Fågelrapport för Upplands rapportområde 2020
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D

en nedan följande årsrapporten för
2020 är den 53:a som presenteras
av rapportkommittén för Uppland.
Den bygger som vanligt på det som under
året rapporterats i Artportalen från rapportområdet. Antalet rapporterade fynd har
under några år legat kring en kvarts miljon,
men steg nu ytterligare till drygt 368 000
för 2020. Målsättningen med årsrapporten
är att redovisa vad som hänt i fågelvärlden
i Upplands rapportområde under året. Här
presenteras fakta om ett stort antal arter, till
exempel antal fynd, anmärkningsvärda antal,
häckningar och lokaler för iakttagelser.
En av Rrk:s huvuduppgifter är att i möjligaste mån bedöma huruvida de observationer
som rapporteras i Artportalen kan anses vara
rätt artbestämda eller inte. Det är ett grannlaga åliggande som vi försöker ta på största
allvar, men det är inte alltid så lätt då vi ofta
har små möjligheter att avgöra detta. När
det gäller riktigt ovanliga arter krävs det att
en raritetsrapport bifogas fyndet för att det
skall behandlas. Rapporten skall bedömas och
godkännas för att fyndet skall bli godkänt. Rrk
har också möjlighet att kräva in beskrivning
av mindre ovanliga arter och omständigheter
kring fynden då observationen avviker från
det normala. Det kan vara ovanligt tidiga/
sena observationer (till exempel trädpiplärka i
mars) eller anmärkningsvärda antal. Eftersom
Rrk ofta inte har någon kännedom om vilken
kunskap om fåglar de som rapporterar observationer i Artportalen har, är det svårt för oss
att avgöra huruvida artbestämningen är riktig
eller inte i många av de fynd som rapporteras.
Om vi utifrån rapporteringen skall försöka
oss på att bedöma hur många arter som san-
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nolikt häckade i rapportområdet under 2020
hamnar vi på samma antal som för de två
föregående åren, det vill säga 180 arter. Det
är dock inte ett antal som vi med säkerhet
kan säga är riktigt, men det ligger mycket
nära sanningen. Ny för året var röd glada som
nu återkom efter att inte med säkerhet har
häckat i rapportområdet sedan 1980-talet.
Negativt, men inte oväntat, var att ingen
alfågelhäckning har rapporterats.
Att lyssna efter nattaktiva arter under
försommaren är en populär aktivitet bland
rapportområdets fågelintresserade och från
årets nattsångarrundor kan följande totalsummor sjungande/spelande redovisas: vaktel
122, rördrom 100, småfläckig sumphöna
43, mindre sumphöna 2, kornknarr 338,
gräshoppsångare 633, flodsångare 32, vassångare 35, busksångare 43, trastsångare 28
och nattskärra 171.
Till Artportalen har under året 277 arter rapporterats från rapportområdet (225
redovisas i denna rapport). Det är åter ett
stort antal och en följd av att många ovanliga arter har observerats. Till denna kategori
kan bland annat följande arter föras (antal
individer inom parentes): vitnackad svärta
(2), amerikansk knölsvärta (1 – samma som
tidigare år), sibirisk knölsvärta (1 – ny art
för rapportområdet), svartnäbbad islom (3),
vitnäbbad islom (1), svarthalsad dopping
(2), kohäger (1), stäpphök (49!), mindre
sumphöna (2), tuvsnäppa (1), wilsonbeckasin (1 – samma som 2019), brednäbbad
simsnäppa (1), tereksnäppa (1), dammsnäppa
(1), biätare (1), brunsångare (3), videsångare
(1), brandkronad kungsfågel (4), tajgablåstjärt
(9!), större piplärka (2), sibirisk piplärka (1),

gulhämpling (5) och dvärgsparv 7.

Härmed presenteras den 52:e samlade
fågelrapporten för Upplands rapportområde.
Årsrapporten för 2020 bygger på i storleksordningen 368 000 datalagda observationer
från drygt ett tusental personer. I rapporten
avhandlas 225 arter. Rrk Uppland använder
sig fullt ut av Artportalen.se för allt som
har med fågelrapportering och årliga sammanställningar att göra. Vi uppmanar alla att
rapportera så noggrant som möjligt. Fåglarna
ska rapporteras från den lokal där dessa befinner sig, INTE från den plats där observatören
råkar vara! Skapa en ny lokal om det inte
finns en redan befintlig som kan användas,
alternativt ange riktning och avstånd (i kommentarsfältet) från den existerande om du
ändå väljer att begagna dig av denna. Det kan
också vara på sin plats att nämna att vi i Rrk
ofta har stora svårigheter att sätta ”rätt” namn,
d.v.s. upptäckare, efter gjorda observationer.
Vi uppmanar därför den/de som har upptäckt
en mer ovanlig art att i samband med rapporteringen av fyndet nämna i kommentaren
vem som var först med att observera fågeln.
Var det inte du som hittade fågeln, men du
vet vem det var, skriv namnet på upptäckaren
i kommentarsfältet!
Observationer som larmas i BirdAlarm
och eBird, överförs inte till Artportalen!
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 arter
observerade i Upplands rapportområde. När
Uppland nämns i löpande text avses emellertid landskapet i sin helhet, d.v.s. inklusive
Upplandsdelen av Stockholms rapportområde. Rapportområdets gränser framgår av karta.
I anslutning till artnamnet för mer ovanliga arter uppges fyra antal, t.ex. [1; 2H+≥92;
14; 2]. De två första anger antalet observerade exemplar i landskapet Uppland före
1970 respektive under perioden 1970–1999.
Därpå följande antal anger antal observerade

exemplar i landskapet 2000–2019, och den
sista siffran som anger antalet i Upplands
rapportområde (= Uppland exklusive Stockholmsdelen av landskapet) 2020. Antalet
säkra häckningar redovisas med (H). Till
höger om artnamnet finns 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) enligt den senaste versionen
(publicerad 2020).
Något som i rapporten redovisas för vissa
arter är antalet individdagar. Det är för arter
där det utifrån rapporteringen är omöjligt att
beräkna hur många olika individer som har
registrerats under en viss tidsperiod, men där
istället antalet individdagar kan vara ett sätt
att få en ungefärlig uppfattning om hur frekvent arten har varit under året, eller del av det,
jämfört med tidigare år. Det redovisade antalet individdagar för en art under en specifik
period är totalsumman av det högsta antalet
individer av arten som någon har rapporterat/
dag från var och en av de lokaler där arten har
registrerats. Även om detta antal i hög grad
påverkas av variationer i vårt sätt att ”skåda
fågel”, och hur många som rapporterar, tror
vi att värdet ändå kanske kan ge en fingervisning om hur respektive art varierar över tid.

Nyheter och övrigt som har med arbetet inom Rrk Uppland att göra:
Vad gäller bemanningen i Rrk Uppland kan
nämnas att Pekka Westin har lämnat sin post
efter att ha suttit med sedan 1982 (39 år!),
men att han ersatts av Anders Eriksson som
nu återkommer efter några års frånvaro. I
övrigt har inga avgörande förändringar ägt
rum i kommittén, vilket bland annat innebär
att Magnus Liljefors är sammankallande och
att Bill Douhan är den som även denna gång
har ”finslipat” den slutgiltiga årsrapporten.

Länsstyrelsen i Uppsala län har stött tryckningen av årets rapportnummer.
FÅGLAR I UPPLAND 2 2021
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Om vädret 2020
Januaris medeltemperatur på +3,5 ° innebar en tangering av rekordet från 1724!!
Dessutom observerades inte en enda dag med snötäcke, vilket senast hände 1882!
Den 8 januari inföll den varmaste dagen med +10,2° och två dagar senare noterades
månadens lägsta värde med -6,7°. Nederbörden på 20 mm var bara drygt hälften
av den normala. Den meteorologiska våren inföll den 15 februari och i stort sett
varje dag översteg temperaturen 0°. Nederbörden på 31 mm föll mest som regn
men månadens sista dagar överraskade med cirka tre cm snödjup, så skidentusiasterna fick skynda sig ut. Medeltemperaturen i mars låg 0,7° lägre än i januari och
vinterns lägsta notering med -9,3° uppnåddes den 22. Månadens sista dagar blev
dock ovanligt kyliga för att vara denna vinter. Hela östra Svealand hade överskott
vad gäller soltimmar. Milt, blåsigt och torrt väder karaktäriserade april. Nio nätter
hade minusgrader, som lägst den 30 med -4,3°. Sex dagar hade över +15°. Snö föll
vid tre tillfällen men 16 dagar hade ingen nederbörd alls. Vindbyar upp till 24 m/
sek. fick vågorna i håret att snabbt räta ut sig, om man tordes gå ut. Medeltemperaturen +9,2° för maj var den lägsta på många år, beroende på en kvarliggande kall
luftmassa och någon kontinental värme nådde oss aldrig. Varken äppelblommor
eller andra blomknoppar gillade frostnätter och snöhagelskurar och +23° den 26
imponerade inte. Nu får det vara nog tyckte juni och drämde till med +18,5° i
medeltemperatur, varmast sedan 1859. Mellan den 24–27 var det över +30° för att
under de sista dagarna falla närmare tio grader på grund av ostadigare och svalare
väders ankomst. Nederbörden på 54 mm låg på en normal nivå men cirka hälften
föll under ett dygn i månades mitt.
Juli bjöd på stora kontraster både mellan högsta (+27°) och lägsta (+9°)
temperatur och jämförd med juni. Månadens medelvärde blev dock nära det
normala. Nederbörden på 89 mm föll under 17 dagar och översteg med 22 mm
medelvärdet. Bär- och svampmånaden augusti fick sommaren att återvända med
värmetoppen +30,7° den 15 men därefter föll temperaturen och under de sista
dagarna anades höstens intåg. Endast 19 mm regn medförde en avrådan om eldning
men lantbrukarna var nöjda med skörden, både vad gällde kvalitet och kvantitet.
September blev varmare och torrare än vanligt och därför dröjde sig den meteorologiska sommaren kvar månaden ut. Ingen frostnatt noterades och ingen högsta
dagstemperatur understeg +13°. Först i mitten av oktober anlände hösten, ungefär
två veckor efter normaldatum. Regn under 24 dagar gav 112 mm, dubbelt mot
det normala. Inte förrän den 18 vitpudrade den första frosten marken och minsta
antydan till snö fanns inte. Av ovanstående förstås lätt att antalet soltimmar var
få. Den 2 november nåddes historiska +15,6° och månadens medeltemperatur på
5,9° är tillsammans med år 2000 de högsta noterade sedan mätningarna startade
1739. Trots milt och mulet föll mindre nederbörd än brukligt. December fortsatte
i samma spår med värme och blöta men under juldagarna singlade vita flingor ner
över alla helgfirare och Vattholma hade på annandagen ett snödjup på 18 cm. Några
få soltimmar fick snön att gnistra och lockade förhoppningsvis ut några julmatsdästa
vandrare!
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Mats Edholm

Totalt antal arter rapporterade i Artportalen från Upplands rapportområde: 277
Antal arter beskrivna i rapporten: 225Antal häckande arter i rapportområdet: 180
Nygammal häckart för rapportområdet: Röd glada. Har troligen inte häckat i rapportområdet sedan1980-talet (se Annika Rasténs artikel i nr 4 2020!)
Ny art för rapportområdet: Sibirisk knölsvärta upptäckt på Svenska Högarna 2-3 juni
Rolig observation: Wilsonbeckasinens återkomst 2020 till samma ställe som 2019.

Prutgås Branta bernicla
Vårens enda observation var 9 ex mot N
Örnstenen, Hållnäs 17/5 (Bengt Säfström).
Sträcket förbi Uppland under hösten var
dock betydligt mer omfattande, vilket är det
vanliga. I samband med ostliga vindar i början
av oktober inräknades tresiffriga antal på flera
lokaler längs kusten, från Skutskär i norr till
Svenska Högarna i söder, som flest sammanlagt 1 076 ex 5/10. Dubbelräkning kan dock
ha förekommit, då prutgässen i stor utsträckning följer kusten åt söder. De högsta enskilda
noteringarna var: 212 ex Skatudden 1/10
(Per-Anders Edin); 654 ex Rönnskärs udde
2/10 (Bo Granberg); 174 ex Sennebyhaken
4/10 (Jan Andersson); 272 ex Ledskär 5/10
(Kalle Brinell); 360 ex Billudden 5/10 (David
Hammarberg); 130 ex Svenska Högarna 7/10
(Anders Eriksson m fl) och 225 ex Skutskär
8/10 (Kalle Brinell).
Vid ihållande ostliga vindar driver flockar
ibland in över fastlandet. Sålunda räknades
285 ex sträckande över Vendelsjön 5/10 (Anders Arnell m fl) och 260 ex över Hjälstaviken
samma dag (Pekka Westin), möjligen delvis
samma fåglar. Att flyga i sidvind kan vara tröttande och några prutgäss nödgades därför gå
ner för att vila. Som flest sågs 109 ex Ledskär
8/10 (Björn Lundgren) och 70 ex Björns
skärgård 4/10 (Barbara & Ingo Leibiger m fl).
LB

Ljusbukig prutgås Branta bernicla
hrota
En individ av denna underart av prutgås
sträckte förbi Sikhjälma, Hållnäs tillsammans
med tre mörkbukiga 4/10 (Claes Hansson,
Robert Bünsow, Nils-Olof Jerling). Denna
underart häckar på Svalbard och längre
österut på Frans Josefs land. Sträcket följer
normalt den norska kusten, men enstaka
individer kan förirra sig in i Östersjön. Detta
är det endast andra fyndet av denna underart
i rapportområdet.
LB

Kanadagås Branta canadensis

Vårmaximum rastande var cirka 880 ex dagarna omkring 8/3. Det är en förhållandevis
tidig topp, medan antalet ligger nära medel
för de senaste åren. Flest noterades enligt följande: 280 ex Övre Föret 8/3 (Pekka Westin);
80 ex Hjälstaviken 8/3 (Anders Löfgren);
cirka 100 ex Gimo 16/3 (Wilhelm Dietrichson); 70 ex Vendelsjön 21/3 (Per Eriksson)
och 250 ex Ledskär 25/3 (Henrik Bergendal,
Bengt Sjösten).
Maxantalet rastande i rapportområdet
under hösten bedöms ha varit drygt 1 900
individer dagarna omkring 24/8. Datumet
för detta är ovanligt tidigt, medan antalet
får anses som måttligt. De största ansamlingarna var: 510 ex Ledskär 6/8 (Kjell-Arne
Larsson, Lillemor Svedin); cirka 1 100 ex
Bredsandsviken, Svinnegarn 19–24/8 (P-A
Strand); cirka 500 ex Övre Föret/LövstaslätFÅGLAR I UPPLAND 2 2021
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Vitkindad gås - maxantal rastande i rapportområdet höstarna 1995-2020

ten 8/9–4/10 (August Thomasson m fl); cirka
750 ex Torslunda, Tierpsslätten 24/9 (Johan
Södercrantz) och 530 ex Gimo damm 7/10
(Curt Johnsson).
LB

Vitkindad gås Branta leucopsis

Arten är starkt traditionsbunden i sitt val av
rastlokaler i rapportområdet – så gott som
samtliga föredrar, år efter år, Hjälstaviken. I
storleksordningen 97 % av alla rapporterade
valde denna lokal under våren. Maxantalet
rastande var nära 3 100 ex omkring 18/4
och i Hjälstaviken sågs som mest cirka 3 000
ex 17–19/4 (Pekka Westin). Vårtoppen slog
därmed det tidigare rekordet (= cirka 2 000
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år 2017). I övrigt kan följande nämnas: 50 ex
Skedviken 11/4 (Kristoffer Stighäll); 40 ex
Ledskär 11/4 (Jörgen Sjöström) och 48 ex
Vendelsjön 4/5 (David Hammarberg).
Sammanlagt har 25 häckande par rapporterats, 3 som ruvande och 22 åtföljda av
respektive kull. Det är ett ordinärt antal, dock
något över medel för de senaste tio åren, men
samtidigt bara en mindre del av det verkliga
antalet häckande par i rapportområdet.
Än större mängder vitkindade drog genom
rapportområdet under hösten med ännu ett
nytt rekord som resultat, cirka 27 200 ex
noterades som rastande dagarna omkring
7/10 (tidigare rekord = cirka 20 000 år 2019).
Utöver cirka 22 000 ex vid Hjälstaviken 5/10
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(Pekka Westin), kan följande högstanoteringar
nämnas: 740 ex Vårhäll, Tämnaren 5/10 (David Hammarberg); cirka 5 000 ex (säkerligen
betande gäss från Hjälstaviken) Litslena 7/10
(Anders Lindholm); 840 ex Gimo damm
7/10 (Curt Johnsson); cirka 2 100 ex Ledskär
8/10 (Mats Edholm, Brita Tibell) och cirka 2
200 ex Tierpsslätten 10/10 (Ulf Blom). I takt
med att antalet vitkindade gäss har ökat, har
allt fler lokaler i rapportområdet hyst större
antal rastande, åtminstone under hösten.
Hjälstaviken är dock fortfarande den utan
jämförelse viktigaste rastlokalen.
LB

[Stripgås Anser indicus]
Rapporterad från två lokaler: 1 ex Sörsjön,
Tämnaren 11/7 (Lars Gustavsson) och 3 ex
Hjälstaviken 30/8–13/10 (Börje Hals m fl).
LB

Grågås Anser anser

De första grågässen anlände ovanligt tidigt,
redan i början av februari, till följd av en
mycket mild vinter och tidig vår. Det stora
inflödet kom dock igång först i början av mars
och resulterade sedan i stora ansamlingar (≥
500) på följande fem lokaler: cirka 550 ex
Övre Föret 8/3 (Pekka Westin); cirka 500 ex
FÅGLAR I UPPLAND 2 2021
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Sädgås - maxantal rastande i Upplands rapportområde vårarna 1980-2020

Sädgås - maxantal rastande vid Hjälstaviken höstarna 1980-2020

Ledskär 14–15/3 (Fredrik Grahn m fl); cirka
1 100 ex Hjälstaviken 16/3 (Pekka Westin);
cirka 500 ex Vendelsjön 21/3 (Per Eriksson)
och 1 120 ex Aspnäs, Tämnaren 19/4 (Claus
Rüffler). Vårens sträcktopp beräknas till cirka
4 600 ex omkring 20/3. Antalet ligger nära
medel för perioden 2005–2019 (= cirka 4 750
ex), medan tidpunkten ligger cirka en vecka
före medel för tidpunkten för toppen under
samma period.
Grågåsens häckning äger ofta rum i det
fördolda, inte minst vid kusten och längre ut
i skärgården, undflyende skådarens trägna spaning. En summering av totalt 225 rapporter
innehållande häckningsindicier ger: minst 6
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ruvande fåglar, minst cirka 198 par med ungar
samt 21 misslyckade häckningar, vilket ansluter till en genomsnittlig rapportbild för senare
år. I Hjälstaviken, där en heltäckande räkning
genomfördes, summerades 57 par med kullar (Pekka Westin), vilket ligger mycket nära
medel här för perioden 1990–2019 (= 55
kullar).
Maxantalet rastande, exklusive Tämnaren,
under hösten inföll cirka 10/9 med närmare
24 400 ex, vilket är i nivå med medelvärdet
för perioden 2005–2019 (= cirka 22 000 ex).
Vid Tämnaren var besöken tyvärr alltför få
för att någon klar bild där skall framträda. De
största ansamlingarna (≥ 2 000) var: närmare
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Tundrasädgås - maxantal rastande i Upplands rapportområde höstarna 1990-2020

13 000 ex Hjälstaviken 18/8–8/9 (Ingemar
Johansson, Pekka Westin m fl); cirka 2 000
ex Övre Föret 5/9 (Gunilla Vejdarve); cirka
2 500 ex Vendelsjön 19/9 (Anssi Laurila);
cirka 3 000 ex Ledskär 20/9 (Kent Halttunen); cirka 3 000 ex Kärven 4/10 (Tomas
Kjelsson); cirka 3 000 ex Skedviken 4/10
(Kjell-Arne Larsson, Börje Hals) och cirka
3 000 ex Tämnaren 13/11 (Ulrik Lötberg).
Det stora antalet rastande i Tämnaren så
sent som i mitten av november är anmärkningsvärt. Orsaken var säkerligen den extremt
milda och utdragna hösten som fortgick in i
december. Att så många som 3 000 ex rastade
långt in i november har bara noterats en gång

tidigare under åren 1980–2019, nämligen i
Vendelsjön 21/11 år 2009. Även det var ett
år med en ovanligt mild november. Dessa
observationer stämmer väl med systematiska räkningar på nationell nivå, som visat
att rastande grågäss under senare år (efter
millenniumskiftet) dröjt sig kvar i allt större
antal in i november innan de lämnat landet
(se även sädgås).
LB

Sädgås Anser fabalis fabalis VU
(svenska populationen)
En ovanligt mild vinter, följd av en tidig vår,
FÅGLAR I UPPLAND 2 2021
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Spetsbergsgäss (Anser brachyrhynchus) vid Svenskär 27 januari 2020 FOTO: YNGVE HARELAND

ledde till en ovanligt tidig ankomst av förhållandevis stora flockar av rastande sädgäss
– cirka 1 800 ex sågs vid Fjärdhundra redan
11/2 (Martin Tjernberg) och cirka 2 400 ex
vid Vendelsjön 19/2 (Kenneth Pless). Vårtoppen omfattade närmare 16 400 ex, vilket
är nära medelvärdet för de senaste femton
åren (= cirka 18 000 ex). Som väntat inföll
toppen tidigt, dagarna omkring 5/3, vilket
är några dagar före det tidigare rekordet (=
7/3 både 2014 och 2015, som också hade
milda vårvintrar). De största ansamlingarna
var: cirka 6 500 ex Hjälstaviken 26/2 (Pekka
Westin); cirka 4 200 ex Vendelsjön 28/2
(Peter Mattsson); cirka 3 700 ex Fjärdhundra 1/3 (Martin Tjernberg); cirka 3 200 ex
Kungshusby, Torstuna 2–4/3 (Bengt Ottosson,
Kalle Källebrink); cirka 3 300 ex Landsberga
8/3 (Martin Tjernberg) och cirka 4 600 ex
Vittingesjön, Skattmansö 15/3 (Kalle Källebrink).
Under hösten noterades följande största
ansamlingar (≥ 2 000) på följande fem lokaler:
cirka 10 400 ex Hjälstaviken 2–3/10 (Pekka
Westin, Martin Tjernberg); cirka 2 000 ex
Böksta, Balingsta 13/10 (Anders Lindholm);
cirka 5 000 ex Vendelsjön 17/10 (Anssi
Laurila); cirka 2 400 ex Altuna 28/10 (Kalle
Källebrink) och cirka 3 600 ex Björnome,
Gryta 5/11 (Pekka Westin). Hösttoppen inföll
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omkring 5/10, ett relativt sent datum, och
maxantalet rastande har beräknats till cirka
14 000 ex, ett av de lägsta under 2000–talet.
Mer anmärkningsvärt var alla de sädgäss
som dröjde sig kvar i Fjärdhundra under den
extremt milda hösten. Här inräknades sammanlagt cirka 3 300 ex 5/11 (Martin Tjernberg). Ansamlingen minskade allteftersom
i antal, men vid årsskiftet fanns fortfarande
cirka 1 000 ex kvar. De sista individerna
(ca 200 ex) försvann omkring 12/1 2021 i
samband med omslag till kallare väder. En
tusenhövdad flock i december har tidigare
bara noterats vid ett tillfälle i rapportområdet,
vid Vendelsjön 13/12 år 2009, också då under
en ovanligt mild höst.
Såväl under vår som höst, fanns således
ovanligt många tidiga respektive sena sädgäss
i rapportområdet. Detsamma gäller även grågås med en tidig vårtopp och en stor och in i
november sent kvardröjande flock (se denna
art). Dessa företeelser är starkt förknippade
med milt väder och bör nog ses som ett tecken
i tiden – med allt varmare vintrar, kommer vi
kanske att få stora flockar av övervintrande
säd- och grågäss i rapportområdet.
LB

Tundrasädgås Anser fabalis rossicus

Denna vår kom vi inte i närheten av de antal
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som rastade i rapportområdet föregående år
(som flest 600 ex på en lokal). Största antal
nu var istället: 50 ex Vittinge 15/3 (Bengt Ottosson m fl); 30 ex Landsberga 15/3 (Anders
Haglund, Rickard Flodin); 23 ex Västerdal,
Tämnaren 20/3 (Kalle Brinell); 33 ex Ledskär
28/3 (Kalle Brinell m fl); 50 ex Vendelsjön
18/4 (Anssi Laurila) och 50 ex Fjärdhundra
28/4 (Thomas Johansson). En splittrad fyndbild gör att en sträcktopp inte kan beräknas,
men kulmen tycks ha ägt rum cirka tre veckor
in i mars, det vill säga drygt två veckor efter
skogssädgåsen.
Även rapporteringen från hösten ger en
heterogen bild av förekomsten. I motsats till
2019 tycks antalet rastande varit större under

hösten än under våren med följande större
antal inräknade: 50 ex Vendelsjön 26/9 (Anssi
Laurila); 38 ex Karlholmsviken 29/9 (Kalle
Brinell); 316 ex Ledskär 5/10 (Kalle Brinell);
90 ex Kragsta, Lohärad 11/10 (Anders Eriksson) och minst 50 ex Gäddviken, Tämnaren
23/10 (Magnus Klingse).
Det stora antalet rastande vid Ledskär
5/10 sammanföll med en kraftig sträckrörelse
mot S–SV under första veckan i oktober.
Dagen före, 4/10, inräknades: 421 ex vid
Svarthamn, Älvkarleby (Kalle Brinell); 71 ex
Björn (Johan Södercrantz m fl); 36 ex Karlholmsviken (Johan Södercrantz m fl); 54 ex
Arholma (Mårten Wikström, Magnus Liljefors) och 68 ex Krusenberg, Alsike (Eskil &
FÅGLAR I UPPLAND 2 2021
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Fredrik Friberg). Vidare 120 ex Hjälstaviken
5/10 (Robert Bünsow); 30 ex Örskär 6/10
(Petter Haldén) och 45 ex Billudden 7/10
(Johan Södercrantz).
Denna sträckrörelse sammanfaller väl
med hög sträckaktivitet av tundrasädgäss på
den finska sidan av Östersjön. Aktiviteten
inleddes under de sista dagarna i september
och tycks ha nått sin topp omkring 6/10.
Ihållande vind från öster omkring 1–4/10
orsakade troligen en avdrift av fåglar över
mot den svenska sidan.
LB
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Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus
De största ansamlingarna av spetsbergsgäss
under våren noterades, som vanligt, i klassiska
gåsmarker enligt följande: 67 ex Fjärdhundra
5/3 (Kalle Källebrink); 60 ex Övre Föret 7/3
(Marcus Runeson); 64 ex Vittinge 15/3 (Kalle
Källebrink); 64 ex Hjälstaviken 17/3 (Pekka
Westin m fl); 210 ex Ledskär 18/3 (Berndt
Godin) och 60 ex Vendelsjön 20/3 (Kalle
Brinell). Sträcktoppen nådde måttliga cirka
420 ex omkring 17/3, det vill säga cirka 13
dagar efter skogssädgåsens kulmen.
I likhet med våren inräknades endast
måttliga antal rastande under hösten med
en topp på knappt 140 ex dagarna omkring
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14/10. De högsta noteringarna var 55 ex
Hjälstaviken 5/10 (Pekka Westin); 50 ex
Översävne 11/10 (Björn Jerner) och minst
70 ex Gäddviken, Tämnaren 14/10 (Fredrik
Friberg). Året avslutades med att även spetsbergsgäss dröjde sig kvar i Fjärdhundra denna
milda höst där ett 20-tal, tillsammans med
sädgäss, fanns kvar över årsskiftet.
LB

Fjällgås Anser erythropus CR

De första fjällgässen hittades vid Kundbysjön
där 10 ex rastade 16–17/4 (Bo Granberg m fl).
Dagen därpå uppehöll sig sannolikt samma
fåglar vid den närbelägna Skedviken, där arten
sedan observerades 18/4–7/5 med som flest
12 ex 18–19/4 (Kristoffer Stighäll m fl). Det

enda vårfyndet därutöver var 12 ex rastande
vid Hjälstaviken 2/5 (Mats Nilsson m fl).
Maxantalet rastande under en och samma
vårdag var minst 17 ex 2/5.
Under sensommar och tidig höst (16/8–
13/10) fanns, som vanligt, ett större antal
fjällgäss vid Hjälstaviken. Som mest inräknades 60 adulta 26/8 (Pekka Westin) och 5
1K-fåglar 2/9 (Martin Tjernberg), det vill säga
inalles minst 65 ex här denna höst. För övrigt
noterades 2 ex Vendelsjön 9/9 (Anssi Laurila);
3 ex Övre Föret 16–17/9 (Martin Molin m fl);
13 ex Ledskär 20/9 (Fredrik Grahn m fl) och
1 ex Vårhäll, Tämnaren 29/9 (David Hammarberg). Att beräkna ett maxantal rastande
individer ställer sig svårt för en sådan art som
fjällgås med den splittrade fyndbild i tid och
FÅGLAR I UPPLAND 2 2021
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Bläsgäss (Anser albifrons) vid Hjälstaviken 12 mars 2020. FOTO: YNGVE HARELAND

rum som denna art ofta har. Maxantalet har
bedömts till storleksordningen cirka 75 ex,
vilket ligger något under rekordet (= cirka
83 ex 2011).
LB

