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vid öar. Vattenståndshöjningen ledde också 
till att vassen minskade i omfattning och det 
tog ett tiotal år för den att anpassa sig till den 
nya vattenregimen. Därefter bredde den åter 
ut sig och i dagsläget är utbredningen relativt 
konstant.

Tämnaren har återhämtat sig efter reg-
leringen och är numera åter en fågelsjö av 
nationell betydelse. Här finns ett flertal arter 
i antal som gör den till ett av de starkaste 
fästena i landet för dessa. Antalet häckande 
sjöfåglar är nu uppe i ungefär samma antal 
som innan regleringen 1977. Inventeringen 
2004 är den första som gjorts efter de normer 
som rekommenderas vid inventeringar av 
häckande sjöfåglar, men det finns god kunskap 
om häckfågelfaunan i sjön från tidigare år. 
Allan Lundin följde upp vad som hände åren 
efter regleringen fram till 1990-talet och har 
presenterat resultaten av sina inventeringar 
i FiU (Lundin 1986, 1993). Det finns även 
fakta om fågellivet publicerade från åren 
innan vattenståndshöjningen (Andersson & 
Gustavsson 1978, Gustavsson muntl.).

Tämnaren reglerades första gången  
1871–78 då sjön sänktes med unge- 
fär en meter. Denna sänkning gjorde 

att mycket stora arealer blev tillgängliga 
för rationellt jordbruk. Våröversvämningar 
fortsatte emellertid att drabba bygden kring 
sjön och därför företogs en ny sänkning 1953, 
denna gång med cirka 40 cm. Så långt rör det 
sig således om en ”normal” utveckling som 
många fågelsjöar genomgått.

Före sänkningen 1953 var Tämnaren ingen 
utpräglad fågelsjö. Endast den lilla blind-
tarmen i söder, Sörsjön, visade upp en rent 
eutrof karaktär. Efter sänkningen utvecklades 
sjöfågelfaunan mycket positivt under 1960- 
och 70-talet, gynnat av en rad varma och torra 
år samt en ökad igenväxning. Vid mitten av 
70-talet var Tämnaren, jämte Tåkern, landets 
kvantitativt rikaste fågelsjö.

År 1977 reglerades sjön åter, men denna 
gång höjdes vattenståndet för att den skulle 
bli ett vattenmagasin för Uppsala stad. I 
praktiken innebar denna höjning att vårflödet 
kvarhölls i sjön fram till i juli, varefter avtapp-
ningen påbörjades. Avtappningen gjordes för 
att tillgodose Uppsalas vattenbehov och för 
att bereda utrymme för nästkommande års 
högvatten. För att förhindra översvämningar 
invallades de flesta låglänta strandpartier.

Vallarna gjorde att vattnet vid höjningen 
av sjöytan gick upp mot dessa och att det inte 
längre bildades några grunda översvämnings-
områden ovanför vassen (blå bård) under vår 
och sommar. Att den blå bården försvann fick 
negativa följder för fågellivet, särskilt hårt 
drabbades sothönan som minskade drama-
tiskt. Även knölsvanen var en av förlorarna. 
Tidigare var sjön så grund att de kunde nå 
ned till botten och undervattenväxterna var 
än de befann sig i sjön. Efter regleringen 
begränsades den yta där knölsvanarna kunde 
födosöka till grundområden intill vassar och 

Knölsvan, en av de arter som var en förlorare när 
vattenståndet i Tämnaren höjdes 1977. I och med  
vattenståndshöjningen fanns det inte många ställen 
där den kunde nå ned till botten för att beta.
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Inventeringsmetodik
Under inventeringen har samtliga häckande 
arter sjöfåglar räknats, men också andra arter 
som inte är direkt knutna till vattnet utan 
lever i vass och annan vattenvegetation eller 
inom omgivande strandzoner (se Tabell 1). 
Inventeringen genomfördes under perioden 
slutet av maj – mitten av juni 2004 och sjön 
besöktes ett flertal gånger under denna tids-
period. Tämnaren är en så stor sjö att den inte 
går att inventera på en dag. Samtliga invente-
ringsturer startade i gryningen och avslutades 
ungefär mitt på dagen, när sångaktiviteten hos 
många vasslevande arter avtagit.

Vid inventeringen har samtliga stränder 
och vassområden besökts. Vidare har alla 
öar och skär inventerats och landstigning har 
skett på de som inte är skogbevuxna. Invente-

ringsarbetet har gjorts från en liten motorbåt, 
men räkning av fåglar har endast skett då 
båten legat still och motorn varit avslagen. 
Det senare för att inte missa revirhävdande 
par av vasslevande arter. Avstånden mellan 
dessa stopp har i möjligaste mån anpassats så 
att vare sig par har missats eller att dubbelräk-
ningar skett. I vissa grunda partier av sjön har 
båten framförts med åror, eller t.o.m. stakats 
fram, långa sträckor för att komma tillräckligt 
nära vissa vassområden.

Kriterium för häckning har varierat bero-
ende på art. För sjöfåglar har par, hanar eller, 
för snatterand och brunand, hona ansetts re-
presentera häckande par. För vasslevande arter 
har revirhävdande hanar räknats eller, i några 
fall, andra kriterier för häckning registrerats 
(se Tabell 1).

     Tabell 1. Kriterium för häckning vid inventeringen av Tämnarens sjöfåglar 2004.

Arter Kriterium för bedömning av antal par vid  
  sjöfågelinventering 2004

Knöl- och sångsvan Antal par
Grå- och kanadagås Antal par
Bläsand Antal par med häckningsbeteende
Kricka, gräsand, skedand och årta Antal hanar (= par)
Snatterand Antal honor (= par)
Brunand Antal honor (= par)
Vigg Antal hanar (= par)
Sjöorre Antal par med häckningsbeteende
Knipa Antal hanar (= par)
Skägg-, gråhake- och svarthakedopping Antal par
Storskarv Antal bon
Rördrom Revirhävdande hanar i juni
Häger Antal bon i kända kolonier 
Brun kärrhök Besök vid bo/misstänkt bo
Småfläckig sumphöna Antal hörda hanar (= par)
Vattenrall Hörda individer (= par)
Rörhöna Hörda individer (= par)
Sothöna Antal par
Trana Antal par
Strandskata Antal par
Enkelbeckasin Antal spelande hanar (= par)
Grönbena och drillsnäppa Antal par
Måsfåglar Antal par
Tärnor Antal par
Trast- och rörsångare Antal hanar (= par)
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Sjöfågelfaunan i Tämnaren år 2004 
och en jämförelse med de senaste 30 
åren
Nedan presenteras resultatet av häckfågelin-
venteringen i Tämnaren 2004, men här lämnas 
också en jämförelse med resultaten av tidigare 
inventeringar och annan äldre, tidigare ej 
publicerad (Gustavsson muntl.), kunskap om 
fågellivet i sjön. I Tabell 2 redovisas resultaten 
från genomförda inventeringar och popula-
tionstrender. I den därpå följande redogörelsen 
lämnas en mer detaljerad bild av arternas nu-
merär, nu som då, samt vad som, på olika sätt, 
kan ha påverka inventeringsresultaten.

Svanar
Sommaren 1975, d.v.s. före vattenståndshöj-
ningen, registrerades så många som 150 häck-
ande par knölsvan (Andersson & Gustavsson 
1978) i sjön. Regleringen fick dock till följd 
att arten minskade mycket kraftigt och 1981 
häckade 39 par. Därefter har arten minskat yt-
terligare och även om den neråtgående trenden 
har avtagit är årets resultat, 22 par, det sämsta 
hittills. Under senare tid, arten fanns ej vid den 
föregående inventeringen, har även sångsva-
nen etablerat sig som häckande. Tre häckande 
par av denna art innebär att det totala antalet 
svanpar idag är ungefär detsamma som för 
10–15 år sedan, men sångsvanens invandring 
innebär ett hot mot knölsvanens existens som 
häckfågel i sjön. Detta därför att sångsvanarna 

har stora revir och att de normalt inte tole-
rerar andra svanpar, av någon art, i reviren. 
Knölsvanarna trängs ihop i områden utanför 
sångsvanparens revir och fortsätter den senare 
artens expansion kan det på sikt få till följd att 
den förra helt försvinner som häckfågel.

Gäss
Vid inventeringen registrerades 56 par kana-
dagås och 42 par grågås som häckande. För 
kanadagåsens del torde resultatet väl spegla 
verkligheten, paren häckar ofta väl synliga 
på öar, medan det för grågåsens del endast är 
ungefär 25–50 procent av den verkliga popu-
lationen. Grågässen häckar ofta i öppningar 

Hur många av FiU:s läsare klarar denna art?

