 

2 ex Upplandaängarna, Östervåla 18/4−14/7 
(Tomas Carlberg m fl), 2 ex Båtforsområdet 
19/4−16/6 (Ulf Eriksson m fl), 2 ex Kalvsbo, 
Österlövsta 2/5 (Mats Edholm, Brita Tibell) 
samt 1 ex Knypplanområdet, Vendel/Tensta 
6/5 (Jelmer Poelstra).
Därutöver har arten observerats på cirka 25 
lokaler utanför häckningstid. Som vanligt domi-
nerar lokaler i de norra och nordvästra delarna 
av rapportområdet. Det är vanskligt att ange 
något exakt antal individer då arten rör sig över 
stora områden när det inte är häckningssäsong, 
men en bedömning stannar vid 30 ex fördelade 
på kommuner enligt följande: Uppsala 9, Tierp 
8, Heby 6, Östhammar 4, Älvkarleby 2 samt 
Norrtälje 1. 
 Några iakttagelser som kan vara värda att 
nämna är: 1 ex hördes Rosendal, Ramsta 11/3 
(Åke Berg), 1 ex hördes Bobacken, Rimbo 
24/3 (Roland Sjölander) samt 1 hane Nåsten, 
Uppsala 8−15/11 (Bo Söderström m fl).
 Årets resultat är det klart bättre sedan 
2006. AJ

Vitryggig hackspett   Dendrocopos leucotos    
CR
Under våren observerades en hane i anslutning 
till det område där utplantering skedde år 2010. 
Under sommaren släpptes 16 ungfåglar ut i ett 
område i anslutning till Dalälven. Under hösten 
avlästes merparten av fåglarna från utsläppet 
och minst fyra individer var kvar i området 
till årets slut. Härutöver finns inga säkerställda 
observationer i Uppland. Kristoffer Stighäll

Mindre hackspett   Dendrocopos minor   NT
Sex säkerställda häckningar har rapporterats, d v 
s samma antal som i fjol. Sammantaget finns det 
iakttagelser under häckningstid rapporterade från 
141 lokaler, vilket är något fler än föregående 
år. Den kommunvisa fördelningen av dessa 
141 är: Uppsala 49, Norrtälje 32, Enköping 14, 
Östhammar 14, Tierp 13, Heby 9, Knivsta 6, 
Håbo 2 samt Älvkarleby 2. AJ

Tretåig hackspett   Picoides tridactylus   NT
Den individ som observerades på Gröngarnså-
sen, Enköping på 2011 års sista dag sågs åter på 
samma plats 5/1 och under perioden fram t o 
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m 8/2 noterades 2 ex i området (Winand Syn-
nerfalk m fl). En oväntad lokal för arten, men 
tretåig hackspett har en tendens att dyka upp 
i oväntade, mindre optimala, miljöer utanför 
häckningstid.
 Ingen säkerställd häckning har rapporterats, 
men 1 ex som sågs transportera föda i näbben i 
Fiby urskog 16/6 (Jan Nyström) torde indikera 
en sådan. Därtill har minst 15 individer rap-
porterats från åtta lokaler under häckningstid 
(april−maj).
 Totalt sett bedöms minst 40 individer ha 
observerats under året med följande kommun-
visa fördelning: Heby 12, Uppsala 10, Tierp 8, 
Älvkarleby 4, Östhammar 3, Enköping 2 och 
Norrtälje 1. Se 2011 års rapport för en mer 
utförlig redovisning av artens status i rapport-
området. AJ

Trädlärka   Lullula arborea 
Ett vinterfynd föreligger från årets inledning; 1 
ex Kristineholm, Lohärad 7/1 (Bill Douhan). 
Det dröjde sedan drygt två månader innan det 
första fyndet för våren rapporterades: 1 ex Har-
bonäs, Tämnaren 9/3 (Jorma Lampinen).
 Säkerställda häckningar har rapporterats 
från nio lokaler, vilket är i nivå med fjolårets 
åtta. Det är självklart något vanskligt att säkert 
ange antalet sjungande hanar utifrån den stora 
mängden rapporter och risken för dubbelräk-
ning, men åtminstone 160 har noterats (158 
hanar 2011). Den kommunvisa fördelningen av 
dessa var följande: Uppsala minst 65, Norr-
tälje 28, Knivsta 23, Enköping 16, Heby 9, 
Älvkarleby 8, Östhammar och Tierp vardera 5 
samt Håbo 1. Året sista trädlärkor var 2 ex på 
Storskäret, Röders skärgård, Blidö 21/10 (Johan 
Södercrantz m fl). ML

Sånglärka   Alauda arvensis 
Vinterfynd saknas. Årets första sånglärkor rap-
porteras från ett par lokaler redan 24/2 och 
därefter dagligen i mindre antal. Mot mitten av 
mars noterades flera flockar innehållande tresiff-
riga antal, den största ansamlingen var cirka 300 
ex Kärven 31/3 (Tomas Kjelsson, Benny Åhr). 
Från hösten finns flera rapporter om likaledes 
tresiffriga antal, bl a flera flockar bestående av 
minst 200 individer. Den största flocken sågs på 

Lövstaslätten där ≥ 500 ex rastade 16/9 (Tomas 
Pärt). Årets sista sånglärkor sågs på några lokaler 
den 27/10. ML

Berglärka   Eremophila alpestris 
Tre fynd av fyra fåglar föreligger under året. Under 
våren rastade 2 ex på den numera avslutade 
Björkholmstippen, Skederid 30/3 (Bill Dou-
han). Därefter noterades 1 ex på sydsträck vid 
Björn 22/10 (Ulrik Lötberg) samt 1 ex rastande 
Simpnäs 7/11 (Niklas Hjort).
 Berglärkan är numera inte årlig i rapport-
området. Årets fynd passar dock datummässigt 
väl i den fyndbild som finns. ML

Backsvala   Riparia riparia   NT
Häckningsuppgifter har inkommit från endast sju 
lokaler och totalt har bara cirka 300 bon rappor-
terats. Glädjande är dock en rapport om cirka 
160 bon, å andra sidan inte alla bebodda, från 
Kalmarsand, Bålsta (Tom Sandström).
 Årets resultat, cirka 300 bon, kanske mot-
svarar 200 häckande par. Detta kan jämföras 
med resultatet från den senaste riksinventering-
en, år 2003, då 20 kolonier innehållande 1 735 
bohål inräknades i Upplands rapportområde. 
Antalet häckande par beräknades då uppgå till 
cirka 1 200-1 400 par. Vid den inventering som 
genomfördes 1999 uppskattades det häckande 
beståndet till cirka 2 200-2 300 par.
 Även om årets rapportering (förhopp-
ningsvis) är mycket bristfällig, råder det inga 
tvivel om att resultatet indikerar en katastrofal 
minskning av det häckande beståndet jämfört 
med föregående inventeringar. Sträcksiffror 
från Falsterbo uppvisar även de en negativ 
trend. Under perioden 1973−2011 inräknades 
i medeltal 3 382 backsvalor/år på sträck och år 
2012 bara 2 006 individer. ML

Ladusvala   Hirundo rustica 
Årets största rapporterade ansamling var förhål-
landevis blygsamma cirka 700 ex Hjälstaviken 
24/8 (Kermit Illerbrand). ML

Hussvala   Delichon urbica 
Årets största rapporterade ansamling var lika stor 
som fjolårets cirka 250 ex Hjälstaviken 20/8, 
men noterades denna gång på samma lokal 6/5 
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(Jelmer Poelstra). Detta måste vara en av de 
största noteringar som finns från våren. ML

Större piplärka   Anthus richardi   [1; 68; 2]
Två godkända fynd föreligger: 1 ex mot SV 
Svenska Högarna 1/10 (Anders Eriksson) och 
1 ex mot SV Väsby, Stavby 4/10 (Mats Edholm, 
Brita Tibell). Fynden stämmer väl in i den tidi-
gare kända fyndbilden. ML

Rödstrupig piplärka   Anthus cervinus   VU
Endast ett vårfynd detta år, 1 ex Ledskär 19/5 
(Rolf Eklöf m fl), och det är det sämsta resul-
tatet någonsin (två fynd 2010). 
 Under hösten rapporterades den som vanligt 
i betydligt större omfattning. Arten noterades 
så gott som dagligen under september med 
1−3 ex på de sedvanliga lokalerna Hjälstaviken, 
Lövstaslätten och Fjärdhundraslätten. Det 
är givetvis vanskligt att bedöma hur många 
individer det totalt rörde sig om, men efter en 
försiktig sammanläggning återstår åtminstone 
41 fynd av minst 49 individer. Detta är istället 
bättre än fjolårets resultat för hösten, 35 fynd 
av 41 individer. ML