Bläsgås Anser albifrons

På samma sätt som för andra Anser-gäss
anlände de första bläsgässen tidigt, redan i
mitten av februari. Större ansamlingar sågs
enligt följande: 185 ex Vendelsjön 21/3
(Anssi Laurila); 209 ex Ledskär 23/3 (Martin
Amcoff); 960 ex Hjälstaviken 31/3 (Pekka
Westin); cirka 300 ex Hamra, Tämnaren 21/4
(Magnus Liljefors, Anders Eriksson); 185 ex
Skedviken 22/4 (Bill Douhan) och cirka 200
ex Östervåla 24/4 (Ulf Blom; troligen samma
individer som vid Hamra 21/4). Antalet vid
Hjälstaviken är nytt vårrekord en enskild
lokal, det tidigare var 505 ex samma plats
27/3 år 2019.
Sträcktoppen inföll vid en för senare år
normal tidpunkt, dagarna omkring 31/3 (26
dagar efter sädgåsen). Maxantalet rastande
nådde då cirka 1 300 ex, vilket är något högre
jämfört med fjolårets rekordnotering (= 1
190 ex). Orsaken till det förhållandevis stora
antalet de senaste två åren kan inte sättas i
samband med vindar i sydostsektorn, vilket
annars brukar vara en vanlig orsak till stora
förekomster av rastande bläsgäss hos oss. En
generell ökning av beståndet av bläsgäss är
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troligen en bidragande orsak, men är kanske
inte hela förklaringen.Bläsgässens uppträdande under hösten blev mycket kortvarigt,
men samtidigt mäkta omfattande. Stora
sträckrörelser förbi Uppland sammanföll
med stora förflyttningar av bläsgäss (och
tundrasädgäss) vid ryska gränsen i sydöstra
Finland i samband med ihållande ostlig vind
1–4/10. Gäss pressades av vinden västerut
i södra Finland och uppenbarligen nådde
ett inte obetydligt antal även den svenska
sidan av Östersjön. Den stora dagen hos oss
tycks ha varit 4/10 då stora antal (≥ 200) på
flyttning rapporteras från flera kustlokaler
enligt följande: 970 ex Arholma (Mårten
Wikström, Magnus Liljefors); 507 ex Svarthamn, Älvkarleby (Kalle Brinell); cirka 300
ex Svenska Högarna (Bill Douhan) och cirka
200 ex Örskär (Petter Haldén, Mats Waern).
Från 4–5/10 rapporteras totalt närmare 3 700
sträckande ex från sammanlagt 28 lokaler,
såväl vid kusten som i inlandet.
I samband med de stora sträckrörelserna
4/10, men även dagarna därpå, byggdes det
snabbt upp en hög topp av rastande bläsgäss
från nästan ingenting till den nya rekordnoteringen på cirka 1 540 ex 5/10 (tidigare 759 år
2017). Efter en dryg vecka var gässen nästan
helt försvunna. Stora ansamlingar inräknades
på fyra lokaler: cirka 190 ex Övre Föret/Lövsta 4–7/10 (Jan Wärnbäck, Ragnar Hall); cirka
700 ex Hjälstaviken 5/10 (Pekka Westin);

cirka 550 ex Ledskär 5/10 (Kalle Brinell) och
cirka 400 ex Kärven 8/10 (Susanne Malm).
LB

Knölsvan Cygnus olor

Stora antal (≥ 100) har med ett undantag bara
rapporterats från kusttrakterna i norr, i första
hand mellan Billudden i väster och Rödhäll
i öster. Inledningsvis ett tresiffrigt antal vid
Fågelsundet/Rödhäll i början av januari, som
flest 127 ex 2/1 (Martin Amcoff m fl), men
också i början av april och början av maj,
som flest 118 ex 11/4 (Johan Södercrantz
m fl). Från slutet av maj rapporterades sedan
stora antal regelbundet från Ledskär fram till
mitten av juni, som flest 130 ex 12–13/6 (Michael Löfroth m fl). Från slutet av juli och en
månad framöver inräknades tresiffriga antal
vid flera tillfällen i Björns skärgård med cirka
150 ex 14/8 (Ulrik Lötberg m fl) som högsta
notering. Därefter fanns det åter många knölsvanar vid Ledskär med tresiffriga antal bokförda fram till och med 21/11. Flest, 176 ex,
räknades 6/9 (Ragnar Hall m fl). Samma dag
fanns också 110 ex i Kallrigafjärden (Tomas
Kjelsson m fl), den enda rapporten om ett stor
antal från kusten söder om det ovan nämnda.
Avslutningsvis bör även årets enda stora antal
rapporterat från inlandet nämnas, för övrigt
den i särklass största mängden under året,
nämligen cirka 600 ex Tämnaren 13/11 (Ulrik
Lötberg). Fyndbilden från kusten är normal,
även om det saknas rapporter om riktigt stora
mängder, medan antalet i Tämnaren är en
tangering av den tidigare högsta noteringen i
rapportområdet under 2000–talet; cirka 600
ex Lövstabukten 29/7 år 2016.
YH

Mindre sångsvan Cygnus columbianus
Från våren har 1–6 individer rapporterats från
ett tiotal lokaler under perioden 21/2–3/5.
Den första observationen – 4 ex mot NO Hov,
Rasbo 21/2 (Robert Ekman) – var ovanligt tidig. Det dröjde sedan fram till början av mars
innan nästa fynd gjordes; 1 ad Finsta gärde,
Husby-Sjuhundra 3–15/3 (Bo Granberg m fl),

men från och med då började arten uppträda
mer spritt i rapportområdet. Flest denna vår
var en familjegrupp om 6 individer på Tierpslätten 8/3 (Kalle Brinell). Sammantaget har
i storleksordningen 50 individer observerats
under våren, vilket numera är ett tämligen
normalt antal.
Från höstflyttningen rapporterades totalt
23 ex 31/10–25/11. Utöver sju observationer av 1–3 ex, noterades som flest 5 ad mot
SV Lidöfjärden, Vätö/Björkö-Arholma 6/11
(Magnus Liljefors) och 6 ex förbiflygande
Yttersävne, Österlövsta 25/11 (Björn Jerner).
YH

Sångsvan Cygnus cygnus

Relativt stora antal övervintrade och arten
rapporterades från många lokaler under januari–februari. Flest (≥ 100) under januari
var: 109 ex Garnsängarna, Biskopskulla 3/1
(Martin Tjernberg m fl); 230 ex Stamsjön
4/1 (Mats Edholm, Brita Tibell); 165 ex
Kundbysjön, Rimbo 9/1 (Mats Gothnier) och
160 ex Husbydammarna, Lena 23/1 (Jörgen
Sjöström m fl). I månadsskiftet februari/mars
drog vårflyttningen igång på allvar för att
kulminera redan kring mitten/slutet av mars.
Stora antal rastande sågs på ett flertal lokaler
i jordbruksbygderna. De största antalen (≥
500) noterades på Tierpslätten med som flest
670 ex vid Nygård 23/3 (Kalle Brinell). Rapporter om stora antal på sträck var få denna
vår, flest var 209 ex förbi Fågelsundet 19/3
(Kalle Brinell). Även om flyttningen nådde
kulmen under andra halvan av mars fanns det
tresiffriga antal rastande kvar därefter, som
flest cirka 400 ex Tierpslätten 14/4 (Kalle
Brinell). Vårens sista tresiffriga antal var 120
ex Ledskär 20/5 (Olof Sjöberg).
Häckningar har rapporterats från 45
lokaler. Flest, tolv häckningar, noterades i
Östhammars kommun följt av elva i Uppsala
kommun.
Höstflyttningen kom igång på allvar i början av november. Tresiffriga antal sträckande
rapporterade från sex lokaler 8/11 med 407
ex mot SV inräknade från Kronåsen, Uppsala
(August Thomasson) som högsta notering. En
annan bra dag i slutet av månaden tycks ha
FÅGLAR I UPPLAND 2 2021
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varit den 27:e då 470 ex passerade Hjälstaviken (Pekka Westin). En mild inledning på
vintern gjorde att tresiffriga antal rastande har
rapporterats från en dryg handfull lokaler under december, som flest cirka 250 ex Hosjön
12/12 (Susanne Malm m fl).
YH

Gravand Tadorna tadorna NT

Årets första, 1 hane, sågs vid Ledskär 23/3
(Martin Amcoff), vilket är nästan en vecka
tidigare jämfört med fjolårets förstafynd.
Nästa observation är från 1/4 och sedan rapporterades arten regelbundet genom april och
maj från ett dussintal lokaler längs kusten,
från Lövstabukten i norr till Sennebyhaken
i söder. Inget fynd finns från skärgården i
Norrtälje kommun, inte heller från inlandet.
Flertalet iakttagelser är från Ledskär och
Björns skärgård. Fler än fyra individer har inte
registrerats. Från Björns skärgård finns observationer under andra halvan av maj (Ulrik
Lötberg m fl) som indikerar att åtminstone
något häckningsförsök kan ha ägt rum. Från
första halvan av juni finns inga observationer
rapporterade, men från andra halvan flera
iakttagelser av 3 individer vid Ledskär (NilsOlof Jerling m fl).
Hur det gick med eventuella häckningsförsök vid Björn är okänt, inga ungfåglar har
rapporterats härifrån. Den 22/7 sågs dock 1
1K vid Blåbådan, Gräsö (Ulrik Lötberg), men
i övrigt inga fynd av årsungar. Den enda rapporten i övrigt från juli är 18 ad vid Ledskär
29/7 (Anita Janelm m fl). Man kan fundera
över var alla dessa kom från! Under augusti
fram till och med 1/9 sågs enstaka ungfåglar,
några gånger två, vid Ledskär, men det är
okänt om den/dessa hade lokalt ursprung.
Utöver Ledskär sågs vardera 1 1K mot S vid
Sennebyhaken 17 och 20/8 (Bo Granberg,
Jan Andersson). Därefter gjordes årets enda
fynd i inlandet och alla vid Hjälstaviken: 1 1K
29/8 (Anders Sennmalm); 2 1K 6/9 (Yngve
Hareland m fl) och 2 ex förbiflygande 17/9
(Hans-Valfrid Österlund). Årets sista gravand
var 1 ad vid Ledskär 18/9 (Kalle Brinell).
YH
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[Rostand Tadorna ferruginea]
En hona rastade tillfälligt i Hjälstaviken 15/8
(Nils Lindholm gm Tony Persson). Samma lokal besöktes av rostand såväl 2017 som 2019.
YH

[Mandarinand Aix galericulata]

Efter ett ströfynd av 1 hona i det gamla
kärnområdet Dyarna, Enköping 22/2 (Bodil
Bernström) dröjde det till 7/4 innan ett par
observerades (Bengt Ottosson) på platsen.
Här sågs sedan arten vid flera tillfällen under
vår och sommar och in i oktober, som mest 3
hanar och 1 hona (Bo Bengtson m fl). Häckningar ägde rum även detta år, två ungkullar
har rapporterats (Hans-Valfrid Österlund m
fl). Häckning konstaterades även vid Lövstabruk (häckning här 2018) där som mest
2 hanar och 3 honor observerades, därtill 3
ungar 7/7 (Johan Södercrantz m fl). Därutöver finns ett ströfynd av en hane i Brosjön,
Roslags-Bro 27/4 (Mikael Johansson, Magnus
Bladlund). Det innebär att sammantaget 13
individer, pulli och juveniler ej medräknade,
har observerats i rapportområdet under året.
YH

Årta Anas querquedula EN

Årets första var, som föregående år, tidigt på
plats; 1 par Vendelsjön 29/3 (Mats Wilhelm).
Observationer i mars är ovanliga, men finns
från såväl 2017 som 2019. Från åren före
2017 finns dock inga marsfynd registrerade i
Artportalen. Från och med 4/4 rapporterades
arten från allt fler lokaler i rapportområdet.
Flest, 10 ex, sågs i södra Vendelsjön 18/4
(Anders Grönvall).
En säkerställd häckning får anses som konstaterad i och med att 1 hona sågs tillsammans
med 2 ungfåglar i ”Ånge fågelsjö”, Lena 7/7
(Nils-Olof Jerling). Andra lokaler där arten
brukar häcka är Hjälstaviken och Vendelsjön,
men här finns inga häckningar kända. Antalet
häckande par i Hjälstaviken bedöms dock ha
varit cirka fem (Pekka Westin). I brist på ytterligare information kvarstår bedömningen
att det häckar i storleksordningen 10–20 par
i rapportområdet. Årets sista årta; 1 ex sträck-

ande Svarthamn, Älvkarleby 4/10 (Kalle
Brinell), innebar ett relativt sent sistadatum.
YH

Skedand Anas clypeata NT

Först på plats detta år var 1 hona Hjälstaviken 24/3 (Filippa Ek). Därefter följde flera
marsfynd av 1–4 ex vid främst Hjälstaviken,
men också från Vendelsjön och Dyarna. I och
med april månads inträde, ökade såväl antalet
individer som lokaler med skedänder. Flest
under våren hade Hjälstaviken med 40 ex
28/4 (Yngve Hareland).
Knappt 15 säkerställda häckningar har
rapporterats, medan andra möjliga häckningar
har registrerats från ett stort antal lokaler. Rrk
bedömer att det finns cirka 200 häckande par
i rapportområdet.
Stora antal rastande under hösten rapporteras i första hand från Ledskärsområdet
där som flest 40 ex noterades vid Boholmen
4/10 (Eric Salomonsson). Att det fanns så
många här berodde troligen på att arten var
på flyttning denna dag vilket bland annat följande sträcksumma visar: 129 ex Svarthamn,
Älvkarleby (Kalle Brinell). Sist ut detta år var
1 hona Hjälstaviken 12/11 (Arvid Landgren).
YH

Snatterand Anas strepera

Årets första fynd var 1 par Övre Föret 19/1
(August Thomasson m fl). Med tanke på hur
välfrekventerad denna lokal är av skådare,
är det inte troligt att paret hade varit här
tidigare under vintern (snatteränder fanns på
ett flertal lokaler i Upplandsdelen av Stockholms rapportområde i januari). Även nästa
fynd är från tiden före vårflyttningen: 1 par
Ekolsund 13/2 (Martin Fransson). Sannolikt
samma par sågs senare under februari av
många i den närliggande Hjälstaviken (samma
par även vid Övre Föret i januari?). I början
av mars började snatteränder att anlända på
bred front. Rapporter av stora antal (≥ 100)
under vår och försommar har inkommit från
två lokaler: som flest 150 ex Värnbergssjön,
Roslags-Bro 24/4 (Sebastian Apelgren) och
120 ex Tämnaren 4–5/6 (Eskil & Fredrik
Friberg). Särskilt anmärkningsvärt är alla snat-

teränderna i Värnbergssjön, en liten sjö i en
del av Roslagen som har många sjöar. Varför
finns de just i denna sjö?
Den allmänna uppfattningen, inte minst
hos rrk, är att snatteranden har blivit allt
vanligare i rapportområdet under senare år.
Antalet säkerställda häckningar som rapporterats är cirka 55, klart fler än fjolårets 20,
men ändå inte särskilt många om vi beaktar
att det troligen finns minst 300 häckande par
här i nuläget.
Inga rapporter om stora antal (≥ 100)
i Tämnaren denna höst, men cirka 100 ex
inräknades i Kärven 12/10 (Tomas Kjelsson).
Årets sista observation blev 1 par Sunnerstaviken 26/11 (Arvid Landgren).
YH

Bläsand Anas penelope VU

Ett vinterfynd från januari finns av även denna
simandart, nämligen 1 hane Övre Föret 26/1
(Björn Owe-Larsson m fl). Även om arten
rapporterades från ytterligare en handfull
lokaler under februari, är det ändå inte sannolikt att dessa redan nu hade anlänt från
mer sydliga breddgrader. Det förefaller mer
troligt att det, som för snatterand, är individer
som tillbringat vintern i Uppland, kanske i
Stockholms rapportområde där arten fanns
på ett flertal lokaler under årets två inledande
månader. Vårsträcket tog fart på allvar i mars
och kulminerade under april. Högst antal, ca
100 ex, rastade vid Ledskär 8/4 (Lars-Gunnar
Bråvander m fl).
Som vanligt har ingen häckning rapporterats,
men det finns många rapporter om översomrande individer (juni–juli). Flest fanns vid
Ledskär där 50 ex sågs 23/6 (Jan Moberg)
och som mest 56 ex 1–2/7 (Kalle Brinell).
Efter en höst utan fyrsiffriga antal på
sträck, noterades nu åter dagssummor av den
storleksordningen. Det började med cirka 1
200 ex mot S Rönnskärs udde 27/9 (Jan Andersson m fl) och cirka 1 500 ex sträckande
Billudden 3/10 (Kalle Brinell). Påföljande
dag, 4/10, blev än bättre med cirka 4 200
ex sträckande Svarthamn, Älvkarleby (Kalle
Brinell, Jan Moberg) och 1 140 ex mot S
Rönnskärs udde (Magnus Bladlund m fl).
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I anslutning till dessa dagar rastade många
bläsänder vid Ledskär, som flest cirka 2 000
ex 29/9 (Kalle Brinell), cirka 3 250 ex 4/10
(Eric Salomonsson m fl) och cirka 2 650 ex
5/10 (Kalle Brinell).
Bläsänder fanns kvar på ett flertal lokaler
fram till slutet av november, men även under
december noterades arten på en dryg handfull
platser. Sist ut var 3 honfärgade i södra Vendelsjön 22/12 (Ragnar Hall, Patrick Fritzson,
Anders Arnell).
YH

Stjärtand Anas acuta VU

Året, och vårflyttningen, började med 1 par
i Hjälstaviken 8/3 (Bodil Bernström m fl)
och likaledes 1 par Övre Föret samma dag
(Pekka Westin m fl). Flest rastande denna vår
var 28 ex (i par) Hjälstaviken 28/4 (Martin
Tjernberg). Ett tämligen normalt högsta antal
och därtill på en förväntad lokal.
En häckning rapporterades i Björns skärgård föregående år och detta år blev det två
här, 6 respektive 2 pulli observerades här
14/5–25/7 (Ulrik Lötberg m fl). I övrigt ingen
känd häckning i rapportområdet.
På samma sätt som för bläsand (och skedand) var 4/10 en bra sträckdag för denna art.
Under dagen inräknades så många som 1 200
ex vid Svarthamn (Kalle Brinell) och 341 ex
mot S Rönnskärs udde (Magnus Bladlund).
Vid samma tid rastade många stjärtänder i
Ledskärsområdet: 360 ex Ledskär 4/10 (Johan Södercrantz m fl) och 600 ex Karlholmsviken 5/10 (Kalle Brinell) där 350 ex fanns
kvar 9/10 (Eric Salomonsson).
Små antal, 1–6 ex, rapporteras från ett
flertal lokaler fram till mitten av november
och året avslutades med en observation av
12 ex mot S Hjälstaviken 22/11 (Kermith
Illerbrand).
YH

Kricka Anas crecca VU

Fynd finns från årets alla månader. Från januari rapporteras hane och hona vid Övre
Föret 5–31/1 (Björn Owe-Larsson, Matthieu
Paquet m fl); 1 hane södra Vendelsjön
12–21/1 (Annika Rastén, Magnus Edberg m
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fl) och 1 hona Fyrishovsbadet, Uppsala 21/1
(Niklas Hjort). Arten observerades här och på
ytterligare ett par lokaler under februari, dock
aldrig fler än tre tillsammans, och på samma
sätt som för snatter- och bläsand får vi anta
att det är övervintrande individer.
En vecka in i mars drog vårsträcket igång,
men det var först i april som de stora mängderna passerade. Flest rastande hade Hjälstaviken med minst 1 000 ex 28/4 (Pekka Westin
m fl). När flertalet av de krickor som rastade i
Hjälstaviken under våren hade flyttat vidare,
började det åter fylla på här under juli och
stora antal (≥ 500) noterades vid flera tillfällen
fram till 17/11 då 560 ex fanns kvar (Martin
Tjernberg, Mats Brisegård). Allra flest, cirka
1 400 ex, inräknades 30/7 (Pekka Westin).
Från efteråret kan nämnas att cirka 900
ex rastade i Björns skärgård 21/8, samma
dag som andjakten startade i Finland (Ulrik
Lötberg, Lennart Söderlund), men också 609
ex vid Ledskär 27/8 (Johan Södercrantz). På
samma sätt som för andra simänder var 4/10
en bra sträckdag även för kricka med 964 ex
mot S Rönnskärs udde (Magnus Bladlund)
och 542 ex Svarthamn (Kalle Brinell).
Året avslutades med fynd på fyra lokaler
under december: som flest 2 ex södra Vendelsjön 1–23/12 (Annika Rastén, Anders Arnell
m fl); som flest 3 ex Övre Föret 1–19/12
(Gustav Knall m fl); 2 ex Ösmaren, RoslagsBro 6/12 (Joakim Ekman) och 4 ex Rimbo
reningsverk 9/12 (Roland Sjölander). Året
var slut i och med att 1 hane sågs i södra
Vendelsjön på årets sista dag (Anssi Laurila).
YH

Brunand Aythya ferina EN

Ett vinterfynd från årets inledning även detta
år; 1 hane Hargsviken, Harg 14/2 (Wilhelm
Dietrichson). Nyanländ från sydliga trakter
var sannolikt 1 ex Hjälstaviken 2/3 (Kermith
Illerbrand) och snart fyllde det på med fler
såväl här som på andra lokaler. Den största
ansamlingen denna vår var 30 ex Sörsjön,
Tämnaren 26/4 (Claus Rüffler). Häckningar
är numera mycket fåtaliga och endast tre
säkerställda har rapporterats: 1 ruvande hona
Moregrundet, Länna 21/5 (Bill Douhan);

1 hona med 1 pulli Kärven, Almunge 25/5
(Tomas Kjelsson) och 1 ruvande hona Vidskär,
Tämnaren 10/6 (Lars Gustavsson). Andra
halvårets största ansamling var 60 ex Kärven, Almunge 3/10 (Tomas Kjelsson, Benny
Åhr). Året avslutades med tre vinterfynd i
december: 3 hanar Hargsviken 3/12 (Wilhelm Dietrichson); som flest 3 ex Vendelsjön
19 – 23/12 (Anssi Laurila m fl) samt 1 par
Hjälstaviken 20 (Karl-Arne Hansson) och
23/12 (Hans-Valfrid Österlund).
FF

Vigg Aythya fuligula

Vintern är normalt den årstid som vi kan hitta
stora ansamlingar av vigg längs kusten, men
då företrädesvis under vintrar med isläggning.
I brist på is blir viggarna mer utspridda och
eventuella ansamlingar kan ligga längre ut
och är då inte synliga från land. Fyrsiffriga
antal brukar rapporteras, men från början av
detta år finns inte en enda registrerad. Störst
antal rapporteras istället från Dalbyviken
där cirka 350 ex inräknades 7/1 (Yngve Hareland). En större ansamling sågs istället vid
Svartbådorna, Gräsö där 560 ruggande hanar
sågs tillsammans 13/6 (Ulrik Lötberg). Vigg
är en relativt vanlig häckfågel längs kusten,
men är betydlig fåtaligare som sådan i våra
insjöar. Säkerställda häckningar observeras
sällan här och från 2020 finns bara fyra kullar rapporterade. Inte heller från december
finns något fyrsiffrigt antal rapporterat. Året
enda blev istället de 1 030 ex som rastade
vid Ledskär 11/10 (August Thomasson, Erik
Sjögren m fl).
FF

Bergand Aythya marila EN

Vinterfynd har rapporterats från två lokaler i
början av året; dels i Norrtäljeviken 1/1–10/2,
som flest 10 ex 4/1 (Mikael Johansson m fl),
och dels vid Fällgate, Blidö med 10 ex 8/2
(Ulrik Lötberg, Mikael Malmaeus). Vårfynd
är numera fåtaliga i rapportområdet. Detta
år har endast ett tiotal rapporterats med som
flest 10 ex mot NO Ängskär, Hållnäs 22/4
(Jörgen Sjöström).
Efter fjolårets häckning i Röder har en

rapporterats även detta år. Denna gång från
Björn där en hona sågs tillsammans med fyra
ganska små ungar 20/8 (Torbjörn Ebenhard,
Robert Bünsow, Nils-Olof Jerling). Den senaste kända häckningen före dessa två är från
2015, även den i Röders skärgård.
Som vanligt sågs betydligt fler bergänder
under hösten. Särskilt många sågs längs kusten
i samband med ostliga vindar i början av oktober. Flest, 82 ex, passerade Skvallerhamnsudden, Arholma mot S 4/10 (Mårten Wikström,
Magnus Liljefors). Samma dag noterades 42
ex mot O Fågelsundet (Anssi Laurila). En
annan bra sträckdag i början av november
var 67 ex mot S Skvallerhamnsudden 8/11
(Magnus Liljefors). Dagen därpå sågs 60
ex rastande utanför Biotestsjön, Forsmark
(Mathias Andersson). Det finns också fynd
i inlandet under hösten. Flest fanns i Dalbyviken där upp till 13 ex noterades 6–26/12
(Ragnar Hall m fl).
FF

Ejder Somateria mollissima EN

Från januari–februari finns vinterfynd av
enstaka individer rapporterade från bara tre
kustlokaler. Det innebär att arten numera är
så ovanlig i rapportområdet under vintern att
den i antal avgjort överträffas av såväl sjöorre
som svärta. Huruvida denna nedgång är en
följd av att arten har minskat mycket kraftigt
som häckfågel längs kusten under senare år
är oklart.
Även om arten har minskat under senare
tid, rapporteras alltjämt fyrsiffriga antal som
rastande vid kusten under våren och följande
maxnoteringar på två lokaler kan nämnas: 1
650 ex Sennebyhaken/Rönnskärs udde 11/4
(Anders Kling) och 1 250 ex Örsten, Singö
19/4 (Tomas Pärt). Från Rönnskärs udde
inräknades 1 187 ex 8/4 och av de 686 som
könsbestämdes var 488 hanar (Bo Granberg),
det vill säga drygt 70 %. Hanar var också
den absoluta merparten av de 6 000 ejdrar
som rapporterats som rastande/ruggande vid
Svenska Högarna 3/6 (Magnus Liljefors m
fl). Det kan tyckas vara många, men ändå betydligt färre än de 20–30 000 som för inte så
många år sedan uppehöll sig här vid denna tid.
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Dagssummor överstigande tusentalet
sträckande var tidigare inte direkt ovanliga
vid kusten under hösten, men från 2020
finns bara två bokförda: cirka 1 100 mot S
Svenska Högarna 1/10 (Tommy Eriksson m
fl) och 3 875 ex mot S Skvallerhamnsudden,
Arholma 14/10 (Anders Eriksson, Magnus
Liljefors). Året avslutades med blygsamma två
vinteriakttagelser vid kusten under december.
FF

Vitnackad svärta Melanitta perspicillata [1; 3; 3; 2]
Efter tre år utan fynd gjordes nu två under
våren, ett vid kusten och ett i inlandet (det
första i rapportområdet), enligt följande: 1
hane Björn 6–8/5 (Ulrik Lötberg, Lennart
Söderlund) och 1 hane Ekoln 12/5 (Eskil &
Fredrik Friberg). Dessa fynd är nummer sex
respektive sju för rapportområdet (ytterligare
två finns i den del av landskapet Uppland som
ingår i Stockholms rapportområde). Senast
arten sågs i inlandet i Götaland och Svealand
var 2014. Man kan därför undra om den vitnackade svärta som sågs i Vänern den 2 maj
2020 var någon av de individer som senare
sågs i Uppland.
FF

Svärta Melanitta fusca VU

Vinterfynd av vanligtvis enstaka individer
har rapporterats från ett dussintal lokaler
längs kusten under januari–februari. Flest,
10 ex, sågs utanför Ängskär, Hållnäs 30/1
(Kalle Brinell). Inga dagssummor av format
har rapporterats från vårflyttningen. I motsats
till sjöorre är svärta en betydligt ovanligare
gäst som rastande i våra insjövatten och det
finns bara några få fynd rapporterade under
våren. Utöver en handfull observationer från
Ekoln, finns två från Tämnaren och en från
Vendelsjön. Flest, 6 ex, sågs i Tämnaren 3/5
(Claus Rüffler). Från häckningsområdet i
ytterskärgården kan nämnas att arten tycks
fortsätta att öka vid Svenska Högarna där
minst 600 ex inräknades 3/6 (Anders Eriksson
m fl). Kanske som en följd av detta finns det
indikationer på en smärre återetablering även
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i andra skärgårdsområden längst ut mot havet.
Från hösten har tresiffriga antal på sträck
rapporterats från fem kustlokaler under perioden 26/9–14/10. Överlägset flest var de 791
ex som inräknades på sydsträck förbi Skvallerhamnsudden, Arholma 26/9 (Teet Sirotkin,
Jeanin Day), men 292 ex mot S samma lokal
4/10 (Mårten Wikström, Magnus Liljefors)
och 250 ex mot S Svenska Högarna samma
dag (Bengt Larsson m fl) bör också nämnas.
Året avslutades med några fynd från en dryg
handfull lokaler längs kusten under december,
men även med 1 honfärgad i Funbosjön 2/12
(Nils-Olof Jerling, Susanne Malm). Observationer av svärta i inlandet under hösten är
mycket ovanliga.
FF

Amerikansk knölsvärta Melanitta
deglandi [0; 0; 1?; 0]
Det här året nöjer vi oss med att skriva att
en adult hane har rapporterats från Svenska
Högarna 30/4–3/6 (Anders Eriksson m fl).
Rimligtvis är det samma individ som har setts
här varje år sedan 2017. Ytterligare en hane
av sannolikt denna art har observerats även
detta år, men då det råder viss oklarhet om
arttillhörigheten för denna fågel nöjer vi oss
med blott en säker amerikansk knölsvärta vid
Svenska Högarna 2020.
FF