The answer is Anser anser, alias grågås.
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Tabell 2. Häckande sjöfåglar i Tämnaren. Resultat av inventeringen 2004 samt en jämförelse med 
resultaten av tidigare inventeringar.

Arter 1975 1981 1985 1991–92 C-län U-län Total Ökning /
      2004 2004 2004 minskning
Knölsvan 150 39 27 24 5 17 22 -
Sångsvan 0 0 0 0 0 3 3 +
Grågås 0 3 5 13 20 22 42 +
Kanadagås 16 10 12 48 25 31 56 +
Bläsand hane  - - - - 30 0 - 
Bläsand 0 0 0 0 0 3 3 +
Kricka 20-30 12 20 38 10 5 15 -
Snatterand hona på bo - - - - 16 16 - 
Snatterand hane - - - - 28 70 - 
Snatterand par 4 4 4 4 29 44 105 +
Gräsand hane - - - - 147 78 - 
Gräsand par 200-300 ? 40 50 110 35 43 303 0
Skedand hane     0 0 - 
Skedand par 6 2 4 3 4 0 4 0
Årta 4 2 4 6 2 0 2 -
Brunand hona på bo - - - - 20 15 - 
Brunand hane - - - - 31 83 - 
Brunand par >10 8 11 20 15 27 77 +
Vigg 10 3 9 8 5 1 6 0
Sjöorre 0 0 0 0 1 0 1 +
Knipa 5 28 40 51 11 18 29 +
Skäggdopping 350-700 110 25 75 25 45 70 -
Svarthakedopping 1 0 0 0 1 1 2 0
Gråhakedopping 0 0 0 1 0 0 0 0
Storskarv 0 0 0 0 0 12 12 +
Rördrom 2 4 4 6 10 10 20 +
Häger 0 3 3 18 11 25 36 +
Brun kärrhök 6 3 5 8 6 8 14 +
Småfläckig sumphöna 1 1 3 1 0 0 0 
Vattenrall 300-400 ? 3 8 24 52 41 93 -
Rörhöna 1 0 1 3 0 0 0 -
Sothöna 1000-2000 32 16 340 63 110 173 -
Trana 0 1 1 3 5 9 14 +
Strandskata 0 0 0 0 0 4 4 +
Enkelbeckasin Häckar Häckar Häckar Häckar 3 0 3 Troligen -
Grönbena 0 2 2 1 0 0 0 -
Drillsnäppa > 10 ? 20 20 55 6 1 7 +/0
Fiskmås 34 20 30 25 29 18 47 +
Gråtrut 7 10 12 13 4 15 19 +
Havstrut 0 0 2 0 0 2 2 +
Skrattmås 750-1000 20 500 800 3150 0 3150 +
Dvärgmås 0 0 0 0 4 1 5 +
Silvertärna 0 0 0 0 0 1 1 +
Fisktärna 23 15 40 30 74 45 119 +
Svarttärna 0 0 1 0 8 0 8 +
Trastsångare par 0 ? ? ? 11 4  
Trastsångare hane 0 2 ? 5 ? 3 13 16 44 +
Rörsångare ? ? ? ? 30 40 70 -
Totalt (ca summor) 3300-4800 400 850-900 1700   4600 
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inne i de stora vassbältena och arten är därför 
mycket svår att inventera. Vid tidpunkten för 
inventeringen 2004 hade flertalet par redan 
påbörjat häckningen, i några fall t.o.m. kläckt 
sin kull, och fanns då väl dolda i vassen. Detta 
gjorde att många par undgick registrering. Om 
vi istället utgår från de ansamlingar av par som 
sågs tillsammans med ungkullar, totalt cirka 1 
000 individer, i mitten av juli är vår bedöm-
ning att den häckande populationens storlek i 
verkligheten var cirka 100–200 par.

Efter att ha legat på en relativt stabil nivå 
från mitten av 1970-talet fram till åtminstone 
mitten av 1980-talet, ökade kanadagåsen 
fyrfalt, från 12 till 48 par, fram till början av 
1990-talet. Därefter har expansionen nära nog 
avstannat, vilket 2004 års resultat visar, och 
det har skett samtidigt som grågåsen istället 
ökat mycket kraftigt. Den senares kraftiga 
uppgång inleddes kring mitten av 1990-ta-
let. Tämnaren drar inte bara till sig många 
häckande grågäss utan än fler exemplar efter 
häckningstid. Under början av 2000-talet har 
mycket stora flockar samlats i sjön under 
höstarna, år 2005 sågs som mest över 21 000 

grågäss i mitten av september.

Simänder
Gräsanden är en av sex arter simänder som 
häckar i Tämnaren och med drygt 300 häck-
ande par är arten den klart vanligaste. Efter-
som tidpunkten för inventeringen var väl sen 
för denna art hade hanarna delvis redan hunnit 
samla sig i flockar. Summan häckande par får 
därför bara ses som en totalsumma för sjön 
och hanarnas fördelning vid inventeringstill-
fället kan inte fullt ut ligga till grund för en 
utvärdering av vilka delområden som innehöll 
fler par än andra. Även om gräsanden är väl 
spridd i sjön, är den mer talrik i områden som 
är generellt rika på sjöfåglar. Årets resultat 
innebär att arten tycks ha återhämtat sig helt 
efter den mycket kraftiga minskning som 
skedde efter regleringen på 1970-talet.

Det mest sensationella resultatet av 2004 
års inventering är de 105 par snatterand som 
registrerades som häckande (Cirka 15–16 
procent av det beräknade svenska beståndet 
2004! Se Fågelåret 2004.). Resultatet är än 
mer anmärkningsvärt om man betänker att 

Större strandpipare
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beståndet låg ganska konstant kring fyra par 
från mitten av 1970-talet fram till slutet av 
1990-talet. Det är först under de senaste 5–10 
åren som arten har exploderat till dagens an-
tal. Snatteranden är idag den näst vanligaste 
anden i sjön! Ökningen i Tämnaren är särskilt 
glädjande då arten i Mälaren, där den tidigare 
hade sitt starkaste fäste, förefaller ha minskat 
under de senaste 20 åren.

Snatteranden förefaller vara starkt gyn-
nad av den vattenregim som för tillfället 
råder i sjön samt den goda tillgången på små 
fastmarksöar där flertalet par häckar. Sam-
mantaget inräknades 32 (16 i C-län och 16 i 
U-län) ruvande honor samt ytterligare 73 par 
(29 och 44) liggande utanför lämpliga häck-
ningsöar. De största koncentrationerna av bon 
fanns på öar med kolonier av skrattmåsar eller 
fisktärnor. Öar med häckande par finns dock 
väl spridda över sjön och utbredningsmönstret 
kan således jämföras med det hos gräsand. 
Antalet snatterandpar i Sörsjön är dock ganska 
lågt då denna grunda del av Tämnaren inte 
innehåller några fastmarksöar utan mest bara 
starrtuvor och vass.

När det gäller snatterand har ett undan-
tag gjorts från inventeringsmetodiken för 
sjöfåglar. Eftersom arten har ökat så kraftigt 
i Tämnaren under senare år och fortfarande 
är i ett så starkt expansionsskede antar vi att 
det förekommer många ickehäckande hanar i 
området. För snatteranden grundar vi antalet 
häckande par på antalet honor som vi sett. 
Antalet hanar i sjön inventerades också, men 
det antalet anser vi är högre än det verkliga 
antalet häckande par. Skulle vi istället grundat 
antalet par snatterand på antalet hanar sedda 
i sjön skulle populationen uppgå till 171 par 
(57 och 114).

Årta och skedand har alltid haft ganska 
svaga populationer i Tämnaren och sannolikt 
är det bristen på blå bård som är orsaken. 
Förhoppningsvis kommer de genomförda 
restaureringarna av Aspnäs strandängar och 
de som planeras vid Sörsjöns strandängar att 
gynna dessa arter på samma sätt som liknande 
åtgärder gjort vid Hjälstaviken. Även krickan 
minskade efter regleringen 1977, men den 
återhämtade sig relativt snabbt och förekom 
i än större antal i början av 1990-talet. Arten 

Brunandhane
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har dock alltid varit en sparsam häckfågel i 
sjön och årets resultat indikerar att den åter har 
minskat. Krickan är dock en svårinventerad 
art som ofta drar sig undan, t.ex. i diken och 
smala bäckar, inför häckningen och därför lätt 
missas vid en inventering från båt.