Skärpiplärka   Anthus petrosus 
Årets första skärpiplärka var 1 ex rastande Sö-
derarm 23/3 (Magnus Liljefors, Mikael Tydén). 
Från vårsträcket finns även ett par fynd från 
inlandet, vardera 1 ex Hjälstaviken 3−4/4 (Tom 
Sandström m fl) och Funbosjön 20/4 (Fredrik 
Bondestam). Två inlandsfynd föreligger även 
från hösten− vardera 1 ex Hjälstaviken 18/9 
(Pekka Westin m fl) och Kungsängen, Uppsala 
21/9 (Martin Fransson m fl). Årets sista skär-
piplärkor blev 2 ex Björn 3/11 (Ulrik Lötberg, 
Kenneth Pless).
 Skärpiplärkan är en regelbunden rastare 
på öar och skär i ytterskärgården under i för-
sta hand mars−april och september. Arten 
har minskat kraftigt som häckfågel i denna 
miljö, men från 2012 föreligger, som vanligt, 
häckningsfynd från Understen, Måssten samt 
Örsten, samtliga Singö. ML

Gulärla   Motacilla flava 
Från vårsträcket finns en rapport om ett stort 
antal rastande, 230 ex Kungsängen, Uppsala 

12/5 (Tomas Pärt). Häckningsfynd föreligger 
endast från denna lokal samt Hjälstaviken. Det 
vore intressant att veta vilka andra lokaler som 
fortfarande har arten som häckfågel och hur 
många par som häckar i rapportområdet! ML

Gulärla, rasen flavissima   Motacilla flava flavis-
sima   [0; 0; 1]
En gulärla av rasen flavissima rastade vid Svar-
varbo, Gamla Bälingemossar 11/5 (Kenneth 
& Thomas & Lena Pless). Detta är det första 
fyndet av denna ras i rapportområdet och är 
därtill godkänt av RK.

Citronärla   Motacilla citreola   [0; 21; 1]
Årets enda fynd (inget 2011) var en stationär 
hane vid södra Vendelsjön 30/4−1/5 (Ragnar 
Hall m fl). Fågeln, som sjöng, bedömdes vara 
en 2K hane. ML

Forsärla   Motacilla cinerea 
Konstaterade häckningar har rapporterats från 
sex lokaler: Västland (två kullar); Strömsberg, 
Tolfta; Starfors, Heby; Hårsbäcksdalen; Ytter-
kvarn, Skattmansöådalen samt vid Heby. Där-
utöver noterad på åtta andra lämpliga lokaler 
under häckningstid.
 Årets fyndbild indikerar att arten för närva-
rande minskar i rapportområdet, vilket inte är 
ett orimligt antagande med tanke på de senaste 
årens stränga vintrar. Det förefaller dock troligt 
att arten är bristfälligt eftersökt då de flesta 
skådare nöjer sig med att besöka redan kända 
lokaler. Givetvis finns det fler häckningslokaler 
än de som har rapporterats. ML

Sidensvans   Bombycilla garrulus 
Under årets inledning sågs endast mindre flockar 
av sidensvans. De enda undantagen (≥ 200) 
var cirka 210 ex Örsundsbro 22/1 (Anders 
Jansson), cirka 225 ex Bärbyhage, Uppsala 
28/1 (Pekka Westin) samt cirka 200 ex Kåbo 
1/4 (Dag Eriksson). Vårens sista sedda var 1 ex 
Fågelsundet, Hållnäs 12/5 (Herbert Baumann 
m fl).
 Det andra halvårets första sidensvans sågs 
vid Skutskär 25/9 (Kent Ekman). Därefter, 
främst i slutet av november och början av 
december, noterades större antal, som mest 
flockar med fler än 250 individer (ett tiotal). 
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Den största ansamlingen iakttogs vid Malmasko-
lan, Norby, Uppsala där som mest cirka 600 ex 
födosökte 26/11 (Owe Rosengren). De flesta 
sidensvansarna drog vidare under december och 
mot slutet av månaden noterades endast smärre 
flockar. ML

Strömstare   Cinclus cinclus 
Från nyår fram till dess den sista individen un-
der det första halvåret noterades, den 9/4, rap-
porterades arten från 46 lokaler med ett bedömt 
antal om totalt 71 individer. Inte heller från 
detta år har det rapporterats några häckningar 
och för övrigt inte några som helst observatio-
ner under häckningstid. Den första för andra 
halvåret observerades 13/10. Fram till årets 
slut rapporterades arten från 26 lokaler och på 
dessa bedömdes antalet individer till 34.      ML

Gärdsmyg   Troglodytes troglodytes 
Jämfört med närmast föregående år noterades 
en viss uppryckning vad gäller antalet vinter-
fynd. Gärdsmyg registrerades på 19 lokaler 
under januari och på 8 under februari. Under 
december noterades arten på 14 lokaler. ML

Rödhake   Erithacus rubecula 
Rödhakar sågs nästan dagligen under årets två 
första vintermånader med enstaka individer 
rapporterade från ett stort antal lokaler. Under 
december var arten inte lika talrik, men enstaka 
individer registrerades på åtta lokaler. ML

Blåhake   Luscinia svecica 
Från våren finns fynd under perioden 10−20/5 
då uppskattningsvis 48 individer registrerades 
vid totalt 21 tillfällen, som mest 9 ex Örskär 
17/5 (Peter Schmidt). Under hösten noterades 
arten 19/8−/10. Den högsta noteringen nu var 10 
ex Björn 30/8 och 1/9 (Jelmer Poelstra m fl).
 Sammanfattningsvis kan sägas att antalet 
vårfynd var det högsta på många år, medan 
höstfynden istället var färre jämfört med de 
närmast föregående åren. ML

Svart rödstjärt   Phoenicurus ochruros 
Märkligt nog finns från detta år ytterligare två 
fynd av arten gjorda under vintern 2011/2012: 1 
ad hane Horsskog 20/1 (Lars Gustavsson) och 1 
hane (troligen 2K) Ultuna 2/2 (Owe Rosengren 

m fl). På den senare lokalen sågs en honfärgad 
individ 30/12 år 2011 och det är väl rimligt att 
anta att det rör sig om samma fågel.
 En helt säkerställd häckning har registrerats 
och det var ett par som fick fram minst två 
flygga ungar vid Librobäck, Uppsala (flera 
observatörer). 
 Andra iakttagelser som starkt indikerar häck-
ning är observationer av gamla fåglar med mat 
i näbben vid Skutskärsverken 21/7 (Per Johan 
Ulfendahl m fl). Därtill rapporteras arten med 
permanent revir i Tierp centrum under slutet av 
maj (Ulf Blom) och från Hallsta pappersbruk 
i Hallstavik till och med slutet av juni (Joakim 
Johansson). På Örskär sågs en ungfågel redan 
2/8 (Martin Irestedt), vilket kan indikera en 
häckning i närheten.
  ML

Rödstjärt   Phoenicurus phoenicurus 
En större ansamling har rapporterats; cirka 150 
ex rastande Örskär 12/5 (Göran Frisk). Det är 
ett anmärkningsvärt högt antal. En sökning i 
Svalan visar att de tidigare högsta antalen som 
finns registrerade, alla är cirka 100 ex. Samtliga 
noteringar är från Björn; två från våren – 6/5 
år 2005 och 8/5 år 2011 – och en från hösten 
– 17/9 år 2001. ML

Buskskvätta   Saxicola rubetra 
Ett par iakttagelser sticker ut framför andra. 
Ett större antal rastande – cirka 75 ex Örskär 
10/5 (Petter Haldén) – och ett sent fynd – 1 ex 
Vigelsjö, Norrtälje 4/10 (Bo Granberg).
 Oktoberfyndet är det senaste som finns i 
Svalan för rapportområdet. En sökning för åren 
1984−2012 visar att endast ett annat fynd finns 
i oktober, 1 ex Långsandsörarna 2/10 2004.  
Å andra sidan finns det givetvis en hel del äldre 
observationer som inte finns med i Svalan, t ex 
1 ex Svenska Högarna så sent som 20/10 1980 
(Bill Douhan). ML

Ringtrast   Turdus torquatus 
Årets första var 1 hane Mickelsbo, Tierp 14/4 
(Berndt Godin). Därefter finns ytterligare 23 
vårfynd av minst 36 individer under perioden 
23/4−26/5. Som mest sågs hela 6 ex på utsträck 
Örskär 27/4 (Petter Haldén). 
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 Sammantaget en god, men inte särskilt 
anmärkningsvärd, ringtrastvår.
 Höstfynd är alltid betydligt ovanligare och 
från detta år föreligger fem observationer: 1 
1K Örskär 26/9 (Karl-Gustav Sjölund), 1 hane 
Svenska Högarna 15/10 (Bill Douhan), 1 honf. 
Örskär 21/10 (Martin Irestedt), 1 1K Storskä-
ret, Röder, Blidö 21/10 (Raul Vicente m fl) samt 
1 honf. Björn 22/10 (Ulrik Lötberg m fl). ML