Sibirisk knölsvärta Melanitta stejnegeri [0; 0; 0; 1]
Utöver amerikansk knölsvärta sågs även en
sibirisk dito vid Svenska Högarna 2–3/6
(Anders Eriksson, Magnus Liljefors, Michael
Tydén). Arten är ny, om än inte direkt oväntad
som sådan, för rapportområdet!
FF

Sjöorre Melanitta nigra

Vinterfynd föreligger från knappt ett tiotal
lokaler längs kusten under januari–februari.
Vanligtvis var det på sin höjd ett tiotal individer, men det finns några få undantag. Flest,
cirka 110 ex, sågs utanför Örsten, Singö 4/1

(Tomas Pärt), men cirka 50 ex Sikhjälma
hamn, Hållnäs 10/1 bör också nämnas. Vårflyttningen startade på allvar i början av april
och pågick fram till mitten av maj. Inga riktigt
stora antal har rapporterats sedda på sträck.
Högstanotering var blygsamma 130 ex mot
N Örskär 9/5 (Ulf Johansson). Än större antal
har rapporterats som rastande i Ekoln under
våren där tresiffriga antal noterades 24/4–9/5,
som flest minst 200 ex 4/5 (Anders Helander
m fl). Störst antal rastande i Tämnaren var
cirka 125 ex 9/5 (Claus Rüffler). Inlandsobservationer finns från ytterligare ett 25-tal
lokaler, inte bara som rastande i sjöar, utan
även som hörda på sträck under den mörka
delen av dygnet. De sista individerna på väg
mot norr brukar lämna oss i början av juni,
men 70 ex Fågelsundet 5/6 (Anssi Laurila)
var anmärkningsvärt många för tidpunkten.
Höga dagssummor sträckande (≥ 1 000)
rapporteras nästan årligen under hösten (dock
inte 2019) och från detta år finns tre bokförda:
1 536 ex Sikhjälma hamn, Hållnäs 4/10 (Robert Bünsow, Nils-Olof Jerling); 1 245 ex mot
O Billudden 14/10 (Johan Södercrantz) och
1 489 mot S Skvallerhamnsudden, Arholma
16/10 (Per-Erik Holmlund, Robert Bünsow).
Ett stort antal rastande av likartat numerär
var cirka 1 450 ex Rödhäll, Hållnäs 27/10
(Yngve Hareland). Sjöorrar dröjde sig som
vanligt kvar in i december och rapporteras då
från ett tiotal lokaler längs kusten, men också
från Ekoln. I särklass flest var de cirka 400 ex
som rastade vid Djursten, Gräsö 14/12 (Leif
& Kersti Östman).
FF

Alfågel Clangula hyemalis EN (för
den övervintrande populationen)
längs våra kuster under vinterhalvåret. De
rapporter om stora antal (≥ 1 000) som
inkommer härrör vanligtvis från ett fåtal
lokaler som är desamma år efter år. Detta år
är inget undantag och det innebär för första halvårets del följande maxantal: cirka 1
500 ex Sennebyhaken (inklusive Rönnskärs
udde och Gamla Grisslehamn) 2/2 (Martin
Tjernberg m fl) och cirka 2 800 ex Svartlö-

gafjärden, Blidö 14/2 (Ulrik Lötberg, Claes
Kyrk). Merparten av alfåglarna lämnar oss
under första halvan av maj och från Svenska
Högarna redovisas cirka 4 000 ex 3/5 (Eskil
Friberg m fl) och fortfarande cirka 1 500 ex
11/5 (Anders Eriksson m fl).
I samband med bortflyttningen mot häckningsplatserna görs årligen ett fåtal fynd i
inlandet. Fynd av enstaka individer eller några
få tillsammans finns denna vår från Ekoln,
Strandsjön, Stennässjön, Bredsjön, Erken och
Tämnaren. Flest, 11 ex, rastade i Erken 24/4
(Bill Douhan). Fyra sommarfynd föreligger,
alla från kusten, bland annat 4 ex Understen,
Singö 30/6 (Fredrik Bondestam). Stora antal
rapporteras åter med början i oktober och
vidare fram till årsskiftet med följande högsta antal på respektive lokal: minst 6 000 ex
Svenska Högarna 13/10 (Bill Douhan) och
minst 5 000 ex Rönnskärs udde/Sennebyhaken 6/11 (Johan Östberg).
FF

Knipa Bucephala clangula

I samband med en inventering av sjöfåglar
längs kusten i norr noterades fyrsiffriga antal
av i huvudsak ruggande hanar på två lokaler
i Gräsö skärgård den 13/6: cirka 1 850 hanar
vid Svartbådorna och cirka 1 440 hanar vid
Norrbådan (Ulrik Lötberg). Stora flockar
fanns regelbundet i Björns skärgård under
sensommaren och hösten, som flest registrerades här cirka 1 500 ex 27/10 (Yngve
Hareland).
FF

Salskrake Mergus albellus

Tvåsiffriga antal har rapporterats från såväl
kusten som flera isfria sjöar i inlandet under
årets två inledande månader. Sannolikt är det
milda vintrar som får salskraken att i allt högre
grad övervintra och då särskilt längs kusten.
Från vårflyttningen under mars–april finns
inga riktigt stora antal noterade, flest var 32
ex i Ösmaren, Roslags-Bro 27/3 (Joakim Ekman). Därefter noterades två sommarfynd: 2
hanar Kallrigafjärden 6/6 (Johan Södercrantz)
och 1 honfärgad Ledskär 25–27/7 (August
Thomasson, Fredrik Sundberg). Utöver storFÅGLAR I UPPLAND 2 2021
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skrakar fanns även många salskrakar i såväl
Tämnaren som Skedviken under senhösten.
Högstanoteringar här var 240 ex Tämnaren
20/11 (David Hammarberg) och 237 ex
Skedviken 27/11 (Bill Douhan).
FF

Storskrake Mergus merganser

Betydande ansamlingar (≥ 1 000) har rapporterats enligt följande. Stora flockar av ruggande hanar samlas årligen på en del platser
utanför kusten under juni–juli med följande
toppnotering för 2020: cirka 1 200 hanar
Ålänningensslangran, Gräsö 16/7 (Ulrik Lötberg). Som vanligt fanns det stora antal även
i sjöar som Tämnaren och Skedviken under
senhösten med 2 500 ex i Tämnaren 13/11
(Ulrik Lötberg) som största antal. På själva
julaftonen fanns fortfarande cirka 500 ex kvar
i Tämnaren (Ulf Blom). Dagen innan, 23/12,
registrerades cirka 1 000 ex i Krissbosundet,
Oknö (Yngve Meijer).
FF

Småskrake Mergus serrator

Ytterligare ett år utan rapporterade häckningsfynd från våra insjöar. Arten ses dock
fortfarande regelbundet i inlandet under
flyttningstider, framför allt under våren. Från
ett välbevakat Ekoln rapporteras många fynd
under april–maj med 61 ex mot N 24/4
(August Thomasson, Fredrik Sundberg) som
anmärkningsvärd toppnotering.

Än större ansamlingar noterades vid kusten under året och följande bör nämnas: cirka
300 hanar Svartbådorna, Gräsö 13/6 (Ulrik
Lötberg) och 215 ex Stor-Roksörshällen,
Örskär 17/12 (Ulrik Lötberg). Avslutningsvis
en bra sträcksumma, nämligen 247 ex mot S
Skvallerhamnsudden, Arholma 14/10 (Anders Eriksson, Magnus Liljefors).
FF

[Rapphöna Perdix perdix]

Som bekant finns inte längre några naturliga
populationer av rapphöna kvar i Mellansverige. Utsättningar sker dock fortlöpande, men
med fåglar av ett genetiskt material som inte
är särskilt väl anpassat till svenskt klimat.
Syftet med dessa utsättningar varierar. I vårt
rapportområde sker några (åtminstone tre)
med kommersiellt syfte (träning av fågelhundar eller jakt), medan andra förefaller vara
mer av ”hobbykaraktär”. Trots detta följer här,
som vanligt, en kommunvis genomgång av
de observationer som finns från 2020 och de
flesta lokalerna är välbekanta från tidigare år:
Enköping: Under januari–februari rapporterades två kullar från Landsberga- (9 ex)
respektive Rydaslätten (7 ex). Därtill 3 ex
Håmsta, Långtoraslätten 5/2. Dessa lokaler
ligger i närheten av Lygnesta, Långtora där
träning av fågelhundar sker. När vi kommer
in i mars splittras kullarna upp i par och på
ovan nämnda slätter rapporteras par från
sex olika lokaler fram till mitten av maj.
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Därtill hördes spelande rapphöna på fyra
platser under juni. Utöver dessa fynd sågs 1
par vid Kroby, Vallby 13/5 (Christer Wennerström), även det en plats i närheten av
där det sker träning av fågelhundar. Under
hösten och fram till årsskiftet noterades 10
ex vid Fiskmansbo, Landsbergaslätten 13/12
(Peter Samuelsson), men också flera observationer av nyligen utsatta fåglar på de centrala
delarna av Rydaslätten där huvudparten av
fågelhundsträningen äger rum. Östhammar:
1 ex Forsmarksån, Forsmark 26/6 (Joakim &
Elisabeth Djerf). Norrtälje: 5 ex Ösbyholm,
Frötuna 6/8 (Maria Resman) och 4 ex Lindberga, Gottröra 26–28/12 (Anders Eriksson,
Roland Sjölander). Uppsala: 9 ex Hässelby
hage, Börje 14/2 (Niklas Hjorth, Lars-M
Berggren m fl); flera fynd av enstaka ex/par
vid Sundbromark–Klastorp 27/3 (Jörgen Sjöström) –5/6 (Per Eriksson) samt 2 ex Skällsta,
Ärentuna 7/7 (David Hammarberg). Knivsta:
1 par Tibble, Vassunda 8–23/4 (Anders Kling,
Ulf Magnusson); 1 par Alsikehagen, Krusenberg 18–22/5 (Thomas Hallingbäck, Eskil
Friberg m fl); 1 par Skottsila, Knivsta 10/6
(A Martin Fransson); 1 spelande ex Vassunda
kyrka 22/6 (Fredrik Friberg); 14 ex Berga,
Vassunda 24/10 (Karin Ullvén) samt 2 ex
Lilla Husby, Husby-Långhundra 29/11 (Bill
Douhan). Håbo: 1 par Berga, Skokloster 8/5
(Björn Bråvander, Gillis Aronsson).
MT

Vaktel Coturnix coturnix NT

Årets första hördes även detta år på Lövstaslätten, men nu tre dagar tidigare, 7/5
(Petter Haldén). Efter en trög start började
det, från mitten av maj, fylla på med vaktlar
på allt fler lokaler. När säsongen var över, den
sista spelande hördes på Fjärdhundraslätten
30/8 (Anders Pettersson), hade totalt 122
spelande noterats i rapportområdet. Det är
drygt 70 färre jämfört med föregående år
och 42 lägre än medelvärdet för perioden
2002–2019 (= 164). Den kommunvisa fördelningen var: Enköping 47, Uppsala 39, Tierp
10, Knivsta 10, Norrtälje 6, Östhammar 5,
Heby 3 och Älvkarleby 2. Efter spelperiodens
slut sågs 1 ex på Lövstaslätten (Röberget) 5/9

(Nils-Olof Jerling) och 1 ex vid flera tillfällen
(”Lilla bron”) fram till och med 24/9 Anders
Helander m fl).
Sammanfattningsvis var 2020 ett ganska
normalt år sett till såväl fenologi som antal
spelande fåglar (möjligen något i underkant).
MT

Smålom Gavia stellata NT

”Vinterfynd” av i de flesta fall 1–4 ex föreligger från ett flertal lokaler längs kusten under
såväl januari–februari som under december.
Därtill noterades 10 ex som förbiflygande vid
Rödhäll, Hållnäs 23/1 (Kalle Brinell).
Från vårsträcket finns inga större antal (≥
50) rapporterade, flest var istället 27 ex mot
V Billudden 6/4 (Johan Södercrantz m fl). Å
andra sidan finns istället ovanligt många fynd
från inlandet under våren, flertalet vid den
denna vår så välbevakade Ekoln): 1 ex mot
N 5/4 (Johan Södercrantz), 1 ad rastande
23/4 (A Martin Fransson, Robert Bünsow), 1
ad mot N 24/4 (August Thomasson, Fredrik
Sundberg), 1 ex rastande 9/5 (Eskil Friberg m
fl), 1 ad mot V 16/5 (August Thomasson m
fl) och 1 ex förbiflygande 22/5 (Fredrik Sundberg m fl). Därtill noterades 1 ex sträckande
Tierp 11/4 (Kalle Brinell) och 1 ex mot NV
Söderängen, Västerlövsta 17/5 (Björn Jerner).
Från sommaren (= 1/6–15/7) har arten
som vanligt rapporterats med 1–4 ex från
några kustlokaler, men det finns, även det
som vanligt, inga fynd som indikerar någon
eventuell häckningsförekomst i inlandet.
Från hösten finns sex rapporter om större
antal på sträck vid kusten (≥ 50) enligt följande: vid Understen, Singö 89 ex 30/9, 109 ex
1/10 och 248 ex 8/10 (Fredrik Bondestam);
vid Fågelsundet 50 ex 14/10 och 66 ex 8/11
(Kalle Brinell) samt 77 ex mot S Arholma
8/11 (Magnus Liljefors).
DA

Storlom Gavia arctica

Vinterfynd av 1–3 ex har rapporterats från
en handfull lokaler längs kusten under januari–februari, som flest 3 ex utanför Gamla
Grisslehamn 25/1 (Ragnar Hall). Det är
ungefär som närmast föregående år, men i ett
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lite längre perspektiv förefaller arten att öka
som övervintrare. Vårsträcket kom igång mot
slutet av mars och redan 28/3 sågs det första
paret i häckningssjö i inlandet, i Ösmaren,
Roslags-Bro (Joakim Ekman). Det finns bara
en rapport om större antal på flyttning (≥
100), nämligen 165 ex mot N Svenska Högarna 22/5 (Magnus Liljefors m fl). Den sena
tidpunkten talar för att häckningsplatserna för
dessa ligger rejält långt bort i nordost.
Rapporteringen om häckningsförekomst
är som vanligt ytterst gles (ett fåtal eller inga
rapporter från juni–juli), men enstaka säkra
häckningar (= bobygge, ruvande fågel, ungar)
har noterats i åtta sjöar. Därtill har arten registrerats på ytterligare 12 lokaler i inlandet
under häckningstid där häckning får anses
som åtminstone möjlig (observerad under
längre tid i lämplig häckningsmiljö, spel/sång).
På ytterligare 19 tänkbara häckningslokaler
har arten observerats under häckningstid,
men bara vid något enstaka tillfälle.
Från hösten kan sex dagssummor av lite
större storlek (≥ 50) i månadsskiftet september–oktober nämnas: vid Arholma 116 ex
26/9 och 88 ex 27/9 (Teet Sirotkin, Jeanin
Day m fl); 68 ex Måssten, Singö 29/9 (Tomas
Pärt, Åke Berg); vid Understen, Singö 208
ex 30/9 (Fredrik & Henrik Bondestam) och
135 ex 8/10 (Fredrik Bondestam) samt 81
ex Björn 3/10 (Annika Rastén, Johan Södercrantz m fl). Året avslutades med blygsamma
två vinterfynd under december: 2 ex Havsskogen, Väddö 1/12 (Ronny Carlsson) och 1
ex Rönnskärs udde 19/12 (Susanne Malm).
DA

Svartnäbbad islom Gavia immer [1;
15; 29; 3]
Tre godkända fynd detta år, två från våren
och ett från hösten: 1 ad rastande Örsten,
Singö 17/5 (Tomas Pärt); 1 ad mot O Björn
24/5 (Johan Södercrantz m fl) samt 1 ad rastande Sandviken, Väddö 13/9 (Bo Granberg
m fl) och sannolikt samma fågel Bylehamn,
Björkö-Arholma 15/9 (Ola Björlin). En normal fyndbild.
DA
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Vitnäbbad islom Gavia adamsii [3;
55; 77; 1]
Endast en säkerställd iakttagelse detta år: 1
ex mot O Fågelsundet 16/9 (Martin Amcoff
m fl), att jämföra med tre fynd från hösten
föregående år.
DA

Obestämd islom Gavia immer/
adamssii
Fyra observationer av islommar obestämda
till art har rapporterats: 1 ex (svartnäbbad?)
mot NV Högfjärden, Blidö 30/4 (Magnus
Liljefors, Anders Eriksson); 1 ex (vitnäbbad?)
rastande Sennebyhaken 6/9 (Jocke Söderhäll); 1 ex (svartnäbbad?) mot O Björn 3/10
(Curt Johnsson) och 1 ex (vitnäbbad?) mot
S Örsten, Singö 31/12 (Fredrik Bondestam).
DA

Smådopping Tachybaptus ruficollis
NT
Endast ett vinterfynd i början av året; 1 ex
Sennebyhaken 19–23/1 (Mikael & Tomas
Johansson m fl). Fler fanns säkerligen i rapportområdet, men hittades inte denna isfattiga vinter. Vårens första smådopping sågs
i Hjälstaviken 26/3 (Johan Ericsson m fl).
Därefter rapporteras arten från efterhand allt
fler lokaler och när häckningstiden var över
hade säkerställd häckning (adult i sällskap
med unge/ungar) rapporterats med totalt
12–13 par från nio lokaler enligt följande
(antal par inom parentes): Dalkarlskärret (1);
Stor-Kärret, Dalby (2); viltvatten vid Fixbyle,
Fasterna (1); viltvatten vid Sandbacken, Söderby-Karl (1); Häsängsdammarna, Harg (1,
kanske 2); viltvatten vid Hargsviken, Harg (1);
Nyländadammen, Harg (cirka 3); viltvatten
vid Nybyn, Husby-Sjuhundra (1) samt viltvatten vid Mälby, Väddö (1 par).
Därtill har par/enstaka adult setts flera
dagar under häckningstid på ytterligare sex till
synes lämplig häckningslokal. På tre av dessa
har även ungfågel noterats, men först sent
på säsongen och efter en längre period utan

andra observationer av arten. Arten är i och
för sig ytterst svår att se under häckningstid,
men det kan kanske också vara ungfågel som
förflyttat sig flygande hit från där den tidigare
är född. Det är således oklart hur det ligger till
med eventuell häckning på följande lokaler:
Hjälstaviken; Ekebydammen, Uppsala; ”Ånge
fågelsjö”, Lena; Jontedammen, Väddika; Lillsjön, Gryta samt Lunda viltvatten, Danmark.
Av dessa totalt 15 lokaler är det bara Hjälstaviken som är ett naturligt sötvatten, alla övriga
är anlagda vatten av olika slag.
Arten har rapporterats från sju lokaler
under november–december, men bara från
två under december: som flest 2 ex Övre
Föret 2–9/12 (Per-Erik Holmlund m fl) och
1 ex Ensta (Fyrisån), Gamla Uppsala 23/12
Claus Rüffler).
Sammanfattningsvis ett bra år för arten.
Den har gynnats av en rad milda vintrar,
men också av att nya viltvatten tillkommer
efterhand. Mycket talar för att den ökar så
sakteliga.
DA

Gråhakedopping Podiceps grisegena
Säkerställd häckning (= bobygge, ruvande,
ägg/ungar etc) har registrerats med totalt 27
par på nio lokaler. Flest hade Slagsmyren,
Morkarla med 8 par (Lars Bern m fl) medan
övriga åtta lokaler var: Dalkarlskärret; Dannemorasjön; Klardammen, Dannemora;
Nyländadammen, Harg; viltvattnet Myran,
Almunge; Jontedammen, Väddika; Sunnerstaviken samt Tegelsmora kyrksjö. Dessutom
har troliga häckningar rapporterats med totalt
fyra par på tre lokaler: Kärven; Lillbyasjön,
Film och Jönsbolssjön, Almunge. Observationer under häckningstid finns även från bland
annat Grissjön, Järlåsa; Filmsjön och Ängsö
nationalpark. Det totala antalet säkra eller
troliga häckningar stannar därmed vid 31
par på tolv lokaler vilket är i paritet med de
närmast föregående åren. Detta är dock ett
minimiantal. På samma sätt som för övriga
arter doppingar är det sällan rapporterna
innehåller upplysningar om häckningskrite-

rier, inte minst därför att dessa lokaler bara
i undantagsfall besöks då gråhakedoppingen
har kommit igång med häckningen (juni–juli).
Avslutningsvis kan två vinterfynd nämnas,
båda från januari: 1 ex Kalvskäret, Singö 13/1
(Bill Douhan) och 1 ex Klubben, Ängskär
30/1 (Kalle Brinell).
DA

Skäggdopping Podiceps cristatus

Januari–februari bjöd på två vinterfynd: 1
ex Rödhäll, Hållnäs 2–3/1 (Martin Amcoff
m fl) och 1 ex utanför Korsnäset, Singö 22
och 29/2 (Tomas Pärt). Därefter dröjde det
fram till mitten av mars innan nya började
anlända från sydliga trakter. Säkerställda
häckningar (bobygge, ruvning, sedda ungar
etc) rapporterades sedan från sammanlagt
45 lokaler, vilket är fler än året innan (= 33).
Huruvida uppgången beror på att arten har
ökat eller om den kan tillskrivas en allmänt
förhöjd rapportering i Artportalen är oklart.
Stora antal (≥ 40) av troligen häckande
fåglar i lämplig biotop under häckningstid
(= mitten april–mitten juli) har bokförts på
några lokaler enligt följande: summa 60 ex
(bobygge) Västerby- och Österbyfjärden,
Gräsö 15/4 (Lars-Gunnar Bråvander); minst
50 ex Skedviken 19/4 (Pelle Barkengren m
fl); 66 ex Krutudden, Östhammar 27/4 (Leif
Källsten); som flest 70 ex (i par) Södersundet,
Rådmansö 9/5 (Sebastian Apelgren); 42 (i
par) Stomnarö, Länna 22/5 (Bill Douhan); 44
ex Ledskärsviken 18/6 (Lars Gotborn); 50 ex
Tallskärsviken (Mälaren), Kungs-Husby 20/6
(Jacob Rudhe) och 46 ex Kallrigafjärden 9/7
(Per-Erik Holmlund).
Som vanligt rapporteras om dålig häckningsframgång i Hjälstaviken där minst 10
par skred till häckning, men tillsammans bara
fick ut 2 ungar (Pekka Westin). Dåligt häckningsresultat var troligen orsaken till att så
många som cirka 280 (!) ex sågs i en flock på
Skedviken 31/7 (Mats Gothnier). Eftersom
detta antal inte alls står i proportion till antalet häckande par i sjön, har många av dessa
troligen samlats här efter att ha misslyckats
med häckningen i andra sjöar.
Skäggdoppingar fanns kvar på ett flertal
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lokaler in i november, men från december
finns arten rapporterad från bara två lokaler:
på Ekoln/Dalbyviken med 8 ex 2/12 (Yngve
Hareland m fl) och 1 ex kvar 30/12 (A Martin
Fransson) samt 1 ex Ekolsund, Husby-Sjutolft
3/12 (Martin Fransson).
DA

Svarthakedopping Podiceps auritus

Årets första var 1 ex (vinterdräkt) i Ryssviken,
Övergran 12/3 (Kjell Munksten). Eftersom
de första anlände från söder i början av april
(sommardräkt), bör den i Ryssviken ha varit
en som övervintrat i Mälaren. Arten rapporteras dagligen såväl som rastande som häckande
från 8/4 fram till början av juni. Säkerställda
häckningar (= ruvande, ungar, bobygge eller
föda åt ungar) har rapporterats från 22 lokaler
med sammanlagt 68 par (18 respektive 35 år
2019). Därtill har troliga häckningar (parning
eller spel) registrerats med inalles 4 par på
två lokaler samt möjliga häckningar (spelande par i lämplig häckningsbiotop under
häckningstid) på 25 lokaler med summa 35
par. I övrigt har enstaka par observerats mer
tillfälligt på ytterligare 12 lokaler där häckning kan vara möjlig, men bara tidigt under
häckningssäsongen. Även om det finns tvivel
kring huruvida det varit häckning eller inte
på ett flertal av dessa lokaler blir det totala
resultatet för helheten (= säkra, troliga och

möjliga häckningar) sammantaget 119 par på
totalt 61 lokaler.
Årets 61 lokaler med åtminstone möjlig
häckning är betydligt fler än de 36–46 som
registrerades 2016–2019, närmast i antal var
de 56 (med totalt 102 par) som rapporterades
2013 då den då pågående inventeringen av
viltvatten pågick som bäst. Om det höga antalet 2020 är resultatet av en positiv utveckling
hos arten eller en bättre kontroll av tänkbara
häckningslokaler är frågan. Kanske både och.
Det råder dock inga tvivel om att arten gärna
slår sig ned i de allt fler konstgjorda vatten
som anläggs i rapportområdet. Därtill ökar
den tveklöst vid kusten och i skärgården.
Ytterst få naturliga vatten i inlandet hyser
numera arten som häckfågel och här ser vi
ingen förbättring.
DA

Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis [9; 3H+5; 8; 2] EN
Ett fynd även detta år; ett par på tillfälligt
besök vid och kring Skarholmen, Uppsala
24/4 (Eskil Friberg m fl). Arten ses långt från
årligen i rapportområdet, men när den gör det
är det ofta i par vid denna tid på året.