Under 2004 års inventering registrerades 
3 par bläsand; två av dem vid Gäddviken 
– Öndbo och ett vid Aspnäs, men tyvärr hit-
tades inget bo. Allt talade dock för att bon 
fanns dolda i vegetationen. Paren stöttes 
nämligen från lämpliga boplatser, grästuva 
eller vassrugge, flög cirklande kring båten 
några varv och återvände sedan snabbt till 
utgångspunkten efter det att vi avlägsnat oss 
från den. Därtill registrerades 30 hanar som 
bedömdes som icke häckande och istället bara 
som översomrande. Bläsanden är en ovanlig 
häckfågel i Mellansverige och vanligtvis 
ses bara ruggande hanar eller yngre fåglar 
under sommaren här i Uppland. Bläsand har 
tidigare inte rapporterats som häckande vid 
Tämnaren och utöver att även ett par sjöorre 
häckade detta år, har tidigare både stjärtand 
och bergand noterats som häckande i sjön. 
Det tycks vara så att Tämnaren har en viss 
dragningskraft på dessa vanligtvis typiska 
Norrlandsarter.

Dykänder och skrakar
Av dykänderna utmärker sig brunanden som 
den numera tredje vanligaste andarten i Täm-
naren. Beståndet låg på en ganska stabil nivå, 
kring 10 par, fram till slutet av 1980-talet, 
men har därefter ökat och år 2004 inräknades 
så många som 77 häckande par (35 i C-län 
och 42 i U-län). Eftersom brunanden har 
en sned könsfördelning, generellt avsevärt 
många fler hanar än honor, i Tämnaren cirka 
två gånger fler, ligger antalet räknade honor 
till grund för bedömningen av populationens 
storlek. Utöver de som bedömdes häckande 
fanns ytterligare 79 hanar (11 och 68) som 
här antogs vara hanar utan partner. Vid in-
venteringen 2004 påträffades 35 (20 och 15) 
ruvande honor samt ytterligare 42 par vid 
lämpliga häckningsplatser, i första hand öar 
och starrtuvor. Brunanden tycks i stort följa 
svängningarna i skrattmåsens häckningsföre-
komst i sjön. Den kraftiga ökningen följer i 
stort skrattmåsens populationsuppgång under 
senare år. Brunanden placerar gärna sitt bo i 
skydd bland häckande skrattmåsar. Nästan 
en tredjedel av de häckande paren 2004 (23 
par) fanns i den stora skrattmåskolonin i 
Sörsjön. Den har också ökat i anslutning till 
de restaurerade strandängarna vid Aspnäs. 
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Tämnaren är den utan jämförelse viktigaste 
häckningslokalen för brunand i landskapet 
Uppland och en av de mest betydelsefulla i 
hela Mälardalsregionen.

Viggen minskade när sjöns vattenstånd 
höjdes, men den återhämtade sig till början 
av 1990-talet och har sedan dessa legat på 
en ganska konstant nivå som är av ungefär 
samma storlek som på 1970-talet. Arten har 
dock alltid varit sparsamt förekommande och 
det förefaller som om Tämnaren inte passar 
den särskilt väl. Knipan hade efter regleringen 
en starkt uppåtgående trend och som mest 
noterades 51 häckande par i början av 1990-
talet. Därefter har beståndet minskat till bara 
drygt hälften av vad som fanns då (29 par) 
och knipan kan i nuläget inte sägas vara an-
nat än en sparsam häckfågel i sjön. Det finns 
ingen självklar anledning till varför arten har 
minskat under de senaste åren, men ökande 
populationer av predatorer som mård och 
mink samt kanske färre lämpliga bohål nu 
jämfört med tidigare är tänkbara orsaker.

Varje höst samlas några tusen storskrakar 
i Tämnaren, vanligtvis 2 000 – 5 000 exem-
plar, och den är då en av de arter som sätter 
sin prägel på sjön. Det innebär dock inte att 
den också är en vanlig häckfågel här. Faktum 
är att storskraken endast vid två tillfällen 
konstaterats häcka här i modern tid; en hona 
hittades på bo på Tärnholmen 2002 och här 

sågs året efter en hona med kull. Skälet till 
att arten är en så fåtalig häckfågel i Tämnaren 
är sannolikt det grumliga vattnet under som-
maren (Under hösten klarnar vattnet vilket 
gör att storskrakarna troligen har lättare att 
komma åt fisken). Vid inventeringen 2004 
gjordes också ett sensationellt fynd av ett 
sjöorrepar som häckade på ett skrattmåsskär 
(Tärnholmen). Tyvärr misslyckades nästan 
samtliga häckningar, inklusive den av sjöorre, 
på skäret p.g.a. minkpredation.

Doppingar och lommar
Förekomsten av skäggdopping är koncentre-
rad till vassområdena längs den östra stranden, 
från Gäddviken upp till Aspnäs. Detta är i 
överensstämmelse med var de tätaste popu-
lationerna av gräsand, sothöna och knölsvan 
finns. Totalt registrerades 70 häckande par 
2004 och det är kring detta antal som arten 
ungefär legat kring sedan början av 1990-talet 
(se Tabell 1). Tämnaren är den sjö, tillsam-
mans med Erken med sina 45 par samma år 
(Douhan 2005), där arten har sina starkaste 
fästen i Uppland.

Trots detta är skäggdoppingens nuvarande 
förekomst i Tämnaren bara en liten del av vad 
som fanns innan höjningen av vattenståndet i 
slutet av 1970-talet. Då uppskattades det häck-
ande beståndet till så många som 300–600 par, 
men regleringen fick till följd att det rasade till 

Skrattmåsungar och ruvande strandskata.



14

en bottennivå, 25 par, 1985. Därefter ökade 
antalet par åter fram till början av 1990-talet. 
De populationsnivåer som fanns på 1970-talet 
kommer troligen inte att kunna uppnås igen. 
För att detta skall vara möjligt måste med-
elvattendjupet troligen sänkas till den nivå 
som var rådande före regleringen. Ett mindre 
vattendjup skulle göra att det åter fanns förut-
sättningar för vassruggar att kunna uppstå ute 
i sjön där skäggdoppingen skulle kunna bygga 
sina bon. Även om en sådan åtgärd sannolikt 
skulle vara positiv för skäggdoppingen skulle 
andra idag vanliga arter istället minska eller 
kanske helt försvinna.

Även svarthakedoppingen har häckat med 
ett till två par flera år sedan åtminstone början 
av 1970-talet, men har aldrig lyckats få något 
riktigt fäste som häckfågel. En orsak kan vara 
att de häckningar som förekommit ofta har 
misslyckats. I början av 1990-talet sågs ett par 
gråhakedopping och det fanns förhoppningar 
om att arten skulle kunna etablera sig som 
stadigvarande häckfågel. Paret sågs dock bara 
några få år och därefter har det endast setts 
enstaka gamla fåglar tillfälligt under maj som 
sedan försvunnit. Trots tillgång på till synes 
lämpliga häckningsöar har storlom inte häckat 
i Tämnaren under modern tid, detta troligen 
beroende på att sjön är för grund och vattnet 
för grumligt

Skarvar, rödrommar och häger
Storskarven har etablerat sig som häckfågel i 
Uppland först under senare tid och det dröjde 
till 2004 innan de första häckningarna, 12 
par på Kråkskär, konstaterades i Tämnaren. 
Tyvärr misslyckades häckningarna, men ar-
ten återkom i än större antal 2005 då 44 par 
häckade, nu på ön Rörskog. Även denna gång 
misslyckades samtliga häckningar. Denna 
gång fortskred de dock så långt att ungar 
föddes i de flesta bon innan kolonin övergavs. 
Tänkbara orsaker till de negativa resultaten 
är att havsörn eller fritidsfiskare har stört vid 
häckplatserna.

En art som ökat markant under de senaste 
tio åren är rördrommen. Efter en endast lång-

sam ökning av antalet revirhävdande hanar 
har den tagit ordentlig fart från mitten av 
1990-talet. Våren 2004 hördes minst 20 olika 
hanar hävda revir och det innebär att Tämna-
ren, tillsammans med Tåkern, Kvismaren 
och Söderfjärden (i Mälaren), är en av de 
viktigaste slättsjöarna för arten i landet. Tjugo 
hanar utgör 3,5 procent av de 562 revirhäv-
dande som rapporterades från Sverige 2004 
(Fågelåret 2004).