Björktrast   Turdus pilaris 
Under januari−februari fanns det kvar en hel 
del björktrastar i rapportområdet och som mest 
noterades upp till 400 ex vid ett par tillfällen. 
Tillgången på rönnbär var mager under hösten 
och flertalet björktrastar passerade snabbt vi-
dare mot söder utan att rasta. I slutet av oktober 
var förekomsten god under några dagar och de 
högsta antalen rapporterade är alla från en och 
samma dag, nämligen den 21/10: cirka 3 000 
ex förbiflygande Valsätraskolan, Uppsala (Jan 
Sundberg), minst 2 500 ex på sträck förbi Rö-
der, Blidö under morgonen (Magnus Liljefors m 
fl), cirka 900 ex Marmaskolan, Norby, Uppsala 
samt cirka 870 ex översträckande Lövstaslätten 
(Tomas Pärt). 
 Hur många björktrastar som sammanlagt 
fanns i rapportområdet den 21/10 är omöj-
ligt att säga, men visst är det fascinerande att 
spekulera kring detta? Även från dagarna kring 
den 21/10 finns det rapporter som berättar om 
ansamlingar på upp mot 800 björktrastar.
 Under årets sista vintermånad var tillgången 
på björktrast mager och som mest noterades 
blygsamma 80 ex ML

Taltrast   Turdus philomelos 
Vinterfynd är ovanliga, dock rapporteras 1 ex 
från Sennebyhaken 7/1 (Per Jakobsson) och 
troligen samma fågel 4/2 (Bo Granberg m fl). 
Även från december finns en iakttagelse: 1 ex 
Havsskogen, Väddö 1/12 (Ronny Carlsson). 
  ML

Rödvingetrast   Turdus iliacus 
Tre vinterfynd har inkommit från årets början: 1 
ex Ekeby, Uppsala 8 och 10/1 (Owe Rosengren 
m fl), 1 ex Sennebyhaken 18/1−5/2 (Bill Dou-
han, Bo Granberg) samt 1 ex Gredelby, Knivsta 
7/2 (Inger Gustafsson). Även från början av 
december föreligger tre fynd, 1−9/12. ML

Dubbeltrast   Turdus viscivorus 
Även från denna vår finns en rapport om många 
på sträck: 80 ex Örskär 27/4 (Petter Haldén). 
Det är fem fler än de som rapporterades från 
samma lokal 24/4 året innan.
  ML

Gräshoppsångare   Locustella naevia   NT
Årets första var en sjungande hane vid Kyrkvi-
ken, Vassunda redan 29/4 (Anki Hambäck). 
Under året bedöms totalt 440 sjungande ha 
rapporterats från rapportområdet. Detta kan 
jämföras med 406 år 2006 och 360 år 1993. 
Vid en nattvandring genom energiskogarna 
på Landsbergaslätten 13−14/6 hördes 37 ex 
(Thomas Johansson, Pekka Westin).
 Gräshoppsångaren är upptagen på den 
nationella rödlistan i kategorin ”Nära Hotad”. 
Det är glädjande att se att arten tycks hålla ställ-
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ningarna i Uppland sett till de senaste 20 åren. 
Eftersom arten är rödlistad har rrk Uppland 
för avsikt att följa upp den årligen framöver. 
Vi ber därför rapportområdets fågelskådare att 
i fortsättningen rapportera alla observationer. 
Givetvis med rätt lokalangivelse!
  PH

Flodsångare   Locustella fluviatilis   NT
Årets första flodsångare hördes på Örskär 20/5 
(David Hammarberg m fl). När säsongen var 
slut, med vardera 1 sjungande hane Salsta slott 
och Örkälla, Tensta 25/7 (Bosse Danielsson), 
kunde så många som 93 hanar summeras för 
rapportområdet! Detta antal pulveriserar rekor-
den som har stått sig sedan 1990 talet. Som en 
jämförelse kan nämnas att under de fem första 
åren på 2000-talet hördes totalt 97 ex
 Den största ansamlingen som rapporterats 
är hela 10 hanar på skjutfältet vid Marma, 
Älvkarleby natten 11−12/6 (Oskar & Tommy 
Löfgren). Den kommunvisa fördelningen var: 
Tierp 24, Uppsala 20, Norrtälje 17, Älvkarleby 
12, Östhammar 10. Heby 7, Enköping 4 och 
Knivsta 1. Inga häckningsindicier har rappor-
terats. PH

Vassångare   Locustella luscinioides   [2; 
1H+111; 4]   NT
Under året hördes fyra sjungande hanar i vassrika 
insjöar i rapportområdet. Från Hjälstaviken rap-
porteras två individer, en i södra delen 5−30/5 
(Klas Karp m fl) och en i den norra delen 
1/5−26/7, dock enbart sporadiskt efter mid-
sommartid (Bo Bengtsson m fl). Resterande två 
hördes i Vendelsjön 15/5 (Ingemar Lindquist, 

Bernt Thorssell) samt i Lårstaviken, Örsundsbro 
6−7/6 (Kenneth Pless). Trots att ingen vassång-
are har rapporterats från Rådasjön, Söderby-
Karl, en lokal som hade arten 2008−2011, får 
årets uppträdande i rapportområdet ändå anses 
som normalt för inledningen av 2000-talet. PH

Busksångare   Acrocephalus dumetorum   [2; 
2H+264; 12]   NT
Även om 12 sjungande hanar är klart färre än 
fjolårets rekordmånga 27, får årets resultat ändå 
anses vara en god årssumma som speglar artens 
positiva trend under början av 2000-talet. På 
samma sätt som föregående år finns en tydlig 
koncentration av fynd till kusten samt till 
Mälarvikar och sjöar runt Enköping och Upp-
sala. Ett stort område som istället saknar fynd 
avgränsas i norr av Gimo, i öster av Hallstavik, 
i söder av Rimbo och i väster av Storvreta. Det 
är ett mönster som känns igen för flera andra 
nattsångare, t ex flodsångare.
 Inga häckningsindicier finns rapporterade.
  PH

Kärrsångare   Acrocephalus palustris 
Under året har 148 sjungande hanar (bedömt 
antal) rapporterats, vilket är något fler än de 
tidigare rekordåren 2005 och 2010 (vardera 
142). Flest hördes i energiskogarna på Landsber-
gaslätten där 10 ex noterades natten 13−14/6 
(Thomas Johansson, Pekka Westin). Häckningar 
har rapporterats från två välbesökta lokaler i 
Uppsala, dels vid Vindbron, Kungsängen (Jan 
Sundberg), dels i Hågadalen (Per Gustafsson 
m fl).
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 Den kommunvisa fördelningen visar som 
vanligt en koncentration av fynd i de sydligare 
delarna av rapportområdet: Uppsala 43, Norr-
tälje 34, Enköping 26, Tierp 19, Östhammar 
14, Heby 4, Håbo 4, Knivsta 3 och Älvkarleby 
1. Man kan undra varför så få rapporteras från 
Knivsta? Saknas skådare här? PH

Trastsångare   Acrocephalus arundinaceus   
NT
Ett dåligt år för trastsångare i rapportområdet. To-
talt 27 sjungande hanar hördes under perioden 
7/5−30/7, samtliga på möjliga häckningslokaler 
i inlandet. Flest fanns, som vanligt, i Sörsjön 
(Tämnaren) där nio hanar registrerades 21/6 
(Lars Gustavsson, Ulrik Lötberg). I övriga 
Tämnaren hördes endast två hanar, men av 
rapporterna att döma eftersöktes arten bara i 
begränsad omfattning. Totalt 11 ex i Tämnaren 
som helhet är det sämsta resultatet på mycket 
länge. Den enda lokalen i övrigt med fler än 
en sjungande var tre ex i Vendelsjön 7/5−16/7 
(Kenneth Pless m fl). Inga häckningsindicier 
har rapporterats.
 Antalet lokaler med trastsångare 2012 (17) 
är högre jämfört med de senaste åren och man 
skulle kanske kunna se det som en förskjutning 
av beståndet till andra sjöar. I landet som helhet 
har antalet trastsångare varit påfallande stabilt 
(cirka 450 sjungande hanar) hittills under 2000-
talet, medan antalet i Upplands rapportområde 
närapå har halverats under de senaste fem åren 
(från cirka 50 till cirka 30). PH

Höksångare   Sylvia nisoria   VU
Årets rapportering ger, jämfört med fjolåret, 
en mer positiv bild av artens förekomst som 
häckfågel i rapportområdet. En lyckad häckning 
konstaterades på Vidinge, Rådmansö, där ett par 
med minst en flygg unge sågs 13/7 (Herbert & 
Kerstin Baumann). Andra starka indikationer 
på häckning var ett varnande par på Rödlöga, 
Blidö 3−6/6 (Clas Cronlund, Hasse Berglund) 
samt ett varnande par, honan med bomate-
rial i näbben, på Yttre Hamnskär, Rådmansö 
6/6 (Magnus Liljefors). Ytterligare ett fynd 
på tänkbar häckningslokal under häckningstid 
var 1 sjungande hane Örskär 9−17/6 (Petter 
Haldén m fl).