120
100
80
60
40
20
0

Rördrom - antal tutande hanar i Upplands rapportområde 1973-2020

36

FÅGLAR I UPPLAND 2 2021

DA

Vit stork Ciconia ciconia EN
Åter ett relativt normalt år med fem fynd,
fyra under våren och ett under hösten: 1 ex
Lilla Göken, Vänge 27/4 (Bo Runesson m fl);
1 ex observerad på flera lokaler i Norrtälje
kommun 29/4–6/5 (Michael Söderman m fl);
1 ex Sundbromark, Bälinge 14–21/5 (Stefan
Berg m fl); 1 ex Årike Fyris 19–20/5 (Matilda
Grönberg m fl) samt 1 ex mot SV Vendelsjön
29/8 (Per Eriksson) och sannolikt samma individ vid Hjälstaviken 30/8 (Attila Seprényi).
YH

Rördrom Botaurus stellaris NT

En tutande rördrom hördes i Ösmaren,
Roslags-Bro redan 14/2 (Joakim Ekman). Den
stora frågan är om det var en nyanländ individ
eller om den hade tillbringat hela vintern
på plats. Mycket talar för det senare och att
det var för stunden lämpligt väder som fick
den att starta vårens serenad. Vi skall kanske
ändå inte utesluta det förra, då två hördes
tuta i sjön 23/2 och samma kväll en även i
Brosjön, Roslags-Bro (Magnus Bladlund). När
vi sedan kom in i mars fyllde det snabbt på
med drommar på allt fler lokaler. Den 1/7
hördes fortfarande tre i Hjälstaviken (Pekka
Westin), men sedan dröjde det fram till 10/8
innan årets sista hördes tuta i södra Vendelsjön (Göran Frisk), vilket är extremt sent.
Som vanligt är det inte helt lätt att bedöma hur många spelande det har hörts i
rapportområdet under året, men efter en
utvärdering har vi kommit fram till jämnt ett
hundratal individer. Detta är rekordmånga,
det tidigare högsta antalet var 86 år 2009.
Tämnaren var den sjö som även detta år
hade flest tutande hanar, minst tio, medan
Vendelsjön och Hjälstaviken följde närmast
därpå med vardera fyra. Tre revirhävdande
rapporteras från såväl Dannemorasjön,
Hosjön och Brosjön som Lårstaviken. Nio
lokaler hade vardera två tutande: Skärsjön,
Norr-Giningen, Kärven, Sottern, Funbosjön,
Ösmaren, Lommaren, Strandsjön samt Grystaviken. Resterande 52 lokaler – 38 sjöar, tolv
Mälarvikar och två vikar vid kusten – hade
vardera en revirhävdande. Tutande rördrom

har således bokförts på 68 lokaler, vilket även
det är rekord.
Äldre fynd: Den 1/6 år 2019 hördes tiggande ungar från vassen i den norra delen
av Vendelsjön (Annika Rastén). Givetvis
förekommer det häckningar av rördrom i
rapportområdet, men det är sällan häckning
kan säkerställas.
BD

Kohäger Bubulcus ibis [0; 1; 1; 1]

En kohäger sågs vid Värnberg, Roslags-Bro
23/10 (Johan Westerlund m fl). Sannolikt
var det samma fågel som 31/10 mötte sitt
öde i Södermanland (tagen av duvhök!). Det
är det andra fyndet i rapportområdet (3:e i
landskapet).
YH

Gråhäger Ardea cinerea

Från januari–februari finns ett stort antal
rapporter om mestadels solitära individer
från totalt ett dussintal lokaler belägna vid
såväl kusten som i inlandet. Lite högre antal
(≥ 15) var 15 ex kvar vid Öregrund 3/1 (Åke
& Elisabeth Karlsén) och 18 ex samma lokal
28/2 (Åke Karlsén).
Vad gäller rapporteringen om häckningsförekomster är den som vanligt synnerligen
bristfällig. Indikationer på häckning har rapporterats från fyra lokaler i inlandet enligt
följande: 7 bobyggande individer Örbyhus
16/4 (Billie Lindberg); minst 2 par Kullängen,
Rö 23/4 (Malgorzata Surminska); minst 11
aktiva bon Edsbro samhälle 24/4–1/6 (Mats
Gothnier m fl) och 1 par Viren, Rö 27/4
(Sebastian Apelgren). Från kusten finns häckningar rapporterade från tre lokaler: minst
20 aktiva bon Älvkarleby samhälle 1/4–10/6
(Agneta Looberger, Eric Blomgren); cirka 10
häckande par Hansvik, Gräsö 2–6/5 (Helen
Andersson) och minst 5 aktiva bon Lötaholmen, Rådmansö 8–12/6 (Owe Rosengren m
fl). Att den häckande populationen är större
än vad antalet rapporterade häckningar visar
indikeras inte minst av observationer av stora
antal under häckningstid, till exempel 60 ex
förbiflygande vid Billudden såväl 20/4 som
2/5 (Johan Södercrantz, Kalle Brinell) samt
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65 ex Karlholmsviken 24/6 (Kalle Brinell).
Den milda avslutningen på året resulterade i att arten rapporterades från rekordmånga lokaler under december. Även om
det vanligtvis var enstaka individer som sågs,
fanns det också lite högre antal (≥ 15) enligt
följande: som flest 34 ex Mörby, Skedviken
4–21/12 (Bill Douhan); 16 respektive 17 ex
Öregrund 8 och 17/12 (Ulf Eriksson) samt
18 ex Grisslehamn 25/12 (Sten Pettersson).
YH

Ägretthäger Ardea alba

En halvering av antalet inkomna rapporter
(= 167) jämfört med föregående år (=347)
och således en fortsatt minskning från rekordåret 2018 (= 574). Som tidigare är det
omöjligt att avgöra hur många individer som
varit inblandade. Samma individ förflyttar
sig ofta mellan olika lokaler och arten drar
blickarna till sig vilket gör att även inte direkt
fågelintresserade uppmärksammas på den och
rapporterar den i Artportalen. Om vi trots allt
skall försöka oss på en försiktig uppskattning
av antalet besökande individer hamnar den
på i storleksordningen 13 fåglar.
Årets första rastade vid Kundbysjön,
Rimbo 3–4/4 (Christer Jansson m fl), men
följdes dagarna därpå av flera på andra lokaler.
Flest, 3 ex, har rapporterats från såväl Björns
skärgård som Hjälstaviken och Tämnaren.
En långstannade individ var den som fanns
vid Norrsundet, Rådmansö 27/5–2/9 (Roine
Karlsson m fl). Inga observationer finns från

oktober–november, men två från december.
Sist ut var 1 ex Husbydammarna, Lena 20/12
(Martin Amcoff, Ulrik Lötberg).
YH

Storskarv Phalacrocorax carbo

Den inledande vinterperioden (januari–februari) var mycket mild med ett flertal observationer av ett mindre antal (≤ 25) på flera
lokaler längs kusten. Lite större antal (≥ 50)
har dock rapporterats från två lokaler: 70 ex
Norrtälje hamn 3/1 (Sebastian Apelgren) och
cirka 50 ex Bysholmen, Väddö 23/2 (Ronny
Carlsson). Mot slutet av mars började det fylla
på med många nyanlända längs kusten och
några riktigt stora antal har sedan rapporterats från Billudden under vår och försommar:
cirka 1 100 ex 20/4 (Johan Södercrantz, Kalle
Brinell), 1 567 ex förbiflygande 22/4 Tobias
& David Hammarberg) samt cirka 1 250 ex
förbiflygande 10/6 (Johan Södercrantz).
Från häckningsperioden har totalt cirka
2 070 häckande par (= aktiva bon räknade)
rapporterats, nästan alla från kolonier vid
kusten enligt följande: 25 par Länsmansberget, Kallrigafjärden 15/5 (Anders Haglund);
90 par på ö S Stora Själön, Karlholmsviken
(Ulrik Lötberg, Lennart Söderlund) och cirka
1 700 par Stora Själön, Karlholmsviken 18/5
(Ulrik Lötberg, Lennart Söderlund). Från
Mälaren har häckningar registrerats på två öar:
3 par Tallskär, Hjulstafjärden 19/7 (Joachim
Karlsson) och cirka 250 par Stenholmen,
Gorran 25/5 (Ralf Lundmark). Tyvärr saknar
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vi uppgifter från några öar vid kusten där det
tidigare har häckat storskarvar och där det
troligen fortfarande gör det.
Från slutet av augusti har ett stort antal
rapporterats från Singö och Skatudden,
nämligen cirka 2 050 ex förbiflygande 29/8
(Tomas Pärt m fl). Från december finns avslutningsvis relativt många rapporter (18)
från såväl kusten som isfria sjöar i inlandet. I
särklass flest var 165 ex Södersvik, Rådmansö
29/12 (Roine Karlsson).
Tillägg 2019: 1 087 räknade bon på Själgrundsskallen, Singö (Skärgårdsstiftelsen).
YH

Fiskgjuse Pandion haliaetus
Den första för året sågs vid Jönsbolssjön
28/3 (Susanne Malm), vilket numera är ett
normalt förstadatum. Arten rapporteras sedan
dagligen fram till september då den började
bli fåtalig. I oktober gjordes sex fynd, vilket
är ovanligt många. Den sista gjusen sågs vid
Syningen, Rimbo 11/10 (Kjell-Arne Larsson,
Börje Hals).
För övrigt kan nämnas att åtta kullar av
fiskgjuse ringmärktes i östra Uppland i juli.
Sex kullar innehöll vardera två ungar medan
resterande två vardera tre (Johan Westerlund,
Bill Douhan).
MT
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Bivråk Pernis apivorus NT
Den första bivråken för året passerade Norrboda, Gräsö 9/5 (Göran Ormestad, Åke
Karlsén). Från och med 12/5 rapporterades
arten sedan nästan dagligen fram till mitten
av september. De sista observationerna för
året var 1 ex Korsnäset, Singö 20/9 (Tomas
Pärt) och 1 ex Örskär samma dag (Håkan
Sahlin). Det totala antalet individdagar (=
summan av antalet observerade individer per
dag under året) uppnådde, för andra året i
rad, rekordnivå nämligen 625 (506 år 2019)
vilket är långt över medelvärdet för perioden
2004–2019 (= 366). Den högsta sträcksumman för året var 8 ex Lövstaslätten 30/8
(Per Eriksson, Anders Juréus m fl). Endast
en bivråk har rapporterats på insträck över
Ålands hav under hösten.
MT

Kungsörn Aquila chrysaetos NT

På samma sätt som för bivråk redovisas kungsörnens uppträdande i första hand som antalet
individdagar. Antalet under första halvåret
(observationer finns från 1/1–7/5) uppgick
till 127, vilket är något lägre än medelvärdet
för åren 2003–2019 (= 135). Fördelar vi dessa
individdagar på kommuner får vi följande:
Enköping 49, Uppsala 31, Tierp 19, Östhammar 14, Heby 8, Norrtälje 3, Knivsta 2 och
Älvkarleby 1. Summerar vi antalet för hela
övervintringssäsongen (= från första höstfynd
2019 till sista våriakttagelse 2020) erhålls 183
individdagar. Det är högre än föregående säsong, men lägre än genomsnittet för perioden
2003/2004–2019/2020 (= 198).
I det enda kända reviret i Uppland gjordes
observationer av en adult hane och en hona
i tredje dräkt (= 4K) under häckningstid.
Honans ålder innebar utebliven häckning,
nu för fjärde året i rad. Denna hona är den
tredje i reviret, medan hanen mycket väl
kan vara samma individ som vid den första
häckningen 2000. Utöver observationer inom
detta revir, finns bara en sommarobservation
från rapportområdet i övrigt: 1 2K+ Korskrogen, Fröslunda 9/7 (Jocce Ekström, Weine
Erlandsson).
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Summeras antalet individdagar under
andra halvåret (observationer finns från
21/8–31/12) erhålls 57 individdagar. Det är
samma antal som året innan och inte långt
från genomsnittet för perioden 2003–2019
(= 64). Den kommunvisa fördelningen
av dessa ger (antalet andra halvåret 2019
inom parentes): Uppsala 14 (6), Tierp 12
(6), Östhammar 12 (5), Enköping 10 (36),
Heby 3 (3), Älvkarleby 2 (1), Knivsta 2 (0),
Norrtälje 1 (0) och Håbo 1 (0). Som vi ser av
jämförelsen med 2019 avviker fördelningen
av individdagar markant mellan dessa två år,
men också i förhållande till tidigare år. Skillnaden är särskilt stor i Enköpings kommun.
Här har, vad vi vet, aldrig tidigare setts så få
kungsörnar som denna höst/vinter.
Avslutningsvis kan nämnas att samma
individ som tidigare nu (= 2020/2021) var
tillbaka på Kilbyslätten, Alunda för att övervintra här för 15:e året i följd (Mats Edholm,
Curt Johnsson m fl).
MT

Sparvhök Accipiter nisus

Från våren rapporteras totalt 160 nordsträckande längs kusten under perioden 15/3–23/5
vilket dock bara är en liten andel av alla de
sparvhökar som passerar här under vårflyttningen. De två högsta dagssummorna var 19
ex Blåudden, Gräsö 20/4 (Claes Hansson) och
20 ex Örskär 26/4 (Martin Irestedt). Under
hösten inräknades sammantaget 745 ex på
insträck över Ålands hav 20/8–8/11. Det är
ett hyggligt antal som dock är lägre än medelvärdet för perioden 2004–2019 (= 995).
Den högsta dagssumman, 113 ex, noterades
vid Skatudden 25/9 (Carl & Henrik Andersson m fl). En daglig bevakning av sträcket vid
kusten skulle givetvis innebära en betydligt
högre totalsumma än höstens 745.
MT

Duvhök Accipiter gentilis NT

Summeras antalet individer som har rapporterats varje dag under året erhålls en
totalsumma uppgående till 1 058. Det är
det högsta antalet under åren 2003–2020
och långt över medelvärdet för perioden (=
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754, variation 603–961). Av dessa härrör
194 från januari–februari (mv = 139, variation 71–189) och 46 från december (mv =
61, variation 44–108). Det innebär således
rekordmånga i början av året, men nära
bottenresultat för december. Ett annat sätt
att försöka bedöma förekomst och eventuella trender under de senaste 15 åren är att
studera antalet individdagar under vintrarna
2005/06–2019/20 i sin helhet (1/12–28/2).
Det ger 278 individdagar för vintern 2019/20
vilket är det näst högsta antalet under perioden och betydligt över medelvärdet (= 205,
variation 116–297). Trenden för de senaste
vintrarna är dock klart negativ. Märkligt nog
är trenden för antalet individdagar under
häckningstid (1/5–31/7) för motsvarande år
istället tydligt positiv. Sammantaget för året
i sin helhet kan man inte utläsa någon tydlig
trend för den aktuella perioden, den negativa
trenden under vintern tycks jämnas ut av den
positiva under häckningstid.
Från hösten rapporteras endast 6 ex noterade på väststräck över Ålands hav under
perioden 14/9–17/10, det vill säga klart
under medelvärdet för åren 2005–2019 (=
14). Bristande bevakning kan vara en orsak,
att fler finska duvhökar stannar kvar på andra
sidan Östersjön en annan.
MT

Brun kärrhök Circus aeruginosus

Årets första sågs vid Hjälstaviken redan 4/3
(Anette Andersson), vilket är cirka tre veckor

mar - nov

dec

tidigare än normalt. Under åren 2003–2019
har 14 av 17 förstafynd registrerats inom det
snäva tidsintervallet 21–27/3. Det finns dock
även andra anmärkningsvärt tidiga fynd under
dessa år; 29/2 år 2008 och 7/3 år 2014. Ett
år då den första istället observerades ovanligt
sent var 4/4 år 2013.
Nästa iakttagelse denna vår är från 17/3,
men därefter sågs arten dagligen fram till
5/10. Året avslutades med 1 ex Dalbyviken
24/10 (Lucas Andersson) och 1 1K Havsskogen, Väddö 6/11 (Ronny Carlsson). Den
sista iakttagelsen är ytterst sen, men det finns
två novemberfynd från tidigare år under
2000-talet; 5/11 år 2004 och 6/11 år 2006.
MT

Blå kärrhök Circus cyaneus NT

Två vinterfynd av honfärgade individer finns
från årets inledning (januari–februari), 1 kring
Övre Föret 9–17/1 (Lennart Carlsson, Karl
Göran Andersson m fl) och 1 vid Hjälstaviken
4/2 (Jan Werneman, Urpo Könnömäki m fl).
Från och med 7/3 rapporteras arten i stort sett
dagligen fram till slutet av maj och totalsumman individdagar för våren uppgick till 354,
vilket är ett antal utan motstycke för perioden
2003–2019 (mv = 140, variation 76–208).
Det höga antalet kan kanske delvis förklaras
av att ovanligt många, 96, rapporterats som
nordsträckande, som flest 7 ex Billudden
20/4 (Johan Södercrantz, Kalle Brinell)Den
positiva trenden från våren fortsatte. Normalt
rapporteras några fynd från sommaren (här
FÅGLAR I UPPLAND 2 2021
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= juni–juli), men detta år gjordes ovanligt
många iakttagelser spridda över rapportområdet. Antalet inblandade individer bör ha
varit närmare femton.
I och med de första höstfynden, två 3/8,
fortsatte arten att uppträda i klart högre
antal än normalt 2003–2019. Summan
individdagar uppgick till 836, vilket är en
rejäl rekordnotering för perioden (mv = 390,
variation 214–656). Avslutningsvis gjordes
ovanligt många fynd även under december,
spridda över rapportområdet, då antalet olika
individer bör ha varit ett tiotal.
Någon rimlig förklaring till artens ”massuppträdande” såväl vår som höst är svår att
finna. Höstens många individdagar kan kanske
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delvis förklaras av att de stora slätterna besöktes av ovanligt många skådare som hoppades
på att få se stäpphök. Att förklaringen istället
skulle vara att ovanligt många blå kärrhökar
kom in över Ålands hav från Finland motsägs
dock av att totalt cirka 70 har rapporterats
komma in den vägen, det vill säga ett helt
normalt antal (mv = 73 åren 2003–2019,
variation 12–185).
Det är känt att kärrhökar kan samlas för
att övernatta tillsammans i stora antal. En
sådan ansamling hittades i slutet av augusti
på Fjärdhundraslätten. Som flest noterades 26
kärrhökar av fyra arter den 26/8 – fem blå,
18 bruna, 2 ängshökar och 1 stäpphök (Curt
Johnsson). Kärrhökar anlände från alla väder-

streck under en relativt kort period i skymningen och landade i en oskördad rajgräsåker.
Vid ett annat tillfälle, 31/8, observerades 11
blå, 12 bruna samt 2 ängshökar (Magnus
Liljefors, Martin Tjernberg).
MT

Stäpphök Circus macrourus [18; 9;
230; 49]
I samband med vårflyttningen registrerades
totalt 29 stäpphökar som bedöms ha varit
olika fåglar under perioden 11/4–17/5 (17
adulta hanar, 4 adulta honor och 8 2K-fåglar).
Från tiden efter vårflyttningen sågs två individer under sommaren, dels 1 2K hane på
Lövstaslätten 31/5–9/6 (August Thomasson,
Håkan Markstedt m fl) och dels 1 2K hane på
Lövstaslätten 12/7–28/8 (Christer Forsberg,
Yngve Hareland m fl). Fåglar som bedöms ha
varit höstflyttande rapporteras från perioden
29/7–4/10 (9 adulta hanar, 1 adult hona, 2
2K hanar, 3 honfärgade samt 3 årsungar). En
av dessa var en långstannande gammal hane
på Lövstaslätten 9/8–1/10 (Nils-Olof Jerling,
Frank Johansson m fl).
Som vanligt är det svårt att utifrån rapporteringen bedöma hur många olika individer
som varit inblandade. En del av de 49 är säkert
dubbelräknade, men samtidigt är det sannolikt en del av de individer som rapporterats
med ”osäker artbestämning” som egentligen
var stäpphökar. Hur det nu än var med detta,
kan det ändå konstateras att årets antal innebär ett nytt rekord och nästan dubbelt så
många som genomsnittet för åren 2016–2019
(mv = 26, variation 23–29). Detta trots att
endast tre årsungar sågs, vilket för övrigt kan
tolkas som att 2020 var en dålig häckningssäsong i Finland/norra Sverige.
MT

Ängshök Circus pygargus EN

Först på plats detta år var en gammal hane
som sträckte förbi Getskärsudden, Gräsö
26/4 (Claes Hansson). Den följdes av två
till i rapportområdet innan månaden var till
ända. Nya anlände efterhand under maj, fler
än normalt, och snart sågs de första på kom-

mande häckplatser. Sju par gick så småningom
till häckning, varav fyra tyvärr misslyckades i
ett tidigt stadium. Resterande tre par lyckades producera åtta flygga ungfåglar (3+3+2).
Flertalet häckningar skedde som vanligt i
igenväxande sjöar, mer eller mindre omgivna
av skog. Inget par försökte veterligen häcka
på marken i odlingsbygden, vilket är positivt.
För en mer detaljerad redovisning av årets
häckningssäsong hänvisas till FiU nr 4 2020.
Sju häckande par är det högsta antalet
vi känner till från åren 2016–2020 (tidigare
fem). Uppenbarligen var det ett bra inflöde
av ängshökar under maj vilket kanske var
orsaken till de många häckningarna i rapportområdet och att tre häckningar hittades
i östra halvan av Västmanland. Därtill fanns
det indikationer på ytterligare två häckningar
i den västra delen av Västmanland.
Som tidigare drogs det även detta år ängshökar till Fjärdhundraslätten i juli–augusti där
sammanlagt ett drygt tiotal individer observerades från och till. Flera av dessa var säkerligen
födosökande fåglar från mer eller mindre närbelägna häckningslokaler såväl i Uppland som
i Västmanland, kanske i första hand individer
som misslyckats med häckningen. Årets två
sista, tillhörande några av de senaste fynden
i rapportområdet någonsin, var dock 1 1K
vid Hosjön 21/9 (Leif Gustavsson) och 1 1K
Kärven 24/9 (Tomas Kjelsson).
MT

Röd glada Milvus milvus

Det är nu drygt 30 år sedan som ett par röd
glada helt oväntat etablerade sig som häckande i Harbo-trakten. Paret fanns på plats i
området under häckningstid åren 1989–1998,
men efter en misslyckad häckning (bo med
en unge blåste ned) 1998 försvann paret.
Vid denna tidpunkt beräknades den svenska
populationen till endast drygt 200 par, nästan
alla i Skåne. Som närmast häckade något par
i Småland. Sedan dessa har beståndet ökat
mycket kraftigt och expanderat norrut långt
upp i Svealand. För närvarande beräknas det
svenska beståndet till 4 000–5 000 par.
Sedan 2013 har antalet observationer
ökat starkt i rapportområdet och vi har
FÅGLAR I UPPLAND 2 2021
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Röd glada (Milvus milvus) 5 augusti 2020 FOTO: ANNIKA RASTÉN

väntat på en återetablering. Förhoppningen
infriades i år (efter några år med misstänkt
häckning i gränstrakterna mot Stockholms
rapportområde) med en lyckad häckning, 2
flygga ungar i ett bo i Östhammars kommun
(Annika Rastén, se redovisning av häckningsförloppet i FiU nr 4 2020), och en av allt att
döma misslyckad sådan vid Lövstaslätten
(Nils-Olof Jerling, Tobias Hammarberg m
fl). Under eftersommaren sågs ungfåglar på
fem skilda platser i rapportområdet, vilket
kan tolkas som att fler än en lyckad häckning
har genomförts i Uppland. Det kan nämnas
att det häckade så många som minst 16 par i
Södermanland 2020.
Årets första glada visade sig vid Rölunda,
Häggeby 11/2 (Gillis Aronsson) och den sista
vid Skatudden, Gräsö 4/11 (Göran Ormestad). Antalet individdagar uppgick till 138
(observationer i anslutning till häckningarna i
Östhammars kommun respektive Lövstaslätten inte medräknade). Antalet olika individer
är givetvis betydligt lägre då det delvis är
samma fåglar som har setts på olika lokaler,
men också en och samma individ som rap-
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porterats flera dagar i följd på samma plats.
Trots det ger årets stora antal individdagar
ändå en fingervisning om gladans frammarsch
i rapportområdet. Fram till 2012 gjordes i
allmänhet färre än tio fynd årligen.
En tråkig händelse, men med ett lyckligt
slut handlar om den glada som hittades
förlamad vid Stamsjön, Alunda 3/5. Fågeln
omhändertogs och skickades efter ett par dagar till rehabilitering i Stockholm. Där kunde
man konstatera att gladan var blyförgiftad.
Trots kända svårigheter att avgifta blyförgiftade fåglar, lyckades behandlingen och den
kunde så småningom släppas ut i det fria.
MT

Brun glada Milvus migrans EN

Under året gjordes 36 fynd väl spridda över
rapportområdet, vilket är tio fler än året innan. Av dessa rapporteras 21 från första halvåret (12/4–25/6) och 16 från andra halvåret
(7/7–17/10). Det framgår av rapporterna att
fem av de fåglar som sågs under våren var på
flyttning mot norr, kanske på väg till Norrbotten där det numera häckar 10–20 par. Av allt
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att döma översomrade något, eller några få, ex
i rapportområdet och i Dalarna genomfördes
en lyckad häckning 2020. Kanske kan vi få
även brun glada som häckande i Uppland
inom en snar framtid. Senast det av allt att
döma häckade ett par i rapportområdet (i
så fall den enda kända) var på en ö utanför
Rävsnäs, Rådmansö 1993. Av individerna
under andra halvåret sågs två under flera dagar på respektive lokal enligt följande: 1 2K+
Sundbromark 22–25/8 (Kenneth Pless m fl)
och 1 2K+ Hagelstena, Alsike 29/8–11/10
(Marcus Teveborg m fl). Samtliga fynd under
året, utom ett, utgjordes av enstaka individer,
undantaget var 2 ex mot SV Fjärdhundraslätten 20/8 (Yngve Hareland, Curt Johnsson).
MT

Havsörn Haliaeetus albicilla NT

Åter nytt rekord vad gäller antalet rapporter
av havsörn under året, nu 5 244, vilket är en
rejäl putsning av det föregående (= 4 455 från
2019). Av dessa redovisar 33 tvåsiffriga antal,
störst var 33 ex Karlholmsviken 4/4 (David
& Tobias Hammarberg). Under perioden
19/9–19/11 registrerades totalt 22 ex på
insträck från öster över Ålands hav.
Det råder nog ingen tvekan om att antalet
bosättningar fortfarande ökar, men i vissa
områden är det nu så tätt mellan reviren det
kan bli. Det ökande antalet revir innebär att
antalet häckande par raskt närmare sig mot-

svarande för fiskgjuse, en art som för övrigt
minskar.
MT

Fjällvråk Buteo lagopus NT

Antalet övervintrande (observerade under
januari–februari) bedöms ha varit i storleksordningen 118. Det är det högsta antal som
noterats under åren 2003 – 2019 och drygt
dubbelt så många som vintern innan (= 46).
Likaså är årets summa nästan dubbelt så högt
som medeltalet för perioden (= 66, variation
43–112). Den kommunvisa fördelningen var
(2019 inom parentes): Enköping 43 (23),
Uppsala 28 (10), Norrtälje 16 (3), Knivsta
11 (1), Tierp 8 (4), Östhammar 5 (1), Håbo
4 (1), Heby 2 (2), Sala (del av) 1 (0) och
Älvkarleby 0 (1). Huruvida det var den milda
vintern som gjorde att så många fjällvråkar
(och ormvråkar, se nedan) övervintrade eller
om (alternativt i kombination) det var en god
tillgång på gnagare som var orsaken är inte
känt. Uppenbarligen fanns det, åtminstone
lokalt, gott om smågnagare.
Vårens flyttning passerade som vanligt
obemärkt förbi, som flest noterades 5 ex förbi
Hov, Rasbo 16/4 (Robert Ekman). Höstflyttningen bjöd inte heller den på några större
dagssummor. Som flest registrerades ytterst
blygsamma 8 ex mot S Lövstaslätten 11/10
(Ragnar Hall).
MT
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Ormvråk Buteo buteo
Antalet övervintrande under årets början
(1/1–15/2, individer observerade på nya lokaler därefter betraktas här som nyanlända)
beräknas till 337. Vinterns resultat är en sexdubbling jämfört med året innan (= 58) och
likaså mer än en dubblering av rekordet från
tidigare vintrar under 2000-talet (mv = 82,
variation 38–140). Möjligen var antalet i rapportområdet av samma storleksordning som
rekordvintern 1998/1999 då cirka 500 ormvråkar beräknades ha övervintrat i landskapet.
Fördelar vi ormvråkarna på kommuner får vi
följande (2019 inom parentes): Uppsala 107
(14), Norrtälje 95 (9), Enköping 76 (23),
Knivsta 21 (3), Östhammar 17 (0), Tierp 13
(1), Håbo 6 (8) och Heby 2 (0). Skillnaden
mellan dessa två vintrar var således mycket
stor (se även fjällvråk).
På samma sätt som flertalet andra år har
endast låga antal rapporterats på nordsträck
under våren. Endast fem tvåsiffriga antal är
kända, som flest 24 ex Billudden 15/3 (Johan
Södercrantz, Tobias Hammarberg).
Ringmärkning av ungar i bon i Roslagen
gjordes även detta år. I 13 bon med ringmärkningsdugliga ungar försågs totalt 26 med
ring. Tre bon innehöll vardera 1 unge, sju bon
vardera 2 ungar och tre bon vardera 3 ungar
(Johan Westerlund, Bill Douhan). Detta ger
ett snitt på 2 ungar/bo, vilket är helt normalt.
Under hösten rapporterades totalt 635 ex
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på sydsträck; 41 i augusti, 205 i september,
377 i oktober och 12 i november. De två högsta dagssummorna är båda från Hjälstaviken;
90 ex 11/10 (Martin Tjernberg) och 80 ex
13/10 (Kermith Illerbrand). Av totalsumman var det 75 ex som sågs komma in över
Väddökusten från Ålands hav 11/9–21/11,
som flest 24 ex Skatudden 28/9 (Thomas
Johansson).
MT

Vattenrall Rallus aquaticus

Året började med ett vinterfynd. Vattenrallen vid Liljekonvaljeholmen i december
2019 fanns kvar in på det nya året där den
sågs tillsammans med ytterligare en individ
2/1–29/2 (Ragnar Hall m fl). Spelande hanar
(i enstaka fall konstaterad reproduktion alternativt grymtande rall på lämplig lokal där
spelande inte noterats) har rapporterats från
130 lokaler med totalt 227 ”par”. Därmed
framstår 2020 som det bästa året sedan 2003.
Många spelande (≥ 15) har registrerats med
20 ex Hjälstaviken (Pekka Westin m fl); 16
ex Vendelsjön (Anssi Laurila m fl) och 16 ex
i en bristfälligt inventerad Tämnaren (Eskil
Friberg m fl). I december sågs vattenrallar,
2 ex, åter vid Liljekonvaljeholmen 1–31/12
(Ragnar Hall m fl), men 2 ex även i Vårdsätraviken 5–18/12 (Martin Molin m fl) och 1 ex
i Ekebydammen 5/12 (Max Karlsson). Man
kan undra hur många övervintrande rallar
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det döljer sig på andra lämpliga lokaler som
inte besöks av skådare på samma sätt som till
exempel Liljekonvaljeholmen.
MT

Kornknarr Crex crex NT

Den första för året hördes vid Haga, Enköping 11/5 (Annika Häggman), samma
premiärdatum som föregående år. Därefter
rapporterades arten näst intill dagligen, och så
småningom väl spridd över hela rapportområdet, fram till den sista som hördes vid Stora
Bärby, Giresta 9/8 (Artur Larsson).
Inga rapporter innehållande häckningsindicier har inkommit, men totalantalet
spelande stannade vid 338, vilket är en
kraftig uppryckning från fjolårets 181. Det
är också betydligt högre än medelvärdet för
åren 2002–2019 (=232). Faktum är att årets
resultat är det fjärde högsta sedan 1984, endast slaget av rekordåren 2012–2014 (394,
460 respektive 408). Fördelar vi årets 338
spelande på kommuner får vi följande: Tierp
90, Uppsala 90, Enköping 60, Östhammar 34,
Norrtälje 21, Knivsta 21, Heby 17, Älvkarleby
3 och Håbo 2. De fyra största ansamlingarna
var: Marma skjutfält 14; Hjälmunge, Hållnäs
7; Hjälstaviken 7 samt Gamla Bälingemossar
7. Efter spelperioden har tre observationer
inkommit från september: 1 ex stöttes Fullerö backar, Gamla Uppsala 1/9 (Erik Berg);
1 ex stöttes Marma skjutfält 6/9 (Tommy

Löfgren) och 1 ex stöttes Lena kyrka 16/9
(Petter Haldén).
Vad gäller antalet på Gamla Bälingemossar kan de sju som rapporterats (Thomas
Pless) tyckas vara många, men är det inte i
jämförelse med åren 2012 – 2019 då som
minst 15 spelande registrerats. Flest, 36, inräknades så nyligen som 2017. Orsaken till
denna negativa utveckling är sannolikt biotopförändringar. Thomas Pless berättar: ”Biotopen på Bälinge mossar har de senaste åren
blivit mindre gynnsam för kornknarr, vall som
tidigare varit mer eller mindre obrukad har
nu åter tagits i bruk och en intensiv dikning
av större delen av området har genomförts.
Uppskattningsvis har arealen med lämplig
kornknarrbiotop minskat med 80–90 % de
senaste 5 åren.”
MT