Rördrommen är en svårinventerad art som 
kräver stor arbetsinsats. Det är inte bara det 
att de första hanarna kommer tidigt, det kan 
komma nya och etablera sig långt in i maj (I 
Tämnaren skedde det en ökning från 12–14 
hanar under april och in i maj till 20 mot 
slutet av månaden). Kanske var de hanar som 
anlände mot slutet sådana som tidigare hävdat 
revir i andra sjöar, med negativt resultat, och 
som därför flyttade vidare. Många hanar bytte 
även spelplats under denna period. Hur många 
häckande honor som sedan fanns i sjön 2004 
är omöjligt att ens försöka uppskatta.

Gråhäger har en stam på cirka 30–40 
häckande par kring sjön. Några mindre kolo-
nier är kända, men det finns ytterligare några 
smärre kolonier och solitärt häckande par 
där det exakta läget för häckplatsen inte är 
lokaliserat. Arten har sedan början av 1970-
talet ökat som häckfågel runt Tämnaren och 
denna utveckling stämmer överens med den 
som varit i landskapet som helhet. Under vår 
och sommar ses numera ett stort antal gamla 
och yngre fåglar som fiskar i sjön.

Rovfåglar
Sedan en längre tid tillbaka har Tämnaren 
varit det starkaste fästet för brun kärrhök i 
Uppland. Antalet par har varierat en del genom 
åren, men i ett längre tidsperspektiv har arten 
ökat. Detta är i linje med en sedan 1970-talet 
generellt ökande trend i landskapet. På samma 
sätt som rördrommen döljer även den bruna 
kärrhöken sitt bo väl långt in i vassen, men i 
samband med bobygge eller leverans av föda 
till hona och ungar avslöjar kärrhöken lättare 
läget för sin boplats. Under 2004 inräknades 
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14 häckande par och till grund för detta resul-
tat ligger i första hand registrerade besök av 
vuxna fåglar vid sannolika boplatser. Merpar-
ten av paren fanns i de fågelrikaste delarna av 
sjön, flest – vardera fyra – i Sörsjön och kring 
Gäddviken – Öndbo.

Ett eller två par fiskgjuse häckar i direkt 
anslutning till Tämnaren, men det finns ett 
antal par som har sina boplatser i sjöns närhet. 
Även om antalet individer som utnyttjar sjön 
som fiskeplats förefaller att ha minskat sedan 
1970-talet (Lars Gustavsson muntl.) är det 
fortfarande minst 10–15 par som fiskar här. 
Sedan mitten av 1980talet finns det ett par 
av havsörn som häckar vid Tämnaren och 
från början av 2000-talet är det minst två par 
som utnyttjar sjön som jaktområde. Flera par 
lärkfalk häckar i sjöns närhet och ses ofta 
jaga insekter ovanför vassen. Antalet par som 
födosöker här beräknas vara

6–7. Flest individer ses vid Sörsjön där 
det inte är ovanligt att samtidigt se flera ex-
emplar jaga.

Sumphöns och tranor
Från att före regleringen ha varit en karaktärs-
art, ungefär 1 000–2 000 par 1975, minskade 
sothönan dramatiskt efter vattenståndshöj-
ningen och 1985 fanns här endast 16 (!) par. 
Efterhand återhämtade den sig och i början 
av 1990-talet räknades cirka 340 par. Därefter 

tycks den åter ha minskat (170 par 2004) men 
då vassarna nu på vissa ställen åter är så pass 
stora kan vi ha missat ett antal par. Skillnaden 
mellan resultaten är dock så stor att nedgången 
rimligtvis är verklig.

Vattenrallen är vanlig i Tämnaren, men är 
också en ytterst svårinventerad art. Reviren 
har karterats utifrån antalet hörda exemplar, 
vare sig det varit spel eller varningsläte som 
hörts, men det finns ingen möjlighet att re-
gistrera alla revir, även om innehavarna skulle 
spela. Vissa vassområden är för övrigt också 
så stora att vattenrallarna inte har varnat därför 
att de inte uppmärksammat vår närvaro. Även 
om det finns en viss risk för dubbelräkning av 
revir, både hane och hona hörs, är det säkerli-
gen klart fler revir som har missats. Resultatet 
av 2004 års inventering, 93 revir, skall därför 
mest ses som en fingervisning om beståndets 
storlek. Tämnaren är, jämte Hjälstaviken, 
artens starkaste fäste i Uppland.

Före regleringen på 1970-talet var vatten-
rallen en mycket vanlig art, men drabbades, 
som sothönan, hårt av vattenståndshöjningen. 
Även om den minskade mycket kraftigt var 
nedgången dock inte så stor som resultaten 
från inventeringarna på 1980-talet säger (se 
Tabell 1). Mycket talar istället för att popula-
tionen då aldrig var mindre än 20–30 revir 
(Lars Gustavsson muntl.). Därefter skedde 
en snabb återhämtning och i början av 1990-

Havsörn i 5:e dräkt. Fisktärna
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talet fanns det troligen cirka 200 revir i sjön. 
Resultatet av den senaste inventeringen visar 
att vattenrallen troligen har minskat sedan 
dess och det är en utveckling som påminner 
om den för sothöna.

Sörsjön har inventerats årligen sedan 
år 2000 och här har vattenrallen minskat 
märkbart sedan dess. Vi vet inte varför, men 
eftersom de yttre förutsättningarna inte har 
ändrats nämnvärt under dessa år måste det 
finnas andra orsaker. En sådan skulle kunna 
vara de milda senhöstar och förvintrar som 
varit rådande flera år. Istället för att som nor-
malt flytta söderut har kanske det milda vädret 
lockat många att stanna kvar och när vintern 
sedan slår till på allvar klarar de inte av att då 
flytta söderut. I brist på öppet vatten får de 
svårt att klara sig och går under.

Även om ingen småfläckig sumphöna 
hördes 2004 registrerades det enstaka, eller 
några få, revirhävdande hanar vid de tidigare 
inventeringarna. Arten har funnits flertalet 
år och tycks inte ha påverkats nämnvärt av 
regleringen av sjön. Under de allra senaste 
åren har den dock minskat och inte hörts 
årligen. I avsaknad av blå bård har flertalet 
exemplar som hörts i sjön funnits i antingen 
Sörsjön eller i Tämnaråutloppet vid Sjölunda. 
Vid dessa två lokaler har tyvärr igenväxning 
lett till att de tidigare lämpliga habitaten för 
arten försvunnit. De redan restaurerade strand-
ängarna vid Aspnäs, och en restaurering av 
Sörsjöns strandängar, skulle kunna leda till 
att arten åter ökar i sjön. Enstaka par rörhöna 
har rapporterats flertalet år från 1970talet och 
framöver. Att den inte har registrerats varje år, 
ej heller vid inventeringen 2004, betyder dock 
nödvändigtvis inte att den ej har funnits. Rör-
hönan är en av doldisarna i vasshaven och är 
som sådan lätt att missa. Vid inventeringarna 
av Sörsjön påträffades ett par både 2002 och 
2003 och mycket talar för att det fanns åtmins-
tone något par i Tämnaren även 2004.

Tranan förekom inte som häckande vid 
Tämnaren under 1970-talet, men har därefter 
etablerat sig kring sjön. Den har sedan ökat 
kraftigt och år 2004 fanns här 14 par. Den 

huvudsakliga ökningen har skett under den 
senare delen av 1990-talet och början av 
2000-talet. Antalet revir är nu så många att det 
troligen inte kan bli fler i sjöns närhet.

Vadare
Strandskatan är en vanlig häckfågel i skärgår-
den och längs kusten, men enstaka par häckar 
även i vissa större insjöar. Arten etablerade sig 
i Tämnaren i slutet av 1990-talet och den första 
häckningen konstaterades på den skogklädda 
ön Rörskog. Eftersom den gärna häckar på 
strandängar har restaureringen vid Aspnäs 
gynnat arten och år 2004 registrerades fyra 
par vid sjön. Före vattenståndshöjningen var 
enkelbeckasinen en mycket vanlig häckfågel 
runt sjön. I samband med regleringen försvann 
den blå bården längs många strandavsnitt och 
därmed även flertalet enkelbeckasiner. Arten 
har inte återhämtat sig och 2004 hittades 
endast tre revir. Förhoppningsvis kommer de 
betade strandängarna vid Aspnäs att på sikt 
förbättra villkoren för arten, men än större po-
sitiva effekter skulle sannolikt en restaurering 
av strandängarna vid Sörsjön få. Fler restau-
rerade strandängar skulle också förbättra för-
hållandena för häckande tofsvipor, en art som 
inte ingick i inventeringen, och även antalet 
rastande vadare skulle säkerligen öka markant 
under flyttningen vår och höst. Som läget är 

Enkelbeckasin
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nu återfinns endast större mängder rastande 
vadare de år då det är kraftig vårflod.