 Fyndmönstret under häckningstid känns 
igen från tidigare år med häckningar och indi-
kationer på häckningar på öar i ytterskärgården 
i de södra delarna av rapportområdet. Enligt den 
nyutkomna boken ”Fåglarna i Sverige – antal 
och förekomst”, häckar det cirka tio par i ”vår” 
del av Stockholms län, d v s i Norrtälje kom-
mun.
 I övrigt gjordes ett mycket oväntat fynd 
utanför restaurang ”Blå Korset” på Akademiska 
sjukhusets område där 1 ex sågs 9/11 (Karl-
Fredrik Sjölund m fl). Fyndet är så vitt känt 
det senaste i rapportområdet, men november-
fynd är kända sedan tidigare, t ex på Örskär 
29/10−1/11 år 1998. PH

Svarthätta   Sylvia atricapilla 
Från årets inledning finns en rapport om en 
övervintrande hane i en trädgård på Nya Val-
sätravägen 6, i Norby, där den sågs 30/1−20/3 
(Helene Lundkvist m fl). Från december finns 
inga iakttagelser, men två under november kan 
nämnas: 1 ex Fyrislund 1−12/11 (Michaela 
Philip) och 1 ex Nyby 9/11 (Oskar Jonsson).
  PH

 
Lundsångare   Phylloscopus trochiloides   [4; 
217/6H; 17/1H]   VU
Under perioden 22/5−21/7 hördes minst sju ha-
nar i rapportområdet enligt följande: 2 ex Örskär 
22/5 (Petter Haldén), 1 ex Karskär, Söderarm 
22/5 (Björn Andersson), 1 ex Vargskär, Gräsö 
25−28/5 (Björn Svensson m fl), 2 ex Örskär 
9−17/6 (Petter Haldén m fl) samt 1 ex Stor-
skogen, Storvreta 17/7 (Martin Amcoff m fl). 
En av de sjungande hanarna på Örskär den 9 
juni genomförde en lyckad häckning. Den sågs 
med förmodad hona och tre ungfåglar under 
perioden 21−27/7 (Lars & Martin Irestedt).
 Häckningen på Örskär är den sjunde i rap-
portområdet. Samtliga har rapporterats från 
Östhammars kommun, därav fem på Örskär 
(två år 1990 och vardera en åren 1998, 2001 
och 2012). Övriga två är från Löhammarsjön, 
Harg (1991) respektive Forsmarks bruk (1992). 
Enligt ”Fåglarna i Sverige – antal och förekomst” 
häckar det cirka tio par i rapportområdet.
 Det är tätt i toppen av ”lundsångarligan”. 
Hittills under 2000-talet ligger Norrtälje kom-
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mun överst med 23 ex, tätt följd av Östhammar 
med 22 ex På tredje plats återfinns Tierp med 
8 ex Av enskilda lokaler ligger, inte oväntat, 
Svenska Högarna och Örskär i topp. PH

Kungsfågelsångare   Phylloscopus proregulus   
[1; 219; 2]
I likhet med närmast föregående år var det bara 
två exemplar som noterades i rapportområdet 
under 2012 (Medelvärdet hittills under 2000-
talet är knappt 5 ex/år). I vanlig ordning sågs 
dessa på kustlokaler i oktober: 1 ex Björn 9/10 
(Tomas Haraldsson, Daniel Yttermalm m fl) 
samt 1 ex Billhamn, Billudden 21/10 (Petter 
Haldén).
 Majoriteten av fynden av kungsfågelsångare 
i rapportområdet görs under andra veckan av 
oktober. PH

Taigasångare   Phylloscopus inornatus   [1; 
304; 40]
Återigen nytt rekord i antal fynd. Under perioden 
16/9−9/10 registrerades inte mindre än 40 ex 
i rapportområdet (tidigare rekord var 38 ex år 
2011). Lokaler med minst två observationsdagar 
är Björn (11 ex), Svenska Högarna (6 ex), Ör-
skär (6 ex), Måssten, Singö (6 ex) samt Tyvskär, 
Söderarm (2 ex). Övriga lokaler där arten note-
rats är Långsandsörarna, Fågelsundet, Sikhjälma 
hamn, Ugglan (Gräsö), Norrsten (Singö) samt 
Karskär och Långskär i Söderarms skärgård.
 Även om antalet fynd ökar är det egentli-
gen ingenting som direkt talar för att arten är 
stadd i ökning som förbiflyttande. Snarare är 
det väl så att bevakningen av skärgårdsöarna 
ökar under månadsskiftet september−oktober 
och att fågelskådarna blivit bättre på att finna 
rastande individer. Den sista veckan i september 
är den avgjort bästa när det gäller fynd av arten 
i rapportområdet. Nära hälften av alla fynd är 
gjorda under denna vecka. PH

Brunsångare  Phylloscopus fuscatus   [0; 13; 1]
Rapportområdets och landskapets 13:e brun-
sångare observerades i fält på Svenska Högarna 
25/9 (Bill Douhan). Fyndet är det hittills tidi-
gaste av arten i Uppland, tidigare förstadatum 
var 28/9. PH

Gransångare   Phylloscopus collybita 
Från häckningstid finns fynd av cirka 100 hanar 
som hävdat revir i lämpliga häckningsbiotoper. 
Som påpekats tidigare är det en påtaglig ut-
maning att hålla isär sena flyttare från verkliga 
häckfåglar, inte minst på öar längs kusten. Det 
finns dock rapporter som berättar att arten före-
faller att ha häckat både på Svenska Högarna 
(Marianne Sundqvist m fl) och på Vidinge 
(Joakim Ekman m fl). Därtill har sjungande 
gransångare hörts på Understen, Singö 5/6 
(Fredrik Bondestam) samt på Bodskäret, Skarv 
7/6 (Tom Arnbom, Henrik Waldenström). 
Därtill kan nämnas hanar som hörts sjunga 
tillfälligt på välbevakade lokaler som Bäcklösa, 
Ultuna 7/6 (Ragnar Hall, Bo G Svensson) och 
Lenaberg, Vattholma 3/6 (Petter Haldén). PH

Brandkronad kungsfågel   Regulus ignicapilla   
[0; 5; 1]
En hane ringmärktes på Svenska Högarna 14/10 
(Bill Douhan, Helge Röttorp). Fyndet är det 
fjärde i rapportområdet.
  PH

Mindre flugsnappare   Ficedula parva   NT
Årets första noterades på Örskär där det fanns 
åtminstone en sjungande hane på en tidigare 
häckningslokal 10/5−24/6 (Petter Haldén, Mar-
tin Irestedt). Under perioden hördes totalt 25 
sjungande hanar i rapportområdet, varav tre vid 
Pansarudden 31/5 (Björn Svensson). Majorite-
ten av alla rapporter från våren och försomma-
ren avser en 2K hane som hävdade revir i södra 
Ulleråker 19/5−7/6 (Tomas Pärt m fl).
 Det finns inga rapporter av helt säkerställda 
häckningar, men under perioden 18/5−26/8 
noterades sjungande hane under våren och 
varnande fågel under sommaren i en sumpskog 
vid Rödhäll, Fågelsundet (Bo G Svensson m fl) 
vilket starkt indikerar pågående häckning.
 Svenska Högarna dominerar som vanligt 
fyndbilden under hösten med 18 ringmärkta 
16/9−3/10, därtill kanske i storleksordningen 
ett tiotal individer som inte fångades (Bill Dou-
han m fl). I rapportområdet i övrigt noterades 
totalt 42 ex under hösten.
 En sammanfattning av årets uppträdande 
visar på en normal förekomst. Känslan är dock 
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att det sannolikt finns många revir som inte 
kommer till vår kännedom därför att många 
skådare nöjer sig med att åka till en redan känd 
lokal för att årskryssa. PH