Småfläckig sumphöna Porzana
porzana VU
Årets första spelande hördes vid Ösmaren,
Roslags-Bro redan 10/4 (Gabriel & Joakim
Ekman). Det finns bara ett tidigare fynd registrerat i Artportalen, vid Hjälstaviken 9/4
år 1994. Totalt har 43 spelande rapporterats
fram till och med den sista i Dragmansbosjön
20/7 (Kalle Källebrink, Eva Johansson). Det
är mindre än hälften jämfört med fjolårets
rekordantal (= 103), men ändå klart högre än
FÅGLAR I UPPLAND 2 2021
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medelvärdet för perioden 1984–2019 (= 30).
Årets resultat är för övrigt det femte högsta
från denna tidsperiod. Flest, 5 ex, hördes vid
såväl Hjälstaviken (Hans-Valfrid Österlund m
fl) som vid Vendelsjön (Kenneth Pless m fl).
Den kommunvisa fördelningen var (fjolårets
antal inom parentes): Uppsala 11 (14), Tierp
10 (32), Enköping 10 (31), Norrtälje 6 (6),
Östhammar 4 (10), Heby 1 (6), Knivsta 1 (1)
och Håbo 0 (3).
Att spelande individer kan höras när de
flyttar nattetid är känt och kunde, med hjälp
av parabol, registreras med vardera 1 ex över
Tierp 9 och 14/5 (Kalle Brinell). I vilken
omfattning arten häckar i rapportområdet
är, till följd av sitt dolda levnadssätt, dåligt
känt, men rapporter som indikerar häckning
har inkommit från Hjälstaviken. Vid ”Långa
WWF-spången” stöttes tre ex, troligen en
familj, 13/7 (Per-Anders Edin) och vid fågeltornet sågs minst 2 1K-fåglar 25/6–1/8 (Bengt
Andersson m fl).
MT

Mindre sumphöna Porzana parva
[30; 36; 10; 2]
Två spelande hördes: 1 hane Hosjön 28/5–
11/6 (Leif Gustavsson, Sören Andersson m
fl) och 1 ex (”honläte”) Finnviken, Tämnaren
31/5–5/6 (Magnus Liljefors, Kalle Brinell m
fl). Dessa fynd är nummer 9 respektive 10
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i rapportområdet under 2000-talet. Därtill
hördes ytterligare vardera 1 ex i Upplandsdelen av Stockholms rapportområde under året,
dels vid Fysingen och dels vid Svartsjöviken.
Det närmast föregående fyndet i rapportområdet var 2 hanar i Hjälstaviken 2013.
Därtill noterades vardera 1 spelande i Upplandsdelen av Stockholms rapportområde
2015 respektive 2016. Av allt att döma var det
ett mindre inflöde av arten i Svealand kring
månadsskiftet maj–juni; en spelande hördes
i Värmland och minst tre i Närke.
MT

Rörhöna Gallinula chloropus

En rörhöna hittades vid Övre Föret 19/1
(August Thomasson m fl) där den sedan sågs
fram till 28/2. Rimligtvis var detta en övervintrande fågel. De första nyanlända hördes
vid Dalkarlskärret 20/3 (Björn Cederberg)
respektive sågs vid Ekebydammen 22/3 (JanEric Rönnqvist). Från början av april anlände
sedan det stora flertalet och i stort sett dagliga
observationer finns sedan fram till 26/11 då 1
ex sågs vid såväl Övre Föret (Max Karlsson)
som i Sunnerstaviken (Arvid Landgren).
Summeras antalet rapporterade par i rapportområdet (även en enstaka individ, sedd
eller hörd, på lokal som bedöms lämplig,
räknas här som ett par) får vi totalt 76 par fördelade på 67 lokaler. Det är det högsta antalet
som registrerats under perioden 2003–2019

(medeltal = 42 par, tidigare som flest 56 par
2013). Även om antalet par fluktuerar en hel
del mellan åren, kan det konstateras att arten
generellt sett har ökat i rapportområdet under
perioden. Den kommunvisa fördelningen var:
Uppsala 39, Enköping 17, Östhammar 6,
Tierp 6, Norrtälje 6 och Knivsta 2.
MT

Sothöna Fulica atra

Vinterfynd rapporteras från fem lokaler under
januari–februari. Utöver som flest 9 ex Dalbyviken (kvar sedan december 2019) 1/1–13/2
(Björn Cederberg m fl) även följande fynd:
3 ex Norrtälje hamn 4/1–9/2 (Lars–Erik
Berg, Mikael Johansson); 2 ex Hjälstaviken
5/1–29/2 (Mats Brisegård m fl); 2 ex Övre
Föret 2–29/2 (Håkan Rune m fl) samt 1 ex
Sunnerstaviken 23–24/2 (Per Haglind m fl).
Större ansamlingar under våren (≥ 50)
har endast inräknats på tre lokaler: 65 ex
Hjälstaviken 23/3 (Ragnar Hall m fl); 50 ex
Kärven 15/4 (Tomas Kjelsson) och 50 ex
Jontedammen, Väddika 24/4 (Wilhelm Dietrichson). Det innebär att de så kallade stora
ansamlingarna fortsätter att ligga på låg nivå.
Någon uppgång har inte skett efter 2011.
Från hösten rapporterades ansamlingar av
detta format från flera lokaler, men tresiffriga
antal bara från två. På samma sätt som i fjol
var dessa två Kärven och Ledskär där det nu
noterades som flest cirka 450 ex 3/10 (Tomas
Kjelsson, Benny Åhr) respektive cirka 370 ex
11/9 (Anssi Laurila).
Året avslutades med fyra decemberfynd:
som flest 26 ex Dalbyviken 2–31/12 (Yngve
Hareland m fl); cirka 100 (!) ex Limmaren,
Frötuna 13–19/12 (Sebastian Apelgren); 8
ex Svinnegarnsviken 16–24/12 (Hans-Valfrid
Österlund m fl) och 1 ex Färjestaden, Övergran 30/12 (Margareta Ljungdal).
MT

Trana Grus grus

det blev av detta övervintringsförsök. Vårens första trana sågs vid Hjälstaviken 21/2
(Anita Janelm m fl), men redan från och med
nästa dag rapporteras tranor från flera lokaler
spridda över rapportområdet. Fyra stora antal
på sträck (≥ 500) har rapporterats från våren,
alla från Billudden under april enligt följande:
540 ex 6/4, 1 137 ex 15/4, 1 434 ex 19/4 och
857 ex 20/4 (Johan Södercrantz, Kalle Brinell,
Per Andersson).
Antalet översomrande tranor var, enligt
rapporteringen, cirka 500 ex, vilket är färre
jämfört med åren närmast innan. Mer normalt
var att antalet rastande i rapportområdet
ökade successivt från slutet av juli för att
kulminera kring mitten av september, även
det enligt normen, med sammanlagt cirka 13
000 ex på de viktigaste lokalerna. Flest rastande på några lokaler var: cirka 410 ex södra
Vendelsjön 5/9 (Anssi Laurila); cirka 6 000
ex Hjälstaviken 14/9 (Pekka Westin); cirka 1
000 ex Ledskär 14/9 (Bo G Svensson m fl);
cirka 4 000 ex Tämnaren 19–20/9 (Kjell-Arne
Larsson m fl) och cirka 1 500 ex Kilbyslätten
9/10 (Mats Edholm, Brita Tibell).
Flyttningen mot sydliga trakter startade
redan i slutet av augusti, men det var först
senare som de stora mängderna gav sig av. Den
enda sträckdagen av format (≥ 1000) tycks ha
varit 17/9 (samma dag som i fjol) då 1 755
ex. sågs sträcka mot SV vid Fjärdhundraslätten (Thomas Johansson, Pekka Westin). Från
mitten av oktober sågs i stort sett bara enstaka
tranor, nästan uteslutande vid Hjälstaviken
där 1 ex uthärdade fram till årsskiftet.
Tranan är som bekant en art som ökat
mycket kraftigt i Sverige sedan slutet av
1900-talet. För att illustrera detta kan följande
maxantal rastande vid Hjälstaviken under
hösten redovisas: 29 ex 1988, 315 ex 1997,
2 900 ex 2007 och numera således runt 6
000 ex. Arten häckade inte i ”sjön” 1988, ett
troligen häckande par 1997, tre par 2008 och
numera 8 par.

Rimligtvis var det tranan som uppehöll sig vid
Karlholmsviken fram till 15/12 föregående
år som fanns kvar här, och i omgivningarna,
1/1–3/2 (Gudrun & Klara Öhman m fl).
Vinterfynd är ovanliga och frågan är vad
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Strandskata Haematopus ostralegus
NT
De första strandskatorna för året rapporteras
från flera lokaler 26/3 vilket är ett normalt
förstadatum. Från häckningstid rapporterades sedan olika kriterier för häckning från i
första hand kusten och skärgården där arten
är tämligen allmänt förekommande. Nämnas
kan att åtminstone 20 par skred till häckning
i Björns skärgård (Ulrik Lötberg). Vi vet att
enstaka par häckar vid våra sötvatten, men
årets tre säkerställda inlandshäckningar är
fler än vad som brukar rapporteras: 1 par
(ruvande, senare 2 ungar) Kyrkviken, Alsike
17–22/5 (Eskil & Fredrik Friberg); 1 par (bo,
ägg/ungar) Kyrkviken, Alsike 29/5 (Eskil &
Fredrik Friberg) och 1 par (2 ungar) Skedviken, Fasterna 13/7 (Bill Douhan). Därtill
noterades ett varnande par på Vidskär, Tämnaren 10/6 (Lars Gustavsson), vilket även det
starkt indikerar pågående häckning.
Inga stora antal på flyttning har rapporterats från vare sig vår eller höst. Flest, 40 ex,
noterades på sydsträck förbi Sennebyhaken
28/8 (Jan Andersson). Strandskateåret avslutades med 4 sträckande ex samma lokal 14/10
(Jan Andersson, Bo Granberg).
PS

Tofsvipa Vanellus vanellus VU

Årets första tofsvipor, 4 ex, fanns vid södra
Vendelsjön redan 16/1 (Anssi Laurila). Eftersom vintern hittills hade varit osedvanligt
mild och inga andra tofsvipor tidigare hade
setts vare sig här eller någon annanstans i rapportområdet, får vi anta att de var nyanlända
från söder. Något som styrker detta antagande
är att något enstaka ex sågs såväl vid Husbydammarna som Funbosjön innan månaden
var till ända. Från och med 11/2 rapporteras
arten näst intill dagligen och arten begynte
anlända på bred front.
Stora ansamlingar (≥ 500) började som
vanligt uppträda från sensommaren och har
rapporterats från en handfull lokaler enligt
följande: vid Hjälstaviken 23/7–9/9, som flest
cirka 2 000 ex 6/9 (Martin Tjernberg); cirka
500 ex Lövstaslätten 22/8 (August Thomas-
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son) och 5/9 (Ingemar Johansson); cirka 500
ex södra Vendelsjön 29/8 (Per Eriksson); 510
ex Ledskär 5/9 (Kalle Brinell); på Kilbyslätten, Alunda 19/9 och 3/11, som flest cirka
600 ex 19/9 (Curt Johnsson); 770 ex Gimo
damm 7/10 (Curt Johnsson) samt cirka
700 ex Tärnaby ängar, Tärna 22/10 (Håkan
Johansson).
Tresiffriga antal fanns kvar på flera lokaler
långt in i november, avslutningsvis cirka 100
ex södra Vendelsjön 20/11 (Annika Rastén).
En flock innehållande cirka 25–30 ex höll sig
dock kvar här in i december för att till slut
ge upp och dra söderut i samband med ett
väderomslag kring jul. Andra lokaler med fynd
av arten i december var: 1 ex Funbosjön 4/12
(Tobias Hammarberg) och 1 ex Västeräng,
Harg 24/12 (Wilhelm Dietrichson).
PS

Ljungpipare Pluvialis apricaria

Tre vinterfynd har rapporterats från början
av året: 2 ex Fjärdhundraslätten 4/1 (Petter
Sahlström); 2 ex Ledskär 19/1 (Eric Salomonsson m fl) och 1 ex Hjälstaviken 13/2
(Pekka Westin m fl). Även om det inte finns
några kända fynd från december 2019, kan
januarifåglarna vara individer som funnits
kvar i rapportområdet hela denna osedvanligt milda vinter. Verifierade observationer
av ljungpipare är tidigare inte kända från
Uppland. Fågeln vid Hjälstaviken kan möjligen ha varit en tidigt anländ från söder. Det
dröjde dock fram mot mitten av mars innan
arten åter noterades, det vill säga mer normala
datum för nyanlända. Som vanligt rastade
ljungpipare mer eller mindre talrikt kring
skiftet april–maj med fyrsiffrigt antal inräknat
på två lokaler; cirka 1 100 ex Lövstaslätten
2/5 (Fredrik Sundberg m fl) och cirka 1 000
ex Rånäs, Fasterna samma dag (Ante Strand).
Glädjande nog kunde en häckning sedan
konstateras på Florarna. I början av maj
noterades ett spelande par (Gabriel Tjernberg) och rimligtvis samma par uppvisade
avledningsbeteenden på platsen 3/7 (Yngve
Hareland). Detta kan ses som en bekräftelse
av pågående häckning. Senast en reproduktion rapporterades från Uppland var på

samma lokal 2009. Huruvida vi kan hoppas
på ett visst mörkertal däremellan är osäkert,
även om skådarbesöken på lämpliga lokaler
under optimal tid är få, då passande lokaler,
utöver Florarna, kanske inte finns.Relativt
stora ansamlingar rapporteras även från hösten, men inte i närheten av de största under
våren. Individrikast nu var 292 ex Lövstaslätten 13/9 (August Thomasson), i övrigt finns
inga ansamlingar större än 150 individer
noterade. Arten rapporterades fortfarande
från ett tiotal lokaler under första halvan av
november, men från andra halvan av månaden
finns fynd bara från Fjärdhundraslätten där 38
ex 23/11 (Curt Johnsson m fl) var den sista
observationen.
PS

Kustpipare Pluvialis squatarola

Ett tiotal vårfynd har rapporterats från perioden 6/5–17/6, dock aldrig fler än 2 ex, vilket
är ganska många för att vara av kustpipare.
Sedan följde ett uppehåll på drygt tre veckor
utan fynd, men därnäst följde det första från
återsträcket; 1 ad mot S Sennebyhaken 12/7
(Bo Granberg m fl). Därefter rapporterades
arten nästan dagligen fram till slutet av oktober, men aldrig i några riktigt stora antal.
Flest, 30 ex, sträckte förbi Örskär 4/9 (Martin
Irestedt). Novemberfynd saknas normalt,
men denna milda höst finns noteringar från
två lokaler med följande sistadatum: 1 ex
Björn 13/11 (Martin Amcoff) och 2 ex Ledskär 18/11 (Kalle Brinell).
PS

Större strandpipare Charadrius
hiaticula
Året inleddes med 3 ex Karlholmsviken
redan 9/3 (Carl & Henrik Andersson), vilket
är nästan rekordtidigt (tidigare är bara 1 ex
Rönnskärs udde 29/2 år 2000). Datumet för
den som var sist ut, vid Ledskär 17/10 (Anders Grönvall), var dock mer normalt.
PS

Mindre strandpipare Charadrius
dubius
Ett år med helt normala ytterlighetsdatum.
Det innebär 1 ex Ledskär 5/4 (Andreas Skånfors) respektive 6 ex Hjälstaviken 9/9 (Beje
Aronsson). Eftersom det finns en viss risk för
förväxling mellan ungfåglar av den mindre
och den större arten, uppmanar vi till att inte
alltför lättvindigt bestämma unga mindre
strandpipare, särskilt inte när det börjar bli
sent för arten (= början av september).
Fynd av par i lämplig häckningsbiotop
innehållande kriterier på häckning har inkommit från ett 20-tal lokaler. På tre av dessa har
säkerställd häckning konstaterats.
PS

Fjällpipare Charadrius morinellus

Från våren finns endast fem fynd rapporterade: 2 ex Rogarna, Tierp 10–14/5 (Kalle
Brinell m fl); 2 ex Svia, Vaksala 14/5 (Anton
Nytén m fl); 5 ex Fjärdhundraslätten 16–20/5
(Bengt Ottosson m fl); 2 ex Rydaslätten 17/5

Fjällpipare (Charadrius morinellus) vid Vendelsjön 28 maj 2020 FOTO ANNIKA RASTÉN
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Unga storspovar (Numenius arquata) vid Ledskärsviken Ledskärsviken i augusti 2020 FOTO: YNGVE HARELAND

(Yngve Hareland) och 4 ex Karby, Vendel 28
31/5 (Annika Rastén m fl). I den mån man
kan tala om trend blev det nu tredje året i
följd med få rastande under vårflyttningen.
Fem fynd av totalt 15 individer är ett riktigt
lågt antal jämfört med de flesta åren under
2010-talet. Det finns dock ingenting som
talar för att det har något med populationsutvecklingen att göra. Mer troligt är att det
är suboptimalt rastväder i andra halvan av
maj under de senaste åren som ligger bakom.
Medan antalen rastande höstarna 2018–
19 var rekordartade, blev hösten 2020 en
återgång till mer normalt låga nivåer. Endast
tre fynd av totalt sex fåglar, alla rastande på
Lövstaslätten, under en vecka i skiftet augusti–september (vilket medför en viss risk
för överskattning av antalet): 4 ex 27–28/8
(Magnus Edberg m fl); 1 ex förbiflygande 2/9
(Curt Johnsson, Pekka Westin) och 1 ex 5/9
(Martin Tjernberg, Olof Ramel).
PS

Småspov Numenius phaeopus

Vårflyttande småspovar har rapporterats från
perioden 19/4–2/6. Mängden fynd var 109
och de två största antalen är båda från Svenska
Högarna; 15 ex 3/5 (Eskil Friberg, Ebba Andersson m fl) och 26 ex 9/5 (Anders Eriksson
m fl). Bortsett från ytterligare tre tvåsiffriga
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antal avser övriga rapporter enstaka individer
(72 fynd) eller små sällskap.
Efter ett uppehåll på två veckor sågs den
första höstflyttande småspoven vid Skatudden, Gräsö 17/6 (Göran Ormestad). Med
denna observation har totalt 110 fynd rapporterats fram till och med de sista 6 individerna
vid Hjälstaviken 16/9 (Björn Bregenholtz).
De två största antalen under denna period var
34 rastande ex Ledskär 8/7 (Ludwig Gustavsson) och 33 ex mot SV Skutskär, Älvkarleby
12/7 (Kalle Brinell). Därutöver har bara två
observationer av tvåsiffriga antal bokförts. I
övrigt är det frågan om enstaka individer (65
fynd) eller några få tillsammans.
Som vanligt tycks vårflyttningen passerat
på bred front över rapportområdet medan
en majoritet av höstfynden (= 86 %) är rapporterade från kusten.
MT

Storspov Numenius arquata EN

Efter årets premiärfynd, 2 ex Storvreta 29/3
(Håkan Andersson), rapporterades arten sedan i stort sett dagligen. Det största antalet
som noterades på sträck var 110 ex mot N
Vretaudd, Dalby 15/4 (August Thomasson,
Fredrik Sundberg m fl) och motsvarande vad
gäller rastande var 77 ex i en flock Ledskär
21/4 (Kalle Brinell).

Om vi utifrån rapporteringen i Artportalen gör ett försök att beräkna det häckande
beståndets storlek hamnar vi på 52 par/
revir. Det är ett något högre antal än vad
som redovisats för rapportområdet under
de föregående sju åren (= 30–40 par/revir).
Årets resultat kan dock vara följden av en mer
generös bedömning av vad som anses vara ett
revir, spelande spov på ”lämplig” lokal i slutet
av april – början av maj, än tidigare. Det är
en period då flyttningen mot norr genom
Uppland fortfarande pågår i viss omfattning.
Fördelar vi årets 52 par/revir på kommuner
får vi följande: Uppsala 19, Enköping 9, Tierp
7, Norrtälje 7, Knivsta 4, Heby 3, Östhammar
2 och Älvkarleby 1.
Att storspoven har stora bekymmer i såväl
Uppland som landet i sin helhet framgår inte
minst av att arten var bedömd som ”Nära
hotad” (NT) i rödlistan för Sverige 2015,
men som ”Starkt hotad” (EN) i motsvarande
från 2020. Denna bedömning grundar sig på
den populationsminskning som skett under
de senaste tre generationerna, vilket för den
långlivade storspoven innebär en minskning
på minst 50 % under de senaste 30 åren.
Återflyttningen mot vinterkvarteren startade som vanligt mitt i sommaren och de två
högsta antalen som registrerats på sträck är
båda från Skutskärsverken, nämligen 77 ex
12/7 och 33 ex 21/7 (Kalle Brinell). Ytterligare sex rapporter om tvåsiffriga antal finns.
De två största flockarna, båda 20 ex, sågs vid
Ledskär 3/7 (Kalle Brinell) respektive 15/7
(Gudrun Öhman). I regel brukar de sista individerna för året ses i mitten av september.
Så var det även detta år om vi bortser från
de 6 ex som stannade vid Hjälstaviken några
dagar in i oktober. En av dessa blev sedan
ensam kvar 3/10–19/11. Det finns bara tre
novemberfynd tidigare under 2000-talet,
senast 23/11 år 2012.
MT

Myrspov Limosa lapponica VU

Antalet vårfynd var som vanligt få, totalt elva
under perioden 19/4–21/5, vilket ändå är fler
än fjolårets fem. Först ut var 1 ex Billudden
19/4 (Erik Blomgren, Johan Södercrantz)

och flest, 4 ex, sågs på Björn 9/5 (Torbjörn
Ebenhard m fl) och vid södra Vendelsjön 16/5
(Anssi Laurila m fl).
Observationer från återflyttningen mot
vinterkvarteren finns från perioden 15/6–
30/9. De högsta dagssummorna sträckande
var 133 ex Fågelsundet 11/7 (Kalle Brinell)
samt vid Örsten, Singö 105 ex mot S 11/7
(Fredrik & Henrik Bondestam) och 155 ex
mot SV 12/7. Störst antal rastande var 39 ex
Ledskär 6/7 (Kalle Brinell). Årets sista var
1 ex Rönnskärs udde 30/9 (Jan Andersson).
MT

Rödspov Limosa limosa EN

Totalt 14 fynd av sammanlagt 17 individer
innebär ett bra år för arten. Två av dem, båda
1K-fåglar, har bestämts till den isländska rasen av rödspov (L. l. islandica): 1 ex Ledskär
10/9 (Pekka Westin) och 1 ex samma lokal
18–22/9 (Kalle Brinell, Osborne Lindberg
m fl). Därutöver har 6 ex rasbestämts till
den europeiska rasen (L. l. limosa): 1 individmärkt adult Hjälstaviken 12/4 (Fredrik
Grahn, Fredrik Engström m fl); 2 adulta södra
Vendelsjön 25/4 (Niklas Andersson, Pontus
Wennesjö m fl); 2 ex Ledskär 17–25/6 (Kalle
Brinell, Anssi Laurila) samt 1 1K Hjälstaviken
17/7–13/8 (Yngve Hareland, Curt Johnsson).
Åtminstone de vid Ledskär i juni och, framför
allt, ungfågeln bör härstamma från den finska
populationen.
Resterande nio individer blev aldrig
bestämda till ras: 1 ex mot NV KungshamnMorga 13/4 (Eskil Friberg, Peter Schmidt m
fl); 1 ex ”Ånge fågelsjö”, Lena 15/4 (Patrick
Fritzson, Owe Rosengren m fl); vid Hjälstaviken 1 ex 17/6 (Kermith Illerbrand), 1 ex
15–16/7 (Margareta Ljungdahl, Lars-M Berggren m fl) och 1 ex 26/9 (Teresia Holmberg,
Urban Gunnarsson); 2 ex Karlholmsviken 7/7
(Jörgen Sjöström); 1 1K Ledskär 27/7 – 29/8
(Tomas Källquist, Tore Dahlberg m fl) och 1
ex mot SV Björn 16/9 (Ulrik Lötberg).
MT

Roskarl Arenaria interpres EN

Den första roskarlen för året är rapporterad
från Svenska Högarna 30/4 (Anders Eriksson,
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Magnus Liljefors). Aprilfynd är historiskt sett
ovanliga (det finns bara fyra före millenniumskiftet), även om det under senare år har blivit
närmast standard med observationer under
de sista dagarna av månaden. Inlandsfynd har
alltid varit ovanliga och det finns bara två från
2020: som flest 2 ex Hjälstaviken 17–22/5
(Joakim & Elisabeth Djerf m fl) och 5 1K
samma lokal 23/8 (Kermith Illerbrand m fl).
Oktoberfynd är sällsynta (det finns bara tre
från tidigare år registrerade i Artportalen),
men även ett från 2020. Rimligtvis en och
samma ungfågel sågs på Björn vid flera tillfällen under oktober och som senast 24/10
(Anssi Laurila m fl), vilket är rekordsent (det
tidigare rekordet var 12/10 år 2008).

antal vid Hjälstaviken från och med 21/7,
flest var cirka 200 ex 22/8 (Pekka Westin).
Samma lokal hade även årets sista brushane,
1 ex 14/10 (Krister Jakobsson m fl), vilket är
ett normalt ytterlighetsdatum för detta.
En jämförelse av antalet rastande under
året rapporterade i Artportalen med de
närmast föregående tre åren visar ett likartat
uppträdande som även ligger nära genomsnittet för den senaste 10-årsperioden. Även om
en sådan analys har sina uppenbara felkällor,
avslöjar den hur som helst inte några tydliga
trender åt något håll.

PS

Vårfynd finns från sju lokaler under perioden
23/5–12/6. Tre lokaler står för den absoluta
merparten av observationerna: arten noterad
vid södra Vendelsjön 23–31/5, som flest 5
ex 28/5 (Mathias Andersson); vid Hjälstaviken 27/5–3/6, som flest 19 ex 29/5 (Ulf
Jondelius) samt Ledskär 26/5–6/6 och 12/6,
som flest 9 ex 27/5 (Kalle Brinell). Medan
förekomsten var god under våren var antalet
fynd under retursträcket endast tre: 1 ex Övre
Föret 15–20/7 (Nils-Olof Jerling m fl); 1 ex
Karlholmsviken 25/7 (August Thomasson,
Fredrik Sundberg). Under perioden mellan
12/6 och 15/7 sågs 1 ex vid Ledskär 26/6
(Anssi Laurila) som inte låter sig klassas som
tillhörande vår- eller höststräcket. Utöver de
tre stora lokalerna för arten noterades enstaka
individer detta år på Björn, vid Övre Föret
samt på Svenska Högarna och Billudden.
Antalet individdagar under året stannar på
124, vilket är det högsta summan sedan 2016
(= 170). Fördelar vi dessa på månader erhålls
följande: maj 94, juni 21, juli 7 och augusti 2.

Kustsnäppa Calidris canutus

Fem vårfynd av sammanlagt 11 fåglar väl
samlade i tiden till månadsskiftet maj–juni:
3 ad Björn 28/5–2/6 (Martin Amcoff, Björn
Svensson m fl); 1 ex Klykhällen, Gräsö 1/6
(Ulrik Lötberg); 4 ex Västerbådan, Gräsö 1/6
(Ulrik Lötberg); 2 ad Svenska Högarna 2/6
(Bill Douhan) och 1 ex Karlholmsviken 7/6
(Kalle Brinell). De första på retursträck var
5 ex södra Vendelsjön redan 6/7 (Aleksandar Azaric, Fredric Ingner) och den följdes
sedan av nästan dagliga rapporter resten av
månaden. Tresiffriga antal rastande ungfåglar
noterades vid två tillfällen i Björns skärgård,
dels 245 1K 21/8 och dels 110 1K 2/9 (Ulrik
Lötberg, Lennart Söderlund). Sist ut detta
år var en handfull observationer i början av
oktober, den allra sista var 5 ex Hjälstaviken
5/10 (Maj-Britt & Ernst Hugo Oliw).
PS

Brushane Calidris pugnax VU

I likhet med föregående år var förstafyndet
2020 ovanligt tidigt, nämligen 1 ex Hjälstaviken redan 6/4 (Pekka Westin). Nästa observation på annan lokal följde nästan en vecka
senare, 12/4, men därefter blev det snart tätare mellan dem. Det högsta antalet rastande
denna vår var cirka 150 ex Hjälstaviken 28/4
(Martin Tjernberg). Efter ett uppehåll på
nästan tre månader noterades åter tresiffriga
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PS

Myrsnäppa Calidris falcinellus

PS

Spovsnäppa Calidris ferruginea

Två iakttagelser föreligger från våren (vilket är
ett normalt antal): 1 ex Ledskär 31/5 (Johan
Södercrantz) och 1 ex Hjälstaviken 1/6 (Bodil
Bernström, Robert Ekblom). Nästa fynd var
11 ad vid Hjälstaviken 25/6 (Bengt Säfström)
och den stora frågan är om de rastade här på
sin väg norrut eller söderut. Rimligtvis var de

på retursträck eftersom även 40 ad kärrsnäppor rastade här samtidigt. Från och med 5/7,
ett mer normalt förstadatum för sydflyttande
individer, fram till den sista observationen
(för övrigt det enda oktoberfyndet) av 1
ex vid Ledskär 8/10 (Mats Edholm, Brita
Tibell) noterades arten på ett flertal lokaler.
Inlandsfynd är förvisso standard vid Hjälstaviken och Vendelsjön, men två fynd vid Övre
Föret kan ändå vara värda ett omnämnande;
1 ad 28–29/7 (Peter Schmidt m fl) och 1 1K
8–9/9 (Ragnar Hall m fl). Inga stora antal
har registrerats på sträck medan den största
ansamlingen av rastande var 36 ex Ledskär
29/7 (Nils-Olof Jerling).
PS

Mosnäppa Calidris temminckii

Årets första mosnäppor, 4 ex vid Ledskär
28/4 (Lars-Gunnar Bråvander), var inte rekordtidiga, men näst intill. Det är bara det
tredje fyndet på 2000-talet och det är inte
ens varje år som arten ses redan under första
veckan i maj. I sammanhanget kan nämnas
att det sågs aprilfåglar detta år även vid Angarn och Broängarna i Stockholmsdelen av
Uppland. Därefter följde 1 ex Ledskär 2/5
(Anders & Engla Grönvall) och 1 ex södra
Vendelsjön 4/5 (David Hammarberg). Rastande fåglar på nordsträck sågs sedan fram
till nationaldagen. Flest, 35 ex, inräknades
vid Ledskär 14/5 (Kalle Brinell), vilket är en
högstanotering som numera är normal, men i
ett historiskt perspektiv är att anse som klent.
Första fåglarna på retursträck, 2 ex, rastade
vid Karlholmsviken 5/7 (Kalle Brinell) och
drygt två månader senare registrerades årets
sista, 1 ex, vid Hjälstaviken 8/9 (Hans-Valfrid
Österlund m fl), i båda fallen normala datum.
En titt på antalet individdagar under året
ger totalt 678, fördelat på månader enligt
följande: april 4, maj 431, juni 14, juli 108,
augusti 111 och september 10. Detta är något
fler jämfört med motsvarande summering för
de senaste tre åren. Den fortsatta avsaknaden av ansamlingar över 50 ex under våren
skvallrar om att antalet rastande mosnäppor
rimligen är lägre idag än för 15–20 år sedan.