En art som gynnades av regleringen på 
1970-talet och som därför ökade som häck-
fågel var drillsnäppan. Ett högre vattenstånd 
gjorde att fler revir kunde etableras längs den 
nya strandlinjen som inledningsvis saknade 
vegetation. I början av 1990-talet fanns det 
cirka 55 par vid sjön, men därefter har antalet 
häckande minskat. Vid inventeringen 2004 
återfanns endast sju par, men resultatet ger 
sannolikt inte en rättvis bild av verkligheten. 
Många par har troligen missats därför att vi 
inte har gått i land och eftersökt arten på de 
små, skogklädda öar som arten gärna häckar 
på. Enstaka revir har troligen också undgått 
uppmärksamhet vid dikesutlopp i sjön som 
inte besöktes.

I början av 1980-talet började grönbena 
häcka i Sörsjön och här fanns sedan ett till 
två par årligen fram till mitten/slutet av 1990-
talet. Därefter har det troligen inte förekommit 
några häckningar vid sjön. Grönbenans etable-
ring vid Sörsjön var troligen inte en följd av 
vattenståndshöjningen utan berodde sannolikt 

på andra orsaker. Den sammanföll i tiden med 
att andra ”Norrlandsarter”, t.ex. videsparv, 
började häcka i den norra delen av landskapet. 
Även dessa arter har numera troligen försvun-
nit som häckande i Uppland.

Måsar och trutar
Både gråtrut och havstrut har haft en positiv 
trend i sjön. Gråtruten är den som funnits här 
längst, den fanns redan på 1950-talet då ett 
tiotal par häckade (Lars Gustavsson muntl.), 
och år 2004 inräknades 19 par. Havstruten är 
en ny häckfågel som etablerade sig i mitten 
av 1980-talet och den häckar nu stadigt med 
två par årligen. Trutparen återfinns i tärn och 
skrattmåskolonierna på öarna ute i sjön. Fisk-
måsen förefaller vara den av måsfåglarna som 
påverkats minst av vattenståndshöjningen. 
Efter att beståndet tidigare stadigt har legat 
kring cirka 25–30 par har dock en viss ökning 
kunnat skönjas under de senaste 5–10 åren. 
De 47 par som registrerades 2004 är en klar 
förbättring. Fortfarande häckar flertalet par 
solitärt på större stenar eller på mycket små 
skär, men under de senaste åren har arten 
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Tämnaren har därmed cirka 3,5 procent av den 
svenska populationen (90 000 par 2002 enligt 
Fågelåret 2003). Skrattmåsen är för övrigt en 
nyckelart i Tämnaren. De stora kolonier som 
finns har stor betydelse för många arter änder 
samt sothöns. Här kan de placera sina bon och 
dra nytta av det skydd som skrattmåsarna ger 
mot predatorer.

Sedan några år tillbaka häckar även några 
par dvärgmås och 2004 häckade här fem par; 
fyra revirhävdande par i Sörsjön och ett vid 
Kråkskär. Dvärgmåsarna har haft för vana att 
häcka tillsammans med skrattmåsar eller med 
svarttärnor. Häckningsresultatet har hittills 
varit sammantaget skralt med många miss-
lyckade häckningar, vanligtvis som en följd 
av ihållande regn eller predation.

Tärnor
Sammanlagt registrerades 119 häckande par 
fisktärna 2004. Detta är en kraftig ökning jäm-
fört med de cirka 15–40 par som fanns fram 
till slutet av 1990-talet. Det enskilt viktigaste 
skälet till att arten har ökat är att buskar och 

etablerat sig i tärn- och skrattmåskolonierna 
och det är där som ökningen har skett.

Skrattmåsen är den i särklass talrikaste 
av Tämnarens häckande sjöfågelarter och 
sammanlagt inräknades 3 150 par 2004. 
Huvuddelen (2 500 par) av dem häckade i 
Sörsjön, i fem–sex mycket närliggande kolo-
nier (ca 50–100 meter mellan dem). Den näst 
största kolonin var den på Tärnholmen där det 
häckade 400 par och på Rättarhavet fanns en 
koloni med 250 par. Under 2005 hade nästan 
samtliga skrattmåsar flyttat till Sörsjön där 3 
000 par häckade. Övriga kolonier hade mins-
kat; 75 par fanns på Rättarhavet samt 20 par 
vardera på Tärnholmen och Vidskär.

I samband med vattenståndshöjningen 
minskade skrattmåsen kraftigt, från knappt 
tusentalet häckande par till endast 20 par år 
1981. Därefter har det skett en stadig åter-
hämtning och i dagsläget är Tämnaren en av 
de fyra främsta lokalerna för arten i Uppland. 
Tillsammans med Hjälstaviken, Säbysjön och 
ön Kniven i Lövstabukten hyser dessa cirka 
75 procent av landskapets alla skrattmåsar. 

Fiskmåsen är en av de fåglar som påverkats minst av vattenståndshöjningen. Infälld bild: dvärgmås.
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sly på tre öar – Tärnholmen, Rättarhavet och 
Vidskär – röjdes i slutet av 1990-talet. På så 
sätt skapades goda häckningsförutsättningar 
för arten och det var på dessa tre som flertalet 
par häckade 2004 (Några par häckade också 
solitärt på större stenar). Utan regelbundet 
återkommande insatser i form av röjning av 
dessa öar skulle fisktärnan endast häcka med 
några få solitärt häckande par. Det är av stor 
betydelse att buskar och sly efterhålls; inte 
bara för fisktärnans skull utan även för alla 
de änder, främst många par snatterand, som 
placerar sina bon bland tärnor och skrattmåsar. 
Mer anmärkningsvärt var att ett par silver-
tärna häckade på ett nyligen röjt skär utanför 
Aspnäs. Inga andra arter av vare sig måsar 
eller tärnor häckade på ön detta år och tyvärr 
misslyckades paret med sin häckning. Detta 
är den första kända häckningen av silvertärna 
i en insjö i Uppland och det finns inga skäl 
att tro att arten kommer att kolonisera sjön 
framöver.

Svarttärnan häckar numera regelbundet i 
sjön. Under 1980-talet och merparten av 1990-

talet skedde häckningar enstaka år med upp till 
en handfull par, men från slutet av det senare 
årtiondet har häckningar skett årligen. Antalet 
par varierar en del mellan åren, men trenden 
är glädjande nog svagt positiv. Vid invente-
ringen 2004 registrerades åtta häckande par 
(cirka 15 par 2005). Svarttärnorna anländer 
vanligtvis i slutet av maj, men ofta ser man då 
fler individer än vad som sedan stannar kvar 
för att häcka. Samtliga häckningar har skett 
i Sörsjön. Här häckar paren i glesa kolonier 
mitt i kolvasshavet och inte tillsammans med 
andra måsfåglar. De drar således inte nytta av 
andra för att skydda sig mot predatorer utan 
klarar detta utmärkt på egen hand. De försva-
rar ihärdigt sina bon och tycks få fram ganska 
många ungar. En annan förklaring till det goda 
resultatet är att redena placeras på så gles 
flytvass att kråkor inte kan landa här. Vassen 
håller inte för deras tyngd och förekomst av 
gles flytvass är därmed en av förutsättningarna 
för att de skall lyckas med sina häckningar. I 
Tämnaren finns för tillfället fler häckande par 
svarttärna än i Uppland i övrigt.

Vasslevande tättingar
Sammantaget fanns det 44 revirhävdande 
hanar av trastsångare i Tämnaren 2004 och 
antalet har legat kring 45–50 under de senaste 
åren. Det innebär att arten i Tämnaren har 
sitt, efter Tåkern, starkaste fäste i landet och 
de 44 hanar (24 i C-län och 20 i U-län) som 
fanns 2004 utgjorde cirka 10 procent av den 
svenska populationen detta år (445 revir enligt 
Fågelåret 2004). I minst 15 av dessa revir 
registrerades också respektive hona (11 och 
4), men sannolikt fanns det fler då mörkertalet 
för honor troligen är stort. Även om de antal 
hanar som rapporterats från inventeringarna 
på 1980-talet, och främst under början av 
1990-talet, var för låga (troligen fanns det 
10–15 revir redan i början av 1990talet; Lars 
Gustavsson muntl.) är det ingen tvekan om att 
arten har ökat kraftigt från slutet av 1990-talet. 
Trastsångaren förekommer företrädesvis i de 
vassar och sälgbuskage som kantar åutlopp 
och kanaler i sjön. Här kan den sägas vara 

Drillsnäppan var en av de arter som gynnades av 
regleringen på 1970-talet. En klar minskning har 
dock skett sedan början av 1990-talet.
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en karaktärsart och nästan den dominerande 
Acrocephalus-arten.