Halsbandsflugsnappare   Ficedula albicollis   
[1; 45; 1]
Årets enda fynd var en hona som sågs och hördes 
under goda omständigheter på Måssten, Singö 
12/5 (Jelmer Poelstra m fl). Arten har varit nätt 
och jämnt årlig i rapportområdet sedan 2006.
  PH

Skäggmes   Panurus biarmicus 
Tråkigt nog har arten bara rapporterats från 
två lokaler i rapportområdet, Hjälstaviken och 
Vendelsjön, under 2012. Positivt är att det av 
allt att döma genomfördes en lyckad häckning 
i Vendelsjön. I den södra delen sågs minst 1 
hane 15/4−17/5 (Kenneth Pless m fl) och 
under september observerades här som mest 
3 ex. Senare under hösten, fram t o m 9/12, 
noterades som mest 2 hanar och 2 honor vid 
Skinnarbo (Ragnar Hall).
 Från Hjälstaviken finns observationer rap-
porterade, i huvudsak från de södra delarna, 
under perioden 10/1−9/12. Under våren sågs 
som mest 9 ex nedanför Lingbokullen 21/3 

(Kermith Illerbrand) och under hösten som 
mest 25 ex vid ”Långa WWF-spången” 30/9 
(Ingemar Johansson). Troligen talar det senare 
för att häckning/-ar har ägt rum även i Hjälsta-
viken under sommaren.
 Från tidigare säkra lokaler som Dalbyviken, 
Tämnaren, Lårstaviken och Hosjön saknas det 
helt rapporter. Mycket talar för att arten för när-
varande inte förekommer på dessa lokaler och 
den utdragna vintern 2012/2013 ökar rimligtvis 
inte sannolikheten för en återkolonisation.
  PH

Pungmes   Remiz pendulinus   [0; 9H+50; 1]  EN
En hane sågs i lämplig häckningsbiotop vid 
Husbydammarna, Lena 13−14/5 (Bengt Neiss, 
Mats Wilhelm m fl). Även om det fanns ett fynd 
även 2011 är arten inte längre årlig i rapport-
området. Närmast föregående rapport är från 
2007. PH

Sommargylling   Oriolus oriolus   [17; 1H+282; 
9]   EN
Från perioden 29/5−22/6 finns fem fynd, väl 
spridda i rapportområdet, enligt följande: 1 2K 
hane Järpebo, Tämnaren 29/5 (Lars Gustavs-
son), 1 2K hane Hässelby hage, Börje 4−8/6 
(Tobias Hammarberg m fl), 1 hane Ridders-
holm, Rådmansö 6/6 (Bo Granberg), 1 ad hane 
Lötaholmen, Rådmansö 10−21/6, på samma 
plats hördes ytterligare en individ 21/6 (Tryggve 
Engdahl, Johan Ehrlén) samt 1 hane Mörtsjön, 
Österunda 22/6 (Raoul Wexius).
 Fem fynd är en medelmåttig årssumma, sär-
skilt med tanke på ett gynnsamt inflöde av andra 
ostliga arter i början av juni (flod-, busk- och 
lundsångare). Hässelby hage har nu haft fynd 
av sommargylling under tre av de fem senaste 
åren. PH

Törnskata   Lanius collurio 
En sen, kanske på grund av en lättare skada, 
ungfågel uppehöll sig vid Liljekonvaljeholmen 
8−9/11 (Sören Franceen m fl). Den lockade 
initialt en hel del folk till platsen i tron att det 
var en rarare art av Lanius-släktet än vad det 
var. Enligt Artportalen är detta det första no-
vemberfyndet av törnskata i rapportområdet.  
PH

SVARTPANNAD TÖRNSKATA Lanius minor. 
Östersta bro, Giresta. FOTO: ULF FRANZÉN 
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Svartpannad törnskata   Lanius minor   [4; 
12; 1]
Ett exemplar sågs av många tillresande vid Öst-
ersta bro, Giresta 30/9−4/10 (Clas Cronlund m 
fl). Fyndet är det elfte i rapportområdet genom 
tiderna, fem är från 2000-talet. PH

Varfågel   Lanius excubitor 
Utifrån rapporteringen bedöms antalet individer 
som funnits i rapportområdet under säsongen 
1/12 2011–28/2 2012 ha varit 118. Fördelat 
på kommuner blir det enligt följande: Uppsala 
38, Enköping 25, Norrtälje 15, Tierp 13, Heby 
9, Håbo 5, Östhammar 4, Knivsta 4, Sala (del 
av) 2, Älvkarleby 2 och Strängnäs (del av) 1. 
Som vanligt är det slätterna kring Enköping 
och Uppsala som dominerar i fyndmaterialet. 
Vinterns resultat är för övrigt det högsta antal 
som rapporterats.
 Sommarfynd är numera ovanliga, men 
en gammal fågel uppehöll sig vid Ledskär 
29/7−19/9 (Lars Sund m fl). PH

Nötkråka   Nucifraga caryocatactes 
Arten är rapporterad från årets alla månader och 
från många lokaler runt om i rapportområdet. 
Vanligtvis rör det sig om enstaka exemplar 
eller, i några fall, små sällskap (2−6 ex). Två 
observationer avviker dock från de övriga, dels 
10-15 ex hamstringsflygande mellan Hagalunds 
naturreservat och Skogs-Tibble skjutfält 16/9, 
dels minst 12 ex hamstringsflygande mellan 
Nåntunalund, Danmark och Lunsen 5/10 (Mar-
tin Tjernberg). Vid Hagalund sågs för övrigt 
10 ex även 11/10 (Nils Forsselius). Nämnda 
områden hyser både hassellundar, Hagalund och 
Nåntunalund, och större skogsområden, Skogs-
Tibble skjutfält och Lunsen, som är skyddade 
som naturreservat. Att de är avsatta som natur-
reservat innebär att de har varit undantagna från 
skogliga åtgärder som inverkat negativt på såväl 
födotillgång som lämpliga häckningsmiljöer.
 Det moderna skogsbruket är tveklöst en vik-
tig orsak till att nötkråkan har minskat kraftigt 
i de vanligtvis rationellt skötta skogarna under 

NÖTKRÅKA Nucifraga caryocatactes. FOTO: ULF FRANZÉN 
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kring Övre Föret och Kungsängen, de i särklass 
största ansamlingar som rapporterats under 
året. Inga övervintrande råkor har registrerats!
  PW

Kråka   Corvus corone 
Höstens högsta rapporterade sträcksummor 
var 782 ex mot V Sennebyhaken 11/10 (Jan 
Andersson) och cirka 500 ex mot V Söderarm 
dagen därpå (Magnus Liljefors). Dessa antal 
är blygsamma jämfört med rapporterna från 
1970-talet då fyrsiffriga dagssummor var legio 
vid Väddökusten. Att dagens antal inte är lika 
stora beror delvis på att regelbundna sträckstu-
dier inte längre bedrivs vid Väddökusten, men 
också på att kråkorna numera i betydligt högre 
utsträckning väljer att stanna kvar i Finland över 
vintern. PW

Svart kråka   Corvus corone corone 
En svartkråka rastade på en åker SO Bystaden, 
Väddö 20/5 (Magnus Bladlund). Det var årets 
enda fynd och det sjätte i rapportområdet under 
2000-talet, dock det första på hela nio år PW

Korp   Corvus corax 
Tre höga antal värda att nämna har inrap-
porterats: 71 ex förbiflygande Drottningdal, 
Roslags-Bro 5/1 (Magnus Bladlund), 90 ex 
Söderäng, Bälinge 29/1 (Thomas Pless) och 60 
ex födosökande Dragmansbo, Altuna 3/10 (Eva 
Johansson). Stora ansamlingar indikerar god 
tillgång på föda i närområdet, t ex trafikdödat 
vilt, åtel etc. PW

Stare   Sturnus vulgaris 
Det fortsatte att rapporteras för årstiden rela-
tivt stora flockar av stare även under januari 
och första halvan av februari, som mest 23 ex 
Svenskär, Västland 7/1 (Ulf Blom) och 26 ex 
samma lokal 12/2 (David Hammarberg). Från 
slutet av februari finns det flera rapporter om 
flockar innehållande 20−60 ex från i första hand 
Kungsängen, men i dessa fall kan det ha varit 
frågan om tidigt anländande vårfåglar.
 Från senare under våren, men också under 
hösten, finns det rapporter om stora ansamlingar 
i anslutning till vassrika sjöar med övernatt-
ningsmöjligheter och god tillgång på föda i 
omgivningarna. Som mest inräknades cirka 