Sandlöpare Calidris alba
Vårfynd av sandlöpare rapporteras långt
från årligen, men från 2020 finns ett som för
övrigt, för att vara våren, inbegrep rekordmånga individer, nämligen 14 bland rastande
kärrsnäppor vid Svenska Högarna 2/6 (Roine
Karlsson m fl). Den första från sydsträcket var
en rastande vid Ledskär 8/7 (Ludwig Gustafsson). Därefter gjordes löpande observationer,
främst vid kusten i norr, av enstaka fåglar
eller småflockar fram till 20/9. Endast ett
inlandsfynd föreligger: 1 ex Hjälstaviken 14/7
(Kermith Illerbrand). Stora antal, cirka 25
ex, noterades i Björns skärgård under tredje
veckan av augusti (Ulrik Lötberg, Lennart
Söderlund).
Året avslutades med 1 ex mot S Arholma 4/10 (Mårten Wikström) och 1 ex
Skötgrund, Lövstabukten så sent som 10/11
(Jan Moberg). Det är, enligt Artportalen, det
första novemberfyndet i rapportområdet och
fenologirekord med nästan en månad. Enstaka
sandlöpare brukar kunna stanna kvar längs
kusterna i våra sydliga landskap under vintern,
men motsvarande fynd längs Östersjökusten
norr om Öland begränsas till en individ vid
Sundsvall 12/11 år 2018. Upplandsfyndet
är således att beteckna som exceptionellt,
även om de allt mildare vintrarna tenderar
att föra med sig allt fler sådana extremfynd
av diverse arter.
Det totala antalet individdagar under året
fördelar sig på månader enligt följande: juni
14, juli 34, augusti 104, september 24, oktober 1 och november 1. Totalt 189 individdagar är betydligt bättre än fjolårets bottennotering på 37, men fortfarande lägre än flera
andra år under den senaste tioårsperioden.
Medelvärdet är 275, men mellanårsvariationen är stor med följande extremvärden 37
(2019) respektive 697 (2014). Det är givetvis
inte bara variationer i antalet rastande som
påverkar värdena. Det gör även hur många
besök med båt som görs i skärgården, i första
hand i norr, under sydsträcket.
PS

PS
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Kärrsnäppa Calidris alpina
Från Ledskär rapporteras 18 ex 23/4 (Ingrid
Stenström), vilket var såväl tidigt, årets första,
som ovanligt många för denna tidpunkt. Ytterligare två fynd finns från denna lokal innan
månaden var till ända. Små antal rapporteras
regelbundet från vårflyttningen i maj, men
mot slutet av månaden kan det bli tresiffriga
antal, nu som flest 205 ex Björn 23/5 (Johan
Södercrantz m fl). Detta är ett så stort antal
att något liknande bara har noterats vid ett
fåtal tidigare tillfällen under vårflyttningen
(max 250, enligt Artportalen). Det skulle
dock bli än fler. Den 1/6 inräknades totalt
320 ex i Gräsö skärgård (Ulrik Lötberg) och
dagen därpå minst 1 200 rastande vid Svenska
Högarna (Bill Douhan, Roine Karlsson). Fyrsiffriga antal rastande har bara noterats vid
ett fåtal tillfällen tidigare i rapportområdet
och då under återsträcket i juli–augusti. Värt
att nämna från våren är även förekomsten av
en spelande individ på Björn 17–21/5 (Ulrik
Lötberg m fl).
Om det ibland kan vara svårt att avgöra
huruvida observerade Calidris-vadare av flera
arter (se ovan) i slutet av juni är på väg för att
häcka i norr eller redan är på väg tillbaka efter
att ha misslyckats med häckningen, finns det
för kärrsnäppans del ingen tydlig lucka mellan
vår- och höststräcket. Kärrsnäppor ses i stort
sett under hela sommaren i rapportområdet.
Störst antal rastande under återsträcket var
386 ad Ledskär 21/7 (Kalle Brinell); 385
ad Hjälstaviken 30/7 (Pekka Westin) samt
totalt 496 1K i Björns skärgård 21/8 (Ulrik
Lötberg, Lennart Söderlund). Sent ute var
årets sista kärrsnäppa som sågs vid Ledskär
5/11 (Per-Erik Holmlund). Novemberfynd
är relativt ovanliga, men finns från tidigare
år under början av månaden, i enstaka fall
fram till mitten.
PS

Skärsnäppa Calidris maritima

Eftersom det nästan utan undantag är längs
kusten och i skärgården denna art uppträder
i rapportområdet är skådning från båt i denna
miljö något som nästan krävs för att vara säker
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på att hitta den. Även detta år började med
några fynd i januari–februari, bland annat
årets största flock, 45 ex, observerade från båt
vid Svenska Högarna 30/1 (Ulrik Lötberg).
Tack vare detta färdmedel noterades skärsnäppor i Gräsö skärgård såväl 4/4 som 3/5,
som flest 32 ex i en flock 3/5 (Ulrik Lötberg,
Jan Wärnbäck).
Höstens första var 2 ex Måssten, Singö
redan 12/9 (Fredrik Bondestam). Fler fynd
följde, framför allt i slutet av månaden och
under oktober. Vanligtvis bara något enstaka
eller några få ex, men med ett undantag: 41
ex mot NO Fågelsundet 14/10 (Kalle Brinell).
Ytterligare en handfull observationer finns
från öar utanför kusten i november–december, med 35 ex vid Klykhällen, Gräsö 17/12
(Ulrik Lötberg) som största flock. Utöver
alla iakttagelser från kusten sågs även en
skärsnäppa rasta på en sten i Ledskärsviken
17/9 (Göran Frisk, Jan-Eric Rönnqvist). Enligt
Artportalen är detta bara det fjärde fyndet för
lokalen och det första sedan 2003. Tvättäkta
inlandsfynd, vilket detta inte räknas som,
är ytterst ovanliga i Uppland och det finns
bara två kända i rapportområdet, båda vid
Hjälstaviken, i oktober 2006 respektive 2014.
Avslutningsvis redovisas här en fördelning
av årets skärsnäppor på individdagar under
respektive månad: januari 48, februari 3, april
9, maj 32, september 13, oktober 71, november 13 och december 36. Det ger totalt 225
individdagar, vilket är ett relativt högt antal.
PS

Småsnäppa Calidris minuta

Vårfynd förekommer årligen, men är alltid
lätträknade. Denna gång en handfull enligt
följande: vid Ledskär 1 ex 16/5 (Kalle Brinell), 2 ex 25/5 (Torbjörn Ebenhard) och 5
ex 28/5 (Lars-Erik Larsson); 1 ex södra Vendelsjön 25–31/5 (Anssi Laurila m fl) och ytterligare 1 ex 29/5 (Bernt Thorsell m fl) samt
1 ex Hjälstaviken 30/5 (Harald Eriksson)
och 1/6 (Kermith Illerbrand). Störst chans
att se småsnäppa under våren är att besöka
någon av ovan nämnda lokaler i månadsskiftet maj–juni, det vill säga samma lokaler och
tidsperiod som för myrsnäppa.

De första på väg söderut var 1 ex södra
Vendelsjön 10/7 (Annika Rastén) och 2 ex
Ledskär samma dag (Andreas Skånfors). Därefter rapporterades arten nära nog dagligen
under hela juli, men aldrig med fler än 5 ex,
detta vid Hjälstaviken 31/7 (Johan Wallin).
Tidiga ungfåglar var 1 ex Hjälstaviken 31/7
(Maj-Britt Oliw) och 2 ex Ledskär 2/8 (Kalle
Brinell). Arten häckar som närmast på Varanger i norra Norge; kanske är det därifrån de
allra tidigaste årsungarna kommer? Fram till
mitten av september finns observationer från
flertalet dagar, men fortfarande inte i några
stora antal. Flest, 12 ex, rastade vid Hjälstaviken 2/9 (Martin Tjernberg) och 4/9 (Johan
Wallén m fl). Året avslutades med några fynd
i början av oktober, sist var 1 ex Hjälstaviken
7/10 (Magnus Brandel m fl). Oktoberfynd
är inte årliga, senast det begav sig var 2017.
Totalt summeras 298 individdagar fördelade på månader enligt följande: maj 18,
juni 1, juli 44, augusti 98, september 127
och oktober 10. Efter två riktigt dåliga år
blev det nu en viss förbättring, även om det
fortfarande är långt kvar till tidigare resultat
under 2000-talet, till exempel 959 individdagar 2016.
PS

Tuvsnäppa Calidris melanotos [1;
7; 31; 1]
1 ad rastade södra Vendelsjön 19–21/7 (Nina
Janelm m fl). Tredje fyndet av arten på lokalen
(tidigare 26/6 år 2007 och 14–16/5 år 2009).
Nu totalt 40 fynd i Uppland, därav 22 i rapportområdet. Med undantag för tre år – 2010,
2011 och 2019 – har tuvsnäppa setts årligen
i landskapet sedan sekelskiftet.
PS

Morkulla Scolopax rusticola

Efter bara ett fynd i december 2019 gjordes ytterligare fem vinterfynd under årets
två första månader: 1 ex Örsten, Singö 3/1
(Fredrik Bondestam); 1 ex Övre Föret 5/1
(Rickard O Lindström, Eva Hellström); 1 ex
Länna bruk, Almunge 5/1 (Mattias Lif); 1 ex
Burunge, Vendel 3/2 (Roine Jansson) och 1 ex

Stora Ramsjömossen, Östfora 19/2 (Thomas
Wilker). Ytterligare två fynd gjordes i slutet
av februari, 25 respektive 29/2, men dessa
räknas här som nyanlända från vinterkvarteren. Detta därför att det var full aktivitet på
”dragande” morkullor redan de under första
dagarna i mars. Ett vinterfynd finns från december; 1 ex Viik, Västeråker 24/12 (Niklas
Lönnell).
MT

Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus
Från våren finns 18 fynd omfattande totalt
21 ex rapporterade från 9/4–10/5, det vill
säga under en för arten normal tidsperiod.
Av dessa anges 14 som spelande, fördelade
på tio lokaler. Vid Hjälstaviken hördes som
flest 3 ex 21/4–8/5 (Mattias Kaby, Torbjörn
Ebenhard m fl) och vid Dragmansbosjön 2 ex
20/4–5/5 (Kalle Källebrink, Eva Johansson).
Höstflyttningen inleddes med 1 ex Jungfruholm, Forsmark 24/8 (Magnus Nilsson).
Fortsättningsvis bokfördes ytterligare 40 ex
fördelade på 23 lokaler. Flest, 4 ex noterades
på Björn 24–31/10 (Martin Amcoff, Jocke
Djerf m fl) och vid Kogrundet, Harg 11/10
(Anna Helena Lindahl, Wilhelm Dietrichson). Den sista för året rastade på Alsike
strandäng, Krusenberg 1/11 (Eskil & Fredrik
Friberg).
MT

Dubbelbeckasin Gallinago media
NT
Allt som allt har 20 spelande fåglar, fördelade
på nio lokaler, rapporterats från perioden
8–22/5 enligt följande: som flest 7 ex (hörda
samtidigt) nordvästra maderna, Hjälstaviken
8–22/5 (Gabriel & Martin Tjernberg m fl);
3 ex Kungsängen, Uppsala 8–19/5 (Daniel
Ochterbeck, Damon Groot m fl); 3 ex fågeltornet, Funbosjön 13–18/5 (Anton Nytén,
Samuel Persson m fl); 1 ex Norrbystranden, Vendelsjön 13/5 (Anssi Laurila); 2 ex
Svarvarbo, Gamla Bälingemossar 14–17/5
(Thomas & Kenneth Pless); 1 ex södra tornet,
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Vendelsjön 14–15/5 (Anders Arnell, Magnus
Edberg); 1 ex Hammarskog, Dalby 14/5
(Bo Söderström); 1 ex Strandsjön, Järlåsa
18/5 (Anders Arweström Jansson) samt 1
ex Fladen, Ledskär 22/5 (Anders Löfgren).
Därutöver stöttes 1 ex på Måssten, Singö
16/5 (Tomas Pärt). Vårens resultat är nytt
rekord, medeltalet för perioden 2004–2019
är 9 (variation 5–19).
Om än inte lika talrika som under våren,
var fynden under hösten också ovanligt
många: 1 ex Högby, Lagga 9/9 (Peter Nerman,
Robert Bünsow m fl); 2 ex Företängarna,
Uppsala 12–16/9 (August Thomasson, Erik
Sjögren); 1 ex Lövstaslätten 28/9–2/10 (NilsOlof Jerling); 1 ex Hjälstaviken 28/9 (Anders
Arweström Jansson) samt 1 ex Björn 30/9
(Ulrik Lötberg, Martin Amcoff).
MT

Enkelbeckasin Gallinago gallinago

Årets första var ett vinterfynd; 1 ex Mumsarby, Dannemora 14/2 (Annika Rastén). Vårens
första noterades vid såväl Dragmansbosjön,
Altuna (Eva Johansson) som Hjälstaviken
(Pekka Westin) 16/3, men följdes sedan av
dagliga fynd fram till 1/11. Den största rapporterade ansamlingen för året var de cirka
150 ex som fanns kring fågeltornet, Hjälstaviken 21–27/7 (Magnus Liljefors). Nämnas
måste även ett stort antal noterade på sträck,
nämligen 154 ex mot SV förbi Getskärsudden, Gräsö 12/9 (Anders Eriksson, Claes
Hansson m fl).
Avslutningsvis föreligger fem vinterfynd
från december: 1 ex Ledskär 9/12 (Jörgen
Sjöström); 1 ex Övre Föret 9/12 (Ragnar
Hall); 1 ex N Horbäcken, Mehedeby 10/12
(Lars Karlsson); 1 ex Hjälstaviken 12/12 och
23/12 (Hans-Valfrid Österlund).
MT

Wilsonbeckasin Gallinago delicata
[0; 0; 1; 0]
Fjolårets stora dragplåster, wilsonbeckasinen
på det stora hygget öster om Karboda (Vendel), återkom och hördes nu första gången
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18/4 för att sedan finnas här fram till åtminstone 3/5 (Raul Vicente m fl).
MT

Smalnäbbad simsnäppa Phalaropus
lobatus
Från våren föreligger elva fynd av sammanlagt
minst 14 fåglar under perioden 22/5–14/6
enligt följande: vid Björn 1 ex mot V 22/5
(Johan Södercrantz, Per Andersson), 2 ex mot
NO och 1 ex rastande 28/5 (Martin Amcoff,
Björn Svensson) och 1 ex 30/5 (Mikael Åsberg); vid Hjälstaviken minst 3 ex 24–31/5
och 1 ex 13–14/6 (Claes-Göran Magnusson
m fl); 1 hona Övre Föret 25–26/5 (Ragnar
Hall m fl); 1 hane Jontedammen, Hökhuvud
28–29/5 (Wilhelm Dietrichson m fl); 1 hane
Romsmarens båthamn, Hållnäs 28/5 (Bo G.
Svensson); 1 hane Västerbådan, Gräsö 1/6
(Ulrik Lötberg) och 1 hona Blåbådan, Gräsö
1/6 (Ulrik Lötberg).
Efter fjolårets totala avsaknad av fynd
under hösten, finns blygsamma två från
detta år: 1 1K Karlholmsviken 20/8 (Johan
Södercrantz) och 1 1K mot V Harnässtrand,
Älvkarleby 17/9 (Kalle Brinell). Detta ger
sammantaget 13 fynd av minst 16 fåglar
under året. Det är lite bättre jämfört med
2019, men fortsatt dåligt jämfört med början
av seklet.
PS

Brednäbbad simsnäppa Phalaropus
fulicarius [0; 5; 8; 1]
En adult hona mot N över Högfjärden, Blidö
2/6 (Anders Eriksson, Magnus Liljefors, Michael Tydén). Fjortonde fyndet i landskapet
och det första sedan 2012.
PS

Drillsnäppa Actitis hypoleucos NT

Vårens två första rapporteras som födosökande vid Dalbyviken 10/4 (Hans G Svensson),
ett förstadatum som före millenniumskiftet
ansågs som extremt tidigt, men som numera
noteras då och då. Årets två sista, observerade

vid Gamla Grisslehamn 14/9 (Per-Erik Holmlund), får istället anses som ett helt normalt
sistadatum.
PS

Rödbena Tringa totanus

Om vi ser till fenologin får datum för såväl de
första, 1 ex Gudingefjärden (Jan Rosenfeld)
och 1 ex Hjälstaviken (Torbjörn Ebenhard)
7/4, som den sista, 1 ex Ledskär (Jacob
Rudhe m fl) 10/10, anses som helt normala.
Inlandshäckningar förekommer regelbundet i
rapporterna från Hjälstaviken och Vendelsjön,
men ibland också från andra lokaler med
lämplig strandäng, inte minst från sådana
som tillkommit efter restaureringsinsatser.
För 2020 har säkra indikationer på häckning
dock bara inkommit från de två ovan nämnda
lokalerna.
PS

Tereksnäppa Xenus cinereus [1; 2;
5; 1]
En individ rastade kortvarigt vid Ledskär
under kvällen 24/6 (Anders Eriksson m fl).
Den försvann mot VSV tillsammans med två
rödbenor vid 21–tiden. Det nionde fyndet i
landskapet och det första sedan Hjälstaviken
5/6 år 2010. Från tidigare finns tre fynd från
Ledskär (1–12/9 år 1988, 10/6 år 1999 och
1–4/6 år 2002). Landskapets första tereksnäppa sågs vid Uppsala reningsverk 9/8 år 1961.
PS

Dammsnäppa Tringa stagnatilis [0;
21; H+48; 1]
Sjätte året i följd med bara ett fynd: 1 ex Ledskär 10/8 (Håkan Söderman). Detta är det
70:e fyndet i landskapet, men bara det andra
i augusti (tidigare samma lokal 8/8 år 1997).
Vårfynd i första halvan av maj dominerar
fyndbilden för Uppland och omkringliggande
landskap, även om sista veckan av juli också
har en tydlig topp.
PS

Grönbena Tringa glareola
Först på plats var 1 ex Övre Föret 13/4 (Per
Eriksson, Erik Enbody) och sist ut 1 ex Karlholmsviken 24/9 (Johan Södercrantz). De
flesta grönbenor som rastar i Uppland under
våren drar snart vidare till nordliga häckningsplatser. Några blir kvar för att häcka hos oss
i biotoper som sällan besöks av fågelskådare.
Från Florarna rapporteras revir med spelande
fåglar årligen. Så även detta år, minst 6 revir
noterades här. Därtill har revirhävdande
fåglar hörts på Pålsjömossen och vid närliggande Svinasjön, Harbo. Rimligtvis finns det
häckande grönbenor på ytterligare lokaler i
rapportområdet.
Grönbenor rastar talrikt i Uppland och
såväl tre- som fyrsiffriga antal rapporteras
regelbundet. De riktigt stora antalen noteras
vanligtvis vid Hjälstaviken. Dessa antal är
ofta mycket ungefärliga, men sannolikt sällan i överkant. De största antalen detta år
noterades här i slutet av juli, bland annat 547
ex som sågs sträcka mot S i skymningen 21/7
(Magnus Liljefors).
PS

Skogssnäppa Tringa ochropus

Vårens första rapporterades från Tegelsmora
kyrksjö 25/3 (Anssi Laurila), vilket är ett
normalt förstadatum. Mestadels är arten
borta från rapportområdet kring mitten av
september, men en individ höll sig kvar vid
Hjälstaviken ända fram till 29/10 (Berndt
Söderlund).
PS

Svartsnäppa Tringa erythrinus NT

Svartsnäppa redan under de tio första dagarna
av april är mycket ovanligt, men 1 ex i vinterdräkt rastade vid Ledskär 8–13/4 (Kalle
Brinell m fl). Sedan dröjde det fram till mer
normala 23/4 innan arten ånyo rapporterades
och därefter finns i stort sett dagliga rapporter
under fortsättningen av våren. Störst antal,
42 ex, inräknades vid Ledskär 14/5 (Michael
Söderman). Det är en förhållandevis blygsam
toppnotering, de flesta år rapporteras som
flest 80–100 ex. Enstaka individer stannar ofta
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kvar in i oktober, men 8 ex vid Karlholmsviken 12/10 (Kalle Brinell, Susanne Malm) är
många för att vara så sent. Årets sista sågs vid
Ledskär 14/10 (Kalle Brinell).
PS

Gluttsnäppa Tringa nebularia

Först ut detta år var 1 ex Ledskär redan 11/4
(Per & Christina Nysten m fl). Från våren har
inga stora antal (≥30) rapporterats, medan
flest under återsträcket var 45 ex Hjälstaviken 21/7 (Kermith Illerbrand) och cirka 50
ex Ledskär 28/8 (Göran & Kristine Frisk). I
den andra delen av året finns ett flertal fynd i
oktober med 1 ex Hjälstaviken 19/10 (Björn
Sjögren) som den sista.
PS

Tretåig mås Rissa tridactyla EN

Vårfynd är ovanliga och i kombination med
att registreras i inlandet än mer udda. Årets
första tretåiga mås var dock ett sådant, nämligen 1 ad Ekoln 26/4 (Fredrik Sundberg,
August Thomasson). Det var det första inlandsfyndet i rapportområdet på sex år. Störst
chans att få se tretåig mås i Uppland är att
besöka kusten i månadsskiftet oktober–noDvärgmås (Hydrocoloeus minutus) FOTO: JAN RYDING

60

FÅGLAR I UPPLAND 2 2021

vember. Så även detta år, men redan i mitten
av september gjordes några observationer: 2
ad mot V Sikhjälma hamn, Hållnäs 17/9 (Jan
Rosenfeld m fl); 1 ad mot N Örsten, Singö
17/9 (Fredrik Bondestam) och 1 1K mot N
Skatudden 18/9 (Per-Anders Edin). Från och
med en månad senare gjordes sedan några
fynd vid kusten i norr under perioden 18/10–
3/11: minst 4 1K och 1 ad på flera lokaler
kring Fågelsundet 23/10 (Bo Hellberg, Kalle
Brinell m fl); 1 1K Björn–Rödhäll 24/10 (Bo
Hallman m fl); 1 ad Korsnäset, Singö 25/10
(Tomas Pärt); 1 1K mot S längs Väddö 1/11
(Mikael Johansson m fl); 1 1K Örskär 7/11
(Mikael Malmaeus); 1 1K mot NO Fågelsundet 8/11 (Kalle Brinell, Anssi Laurila) och 1
1K mot V Understen, Singö 12/11 (Fredrik
Bondestam). Det innebär sammantaget cirka
20 individer i rapportområdet under året. Inte
lika många som under fjolåret, cirka 40, men
ändå ett år över genomsnittet.
FF

Skrattmås Chroicocephalus ridibundus NT
Sammantaget har 9 283 häckande par rap-

porterats från 57 lokaler. Årets totalsumma
är högre än fjolårets 8 366 och innebär en
uppgång efter två år med sjunkande antal (9
751 år 2018 och 10 895 år 2017). Vi skall
dock inte dra för stora växlar på dessa värden
då spontanrapporteringen inte är fullständig
och därtill ofta grundar sig på grova uppskattningar. Det senare kan innebära rejäla
fel i stora kolonier. Rapporteringen visar dock
att arten i stort tycks hålla ställningarna som
häckfågel i rapportområdet.
De tre i särklass största kolonierna fanns
som vanligt på följande lokaler: 2 500 par
Sörsjön, Tämnaren (1 500 par 2019), 1 447
par Vendelsjön (1 400 par 2019) och Hjälstaviken 1 200 par (1 000 par 2019). Årets antal
på dessa lokaler, 5147 par, utgör cirka 55 %
av totalantalet i rapportområdet.
Fördelar vi antalet häckande par på kommuner får vi följande (antalet i inlandet
respektive vid kusten): Enköping 1 278 (1
278+0), Knivsta 150 (150+0), Uppsala 3
202 (3 202+0), Heby 75 (75+0), Älvkarleby
250 (0+250), Tierp 2 772 (1 597+1 175),
Östhammar 821 (0+821) och Norrtälje 735
(25+710).
FF

Dvärgmås Hydrocoloeus minutus

Året inleddes med 2 ad vid Hjälstaviken
19/4 (Ingrid Åkerberg m fl). Därefter följde
dagliga fynd på allt fler lokaler med Ledskär
som den där de största antalen sågs födosöka,
som flest cirka 100 ex 17/5 (Örjan Jitelius,
Martin Resare). Häckningar har rapporterats
från fyra lokaler enligt följande: cirka 10 par
Kallrigafjärden (Johnny Lindevall m fl); cirka
20 par Karl-Jansrabben, Lövstabukten (Ulrik
Lötberg m fl); cirka 30 par Sillnätgrundet,
Lövstabukten (Kalle Brinell) och 26 par Vendelsjön (Anssi Laurila m fl). Sammantaget 86
häckande par är i paritet med tidigare år (95
par 2019). Få rapporter som berättar något
om häckningsutfallet, men det förefaller som
om det inte blev så positivt.
FF

Östersjösilltrut Larus fuscus fuscus
VU
Det har rapporterats 797 häckande par från
kusten, vilket är klart fler än fjolårets 628 par.
Fördelar vi dessa på kommuner får vi följande
(antalet lokaler inom parentes): Tierp 135
(11), Östhammar 609 (17) och Norrtälje 53
(4). Därtill finns det starka indikationer på
att det häckar några par på tak i Uppsala, i
första hand på Blåsenhus. Huruvida det klart
högre antalet 2020 beror på en reell ökning
eller en förbättrad kontroll är dock oklart. Vi
vet dock att det finns lokaler med häckningar
2020 som inte finns med i Artportalen, kanske
i första hand i Norrtälje kommun
FF

Skräntärna Hydroprogne caspia
NT
Säkra och troliga häckningar har rapporterats
från 27 lokaler längs kusten med totalt 224
par. Den absoluta merparten av dessa fanns
som vanligt på Stenarna i Björns skärgård där
190 par skred till häckning. Det är ett bra
resultat (135 par 2019) och även häckningsutfallet tycks ha varit gott, cirka 250 flygga
ungar (Ulrik Lötberg). Utöver denna häckningslokal i Tierps kommun har 12 solitära
häckningar rapporterats från Östhammar och
13 från Norrtälje. Utöver dessa fanns även en
mindre koloni, 9 par, utanför Blidö i Norrtälje
kommun.
FF

Kentsk tärna Thalasseus sandvicensis [5; 65; 134; 13] NT
Endast ett vårfynd detta år, men så många
som tolv under sommar/höst: 1 ex Svenska
Högarna 3/6 (Anders Eriksson, Magnus Liljefors, Michael Tydén); 2 ex Rönnskärs udde
9/7 (Tomas Kjelsson, Lars Johansson); 2 ex
Österängarna, Rådmansö 19/7 (Anders Eriksson); vid Billudden 2 ad 28/7 (David Hammarberg) och 1 ad 4/8 (Yngve Hareland); 1
ad mot SV Sikhjälma, Hållnäs 28/7 (Kalle
Brinell); 1 ad Rödhäll, Hållnäs 29/7 (Gudrun
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Svarttärna (Sternula albifrons) 19 juni 2020
FOTO: ANNIKA RASTÉN

Öhman); vid Skvallerhamnsudden, Arholma
1 ex mot S 14/8, 2 ad mot N 15/8 och 2 ad
mot S 16/8 (Teet Sirotkin, Jeanin Day); 2 ex
mot N Sennebyhaken, Väddö 15/8 (Jocke
Söderhäll); 1 ex Korsnäset, Singö 20/8 (Tomas
Pärt) samt 1 1K Björn 24/9 (Martin Amcoff).
Om vi antar att de tre fynden vid kusten
i norr 28–29/7 inbegrep samma två individer
och att de två adulta som sågs vid Väddökusten 15–16/8 likaså var samma fåglar, dock
inte som de 28–29/7, får vi sammantaget 13
individer på besök i rapportområdet 2020.
Detta är många, antalet föregående år var fyra.
FF

Småtärna Sternula albifrons [27;
55; 103; 6] NT
Efter ett år utan iakttagelser finns fem fynd av
sex individer rapporterade från 2020: vid Ledskär 1 ex 27/5 (Oskar & Tommy Löfgren), 2
ex 20/6–1/7 (Ulf Hamrin, Marianne & Anders
Sundqvist) och 1 ad 28/7 (Bo G Svensson);
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1 ex Truthällen, Björns skärgård 11/6 (Bo G
Svensson) samt 1 ex Byholma, Väddö 15/7
(Peter Söderman).
En normal förekomst sett till såväl lokaler
som tidpunkter för observationer.
FF