I motsats till föregående art fanns flerta-
let rörsångare i de större vassområdena och 
arten är också den vanligaste av sångarna i 
Tämnarens vassar. Totalt noterades 70 revir 
vilket kan tyckas vara anmärkningsvärt lågt, 
men intrycket är att arten har minskat mycket 
kraftigt i sjön under de första åren av detta 
årtusende. Tyvärr finns det inga inventerings-
data att referera till från tidigare år. Arten var 
dock tidigare, under hela 1970-talet och fram 
till slutet av 1990-talet, så vanlig, den helt 
dominerande sångaren, att det var omöjligt 
att inventera den med ett rättvisande resultat. 
Data från den ringmärkning som genom åren 
förekommit i Tämnarens vassar pekar på att 
rörsångaren under 1980- och 1990-talen var 
cirka två–fem gångar så talrik som sävsånga-
ren och kanske 20–40 gånger så vanlig som 
trastsångaren (Lars Gustavsson muntl.). Det 
måste således ha funnits flera hundra rörsång-
arrevir i sjön på den tiden. Vid inventeringen 

2004 var det inga problem att registrera de 
sjungande hanarna. De satt aldrig så tätt att 
det inte gick att urskilja de olika individerna. 
Även om vi givetvis kan ha missat hanar som 
inte sjöng speglar resultatet ganska väl artens 
förekomst 2004.

I motsats till de två föregående arterna 
sångare förekommer sävsångaren inte i första 
hand i vass utan föredrar kantzonen mot den 
innanför liggande stranden. Här är sävsånga-
ren relativt vanlig, så pass vanlig att den är 
ganska svår att inventera, och det är den också 
i de sälgbuskage som kantar kanalerna i sjön. 
Eftersom inventeringen har skett från båt har 
det inte varit möjligt att inventera denna art. 
Det är dock ingen tvekan om att sävsångaren 
under lång tid har haft ett starkt fäste vid Täm-
naren och troligen finns det två–tre gånger så 
många revir av denna art som av rörsångare.

Skäggmesen etablerade sig som häckfå-
gel i Tämnaren under 1990-talets början och 
häckade här fram till år 2000. Inledningsvis 
ökade populationen snabbt och kring 1997–

En av Tämnarens karaktärsfåglar är trastsångaren som här har sitt, efter Tåkern,  starkaste fäste i landet. 
Antalet revir ligger kring 45–50 par.
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1999 fanns här kanske 200–400 par. Därefter 
minskade arten och efter vintern 2000/01 för-
svann den helt från sjön. Troligen var det kyla 
i kombination med födobrist som knäckte po-
pulationen. Möjligen kan det ha funnits något 
enstaka häckande par även under de senaste 
åren, men det stora beståndet som tidigare 
fanns är borta. Kanske arten kommer tillbaka 
i framtiden (sågs tillfälligt i mars/april 2005), 
men troligen är vintrarna i nuläget ännu för 
kärva för att skäggmesen skall kunna etablera 
sig som stadigvarande häckfågel.

En art som i många avseenden påminner 
om rörsångaren är sävsparven. Den var tidi-
gare en karaktärsart i sjöns vassar, ungefär 
lika talrik som rörsångaren, men har även den 
haft en starkt negativ trend under senare år. I 
dagsläget har arten en population som i storlek 
troligen ligger någonstans mellan rör- och säv-
sångarens. Sävsparven var tidigare så vanlig 
att den inte registrerades vid inventeringarna 
och ytterligare ett skäl till att så inte skedde 
är att många revir finns i kantzonen mot den 

innanför liggande stranden (Dessa är inte 
möjliga att registrera från båt).

Resultat per delområde
Utöver att redovisa resultaten för de arter 
som häckar i Tämnaren kan det också vara 
på sin plats att beskriva de olika delområden 
som finns i och kring sjön. Sjön har delats in 
i tretton delområden och dessa kommer att 
presenteras nedan. Det är stora skillnader i 
fågeltillgång mellan olika delområden, men 
inventeringen pekar tydligt ut de som är sär-
skilt fågelrika. Hit hör alla de skär och öar där 
det finns mås och/eller tärnkolonier, i första 
hand Vidskär, Rättarhavet och Tärnholmen, 
men framför allt den avsnörda delen av sjön 
i söder, d.v.s. Sörsjön, som är den i särklass 
mest fågeltäta delen av Tämnaren. Andra 
vassområden med höga tätheter av häckande 
änder, svanar och sothöna är Gäddviken och 
vidare upp till Öndbo, men också Källviken 
– Hällholmen samt Sjölunda – Vårhäll. Även 
de restaurerade strandängarna vid Aspnäs 

En tidig morgon sent i maj sitter plötsligt ”fjällens näktergal” och sjunger från en videbuske vit Tämnaren 
innan den under natten sträcker vidare mot videbältet uppe i fjällkedjan.



22

hör hit. Generellt är det så att de fågelrikaste 
vassområdena finns vid de till och frånflöden 
som är belägna i anslutning till den åkermark 
som förekommer kring sjön.

A. Kalvnäset västerut till N Harbonäs
Den innanför växande skogen växer vanligt-
vis ned till stranden och de vassbälten som 
följer den är ofta smala. Vid Kalvnäsets östra 
sida, inloppet till Sörsjön, finns en mosaik av 
blad- och kolvass (svarthakedopping 1 par 
och trastsångare 1 revir). I den skyddade Hag-
viken, mellan Kalvnäset och Harbonäs, finns 
ett större sammanhängande vassområde som 
är relativ fågelfattigt (rördrom 1 revir). Det 
grunda området mellan spetsen på Kalvnäset 
och udden på Harbonäset, ut till öarna Hönsa 
och Fornö, täcks av täta mattor av näckrosor 
och annan undervattenvegetation och där är 
nästan oframkomligt med båt (enstaka gräs-
änder och sothöns). Partiet från nordöstra 
spetsen av Harbonäs och västerut till norr 
om Harbonäs gård har en annan karaktär. Här 
ersätts mattorna av undervattenvegetationen 

delvis av bladvass. Vassen är därtill inte hel-
täckande utan innehåller öppna partier och är 
därför mer fågelrik (bl.a. skäggdopping 6 par, 
rördrom 1 revir, knölsvan 3 par, brunand 1 par 
och snatterand 7 par). Sammantaget är detta 
område dock att anse som relativt ointressant 
för häckande sjöfåglar.

B. N Harbonäs västerut till utanför Torvströ-
mossen
Även här når strandskogen ofta ned till vat-
tenlinjen och de vassbälten som växer där 
utanför är också vanligtvis smala. Utanför 
Torvströmossen, bevuxen med tall, vidgas 
vassen och här finns också klarvattenytor 
insprängda (bl.a. snatterand 3 par, brunand 
1 par + 2 hanar samt brun kärrhök 1 revir). 
Sammanfattningsvis är även detta område av 
måttligt intresse.

På många ställen går skogen ned till stran-
den och vassområdena utanför strandlinjen 
är ofta smala utan någon större mosaik med 
vassholmar och klarvattenytor. Dock ändrar 
vassarna utseende vid NV Torvströmossen 

Några par av dvärgmås häckar sedan några år tillbaka i Tämnaren. Här ses en gammal fågel.
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och liknar till sin karaktär de vassområden 
som återfinns vid angränsande Gäddviken. 
Här utbreder sig större, mosaikartade vassar 
med klarvattenytor insprängda. Skillnaden 
mellan områdena utgörs främst av att vassarna 
vid Torvströmossen gränsar mot skog (en tall-
mosse) medan vassarna vid Gäddviken grän-
sar mot åkermark som kantas av lövslyridåer. 
Vid Gäddviken finns flera större dikesutlopp, 
medan detta saknas vid Torvströmossen. 
Mängden häckande sjöfågel är jämbördig med 
området vid Harbonäs, men betydligt lägre än 
vid angränsande Gäddviken. Här finns t.ex. 
snatterand (3 par), brunand (1 par + 2 hane) 
och 1 par brun kärrhök häckar.