åtminstone de senaste tjugo åren. En tillbaka-
blick i fågelrapporterna för Uppland visar med 
all önskvärd tydlighet att arten har gått tillbaka 
rejält. År 1990 talades det om ett bestånd av 
cirka 2 000 häckande par och att arten fanns 
relativt väl spridd över stora delar av landska-
pet. Tio år senare rapporterade ett stort antal 
aktiva skådare att arten hade minskat kraftigt i 
tidigare annars ”nötkråkerika trakter” och Rrk 
efterlyste uppgifter om dess status i kommande 
rapporter. PW

Kaja   Corvus monedula 
Inga höga sträcksummor har inrapporterats 
från Väddökusten under året. Ett par stora an-
samlingar i inlandet kan dock nämnas: vardera 
cirka 3 000 ex vid Grystaviken, Hacksta 14/8 
(Thomas Johansson) och vid Lilla Ultuna, 
Danmark 10/9 (Raoul Wexius). I övrigt har 
koncentrationer innehållande 1 500−2 000 ex 
observerats på ytterligare några lokaler under 
året, främst i och kring Uppsala. PW

Råka   Corvus frugilegus 
Antalet häckande par i Uppsala bedömdes vara 
cirka 300 år 2012. Detta kan jämföras med 
drygt 1 300 par för 20 år sedan. Denna kraftiga 
nedgång beror i första hand på den häxjakt på 
råkor som Uppsala kommun har bedrivit under 
många år. Bon i kolonier belägna inpå bostads-
områden har rivits mitt under häckningstid 
därför att människor har klagat på de ibland 
ljudliga råkorna. Fram till nu har detta ägt 
rum strax innan äggen skulle ha kläckts, men i 
fortsättningen skall det istället ske strax innan 
äggen lagts. På så vis hoppas man att råkorna 
skall flytta till en annan plats och istället häcka 
där. I kombination med rivning av bon har man 
även försökt skrämma bort dem från vissa häck-
ningsplatser med ”ljudskrämmor”. Även de små 
kolonier som finns i Björklinge har regelbundet 
varit utsatta för rivning. Förföljelsen fortsätter 
således, även om metoderna har ändrats något. 
Risken för att den nordligaste häckningspo-
pulationen av råka i landet inom några år helt 
kommer att försvinna kvarstår således.
 I övrigt kan nämnas att cirka 240 födosö-
kande individer observerades vid tre tillfällen 
under året (mars och september) i området 
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2 500 ex vid Hjälstaviken 19/4 (Eric Blomgren), 
men också vid några tillfällen under hösten 
(Pekka Westin, Martin Tjernberg). Anhopningar 
innehållande 1 000−1 500 ex har registrerats 
vid Vendelsjön, Kärven, Björkarn (Skederid), 
Lårstaviken samt vid Lövstaslätten under vår, 
sommar och höst.
 Även från december har det rapporterats 
smärre flockar från några lokaler, som mest 14 
ex Stora Björkby, Gamla Uppsala 27/12 (Anita 
Janelm). PW

Bofink   Fringilla coelebs
Från vårsträcket förtjänar ett par sträcksummor 
från Skatudden att nämnas, dels cirka 4 000 ex 
mot N 28/3 (Mats Edholm), dels minst 5 000 
ex mot N 17/4 (Tomas Pärt). Även från hösten 
finns det ett par rapporter om stora antal på 
sträck från kusten: 8 180 ex mot V Understen, 
Singö 20/9 och minst 12 000 ex mot V Måssten, 
Singö 6/10 (Fredrik Bondestam).
  PW

Bergfink   Fringilla montifringilla 
Från vårsträcket finns även denna vår ett par 
sträcksummor från Fågelsundet som kan vara 
värda att nämna: cirka 1 000 ex mot SV 27/4 
(Lennart Söderlund) och cirka 2 600 ex 28/4 
(Jelmer Poelstra, Raoul Wexius). Vid samma 
tid rastade vardera cirka 1 000 ex vid Skadevi, 
Häggeby 23/4 (Margareta Ljungdal) och vid 
Ekholmssjön, Vittinge 27/4 (Bengt Ottosson).
 Enstaka individer eller smärre flockar kan 
ses i rapportområdet under vintern, men det 
är mycket ovanligt med så stora antal som 
rapporterats från två lokaler i december detta 
år: cirka 1 200 ex Sör, Hårsbäck i Heby 12/2 
(Kalle Källebrink) och minst 1 100 ex Hesta 
torp, Gryta 30/12 (Martin Tjernberg). PW

Gulhämpling   Serinus serinus   [1; 31; 1]   
VU
En hona sågs och hördes på Örskär 26−27/5 
(Ulf Johansson, Håkan Sahlin, Petter Haldén). 
Den sträckte troligen iväg mot norr den andra 
dagen. I och med årets fynd har tio noterats i 
rapportområdet under 2000-talet. PW

Grönfink   Carduelis chloris 
En flock innehållande cirka 1 200 ex födosökte 
på ett oskördat linfält vid Ekholmen, Veckholm 
7/12 (Martin Amcoff). Det är första gången 
sedan år 2000 som en så stor flock observerats 
i landskapet. I övrigt kan cirka 500 ex vid 
Läbyträsk, Vänge 1−2/12 (Åke Berg) nämnas. 
Flockar på 100−400 ex har rapporterats från 
ytterligare en handfull lokaler under november 
och december. Förekomsten av så stora flockar 
kanske indikerar att den negativa trenden för 
arten har vänt. PW

Steglits   Carduelis carduelis 
Från årets två inledande vintermånader finns ett 
par större flockar registrerade, som mest cirka 
210 ex norra delen av Hjälstaviken 14/2 (Pekka 
Westin). Under hösten (september−november) 
har tresiffriga antal noterats vid sju lokaler, som 
mest cirka 350 ex Läbyträsk 21 (Petter Haldén) 
och 24/11 (Åke Berg) samt som mest cirka 300 
ex vid och kring Hårby, Husby-Sjutolft i sep-
tember och början av oktober (Pekka Westin, 
Martin Tjernberg m fl).
 Från december kan fyra särskilt stora ansam-
lingar nämnas: som mest cirka 800 ex Läbyträsk 
1−9/12 (Åke Berg), som mest cirka 400 ex 
Kälsta, Österunda 16−18/12 (Martin Tjernberg, 
Pekka Westin), cirka 700 ex Myrkarby, Vittinge 
20−27/12 (Hans Norelius, Kalle Källebrink, Ulf 
Broberg) och cirka 900 ex Hesta torp, Gryta 
30−31/12 (Johan Falk, Martin Tjernberg m fl). 
De två största ansamlingarna rapporteras från 
oskördade rapsfält.
 Artens positiva trend håller i sig. Steglitsen 
ökar inte bara i jordbruksbygden, utan även i 
lämpliga trädgårdsmiljöer i villaområden och 
förorter. PW

Grönsiska   Carduelis spinus 
En stor flock har rapporterats från januari, 
cirka 500 ex Bredsdal, Bred 3/1 (Pekka Westin, 
Thomas Johansson). De två största sträcksum-
morna som inkommit från vårsträcket är båda 
relativt blygsamma: minst 1 000 ex mot NV 
Örskär 28/4 (Martin Irestedt) och cirka 800 ex 
sträckande vid Fågelsundet samma dag (Jelmer 
Poelstra). Från återflyttningen har sträcksummor 
inkommit från knappt tiotalet lokaler längs 
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kusten, från mitten av september till början av 
oktober. Överlägset flest, 2 440 ex, inräknades 
på sträck mot V Måssten, Singö 2/10 (Fredrik 
Bondestam). PW

Hämpling   Carduelis cannabina   VU
Från årets två inledande vintermånader finns 
fynd av 1−6 ex på fyra lokaler, som mest 6 ex 
vid dagvattendammen Lilla Ultuna, Danmark 
5−22/1 (Niklas Hjort, Hans Nissen m fl) och 
5 ex Brillinge, Vaksala 4−7/2 (Ragnar Hall m 
fl). Under vår och höst noterades tresiffriga antal 
på en handfull lokaler, som mest 275 ex Stora 
Vallskog, Bälinge 4/4 (Niklas Hjort). Även från 
december finns rapporter, i första hand från loka-
ler med oskördade raps- och linfält, som mest 
30 ex Hestatorp, Gryta 30−31/12 (Johan Falk 
m fl) och som mest 10 ex Kälsta, Österunda 
1−18/12 (Anders Jansson m fl).
 Enligt de standardiserade inventeringar som 
organiseras av Lunds universitet, standardrut-
terna, fortsätter hämplingen att minska i vårt 
rationellt skötta jordbrukslandskap och arten 
är sedan länge rödlistad (kategorin sårbar).
  PW