Svarttärna Chlidonias niger VU

Årets första svarttärna sågs vid Hjälstaviken
24/4 (Pekka Westin m fl) där arten sedan
noterades nästan dagligen fram till mitten av
maj, som flest 25 ex 9/5 (Robert Bünsow m
fl). Den 1/5 observerades 1 ex vid såväl Vendelsjön (Anssi Laurila) som Ledskär (Johan
Södercrantz). Därefter noterades arten på
allt fler lokaler och mot slutet av månaden
påbörjades häckningsbestyren på tidigare
kända häckningslokaler. Från Sörsjön, Tämnaren rapporteras cirka 60 häckande par (Ulrik
Lötberg); Vendelsjön 10 par i två kolonier
(Anssi Laurila) och Dannemorasjön cirka
25 par (Annika Rastén m fl). Vid Dannemorasjön tycks häckningarna ha gått bra, cirka

25 1K-fåglar sågs 19/7 (Annika Rastén, Curt
Johnsson). Flygga ungfåglar observerades
även vid Tämnaren och Vendelsjön, men inte
lika många som i Dannemorasjön. Sannolikt
häckade minst två par även i Viksjön, Tuna
där 4 ex sågs 2 och 17/7 (Bill Douhan), bland
annat attackerande förbiflygande kråkor.
FF

Bredstjärtad labb Stercorarius pomarinus
Fynd från vårflyttningen rapporteras inte
varje år, men denna gång finns tre registrerade
från kusten: 1 ad mot N Måssten, Singö 6/5
(Fredrik Bondestam), 1 ad mot NO Svenska
Högarna 22/5 (Magnus Liljefors, Magnus
Corell, Peter Lundberg) och 1 ad mot N
Understen, Singö 24/5 (Jesper Saellström).
Hösten är den årstid som ibland kan bjuda
på ganska många observationer, men årets
åtta är ett resultat som inte kommer att gå
till historien som en av de bättre: 1 2K mot
S Understen 16/9 (Fredrik & Henrik Bondestam); vid Björn 1 ad mot V 17/9 (Ulrik
Lötberg) och 1 1K 3/10 (Johan Södercrantz
m fl); 1 1K mot S Örsten, Singö 17/9 (Fredrik
Bondestam); 1 1K mot S Gamla Grisslehamn,
Väddö 17/9 (Bo Hellberg, Ari Määtä); vid
Sikhjälma hamn, Hållnäs 1 1K mot O 3/10
(Göran Frisk) och 1 1K mot NO 4/10 (Robert Bünsow, Nils-Olof Jerling) samt 1 1K
mot S Skvallerhamnsudden, Arholma 14/10
(Anders Eriksson, Magnus Liljefors). Det
är inte uteslutet att samma individ kan ha
observerats från fler än en lokal, särskilt de
som sågs samma dag. Samtliga iakttagelser
är gjorda vid kusten, vilket är helt normalt.
PS

Kustlabb Stercorarius parasiticus
NT
Vårens första, 1 ex Gillöga, Blidö (Fingal
Gyllang) och 1 ex Björns skärgård (Martin
Amcoff m fl), noterades 11/4, vilket är ett
normalt förstadatum för arten. Vad gäller
den häckande populationen har observationer med häckningskriterier rapporterats

från ett 50-tal lokaler varav 90 % är belägna
från Singö och norrut. Det är också här som
merparten inventeringsinsatser med hjälp av
båt har gjorts.
Föregående höst hade vi några dagar med
riktigt bra sträck vid kusten, medan årets
numerär inte når samma höjder. De högsta
dagssummorna denna höst var: 23 ex mot SV
Billudden 15/9 (David Hammarberg) och 26
ex (6 ad + 20 1K) mot V Björn 17/9 (Ulrik
Lötberg, Lennart Söderlund). Årets sista
kustlabbar, 2 ex, observerades vid samma lokal 17/10 (Oskar Jonsson, David Klingberg).
PS

Fjällabb Stercorarius longicaudus
[4; 60; 84; 4]
Föregående års 16 individer under hösten
följdes nu av mer normala 4 exemplar: 1 1K
mot S Skatudden 24/8 (Per-Anders Edin); 1
1K mot S Sennebyhaken 30/8 (Anders Kling,
Kristoffer Stighäll) samt 2 1K mot O Björn
17/9 (Ulrik Lötberg). Inga vårfynd detta år
heller, vilket för övrigt är helt normalt.
PS

Sillgrissla Uria aalge

Som vanligt ger spontanrapporteringen inte
den verkliga bilden av artens förekomst som
häckfågel i rapportområdet. Vi vet vilka öar
som har, eller kan ha, sillgrissla som häckfågel
och följande maxnoteringar kan nämnas: 800
ex Svenska Högarna 22/5 (Magnus Liljefors,
Magnus Corell, Peter Lundberg); 25 ex
Stridsbådan, Singö 3/5; 20 ex Abborren, Singö
3/5 (Ulrik Lötberg, Jan Wärnbäck) och 4 ex
Understen, Singö 30/6 (Fredrik Bondestam).
Det stora antalet vid Svenska Högarna räknades på fotografi och indikerar fortsatt god
förekomst i ögruppen.
FF

Tordmule Alca torda

Häckande tordmule har rapporterats från
Gräsö i norr till Svenska Högarna i söder
med följande högsta antal individer på respektive lokal enligt följande: 40 ex Hållet,
Gräsö 3/5; 36 ex Blåbådan, Gräsö 3/5; 100
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ex Väster-Svartkubben, Gräsö 19/7; 80 ex
Hållet, Gräsö 21/6; 60 ex Medbådan, Gräsö
1/6; 60 ex Öster-Svartkubben, Gräsö 21/6;
20 ex Brännströmshällarna, Gräsö 16/7; 600
ex Stridsbådan, Singö 3/5 (Ulrik Lötberg, Jan
Wärnbäck) samt 1 000 ex Svenska Högarna
15/5 (Anders Eriksson m fl).
Det innebär sammantaget cirka 2 000
tordmular på dessa öar, vilket torde betyda
minst 1 000 par i rapportområdet. Vi vet dock
inte något om huruvida alla närvarande individer vid öar med kolonier verkligen skrider
till häckning. Får alla plats att häcka?
Från hösten kan ett mycket stort antal
sträckande redovisas, nämligen 219 ex mot S
Skvallerhamnsudden, Arholma 4/10 (Mårten
Wikström, Magnus Liljefors).
FF

Tobisgrissla Cepphus grylle NT

Hur många par som häckade i respektive
koloni är som vanligt inte undersökt, men
det kan ändå vara intressant att här redovisa
rapporterad maxnotering från lokaler med
större antal inräknade (≥ 40): 100 ex Själhällarna, Hållnäs 23/6 (Ulrik Lötberg, Lennart
Söderlund); 50 ex Länsman, Gräsö 10/7; 40
ex Brännströmshällarna, Gräsö 1/6; 40 ex
Hållet, Gräsö 21/6; 60 ex Väster-Svartkubben,
Gräsö 19/7 (Ulrik Lötberg); 48 ex Medbådan,
Gräsö 3/5; 110 ex Understens-Viten, Gräsö
3/5; 950 (!) ex Understen, Singö 3/5; 40
ex Stridsbådan, Singö 3/5; 40 ex Abborren,
Singö 3/5 (Ulrik Lötberg, Jan Wärnbäck); 84
ex Bysholmen, Väddö 1/4 (Ronny Carlsson)
samt 200 ex Svenska Högarna 3/5 (Eskil
Friberg m fl).
Lägger vi samman dessa antal erhåller vi
totalt 1 758 individer. Om vi omsätter detta
till par genom att dela rakt av med två, erhåller vi 779 par. Det är en hög summa, men
ändå lågt då det verkliga antalet rimligtvis
är högre (det fanns givetvis individer gömda
bland stenarna på land, ruvande eller vilande).
Det verkliga antalet på bara dessa öar torde
ha varit upp mot 1 000 par. Enligt Sveriges
Fåglar 2020 (publicerad 2021) uppskattas det
finnas cirka 11 000 par i landet.
FF
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Skogsduva Columba oenas
Från december 2019 rapporterades bara fyra
fynd, men under januari 2020 registrerades
arten på så många som nio lokaler. Att ingen
av de senare fåglarna sågs före 13/1 gör att
det kan misstänkas att det anlände skogsduvor
från söder redan under denna månad. Så pass
många som 7 ex mot N Vendel kyrka 19/1
(Kalle Brinell) styrker också denna möjlighet.
Årets första revirhävdande hördes vid
Skogshagen, Holm redan 31/1 (Pekka
Westin). Det dröjde sedan fram till mer
normala 14/2 innan nästa spelande hördes,
men därefter följde nya i rask takt. När spelsäsongen så småningom var till ända hade totalt
minst 275 spelande registrerats på 200–225
lokaler. Det är den högsta summan under den
senaste tioårsperioden. Även om dessa antal
inte berättar hela sanningen om den verkliga populationsstorleken i rapportområdet,
flertalet revir blir aldrig registrerade, visar en
jämförelse med motsvarande antal för tidigare
år under det senaste decenniet, att arten tycks
ha en positiv trend.
Att arten kanske har en positiv beståndsutveckling indikeras också av flera rapporter
om stora flockar. Störst under våren var cirka
100 ex Rönnby, Östuna 22/3 (Bill Douhan)
och under hösten cirka 75 ex Vånsjöåsen,
Torstuna 30/9 (Bengt Ottosson).
Arten rapporterades regelbundet fram
till början av november, men efter 7/11 finns
bara två observationer, båda från december.
Sist ut var 1 ex Hjälstaviken 27/12 (Torbjörn
Ebenhard). Även detta ger en vink om att få
skogsduvor tycks stanna för att övervintra
och att flertalet av de som sågs under januari
troligen var nyanlända från sydliga trakter.
PS

Ringduva Columba palumbus

Relativt många ringduvor fanns kvar i Uppsala
in på det nya året där som flest 34 ex sågs i
Engelska parken 17/1 (August Thomasson).
Utöver Uppsala gjordes detta år enstaka
observationer under januari även i Enköping
och Norrtälje. I månadsskiftet mars–april
registrerades fyrsiffriga antal såväl på sträck

som rastande. Det största antalet på flyttning
var 2 062 ex mot V Billudden 6/4 (Johan
Södercrantz, Per Andersson, Kalle Brinell)
medan cirka 1 000 ex rastande noterades
vid Hjälstaviken 15/4 (Yngve Hareland).
Fyrsiffriga antal på flyttning rapporteras från
fyra tillfällen under första halvan av oktober,
som flest 6 810 ex mot S Tomtasjön, Knivsta
10/10 (Eskil & Fredrik Friberg) och 2 490
ex mot V Skvallerhamnsudden, Arholma
14/10 (Anders Eriksson, Magnus Liljefors).
Ringduvor fanns kvar in i december, men
antalet var snarare färre nu än vad som varit
brukligt under åren närmast innan. Under
andra halvan av månaden sågs inte en enda i
Uppsala stad.
PS

Turturduva Streptopelia turtur [9;
136; 76; 1]
Endast ett fynd detta år; 1 ex Svenska Högarna
3/6 (Anders Eriksson m fl). Arten har minskat
påtagligt i sitt europeiska utbredningsområde
och de årliga fynden i rapportområdet är
numera lätträknade (2018 till och med noll).
PS

Turkduva Streptopelia decaocto

Årets rapportering avslöjar etablerad närvaro
i, utöver Uppsala, åtminstone tolv tätorter i

rapportområdet. I de flesta fall förefaller det
röra sig om bara enstaka par. I lärdomsstaden
tycks arten ha retirerat från flera tidigare
klassiska områden som Gamla Uppsala och
Kvarngärdet. Närvaron förefaller numera
vara begränsad till de sydvästra utkanterna,
i Norby–Flogsta–Kungsgärdet–Kåbo, och en
uppskattning utifrån rapportmaterialet av antalet här landar på 7–10 par. Ingen säkerställd
häckning har rapporterats, vilket förvisso sällan görs, men ett flertal observationer av 4–7
individer i etablerade områden från slutet av
juli och in på hösten kan i många fall vara
familjegrupper. Sett till antalet lokaler med
återkommande observationer blev 2020 ett
relativt klent år och trenden för arten är
sannolikt fortsatt negativ. Det är svårt att sia
något om den totala populationsstorleken
i rapportområdet, men även med tillägg av
ett oklart mörkertal är det svårt att hävda att
det för närvarande finns fler än cirka 30–40
häckande par.
Även om det vore önskvärt med en mer
organiserad uppföljning av våra turkduvors
tynande tillvaro, är det inte lätt att föreslå
åtgärder som självklart skulle gynna arten.
Turkduvan invandrade till Europa och Sverige
under andra halvan av 1900-talet och beståndet kulminerade under 70-och 80-talen.
Vid riksinventeringen 1974–75 bedömdes
det finnas cirka 6 000–8 000 par i landet,

160
140
120
100
80
60
40
20
0

1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019

Kattuggla - antal rapporterade ungkullar 1981-2020
FÅGLAR I UPPLAND 2 2021

65

flertalet i de sydligaste landskapen. Därefter
har en kontinuerlig minskning ägt rum och
den senaste beräkningen anger 2 300–4 300
par. Den vikande trenden är för övrigt något
som ses inte bara i övriga Sverige utan även
i Norge, Finland och övriga länder kring
Östersjön, från Baltikum till Tyskland. Arten
tycks klara sig något bättre längre västerut,
till exempel i Danmark.
PS

Gök Cuculus canorus

De första gökarna för året hördes på flera
lokaler 2/5. Därefter rapporterades galande
individer dagligdags fram till och med 5/7,
senast var 1 ex Kättslinge, Vendel 14/7
(Anssi Laurila). Att definiera ett gökrevir
och skilja dem från varandra är en grannlaga
uppgift. Arten hörs långt och det är osäkert
hur stora områden de rör sig inom. Därtill är
lokalangivelserna i rapporterna många gånger
ospecifika. Ett försök att, trots dessa felkällor,
uppskatta antalet lokaler med ropande gök
resulterar i åtminstone 500, men det känns
inte meningsfullt att ens försöka bedöma
antalet olika individer. Jämfört med rapportmaterialet från tidigare år finns det dock
mycket som talar för att arten aldrig tidigare
under 2000-talet har varit så talrik som nu.
Efter det att gökarna slutat gala, rapporterades som vanligt betydligt färre individer.
Avslutningsvis finns sex observationer från
september, allra sist var 1 1K på Ut-Fredel,
Blidö 27/9 (Magnus Corell m fl).
PS

Berguv Bubo bubo VU

Den av SOF/Birdlife Sweden påbjudna riksinventeringen av berguv fortsatte och avslutades detta år. Inventeringsinsatsen blev inte
fullt lika omfattande som den året innan, men
många lokaler avlyssnades, såväl samma som
2019 som en del nya. En redovisning av resultaten från denna inventering, 2019–2020,
finns publicerad i FiU nr 1 2021.
BD

Kattuggla Strix aluco

Antalet rapporterade ungkullar bedöms ha
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varit 88, vilket är en fortsatt uppgång från bottennoteringen 23 år 2018 och 53 föregående
år. Utöver dessa lyckade häckningar har spelande hane/par registrerats i ytterligare 314
revir, vilket ger rapporterad aktivitet i sammantaget 402 revir (315 år 2019 och 328 år
2018). Fördelar vi ungkullar respektive övriga
revir på kommuner får vi följande: Uppsala
28+97, Norrtälje 17+77, Enköping 13+45,
Tierp 5+34, Östhammar 9+25, Knivsta 8+8,
Älvkarleby 2+13, Heby 3+9, Håbo 3+4 och
Sala (del av) 0+2.
Hur många ungkullar som har rapporterats har varierat kraftigt från år till år under
perioden 1981–2020 (se Figur). Fram till
slutet av 1990-talet kan man, med lite god
vilja, skönja ett mönster med en topp ungefär
var tredje-fjärde år, det vill säga i likhet med
hur gnagarna sägs variera i antal. Därefter kan
man inte ens med god vilja se något liknande.
Antalen skiftar kraftigt från ett år till nästa.
Man kan dock se att antalet rapporterade
ungkullar i genomsnitt har ökat efter det att
artportalen kom till i början av 2000-talet.
BD

Slaguggla Strix uralensis NT

Åtta säkerställda häckningar (ungkullar) även
detta år innebär åter ett magert år. Därutöver
rapporteras revirhävdande hane/par i ytterligare 86 revir (bedömt antal), vilket dock
är en förbättring jämfört med fjolårets 62.
Dessa totalt 94 revir fördelas på kommuner
enligt följande (fjolårets antal inom parentes):
Uppsala 31 (17), Tierp 17 (12), Heby 15 (13),
Norrtälje 15 (6), Östhammar 10 (17), Enköping 4 (1), Älvkarleby 1 (1) och Knivsta 1 (2).
Även detta år observerades ovanligt många
individer under dagtid utanför häckningstid.
Detta brukas vara ett tecken på klen tillgång
på gnagare, vilket även de få häckningarna
indikerar.
BD

Lappuggla Strix nebulosa NT

Lappugglor fanns kvar i Nåsten från december 2019 inpå det nya året och rapporteras
härifrån fram till 1/4. Även om aldrig fler än
två individer sågs samtidigt, visar fotografier

Lappuggla (Strix nebulosa) Håga ängar i Uppsala 8 januari 2020 FOTO: YNGVE HARELAND

tagna av ugglorna på plats att det rörde sig om
minst fyra olika fåglar (Bo Söderström). Det
var inte bara här det fanns lappugglor i början
av året. Från januari finns fynd från ytterligare
sju lokaler. Antalet lokaler med arten ökade
till elva under februari och till 15 i mars. Från
årets tre första månader rapporteras observationer av fler än en individ, två–tre, från tre
lokaler, utöver Nåsten. När vi kom in i april
minskade antalet observationer kraftigt och
arten sågs bara på vardera fem lokaler under
månaderna april till juni. Sammantaget har
arten rapporterats från 34 lokaler under första
halvåret. Under andra halvåret är fynd kända
från endast tre lokaler.
Antalet fynd minskade kraftigt under
våren och det skulle vara intressant att få
veta var alla dessa lappugglor tog vägen.
Återvände de till sitt ursprung eller spred de
ut sig i Upplands skogar? Att vända åter till
kanske mer nordliga trakter hade inte varit en
bra strategi eftersom tillgången på gnagare i
Norrland var usel. Faktum är att det av allt
att döma häckade fler par i södra Sverige än
i Norrland detta år! Två är kända från vårt

rapportområde. Båda häckningarna hittades
mest av en slump då det redan fanns ungar i
respektive i närheten av bona. Ytterligare en
häckning är trolig, men har inte verifierats.
Boplattformar sattes upp på två lokaler där
det fanns minst två individer under en längre
tid, men ingen av dessa totalt fyra plattformar
kom till användning.
BD

Hökuggla Surnia ulula

Invasionen från hösten 2019 fortsatte in på
det nya året med hökugglor kvar på ett flertal lokaler (vanligtvis hyggen). Utöver de 30
individer som noterades fram till årsskiftet,
registrerades ytterligare nio på nya lokaler.
Sist ut var en på Björn så sent som 18/5 (Ulrik
Lötberg, Lennart Söderlund). Det innebär att
det säsongen 2019/20 observerades totalt 39
hökugglor i rapportområdet. Dessa fördelas
på kommuner enligt följande: Uppsala 17,
Östhammar 7, Tierp 7, Norrtälje 4, Heby 2
och Enköping 2. Tyngdpunkten i förekomsten till den centrala delen av Uppland höll
sig således vintern ut. Vinterns invasion var
FÅGLAR I UPPLAND 2 2021
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i omfattning inte i närheten av den förra,
2016/17, då 83 hökugglor bedömdes ha
setts i rapportområdet, men i nivå med den
därförinnan, nämligen 2012/13.
Hökugglor observerades även under andra
halvåret, men antalet fynd var av mer normal
omfattning. Enstaka individer observerades på
sammanlagt åtta lokaler. Den första hittades
död, troligen slagen av duvhök, på Björn 15/9
(Ulrik Lötberg m fl). Därefter rapporteras
ströfynd från fem lokaler 17/10–26/12, medan resterande två individer var mer långstannande på respektive lokal under december.
BD

Sparvuggla Glaucidium passerinum

Fyra häckningar har rapporterats (två i Uppsala samt vardera en i Knivsta respektive
Norrtälje kommuner), vilket är fler än på
många år. Årets första spelande hördes redan
på årets första dag, men om vi antar att spelsäsongen omfattar perioden 1/2–30/6 har
ytterligare 129 revirhävdande registrerats.
Det är betydligt fler jämfört med fjolårets
94, men ändå klart färre än de 169 som
noterades 2017. Fördelar vi dessa totalt 133
revir på kommuner får vi följande (fjolårets
antal inom parentes): Uppsala 56 (31), Tierp
23 (21), Heby 18 (11), Norrtälje 15 (11),
Östhammar 7 (14), Knivsta 6 (0), Enköping
4 (5), Älvkarleby 3 (1) och Sala (del av) 1
(0). Att det var många sparvugglor i våra
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skogar detta år var uppenbart även utanför
häckningstid med ovanligt många individer
sedda och hörda såväl under januari som
under andra halvåret.
BD

Pärluggla Aegolius funereus

Antalet rapporterade ropade hanar under
häckningstid bedöms ha varit sammanlagt
cirka 80 ex (78–81, osäkerhet på grund av
möjlig dubbelrapportering), vilket är mer än
en fördubbling jämfört med föregående år
(= 34). Av skådare välbesökta områden stod,
som vanligt, för en stor del av rapporterade
ugglor: Kolarmora 6, Börje sjö 5, Djupa/
Upplandaängarna/Horsskog 15 och Knypplan 6. Övriga pärlugglor detta toppår hade
en mer spridd förekomst. Som vanligt orsakas
antalet ropande hanar av i princip två faktorer,
antalet individer och benägenheten att ropa.
Hur mycket respektive faktor bidrar är dock
svårt att avgöra.
LB

Hornuggla Asio otus NT

Övervintrande hornugglor fanns kvar vid
Gamla Bälingemossar inpå det nya året där
fyra individer var stationära under januari.
Här hördes en spela redan 5/1 (Thomas Pless
m fl). Övriga fynd denna månad begränsas
till 1 ex hörd Gåvsta, Rasbo 27/1 (Baltasar
Pinheiro). Ytterligare några spelande hördes

redan under februari och fram till och med
maj hade sammanlagt 17 revirhävdande bokfört, vilket är i nivå med fjolårets 18.
Om 2019 var ett klart bättre år ur
häckningssynpunkt än året innan, en nästan
fyrdubbling av antalet rapporterade ungkullar (=73), var 2020 ett än bättre år med
120 hörda ungkullar. Dessa var fördelade på
kommuner enligt följande: Uppsala 53 (22),
Enköping 21 (21), Norrtälje 21 (16), Tierp
8 (1), Knivsta 7 (7), Östhammar 6 (2), Heby
3 (2), Älvkarleby 1 (0) och Håbo 0 (2). Den
stora skillnaden jämfört med fjolåret var att
så många fler kullar registrerades i Uppsala,
medan skillnaden i antal mellan åren i övriga
kommuner inte var lika påtaglig. Uppenbarligen var födotillgången god på vissa håll.
Nämnas kan sex konstaterade häckningar
på Gamla Bälingemossar (Thomas Pless),
men också en lyckad häckning så långt ut i
skärgården som på Svenska Högarna (Anders
Eriksson m fl). Årets antal ungkullar är det
högsta sedan 2011 (=121).
Hornugglor fanns åter på Gamla Bälingemossar mot slutet av året där åtminstone fem
individer noterades under december (Thomas
Pless). Därtill har en eller två exemplar setts
under månaden på ytterligare fyra lokaler. Inte
minst detta indikerar en fortsatt god tillgång
på gnagare i åtminstone jordbruksbygden.
BD

Jorduggla Asio flammeus

Fyra vinterfynd finns från årets början, alla
från andra halvan av februari: 1 ex Kungsängen 21/2 (Jesper Lundstedt); 1 ex Norrby,
Lagga 23/2 (Jan Wärnbäck); 1 ex Harbo 23/2
(Lars Bern) och 1 ex trafikdödad Viggeby,
Husby-Sjutolft 24/2 (Martin Tjernberg).
Ytterligare fem ströfynd föreligger från
mars, fyra från andra halvan av månaden och
möjligen nyanlända. Mest intressant var en
tillfälligt spelande individ Björknäs, Lohärad
16/3 (Malgorzata Surminska m fl).
Vårens första observerad på sträck var 1 ex
mot NO Understen, Singö 5/4 (Fredrik Bondestam). Därefter, särskilt från och med slutet
av april, följde många vårfynd runt om i rapportområdet fram till slutet av maj. Särskilt

många observationer finns från några av skådare välbesökta lokaler som Björn 8/4–23/5,
Funbosjön 21/4–18/5, Ledskär 24/4–29/5
och Hjälstaviken 26/4–27/5, men även från
lokaler som blivit kända för att nyligen haft
iakttagelser av arten, till exempel Krusenberg,
Alsike 11–27/5 och Sundbromark 14–18/5.
Flest, 4 ex, sågs dock vid Harka ängar, Frötuna
14/5 (Kristoffer Stighäll) och 3 ex Björn 6/5
(Ulrik Lötberg).
Det finns ovanligt många fynd från andra
halvan av maj och vid flera tillfällen har två
individer observerats på en och samma lokal.
Så sena iakttagelse, ofta i till synes lämpliga
häckningsmiljöer, får oss ofta att börja tänka
på möjligheten av häckning, men några sådana har, som vanligt, inte påträffats. Även
från juni–juli finns observationer rapporterade
från många lokaler (14), men inte heller nu
några indikationer på häckning. Troligen var
det fåglar som hade stannat kvar i gnagarrika
områden i Uppland istället för att flyga vidare
till mer nordliga trakter där tillgången på föda
detta år var usel.
Från föregående år finns ingen observation
rapporterad från augusti och från detta år bara
ett; 1 ex Gamla Bälingemossar 4/8 (Thomas
Pless). Därefter dröjde det fram till slutet av
september innan ytterligare fynd följde och
från perioden 26/9–11/11 har arten rapporterats från 15 lokaler, varav tolv längs kusten
och tre i inlandet. Särskilt många fynd finns
från kusten i norr 3–4/10 då sannolikt delvis
samma fåglar sågs på sträck från flera lokaler.
Avslutningsvis ett vinterfynd från december;
1 ex Ärna, Gamla Uppsala 20/12 (David
Hammarberg).
BD

Nattskärra Caprimulgus europaeus

Årets första hördes spela vid Västeräng, Harg
19/5 (Wilhelm Dietrichson). Efter ytterligare
tre på andra lokaler de närmast efterföljande
dagarna rapporteras arten sedan nästan dagligen (nattligen?) från 26/5 fram till mitten av
juli. Den sista spelande hördes vid Rossholm,
Hållnäs 8/8 (Barbro Sjölin-Nilsson).
En fortsatt kraftig ökning av antalet spelande nattskärror gör att de nu kan vara så
FÅGLAR I UPPLAND 2 2021
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många, och sitter så tätt, att det börjar bli svårt
att avgöra antalet revir inom ett område med
många individer. Arten hörs långt och lokalangivelserna är många gånger svårbedömda.
Ett försök att, trots svårigheterna, avgöra hur
många olika spelande hanar som rapporterats
2020 hamnar på 171, vilket är hela 64 fler
än året innan och åter igen nytt rekordantal
(tidigare 117 år 2018). Den kommunvisa
fördelningen av årets ger: Uppsala 41, Knivsta
3, Tierp 45, Östhammar 21, Norrtälje 33,
Älvkarleby 12, Heby 11 och Enköping 5.
Något förvånande är att det var först 2018
som spelande nattskärra har rapporterats från
Knivsta kommun. Det finns fynd från tidigare,
det första i Artportalen är från 2005, men inga
spelande före 2018. Huruvida det är frågan
om en nyetablering eller om spelande funnits
tidigare är frågan. Hur det är med det tycks
det ändå vara så att arten åtminstone har ökat
även här, för övrigt också upp mot Almunge
i Uppsala kommun.
Intressant är att två ungfåglar ringmärktes
med hjälp av bandspelare på Lövstaslätten 15
respektive 17/8 (Jan Wärnbäck). Flyttande
fåglar förefaller således att kunna rasta även
i ett öppet odlingslandskap i inlandet. Årets
sista nattskärror var sena. På Svenska Högarna
sågs som flest 2 ex (en 1K försågs med ring
3/10) fyra av fem dagar 3–7/10 (Anders Eriksson m fl). Oktoberfynd är ovanliga. Från
tidigare år finns endast en säkert artbestämd,
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nämligen 1 ex Svenska Högarna 9/10 år 1982.
PS

Tornseglare Apus apus EN

Årets första var tidig: 1 ex Kungshamn–Morga
30/4 (Marcus Runeson). Det finns bara två
aprilobservationer från tidigare år (30/4 år
2006 och 29/4 år 2012). Större antal (≥ 500)
inräknades vid ett par tillfällen vid Hjälstaviken under juli: cirka 700 ex 1/7 och cirka
500 ex 22/7 (Pekka Westin). Oktoberfynd
rapporteras långt från årligen (senast 2013),
men från i år finns ett: 1 ex Billudden 9/10
(Oskar & Tommy Löfgren).
DA