C. Gäddviken norrut till Gammal Aspnäs
Vallar löper längs merparten av detta avsnitt 
av sjön och de utgör gränsen mellan den 
här innanför liggande åkermarken och vat-
tenområdena utanför. Ett av de få partier där 
det saknas vall är nedan Öndbo där en betad 
strandäng följer stranden några hundra meter. 
Inom området rinner flera större diken/mindre 
åar, bl.a. Åbyån (från Östervåla), ut i sjön. 
Längs med hela denna del av Tämnaren finns 
ett sammanhängande bälte av bladvass längs 
med stranden och längs flera partier finns det 
också en bård av kolvass mellan bladvassen 
och den öppna sjön. Detta är det största sam-
manhängande vassområdet i själva Tämnaren. 
Vassen är ofta mosaikartad, d.v.s. den innehål-

Karta över Tämnarområdet med de olika delområde som omtalas i texten markerade.
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ler många öppna vattenytor i den omgivande 
vassen. Ett bälte av näckrosor når vattenytan 
längs partier av denna vass, men annan under-
vattenvegetation saknas nästan helt. På grund 
av sitt för vinden utsatta läge påverkas dessa 
vassar i hög grad av isen. Hård pålandsvind 
i kombination med tjock is vid islossningen 
har kraftig inverkan på den gamla vassens 
fortbestånd. Hela området har ett mycket rikt 
sjöfågelliv (bl.a. skäggdopping 22 par, rör-
drom 3 revir, knölsvan 7 par, sångsvan 1 par, 
snatterand 23 par, bläsand 2 par, brunand 19 
par + 25 hanar, brun kärrhök 4 par, sothöna 32 
par, vattenrall 15 revir, strandskata 2 par och 
trastsångare 4 revir) som kräver stor hänsyn.

 
D. Aspnäs
Området utgörs av stranden och vattenom-
rådet i merparten av Aspnäs naturreservat. 
Längs stränderna har omfattande restau-
reringsåtgärder nyligen genomförts och en 
blå bård har därmed återskapats mellan den 
numera betade strandängen och den utanför 
liggande vassen (finns i övrigt endast nedan 
Öndbo). Bladvassen har stor utbredning, men 
innehåller också många klarvattenytor av 
varierande storlek. Området är relativt fritt 
från undervattenvegetation och det är bara i 
de mest grunda partierna, längst in i vikarna, 
som den når upp till vattenytan. Inom området 
rinner två större diken/mindre åar ut i sjön. 
Några öar finns utanför vassen och även här 
har man vidtagit åtgärder för att gynna fågelli-
vet. Dessa småblockiga öar var tidigare täckta 
av träd och buskar, men i början av 2000-talet 
röjdes öarna. Syftet med dessa åtgärder var 
att göra öarna mer lämpliga som häckplatser 
för måsar och tärnor, men också för olika 
arter änder. Dessa arter skyr trädbevuxna öar 
och föredrar att häcka på öar som har en bård 
av vass längs stranden och som i övrigt bara 
är bevuxna med gräs-/och örtvegetation. I 
dagsläget är dessa öar åter täckta av ett tätt 
buskskikt som är 1–1,5 meter högt och det är 
således åter dags att röja av dem. Området är 
mycket fågelrikt (bl.a. skäggdopping 9 par, 
rördrom 1 revir, knölsvan 2 par, snatterand 4 

par + 26 hanar, kricka 3 par, brunand 4 par + 
28 hanar, brun kärrhök 1 par, sothöna 26 par, 
vattenrall 6 revir, strandskata 1 par, dvärgmås 
1 par samt trastsångare 3 revir) och ett av de 
mest skyddsvärda i sjön. Här krävs stor hänsyn 
till fågellivet.

E. Källviksmossen – Hällholmen
Området består av den nordligaste delen av 
Aspnäs naturreservat samt de vikar som finns 
längs stranden österut till Hällholmen. Mel-
lan gränsen till reservatet och Hällholmen är 
bladvassen utbredd i vikarna, men även här 
är den naturligt mosaikartad och innehåller 
öppna vattenytor. Här saknas dock den blå 
bård och de betade strandängar som finns 
inom reservatet. Stora partier av vattenytan 
är täckt av undervattenvegetation och i vissa 
vikar är det svårt att ta sig fram med båt. 
Tillgången på häckande sjöfåglar är god, men 
numerären är något lägre än utanför Aspnäs 
(bl.a. skäggdopping 12 par, rördrom 3 revir, 
knölsvan 5 par, sångsvan 1 par, snatterand 6 
par + 1 hane, kricka 6 par, brunand 4 par + 
7 hanar, brun kärrhök 2 par, sothöna 14 par, 
vattenrall 2 revir, strandskata 1 par samt trast-
sångare 1 revir). Slutsatsen blir att fågellivet 
är rikt och att det kräver stor hänsyn.

F. Hällholmen – Lindnäs
Området omfattar vattenområdet utanför 
stranden mellan Hällholmen och Lindnäs. 
Sydost om Hällholmen ändrar vattenvegeta-
tionen karaktär. Bladvassen minskar i omfång 
och består bara av smala bälten som följer 
stranden. Utanför bladvassen finns mer sam-
manhängande områden bestående av kolvass. 
Här häckar endast ett fåtal sjöfåglar (något 
enstaka par vardera av gräsand, knipa och 
sothöna).

G. Sjölunda – Vårhäll – Björkholmen
Öster om Lindnäs breder det stora vassområ-
det kring Tämnaråns mynning (sjöns utlopp) 
ut sig och dessa vassar sträcker sig sedan ned 
till Björkholmen. Detta vidsträckta vassområ-
de saknar i stort insprängda, öppna vattenytor 
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och är därför mer enahanda till sin karaktär. 
Utanför bladvassen finns glesa bestånd av 
kolvass och, utöver näckrosor, är det relativt 
fritt från undervattenvegetation som når vat-
tenytan. Trots sin karaktär av mer enhetligt 
vasshav har området en mycket god tillgång 
på häckande sjöfåglar (bl.a. skäggdopping 
12 par, rördrom 5 revir, knölsvan 1 par, snat-
terand 13 par + 2 hanar, kricka 3 par, brunand 
5 par + 3 hanar, brun kärrhök 2 par, sothöna 
13 par, vattenrall 19 revir, fisktärna 4 par på 
stenar samt trastsångare 7 revir). Samtliga 
trastsångare satt utanför Tämnaråns mynning 
som för övrigt är ett av två huvudområden för 
arten i sjön. Det krävs stor hänsyn till det rika 
fågellivet i området.

H. Smörholmen-Långnäset
Utanför Smörholmen byter sjön åter karaktär. 
Bladvassen smalnar av till ett relativt tunt bälte 
som följer den karga stranden och utanför den 
finns en bård av näckrosor och kolvass. Utöver 
näckrosor saknas här övrig undervattenvege-
tation som når upp till vattenytan. Fågellivet är 
relativt fattigt och de få par änder som häckar, 
i första hand gräsand, placerar gärna sina bon 
på de små busk- och trädbevuxna öar som 
finns utanför detta strandavsnitt. Några par 
fiskmås häckar solitärt på större stenar som 
når upp över vattenytan. Vid Långnäset återfår 

sjön karaktären av slättsjö. I Långnäsviken är 
bladvassen vidsträckt och det skyddade läget 
gör att den inte påverkas av vårens islossning. 
Den är därför mycket tät och vattenytan täcks 
också av en i det närmast ogenomtränglig 
matta av undervattenvegetation. Här fanns 
bl.a. rördrom 1 revir, skäggdopping 1 par, 
snatterand 2 par samt sothöna 4 par. Områ-
det har sammanfattningsvis inte några höga 
skyddsvärden.

I. Sörsjön
Denna avsnörda del av Tämnaren har ett med-
elvattendjup som understiger en meter. Kring 
hela Sörsjön finns en bård av bladvass och det 
finns också vasspartier av varierande storlek 
ute i den södra delen. Den mellersta och norra 
delen täcks av kolvass. I väster rinner Harboån 
ut och från mynningen finns det en muddrad 
kanal som sträcker sig genom hela Sörsjön ut 
till själva Tämnaren. I samband med mudd-
ringen skapades det lerbankar längs kanalen 
och på dessa växer numera buskar av Salix 
och, vid Lindsta, även en del lövträd.