Vinterhämpling   Carduelis flavirostris   EN
Från januari−februari finns observationer 
rapporterade från ett 15-tal lokaler, flertalet 
belägna i och kring Uppsala. Tre av dessa hade 
större antal än andra: 35 ex Djupa, Tierp 18/1 
(Kenneth Pless), som mest 55 ex (1/2) Lövsta, 
Funbo januari−februari (Per Johan Ulfendahl) 
och cirka 60 ex SV Kumla, Danmark 7−8/2 
(Melcher Falkenberg, Hans Nissen).
 I samband med vårflyttningen (mars−april) 
noterades arten här och var med enstaka exem-
plar och i några fall flockar innehållande 20−60 
ex. I särklass störst var en flock bestående av 
cirka 225 ex vid södra Vendelsjön 21/4 (Ken-
neth Pless). I maj noterades 1 ex på Björn så 
sent som 16/5 (Ulrik Lötberg).
 Från höstflyttningen finns ett antal fynd av 
vanligtvis enstaka individer eller smärre flockar. 
De två största flockarna var cirka 55 ex Väster-
Ekeby, Vendel 2/11 (David Hammarberg) och 
cirka 60 ex Enbacken, Vaksala 12/11 (Raoul 
Wexius).
 Under december observerades arten på 

ett 20-tal lokaler. Överlägset flest, minst 100 
ex, noterades vid Säva, Gryta 29/12 (Martin 
Tjernberg), men minst 40 ex Hestatorp, Gryta 
31/12 (Ragnar Hall) bör också nämnas. Från 
övriga lokaler rapporteras 1−25 ex PW

Gråsiska   Carduelis flammea 
Ovanligt få observationer har rapporterats från 
årets två första vintermånader, men i gengäld 
finns det några iakttagelser av stora antal: minst 
500 ex Librobäck, Uppsala 6/1 (Pekka Westin), 
minst 1 500 ex Högstena, Torstuna 11/1 (Raoul 
Wexius, Ulf Broberg) och minst 600 ex Nyby-
lund, Kulla 25/1 (Pekka Westin). I samband 
med vårflyttningen finns ett par sträcksummor 
värda att nämna: 735 ex mot SV Fågelsundet, 
Hållnäs 5/4 (Ulrik Lötberg) och cirka 500 ex 
mot NV Örskär 28/4 (Martin Irestadt). Som-
marfynd är rätt ovanliga, men från detta år har 
observationer rapporterats från ett tiotal lokaler 
(flertalet vid kusten), bl a 5 ex Ledskär 8/6 
(Roland Sjölander).
 Även från hösten finns ett par stora sträcksum-
mor värda att nämna: minst 1 000 ex Storskäret, 
Blidö 21/10 (Johan Södercrantz) och minst 
1 800 ex mot V Måssten, Singö 25/10 (Fredrik 
Bondestam). Under december var arten mycket 
fåtalig i rapportområdet. PW

Brunsiska   Carduelis flammea cabaret 
Inga fynd har rapporterats från januari−februari 
och under våren noterades arten på endast två 
lokaler; 1 ex Säva, Gryta 9/3 (Thomas Johans-
son) och 1 ex Vårdsätra, Uppsala 14/3 (Per 

GRÅSISKA Carduelis flammea. FOTO: ULF FLORMAN
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Johan Ulfendahl). Under hösten, främst mitten 
av september till slutet av oktober, iakttogs och 
ringmärktes brunsiskor i större antal på några 
kustlokaler. På Svenska Högarna ringmärktes 
92 ex 15/9−20/10 (Bill Douhan m fl) och på 
Björn sågs 20−25 ex vid några tillfällen (Ulrik 
Lötberg). Inga observationer föreligger från 
årets sista månad PW

Snösiska   Carduelis hornemanni 
Från januari−februari finns iakttagelser rap-
porterade från så många som ett 50-tal lokaler, 
men aldrig i större antal. Som mest sågs 5 ex 
Norrboda, Skuttunge 5/1 (Raoul Wexius), 4 ex 
Ekholmen, Veckholm 5/1 (Martin Amcoff) och 
4 ex Brillinge, Vaksala 13/1 (Kenth Kärsrud). 
Även från våren finns fynd, på fem lokaler, bl 
a 2 ex Badhusudden, Öregrund 6/3 (Peder 
Waern).
 Fynd finns likaså från hösten, dock bara från 
tre lokaler, bl a 2 ex Björn 22/10 (Ulrik Löt-
berg) och 2 ex Måssten, Singö 25/10 (Fredrik 
Bondestam). I december föreligger endast en 
observation, 1 ad hane Gruvberget, Tämnaren 
21/12 (Ulf Blom). Totalsumman för året stannar 
på 85 ex, att jämföra med fjolårets 61 ex och 
41 ex året innan. PW

Bändelkorsnäbb   Loxia leucoptera 
Efterdyningarna av fjolårets rekordinvasion 
pågick långt in på det nya året med observa-
tioner rapporterade ända fram till 15/7. Från 
årets inledning fram t o m detta datum regist-
rerades i runda tal 350 ex, vilket motsvarar en 
mycket hög årssumma (om vi undantar stora 
invasionsår). Inga sträckrörelser av betydelse 
har noterats, men stationära fåglar rapporteras 
från en mängd lokaler, företrädesvis kustnära, 
men även i inlandet. Vanligtvis var det enstaka 
individer, eller smärre flockar, men på några 
lokaler har lite större antal noterats: som mest 
14 ex Ulleråker, Uppsala 1/1−11/2 (Raoul 
Wexius m fl), som mest 14 ex Gröngarnsåsen, 
Enköping 3/1−12/2 (Winand Synnerfalk m fl), 
som mest 12 ex Rönnskärs udde 3/1−13/2 (Bill 
Douhan m fl), som mest 13 ex Fålhagen, Upp-
sala 22/1−7/2 (Lei Zhu m fl) samt som mest 
cirka 20 ex Stora Skärna, Storvreta 25/1−15/3 
(Patrick Fritzson m fl). De cirka 20 ex som 

iakttogs vid Stora Skärna 2/3 var den enskilt 
högsta summan som registrerades.
 Häckning av bändelkorsnäbb har aldrig 
konstaterats i Uppland, men från 2012 finns 
indikationer på detta från Örskär, där arten 
sågs regelbundet under våren och försommaren 
(Martin Irestedt).
 Även från andra halvåret finns det fynd 
av arten rapporterade. Med början den 21/8 
bokfördes arten på nio lokaler, sammanlagt ett 
20-tal individer, fram t o m 24/11. December 
var den enda månad som arten inte iakttogs i 
rapportområdet. PW

Mindre korsnäbb   Loxia curvirostra 
Arten var sparsamt förekommande under 
januari−februari och det finns bara en rapport 
värd att uppmärksamma, cirka 60 ex Fågels-
undet 15/1 (Lennart Söderlund). Det var ont 
om korsnäbbar även under våren. Det var inte 
förrän i andra halvan av maj som arten började 
uppträda i lite större antal. Fram till mitten av 
juni sågs flockar på i storleksordningen 50−120 
ex vid en handfull kustnära lokaler. Flest no-
terades vid Hållen, Hållnäs 23/5 där 120 ex 
sträckte mot V (Raoul Wexius), medan cirka 
100 ex noterades som förbiflygande Björn 10/6 
(Bo G Svensson). Under andra halvan av året 
noterades ett fåtal flockar innehållande cirka 
50−75 ex under september och oktober. Sam-
mantaget kan sägas att rapporteringen visar att 
arten var fåtalig detta år. PW

Större korsnäbb   Loxia pytyopsittacus 
Arten är rapporterad från årets samtliga månader, 
men vanligtvis rörde det sig om enstaka indivi-
der eller smärre sällskap. Flockar innehållande 
cirka 15−30 ex har setts på bara en handfull 
lokaler vid kusten eller i större skogsområden, 
bl a sågs vardera 30 ex på Arholma 20/5 (Es-
kil Friberg) och på Örskär 22/9 (Bo Holst). 
Sammanfattningsvis kan sägas att 2012 var ett 
normalår om man ser till rapporteringen. PW

Rosenfink   Carpodacus erythrinus   VU
Under våren och försommaren registrerades to-
talt 183 sjungande hanar, vilket är den högsta 
summan sedan 2006 (då 191 hanar). Kustnära 
lokaler dominerar fyndbilden, men även rap-

GRÅSISKA Carduelis flammea. FOTO: ULF FLORMAN
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portområdets nordöstra och norra delar bidrar 
till det relativt höga antalet. Det är dock långt 
till de 250 hanar som noterades 2003. Arten har 
efter en populationstopp i mitten av 1990-talet 
nu troligen stabiliserats på en lägre nivå, men 
är rödlistad i kategorin sårbar.
 Från höstflyttningen (august−september) 
finns fynd av 1−3 ex vid i första hand kust- 
lokaler. Avslutningsvis ringmärktes en honfär-
gad individ på Svenska Högarna så sent som 
14/10 (Bill Douhan, Helge Röttorp). PW