I den södra delen är medelvattendjupet 
som minst, cirka 0,5–0,75 meter, och i den 
mosaik av bladvass och öppna vatten som 
råder här finns också stora områden där mäng-
der av starrtuvor når över vattenytan. På dessa 
tuvor häckar skrattmåsar och i den stora koloni 
som har skapats här häckar även mängder av 
änder. Längs kanalen genom Sörsjön finns 
merparten av Tämnarens alla trastsångarrevir. 
I den södra delen av det kolvassbälte som tar 
vid i norr har den koloni av svarttärnor som 
etablerats under senare år slagit sig ned och 
här finns även många par skäggdopping och 
sothöna. I övrigt är de norra och västra delarna 
av Sörsjön, framför allt i Västmanlands län, 
klart fattigare på häckande sjöfåglar. Sam-
mantaget är Sörsjön den utan tvekan finaste 
och mest skyddsvärda delen av Tämnaren 
vad gäller våtmarksarter, både sett till antal 
arter och antal individer (bl.a. skäggdopping 
9 par, svarthakedopping 1 par, rördrom 5 revir, 
knölsvan 4 par, sångsvan 1 par, snatterand 5 
par + 4 hanar, kricka 3 par, skedand 4 par, årta 

Hela 70 par skäggdoppingar häckade år 2004 i 
Tämnaren. Före vattenhöjningen fanns det dock 
300-600 par, en mycket imponerande siffra!
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2 par, brunand 5 par + 18 honor på respektive 
bo + 19 hanar, brun kärrhök 4 par, sothöna 
76 par, vattenrall 51 revir, dvärgmås 4 par, 
skrattmås 2 500 par, svarttärna 8 par samt 
trastsångare 28 revir).

J. Kråkskär – Mittskär – Tunne
Kring var och en av öarna Kråkskär, Mittskär 
och Tunne finns ytterligare några närliggande, 
mindre öar. Samtliga är skogbeklädda och så-
ledes ej lämpliga som häckplatser för kolonier 
av måsar och tärnor. Öarna är i några fall så 
stora att det häckar t.ex. större hackspett, röd-
hake och rödstjärt på dem. På dessa öar häckar 
dock ett flertal par av t.ex. gräsand och kana-
dagås. Även snatterand tillhör häckfåglarna, 
framför allt på Mittskär. Sammantaget är de 
inte särskilt fågelrika (bl.a. skäggdopping 2 
par, storskarv 12 par på Kråkskär, snatterand 
4 par + 7 hanar samt 5 par fisktärna solitärt 
på större stenar) och därmed ej heller direkt 
skyddsvärda.

K. Vidskär och Rörskog
Utöver Vidskär och Rörskog ingår ytterligare 
några små öar från Gäddviken till Järpebo. 
Alla öar, bortsett från Vidskär, är bevuxna 
av träd och därmed fattiga på häckande sjö-
fåglar. Vidskär har regelbundet röjts på träd 
och buskage under en lång följd av år och 
växtligheten består idag av vide, gräs, örter 
och enstaka mindre vassruggar. Ön hyser en 
av sjöns allra största kolonier av måsar och 
fisktärnor. Sammantaget finns det många 
häckande par av flera olika arter på dessa öar 
(bl.a. snatterand 16 honor på respektive bo 
– samtliga på Vidskär – och 36 hanar, brunand 
15 honor på bo – samtliga på Vidskär – och 
25 hanar, gråtrut 15 par, havstrut 2 par samt 
fisktärna 40 par) och framför allt Vidskär är 
avgjort skyddsvärd.

L. Rättarhavet
Rättarhavet är en mycket liten ö som är 
belägen nästan mitt i Tämnaren, drygt två 
kilometer NNO om Kalvnäset. Ön har tidigare 
(1950-talet?) använts som mål vid skjutöv-

ningar för flygvapnet. Växtligheten består av 
gräs och örter, träd saknas helt. Ön är mycket 
fågelrik (bl.a. skäggdopping 2 par, snatterand 
8 honor på respektive bo + 10 hanar, skrattmås 
400 par, gråtrut 1 par samt fisktärna 10 par) 
och skyddsvärd.

M. Tärnholmen och omkringliggande öar
Utanför stranden av Iggelbo naturreservat lig-
ger några små öar. Bortsett från Tärnholmen är 
övriga öar skogbevuxna, alternativt igenvuxna 
med sly och vass, och därmed ointressanta 
för andra häckande arter än kanadagås och 
gräsand. Tärnholmen är en av de öar där bus-
kage röjts bort under ett antal år och den har 
därför blivit en av de allra finaste fågelskären i 
sjön. Växtligheten består idag av brännässlor, 
gräs, örter och enstaka små vassruggar. Lite 
brännässlor på en häckningsö för måsar och 
tärnor är bara bra då ungarna kan ta skydd 
bland dessa mot predatorer. Tyvärr har de tagit 
över en allt större del av ön vilket inneburit att 
häckande måsar och tärnor har trängts undan 
till de partier där nässlorna ännu inte fått fäste. 
Nässlorna utgör dock inget skydd mot mink 
och Tärnholmen är en av de öar som oftast är 
utsatt för kraftig predation av denna art. Av 
den anledningen kom nästan inga tärnungar 
på vingarna 2004 och samtliga häckningsför-
sök av änder misslyckades. Av skrattmåsarna 
var det några få av de tidigast födda ungarna 
som blev flygga. Tack vare Tärnholmen är 
området fågelrikt (bl.a. snatterand 8 honor på 
respektive bo – alla på Tärnholmen – och 12 
hanar, brunand 3 par och 2 honor på respektive 
bo – alla på/vid Tärnholmen – och 5 hanar, 
sjöorre 1 par på Tärnholmen, skrattmås 250 
par, gråtrut 3 par samt fisktärna 60 par) och 
denna ö är i högsta grad skyddsvärd.

Hotbilder och förslag till åtgärder
Den enskilt viktigaste faktorn för att Täm-
naren skall fortsätta att vara den värdefulla 
fågelsjö den är idag är att den vattenregim som 
råder inte förändras nämnvärt. Den reglering 
som råder förefaller att vara den i nuläget 
mest optimala för sjöns häckande fåglar och 
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det vore mycket olyckligt om nuvarande vat-
tenflöden ändrades.

I samband med vattenståndshöjningen på 
1970-talet vallades större delen av sjön in för 
att inte omgivande åkermark skulle sväm-
mas över. En följd av denna åtgärd blev att 
de tidigare blå bårder som fanns kring sjön 
försvann och de fågelarter som är knutna till 
dessa minskade kraftigt. Den genomförda 
restaureringen av strandängarna vid Aspnäs 
har inneburit att det här har återskapats en blå 
bård, men den är ganska smal. Att skapa fler, 
breda och vidsträckta, sådana skulle säker-
ligen få mycket positiva effekter för många 
fågelarter. En sådan åtgärd skulle sannolikt 
få till följd att t.ex. gulärlan, en art som idag 
inte häckar vid sjön, skulle etablera sig som 
häckande samtidigt många arter vadare och 
simänder också skulle öka. Det område som 
är det mest lämpliga att åtgärda är den södra 
delen av Sörsjön. Här skulle ett många hundra 
meter brett bälte av strandängar och blå bård 
kunna skapas som tillsammans med Sörsjön 
kan bli en sammanhängande helhet med ett 
ytterst rikt fågelliv. I den bevarandeplan som 
finns framtagen för Tämnaren finns planer på 
att restaurera dessa områden och vi får hoppas 
att det snarast genomförs!

Minkpredation förekommer över hela 
Tämnaren, kanske inte på de allra ytterst 
belägna öarna, med tycks vara särskilt be-
svärande i den nordöstra delen av sjön. Det 
vore värdefullt om en intensifierad minkjakt 
kunde påbörjas och då främst i området mellan 
Tämnaråns mynning och Aspnäs. En omfat-
tande och, framför allt, uthållig fällfångst vid 
de vattendrag som mynnar här, i första hand 
vid de diken som mynnar vid Gruvberget, 
Källviksmossen, Iggelbo naturreservat, Lin-
dernäs samt i Tämnarån, skulle få positiva 
effekter för häckande sjöfåglar.

En åtgärd som inte har med Tämnaren i sig 
att göra, men som säkerligen skulle få posi-
tiva effekter för fågellivet vid sjön, vore om 
torvtäkten vid Annedal, cirka 300–500 meter 

nordost om Tämnaråns utlopp, efter avslutad 
täktverksamhet omvandlades till en grund 
våtmark med många små öar. Att på detta sätt 
skapa en mycket stor våtmark, cirka 100–200 
ha, intill den redan idag fågelrika sjön skulle i 
första hand gynna arter som vadare, simänder 
och sumphöns och därmed tillföra än högre 
värden till Tämnarområdet. Denna våtmark 
skulle även vara till stor nytta som rastlokal 
för flyttande fåglar under sträcktid.

Avslutningsvis kan det här framföras att 
det vore trevligt om det kunde uppföras ett 
fågeltorn, typ det vid Hjälstaviken, vid den 
södra delen av Sörsjön. Den bör placeras 
på ett sådant sätt att fåglarna blir möjliga att 
studera på nära avstånd och därför i kanten av 
den framtida blå bården.
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