Tallbit   Pinicola enucleator   NT
Arten lyste med sin frånvaro under årets inled-
ning. Det dröjde fram till slutet av oktober innan 
den första observationen för året rapporterades, 
1 ex Läby, Björklinge 24/10 (Mathias Anders-
son). Från november finns många fynd och 
det spekulerades kring om en förestående 
storinvasion var i antågande. Enstaka individer 
och småflockar dominerade fyndbilden, både 
vid kusten och i inlandet, men det finns några 
större flockar från november som förtjänar 
uppmärksamhet: t ex cirka 30 ex Björklinge 
skola 6/11 (Kenneth Pless), 34 ex sträckande 
Simpnäs 7/11 (Niklas Hjort) och cirka 60 ex 
Örskär 17/11 (Eskil Friberg).
 Det blev nu aldrig någon riktigt stor inva-
sion, men sammanlagt cirka 760 ex i rapport-
området fram t o m årsskiftet, är ändå betydligt 
fler än normalt. Så många har för övrigt inte 
noterats sedan 2004, då 1 160 ex registrera-
des, men årets resultat är ändå förhållandevis 
blygsamt jämfört med de sammantaget cirka 
8 000 ex som iakttogs i rapportområdet hösten 
2000. PW

Domherre   Pyrrhula pyrrhula 
Som vanligt är antalet rapporter av denna art 
fåtaliga, men ett par sträcksummor skall upp-
märksammas: minst 150 ex Storskäret, Blidö 
21/10 (Johan Södercrantz) och cirka 250 ex 
mot V Örsten, Singö 3/11 (Fredrik Bondestam). 
De som noterades den 21/10 var, enligt obser-
vatören, av ostligt ursprung med trumpetande 
lockläten. PW

Stenknäck   Coccothraustes coccothraustes 
Flockar innehållande tvåsiffriga antal har under 

året rapporterats från ett tiotal lokaler, flerta-
let belägna i Uppsala. Som mest noterades 47 
ex Rapphönsvägen, Sunnersta 8/3 (Per Johan 
Ulfendahl), men minst 30 ex Rosenberg, Gryta 
22/2 (Gunnar Steinholtz) var också många. 
Uppsalas parker, kyrkogårdar och andra löv- och 
bärrika miljöer är rapportområdets överlägset 
bästa lokaler för arten. PW

Lappsparv   Calcarius lapponicus 
Från årets två inledande vintermånader finns 
många observationer rapporterade, men bara 
från en lokal: minst 2 ex i ett oskördat korn- och 
solrosfält vid Norrbacken,Väsby, Lövstaslätten 
från början av januari till mitten av februari. 
Under våren observerades 1−3 ex på ett tiotal 
lokaler, bl a vardera 3 ex Marma, Lagga 20/3 
(Niklas Hjort) och Hjälstaviken 19/4 (Bengt 
Ottosson).
 Höstflyttningen inleddes med 1 rastande ex 
Sennebyhaken 31/8 (Jan Andersson). Därefter 
registrerades sammanlagt 60 ex på ett 20-tal 
lokaler, både i inlandet och vid kusten, fram 
till och med andra halvan av oktober. Under de-
cember observerades ett tiotal ex på en handfull 
lokaler i inlandet, bl a sammanlagt minst 6 ex 
på Lövstaslätten under hela denna månad
 Slutsumman för året blev totalt cirka 80 ex 
Det är ett av de lägsta antalen som registrerats 
i rapportområdet under ett år, dock är det i 
paritet med fjolårets 81 ex. Arten tycks ha svårt 
att återhämta sig som häckfågel i den svenska 
fjällvärlden. PW

Snösparv   Plectrophenax nivalis 
Från föråret finns rapporter om sammanlagt 
cirka 1 350 ex under perioden 6/1−9/4. Det 
är betydligt färre än de minst 2 500 respektive 
2 940 ex som noterades motsvarande period 
åren 2011 respektive 2010. De klart största 
flockarna sågs i samband med nordflyttningen: 
cirka 240 ex Kyrkbyn, Tierp 1/4 (Ulf Blom), 
cirka 200 ex Flotä, Tensta 2/4 (Stefan Eriks-
son) och cirka 125 ex Yttergärdet, Bälinge 3/4 
(David Hammarberg).
 Under andra halvåret noterades totalt 376 
ex under perioden 30/9−31/12 (Det är färre 
än fjolårets cirka 540 ex under motsvarande 
period). Den största ansamlingen var cirka 70 ex 
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Tisby, Fjärdhundra 31/12 (Anders Sennmalm). 
Sammanlagt observerades under året cirka 1 725 
snösparvar, d v s klart färre än fjolårets i runda 
tal 3 000 ex PW

Gulsparv   Emberiza citrinella 
Stora ansamlingar (≥ 500) har rapporterats från 
åtta lokaler med oskördade spannmålsfält. Den 
största innehöll cirka 1 600 ex och observerades 
vid Snesslinge, Börstil 26/1 (Martin Amcoff). På 
övriga sju lokaler inräknades som mest tusen-
talet gulsparvar.
 Trots att gulsparven idag är den vanligaste 
fågelarten i jordbrukslandskapet, finns det oros-
moln. Standardrutterna visar på en minskning 
i populationen både på nationell och regional 
nivå. PW

Ortolansparv   Emberiza hortulana   VU
Totalt har 70 revirhävdande hanar rapporterats. 
Det är det högsta antalet sedan 2007 då 68 
bokfördes. I särklass flest, hela 54, registrerades 
i Enköpings kommun, där en särskild satsning 
på att inventera artens förekomst gjordes, under 
perioden 23/4−17/8. Att så många påträffades i 
denna kommun beror troligen på att jordbruks-
landskapet norr och nordväst om Enköping 
passar arten väl. Här är odlingslandskapet små-
brutet med god tillgång på åkerholmar. Många 
av reviren påträffades dock i, eller i anslutning 

till, energiskogsodlingar samt i f d grustäkter, 
bl a 15 revir i och kring energiskog i Järstena, 
Tillinge. Även om fler än på länge rapporterades 
från Enköpings kommun, finns det också rap-
porter om att arten saknades på åtta lokaler som 
tidigare har haft förekomst.
 Räknar vi bort Enköpings kommun, före-
faller läget för arten i övriga delar av rapport-
området vara närmast katastrofalt. Endast 16 
sjungande hanar, där några därtill sannolikt bara 
var rastande individer under vårflyttningen, är 
oroväckande dåligt. Tre av dessa 16 rapporteras 
för övrigt från en enda lokal, Faxan i Gamla 
Uppsala, 6/5−8/7. Även om arten inte har ef-
tersökts i samma omfattning som i Enköpings 
kommun, råder det inga tvivel om att arten var 
mycket fåtalig i övriga delar av rapportområdet 
2012. Negativa rapporter har också inkommit 
från flera håll, bl a från tidigare säkra lokaler 
i Balingsta, Uppsala kommun. Även om läget 
är dystert har dock, vilket är glädjande, några 
lyckade häckningar rapporterats. Den kommun-
visa fördelningen av revirhävdande hanar var  
följande: Enköping 54, Uppsala 8, Norrtälje 3, 
Knivsta 2, Heby 2 och Älvkarleby 1.
 Från höstflyttningen finns endast tre obser-
vationer rapporterade, alla från Björn under 
perioden 17/8−4/9. PW

Videsparv   Emberiza rustica   NT
Inget vårfynd och endast fyra iakttagelser under 
hösten: 1 ex Björn 17/8 (Ulrik Lötberg), 1 ex 
Fårskär, Älvkarleby 8/9 (Per Johan Ulfendahl), 
1 ex Bokobbshällorna, Björkö-Arholma 21/9 
(Niklas Hjort) och 1 ex Bärtbo, Tärna 27/9 
(Eva Johansson). Arten har minskat katastrofalt 
under senare år och det finns inga tecken på en 
vändning i denna utveckling. PW

Sävsparv   Emberiza schoeniclus 
Fynd av enstaka exemplar eller smärre flockar 
(max 5 ex) har rapporterats från elva lokaler 
under vintermånaderna januari−februari och 
december. Flest, 5 ex, noterades vid Läbyträsk, 
Vänge 1/12 (Åke Berg), medan vardera 3 ex 
sågs vid Harudden, Kallrigafjärden 6/1 (Per-Erik 
Holmlund), Domta vad, Österunda 2/12 (Kalle 
Källebrink) och Kamsta, Länna 8/12 (Tomas 
Kjelsson). PW

SNÖSPARV Plectrophenax nivalis.
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