Kungsfiskare Alcedo atthis VU

Från årets början (= januari–mars) har
sammanlagt minst 12 ex rapporterats från
tio lokaler, vilket är i paritet med närmast
föregående år (2019 = 13 lokaler och 2018
= 10 lokaler). Fler anlände så småningom
från söder och under perioden april–augusti
har arten rapporterats från totalt 48 lokaler,
vilket är drygt det dubbla jämfört med såväl 2019 som 2018 (= 20). Antalet lokaler
med registrerade kriterier för häckning var
rekordmånga: 10 säkerställda häckningar (=
bobygge, bobesök, ungar) på nio lokaler (3
år 2019 och 2 år 2018) med observationer
av ungar på två, trolig häckning (= parningscermonier, permanent revir) på fyra lokaler

samt möjlig häckning (= observerad i lämplig
biotop, sång/spel) på ytterligare 22 lokaler.
Därtill noterad på resterande 13 lokaler, men
bara med enstaka observation sent under
häckningssäsongen (= juli–augusti). Här kan
det vara individer som kommit till platsen
från andra lokaler.
Häckningssäsongen 2020 var sannolikt
den bästa vi känner till. I och för sig vet vi
inte hur många häckningar det blev i rapportområdet, men den goda tillgången på
kungsfiskare under efteråret talar även det
för att de måste ha varit rekordmånga. Bo
Söderström hade 8 individer vid en paddlingstur på Fyrisån och längs den västra sidan av
Ekoln, ned söder om Näsviken, Uppsala-Näs
8/11. Han berättar dessutom: ”22/11; Under
46 km paddling de tre senaste helgerna kring
Uppsala, totalt 12 kungsfiskare, eller ungefär
en var fjärde km. Nästan alla lämpliga åavsnitt
har haft kungsfiskare!”.
Under november–december registrerades
totalt minst 50 ex på 39 (!) lokaler (9 lokaler
år 2019 och 7 år 2018). En lokal är svår att definiera, men här har observationer inom 2–5
km räknats som en och samma, detta utifrån
en för arten angiven revirstorlek på 3–5 km.
Från 2020 finns sammantaget cirka 1 300
rapporter av kungsfiskare i rapportområdet.
Det är ungefär dubbelt så många som året
innan. Rapporterna kommer från flera tiotal
lokaler spridda i hela rapportområdet, men
de stora antalen koncentreras till där de flesta
skådarna är aktiva, det vill säga till Uppsala.
Två tredjedelar av alla rapporterade fynd är
från Fyrisån (cirka 850).
DA

Biätare Erops apiaster [16; 15; 27;
1]
Efter tre år utan fynd gjordes ett detta år,
nämligen 1 ex överflygande Bälinge 25/6
(Kenneth Pless). Detta var en observation som
flertalet andra av denna art, det vill säga noterad som överflygande och sedan försvunnen.
DA

Härfågel Upupa epops [tidigare
häckfågel; 96; 95; 8] RE
Från våren föreligger sex i tiden väl samlade
fynd (23/4–12/5) enligt följande: 1 ex Tängesbo, Östervåla 23/4 (Lars Gustavsson); 1
ex Västerbyn, Gräsö 23/4–1/5 (gnm Peder
Waern m fl); 1 ex Hamningbådan, Gräsö 3/5
(Rebecka Svensson); 1 ex spel/sång Ledskär
4–6/5 (Kalle Brinell m fl); 1 ex spel/sång
Hågadalen–Gottsunda 9–11/5 (Frank Johansson m fl) och 1 ex Gryta kyrka 12/5 (Sandro
Caruso m fl). Som vanligt inga observationer
under sommaren, men avslutningsvis två under september: 1 ex Läby, Björklinge 2–5/9
(Miriam Du Plessis m fl) och 1 ex Sörbäck,
Sala 30/9 (Sandra Ermalm). Sex fynd under
våren och två under hösten stämmer väl med
uppträdandet 2019 (fyra respektive två).
Roligt med spelande fåglar!
DA

Göktyta Jynx torquilla

Årets första sågs vid Velamstorp, Lohärad
13/4 (Niclas Eklund, Julia Stigenberg), vilket
är ett relativt tidigt förstadatum (dock samma
som året innan). I tidigare årsrapporter har
vi redovisat totalantalet spelande som har
rapporterats från hur många lokaler (”413
spelande … från cirka 240 lokaler”, citat från
föregående rapport), men arten är numera så
pass vanlig att det är svårt att bedöma detta.
Om vi istället inriktar oss på att bedöma
uppträdandet utifrån antalet kvadratkilometerrutor med rapporterad förekomst (inte
bara spelande, utan även rapporter utan aktivitetsangivelse då även dessa i de allra flesta
fall rimligtvis är spelande) får vi 263 rutor
(230 om vi bara räknar fynd av ”spelande/
sjungande” individer). Gör man samma beräkning för 2019 erhålls 263 respektive 225
rutor. En ruta av 1 km² storlek innehåller
dock inte sällan flera revir och för att få ett
mer rättvist värde på förekomsten, skulle man
istället kunna räkna på rutor med 0,5 km sida.
Med ett sådant beräkningssätt erhåller vi istället 332 rutor (spelande från 285), vilket kan
jämföras med 295 respektive 250 året innan.
Resultaten från de mindre rutorna talar för en
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Mindre hackspett (Dendrocopos minor) vid Hjälstaviken 24 januari 2020 Foto:yngve Hareland

viss ökning av beståndet mellan åren, kanske
i kombination med en utökad rapportering.

Mindre hackspett Dendrocopos
minor NT

DA

Tretåig hackspett Picoides tridactylus NT
Från första halvåret finns fynd rapporterade
från sju lokaler: 1 ex Pansarudden, Bladåker 31/1 (Leif Gustavsson); 1 spelande par
Långhällsmossen, Östervåla 6/3 (Kalle Brinell) och 1 hane 9/5 (Kjell-Arne Larsson);
1 ex ONO Nybol, Vendel 26/3 (Lars-Erik
Larsson); 1 spelande par Styggkärret, Jumkil
27/3–26/4 (Tomas Berg m fl); 1 trummande
ex Fiby urskog 1/4 (Hans G Svensson); 1
trummande ex V Börje sjö 21/4 (Bo Söderström) och 1 ex mot V Billudden 25/4 (Johan
Södercrantz). Från andra halvåret har endast
två observationer bokförts, nämligen 1 hane
Klovsten, Väddö 11/11 (Bill Douhan) och
1 ex Lindsäng, Älvkarleby 27/11 (Per-Owe
Loock). Denna art har det inte lätt i dagens
skogar, kräftgången tycks fortsätta.
ML
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På samma sätt som tidigare år har en översiktlig analys gjorts av rapporterade fynd under
perioden mars–juli. Detta gav observationer
från sammanlagt 133 revir, fördelade kommunvis enligt följande: Uppsala 30, Norrtälje
25, Östhammar 24, Tierp 16, Enköping 15,
Heby 8, Älvkarleby 7, Knivsta 6 och Håbo
2. Detta stämmer väl med resultatet från
föregående år.
ML

Vitryggig hackspett Dendrocopos
leucotos CR
I rapportområdets del av Dalälven hittades
två häckningar. I det ena boet försågs tre
ungar med ring. Det andra boet låg så till att
ringmärkning inte kunde genomföras, men
föräldrarna sågs mata stora ungar i boet. De
häckande paren utgjordes av kända individer
som antingen är födda i området eller härstammar från tidigare utsättningar. Utöver
dessa två par, hittades en ensam, omärkt hane
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i området.
ML

Gråspett Picus canus

Från första halvåret har arten rapporterats från
totalt 17 lokaler, därav sex i Båtforsområdet.
Även om Båtfors besöks av många skådare
under våren, råder det ändå inga tvivel om
att detta är gråspettens huvudtillhåll i rapportområdet. Antalet registrerade individer
här uppskattas till i storleksordningen elva.
Även om Båtfors sannolikt är det område
som har den tätaste förekomsten, finns det
utsikter att hitta arten i andra skogsområden
i gränstrakterna mot Gästrikland. Enstaka
individer har således rapporterats från ytterligare sex spridda lokaler längst upp i den
nordvästra delen av Uppland. Därutöver har
enstaka fynd gjorts på fem lokaler i andra
delar av rapportområdet, två i Uppsala kommun samt vardera ett i Tierp, Enköping och
Norrtälje. Det mest oväntade fyndet var 1
ex Riddersholm, Rådmansö 5/6 (Christer
Jansson), längst ut mot kusten i Norrtälje
kommun. Gråspett rapporteras inte årligen
från kommunen och när den gör det, är det
normalt från hösten/vintern.
Från andra halvåret har gråspett rapporterats från 27 lokaler. Utöver sju i Båtforsområdet, är flertalet av de övriga spridda
från de centrala delen av rapportområdet
upp till kusttrakterna i norr enligt följande:
Uppsala 6, Tierp 5, Älvkarleby 5 och Heby 3.

I Östhammar finns bara ett fynd och i Norrtälje inget. Likaså saknas det observationer
i Enköping, Håbo och Knivsta kommuner.
Det finns således en viss rörelse av gråspettar
från häckningsområdena i nordväst till andra
delar av rapportområdet efter häckningstid,
men den är inte omfattande.
Sammanfattningsvis en klar uppryckning jämfört med de närmast föregående
åren. Årets resultat är en uppryckning och
förhoppningsvis ett trendbrott jämfört med
de närmast föregående årens nedgång i antal
observationer.
ML

Tornfalk Falco tinnunculus

Efter det att endast sju individer bedömdes ha
gjort övervintringsförsök 2019, observerade
under januari–februari, var årets resultat, 13
ex på 10 lokaler, åter på en mer normal nivå.
Fördelas de på kommuner erhålls följande:
Enköping 5, Uppsala 4, Östhammar 2 och
Norrtälje 2. Ytterligare individer observerade
efter mitten av februari har här betraktats
som nyanlända. Även om 13 övervintrande
individer är på en normal nivå för den senaste tioårsperioden (2011–2020, mv = 10,
variation 5–14) är det en halvering jämfört
med perioden innan (2001–2010, mv = 20,
variation 9–29). Detta kan tyckas märkligt
då vintrarna numera är så mycket mildare
och därmed borde göra det lättare för en
tornfalk att övervintra. Å andra sidan kan
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de istället vara mer utspridda och därmed
svårare att hitta.
Sammantaget har 46 säkra häckningar
rapporterats medan ytterligare 20 par har
bedömts som troligen/möjligen häckande.
Årets antal säkra häckningar är ett mycket
bra resultat, klart över medelvärdet för de
senaste sju åren (= 34), men det verkliga
antalet är med säkerhet avsevärt högre. Den
kommunvisa fördelningen av säkra + troliga
möjliga häckningar var: Uppsala 12+6, Heby
12+0, Enköping 11+2, Östhammar 4+3,
Tierp 3+5, Norrtälje 2+2, Knivsta 2+1 samt
Sala (del av) 0+1.
Från hösten rapporteras magra 3 ex som
väststräckande över Ålands hav.
MT

Aftonfalk Falco vespertinus [26;
87; 187; 11]
Med sju fynd under våren och ytterligare fyra
under hösten, blev årets resultat totalt 11
individer: 1 adult hona mot N Getskärsudden, Gräsö 9/5 (Claes Hansson); 1 hona
Bergby, Vendel 10/5 (Anssi Laurila); 1 hona
Karlslund, Lagga 11/5 (Sylve Gustavsson, Jan
Wärnbäck m fl); 1 hona Fladen, Ledskär 26/5
(Kalle Brinell); 1 honfärgad mot NO Örsten,
Singö 26/5 (Fredrik Bondestam); 1 honfärgad
Hosjön 30/5 (Ulrika Engberg); 1 2K+ hane
Hjälstaviken 30/5 (Martin Fransson); 1 1K
Toftinge, Väddö 5–7/9 (Aron & Viggo Norrby
m fl); 1 1K Stora Gottröra, Gottröra 11/9 (Bill
Douhan); 1 1K Gimo 13/9 (Raul Vicente,
Petter Simonsson, Björn Engelmann) samt
1 1K mot O Svenska Högarna 7/10 (Anders
Eriksson, Bengt Larsson).
Efter fjolårets massuppträdande (= 69
individer) blev 2020 ett mer normalt år, men
ändå med det tredje högsta antalet under
2000-talet. Under perioden 2002–2018 rapporterades i genomsnitt 3,5 aftonfalkar/år
(variation 0–12). Fyndet på Svenska Högarna
i oktober är ovanligt sent (även nationellt sett)
och det hittills senaste i rapportområdet. Det
tidigare senaste är från 14/9 år 2019.
MT
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Stenfalk Falco columbarius NT
Sex vinterfynd av enstaka individer som bedömts ha varit olika gjordes under årets två
första månader: 1 ex Norrsund, Roslags-Bro
5/1 (Magnus Bladlund); 1 ex Kättslinge, Vendel 19/1–11/2 (Kjell Ståhlberg, Sara Svedberg
m fl); 1 ex Övre Föret/Åby, Danmark 2–25/2
(Jan-Eric Rönnqvist, Jonas Olson m fl); 1 ex
Hällby, Uppsala 7/2 (Patrick Fritzson); 1 ex
Kilbyslätten, Alunda 11/2 (Mats Edholm,
Brita Tibell) samt 1 ex Lövstaslätten 28/2
(Sylve Gustavsson, Nils-Olof Jerling m fl).
Den sistnämnda kan antas ha varit en nyanländ nordflyttare då observationer därefter
gjordes relativt frekvent på olika lokaler i
rapportområdet.
Vårflyttningen anses ha pågått fram till
22/5 då den sista observationen i denna månad gjordes. Antalet individdagar under våren
uppgick till 157. Det är fler än någon tidigare
vår under perioden 2005–2019 och högt
över medelvärdet (= 80, variation 46–140).
Från juni–juli rapporteras tre individer som
bedöms som sommarfynd: 1 ex Lövstaslätten
1–7/6 (Baltasar Pinheiro, Jan-Eric Rönnqvist
m fl); 1 ex Salabackar, Uppsala 10/6 (Bengt
Säfström) och 1 ex Norrboda, Gräsö 19/6
(Nicolas Brunicardi).
Höstflyttningen bedöms ha startat med
ett fynd 31/7 och pågick sedan fram till och
med 7/11. Antalet individdagar stannade
vid 95, vilket är ett normalt antal för åren
2005–2019 (mv = 89, variation 59–124).
Summan individer som rapporterats komma
in över Ålands hav under hösten är 22 vilket
är detsamma som medelantalet för höstarna
2003–2019. Året avslutades med årets enda
vinterfynd i december: 1 ex Bergshamraviken,
Länna 31/12 (Joel Granath).
MT

Lärkfalk Falco subbuteo

Årets första lärkfalk noterades vid Hjälstaviken 18/4 (Daniel Andersson, Viktoria
Bazyukina) och den sist, drygt fem månader
senare, vid Rödhäll, Hållnäs 29/9 (Nils-Olof
Jerling), vilket innebär ett normalt uppträdande ur fenologisynpunkt. Antalet rapporter

med avseende på denna art som inkommit
uppgick under året till 1 368, vilket är den
högsta summan under 2000-talet (tidigare
1284). Allt talar för att populationen är stabil,
kanske till och med är i svagt ökande.
MT

Pilgrimsfalk Falco peregrinus NT

Den nuvarande ”domkyrkofalken” (född i
Medelpad 2016, nu 5K hona) genomförde
sin tredje övervintring och sågs sista gången
för säsongen den 13/3. Andra lokaler med
vinterfalkar var Hjälstaviken med omnejd där
ungfågeln från december 2019 fanns kvar in
på det nya året och, nu som 2K, observerades
här från och till 2/1–24/3 (Håkan Markstedt,
Örjan Sjögren m fl), men också på Fjärdhundraslätten där 1 adult sågs 3/1 och 28–29/2
(Ulric Ilvéus, Kalle Källebrink m fl).
Vårflyttningen bedöms denna gång ha pågått 18/3–28/5 (första respektive sista observation) och antalet individdagar, undantaget
observationer av de övervintrande falkarna,
uppgick till 110. Det är nytt rekord (tidigare
89, år 2019) och klart över medelvärdet för
åren 2004–2019 (= 49).
Under sommarmånaderna gjordes 14
observationer spridda på sju lokaler inom rapportområdet, men inget av fynden indikerade
häckning. Pilgrimsfalken fortsätter att öka
nationellt och häckar numera i alla landskap
– utom Uppland. Det bör vara dags nu…
Höstflyttningen inleddes i månadsskiftet

juli/augusti och pågick fram till 1/12 (sista
observationen). Domkyrkofalken var, efter att
ha häckat i Hälsingland, åter på plats redan
14/9 och fanns sedan där fram över årsskiftet.
Antalet individdagar under hösten beräknas
till 210, vilket är snäppet över rekordet från
2017 (= 208) och klart över medelvärdet
för perioden 2004–2019 (= 135). Antalet
individer som sågs komma in över Väddö
efter att ha korsat Ålands hav denna höst var
11. Därutöver sågs arten nästan dagligen på
Svenska Högarna 14/9–16/10. Ett flertal av
dem stannade i ögruppen flera dagar, men
grovt uppskattat bör det ha varit åtminstone
ett 15-tal olika individer som besökte ön efter
att sannolikt ha anlänt hit från Finland.
MT

Varfågel Lanius excubitor

Fynd föreligger från fyra lokaler under häckningstid. En häckning hittades vid Västeräng,
Harg 27/4–9/6 där ett par fick fram minst två
flygga ungar (Mikael Sunnerstrand, Wilhelm
Dietrichson). Häckning får anses som säker
även på ön Turmansören i Björns skärgård, där
en adult sågs komma flygande med sork i näbben från fastlandet ut till ön där den lämnade
bytet i en buske 7/6 (Johan Södercrantz). På
en tredje lokal, hygge S Knypplan (Vendel),
sågs 1 ex tillfälligt 2/7 (Anssi Laurila). Andra fynd under juli–augusti var 1 ex södra
Vendelsjön 20–28/7 (Lars-Erik Larsson m fl)
och 29/8 (Anssi Laurila) samt 1 ex Ledskär
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14–30/8 (Kalle Brinell). Häckning på en ö
utanför kusten var oväntat, men kanske ändå
inte helt unikt. Året innan sågs ett par vid
Fågelsundet 7/7, en dryg kilometer sydväst
om Turmansören, kanske häckade paret på ön
redan då. Det kan också nämnas att på den
tiden det begav sig, (slutet av 1960-talet fram
till början av 1980-talet) då häckningar vid
flera tillfällen hittades i rapportområdet, att
en häckning hittades på Själgrund, Gårdskär
1972. Även denna lokal är belägen strax innanför kusten i norr. Vi får se vad som händer
kommande år.
DA

Sommargylling Oriolus oriolus EN

Ett normalt år, det vill säga några fynd av
sjungande hanar gjorda under våren. Denna
gång fem från perioden 25/5–19/6 enligt
följande: 1 ex Björn 25/5 (Kalle Brinell); 1 ex
Aspnäs, Tämnaren 31/5–2/6 (Anders Eriksson, Magnus Liljefors m fl); 1 ex Görlinge,
Biskopskulla 4/6 (Robert den Tex); 1 ex
Söderboda, Gräsö 8/6 (Ulf Eriksson) och 1
ex Hattsundet, Rådmansö 19/6 (Margareta
Ohné).
DA

Nötkråka Nucifraga caryocatactes

År utan invasionsrörelser, som detta, är det
inte mycket vi ser av denna art. Särskilt inte
under häckningstid, då de håller sig dolda i
häckningsreviren i våra skogar. Då är det i
första hand genom sitt karaktäristiska läte
som nötkråkan avslöjar sin närvaro. Från perioden 1/5–31/7 har arten rapporterats från
41 lokaler, fördelade på kommuner enligt
följande: Östhammar 10, Tierp 9 (en häckning), Uppsala 9, Älvkarleby 4, Norrtälje 4,
Knivsta 3 och Heby 2. Endast två lokaler i
Heby kommun och ingen i Enköping innebär
att arten i första hand finns kvar i skogarna i de
centrala och östra delarna av rapportområdet.
ML

Råka Corvus frugilegus

En nysatsning på inventering av häckande
råka i Uppsala kommun gjordes med början
2016 och har sedan haft som mål att den skall
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upprepas vartannat år. Sålunda inventerades
beståndet 2020 genom i första hand Fredrik
och Eskil Fribergs försorg. Följande sammanfattning av resultatet baseras i hög grad på den
rapport som UOF genom Fredrik skrivit ihop
till Uppsala kommun.
Kolonier hittades som vanligt bara i
Björklinge och Uppsala. Dessa omfattade
totalt 145 aktiva bon, men till följd av en
sannolik omgruppering av en del par under
den senare delen av häckningssäsongen, var
antalet häckande par troligen lägre, cirka 130
par. I Björklinge inräknades 115 aktiva bon
innehållande 120 stora ungar. Från Uppsala
rapporteras följande kolonier och antal aktiva bon: Värmeverket 4, Upplands Motor
2, Mikaelskyrkan 12, Hjalmar Branting 2,
Sivia 7, infart Uppsala Resecentrum 2 samt
Gottsunda 1 (Fredrik & Eskil Friberg).
Trots ett rekordlitet antal häckande par
var häckningsframgången 2020 troligen bättre
än något annat år under det senaste årtiondet.
I Björklinge producerades uppskattningsvis
cirka 140–160 flygga ungar (minst) medan
cirka 10–15 ungar kom på vingarna i Uppsala (samtliga par i de fyra första kolonierna
enlig ovan misslyckades med häckningarna).
Det stora antalet råkor som sågs vid Åkerby
kyrka, nordväst om Uppsala, efter boperioden
var troligen en följd av detta. Här inräknades
360 råkor morgonen den 10/7 och en grov
uppskattning av andelen flygga årsungar gav
170–180 individer (Kenneth Pless). Denna
rapport är anmärkningsvärd, normalt rapporteras bara enstaka ungfåglar utanför Uppsala under sommar och höst. Rimligtvis kom
merparten av dessa årsungar från Björklinge
och mängden tyder dessutom på att antalet
räknade ungar i bona var något underskattad.
Den utdragna häckningssäsongen, kanske
delvis en följd av sent tillkommande par
från Uppsala (?), gjorde att de unga råkorna
lämnade bona under en längre tidsperiod
än normalt, vilket skulle kunna förklara den
eventuella underskattningen av antalet stora
ungar i bona.
Av det ovan redovisade följer att den
häckande populationen i Uppsala kommun
2020 bedöms ha varit cirka 130 par vilket kan

jämföras med 165 bon/par 2018. Resultaten
av motsvarande inventeringar gjorda andra år
under 2000-talet var följande: 694 par 2000,
653 par 2004, 479 par 2006, 370 par 2010
samt 176 bon 2016 och 171 bon 2017 (dåligt
häckningsresultat detta år).
Trots det nu rekordlåga antalet häckande
par, kan vi kanske ändå, tack vare framgången
i Björklinge, se kommande år an med en
viss tillförsikt. Trots att det i år fanns tecken
på privata initiativ att bekämpa råkorna i
Björklinge, alstrades här fler ungar än något
tidigare år under den senaste tioårsperioden.
Beståndet i Uppsala stad befinner sig istället
i fortsatt upplösningstillstånd efter flera år
med spridda småkolonier med misslyckade
häckningar och med fåglar som till synes flyttar runt mellan dessa. Sett till utvecklingen i
Uppsala under senare tid tyder det mesta på
att staden kommer att sakna häckande råkor
inom bara några få år.
Enstaka individer eller smärre sällskap, totalt kanske ett tiotal fåglar, tycks ha övervintrat 2019/20, men också påbörjat övervintring
2020/21. Även om det finns flera rapporter
om en till två individer från Landsbergaslätten
och Gamla Bälingemossar, ses dessa främst
vid Kungsängen och Årike Fyris i Uppsala.
Från vår och höst finns en handfull rapporter
om enstaka individer eller mindre flockar av
flyttande råkor från bland annat Björn, Gräsö
och Väddö, vilket tyder på att ett visst inflöde
av finska råkor över Ålands hav fortfarande
förekommer.
PS

Sidensvans Bombycilla garrulus

Även om sidensvansen inte var fullt lika
vanlig i januari som under slutet av fjolåret,
fanns arten kvar i stort antal med bland annat observationer av flockar innehållande
minst 250 ex rapporterade från fem lokaler.
Störst antal var 674 ex (räknade på foto)
Karin Boyegatan, Uppsala 27/1 (Nils-Olof
Jerling). En annan stor flock var cirka 500 ex
Norrtälje 18/1 (Gabriel Ekman). I början av
februari fanns det fortfarande ansamlingar på
i storleksordningen 250–300 ex, men sedan
minskade sidensvansarna snabbt mot slutet

av månaden.
Ett fynd finns från juni, vilket är mycket
ovanligt: 1 ex Norrboda, Gräsö 28/6 (Åke &
Elisabeth Karlsén). De sista sidensvansarna
för våren brukar försvinna under april, även
om enstaka fåglar kan ses långt in i maj.
Efter tre månader utan sidensvansar dök
de första upp under den sista veckan av september, men endast i små antal. Antalet ökade
efterhand under oktober och mot slutet av
månaden sågs några få flockar innehållande
upp mot 200 ex. Avvikande, och oväntat denna bärfattiga höst, var hela 700 ex i Flogsta,
Uppsala 31/10 (Zackarias Svensson). I början
av november sågs fortfarande enstaka flockar
innehållande 150–180 individer, men därefter
minskade antalet och mot slutet av månaden
rapporterades endast mindre flockar. Sidensvansen var fortsatt sparsamt uppträdande
under december och de fyra största flockarna
omfattade cirka 100–125 ex.
ML

Pungmes Remiz pendulinus [0; 38;
46; 3] CR
Fynd finns från tre lokaler. Det började med
en bobyggande hane vid Saltängen, Vassunda
(boplatsen dock på andra sidan rapportområdesgränsen, i Sigtuna kommun) 21–23/5
(Eskil Friberg m fl), men det blev, av rapporteringen att döma, inte mer än så. Nästa
bobyggande hane, även den av allt att döma
ensam, hittades vid södra Vendelsjön 28/5 där
den sedan observerades fram till och med 7/6
(Annika Rasten m fl). Avslutningsvis sågs en
hane tillfälligt vid Södersundet, Rådmansö
8/6 (Bill Douhan). Man kan undra hur stort
mörkertalet är av denna allt annat än lätthittade art!
DA

Skäggmes Panurus biarmicus

På samma sätt som i december året innan
rapporteras arten regelbundet endast från
Hjälstaviken under årets två första månader,
som flest 7 ex 25/1 (Bosse Danielsson m fl).
Det enda fyndet därutöver var minst 1 ex Vårhäll, Tämnaren 14/2 (David Hammarberg).
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Pungmes (Remiz pendulinus) 28 maj 2020 FOTO: ANNIKA RASTÉN
Under häckningstid (april–augusti) noterades
arten på 20 lokaler varav 18 kan anses som
troliga/möjliga/tänkbara för häckning. Det är
fler jämfört med de närmast föregående åren
(15 år 2017, 9 år 2018 och 7 år 2019). Säkerställd häckning har dock bara rapporterats
från Hjälstaviken.
Från efteråret (1/9–31/12) finns rapporter från totalt 22 lokaler, därav tre från
rena kustlokaler i samband med ”högflygning” i oktober. Stora antal (≥ 30) noterades
regelbundet vid Hjälstaviken där som flest
cirka 80 ex sågs 14/12 (Thomas Johansson).
Den enda lokalen därutöver med ett stort
antal var cirka 65 ex södra Vendelsjön 20/9
(Kenneth & Thomas Pless). Flest skäggmesar
rapporteras från slutet av september. Därefter
avtog antalet efter hand och från december
finns iakttagelser bara från tre lokaler, utöver
Hjälstaviken.
DA

Trädlärka Lullula arborea

Av rapporteringen att döma fortsätter trädlärkan att öka i Uppland. Från perioden
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15/3–31/7 har sjungande hane/hanar (eller
högre häckningskriterie) rapporterats från
232 lokaler i rapportområdet. Det är en rejäl
uppryckning från 145 lokaler 2019 och 89 lokaler 2017. Eftersom en lokal kan hysa fler än
ett revir, uppgick det totala antalet revir till i
storleksordningen 252. Endast tre häckningar
har konstaterats, samtliga i Uppsala kommun.
Antalet revir fördelas på kommuner enligt
följande (antal lokaler inom parentes): Uppsala 111 (99), Norrtälje 40 (38), Enköping 26
(26), Knivsta 25 (23), Tierp 17 (14), Östhammar 13 (13), Älvkarleby 12 (11), Heby 5 (5),
Sala (del av) 2 (2) samt Håbo 1 (1). Den stora
uppgången i antal revir har i första hand skett
i Uppsala kommun där antalet rapporterade
mer än fördubblats jämfört med året innan
(= 40), men reviren har ökat även i Norrtälje
(= 21) och Älvkarleby (= 4). Även om arten
har ökat kraftigt under senare år, finns det
stora områden i rapportområdet som saknar
rapporterad förekomst. Avslutningsvis kan
nämnas att årets första trädlärka observerades
vid Harbonäs, Tämnaren 6/3 (Anders Eriksson) och den sista vid Mumsarby, Dannemora

Hussvala Delichon urbicum VU

4/11 (Annika Rastén).
ML

Sånglärka Alauda arvensis

Tre vinterfynd föreligger från årets början: 1
ex förbiflygande Arvidsbo, Tierp 1/1 (Sven
Jägbrant); 1 ex Hormesta, Biskopskulla 11/1
(Liese Hanisch) och 1 ex mot N Fjärdhundraslätten 16/1 (Martin Tjernberg). Vårflyttningen började en månad senare med 1 ex
Rydaslätten 14/2 (Nils-Olof Jerling). Inga
stora antal (≥ 500) har rapporterats detta år.
ML

Berglärka Eremophila alpestris VU

Berglärka har rapporterats årligen sedan 2010
(0 år 2009), men det var nära ögat denna
gång. Endast ett fynd föreligger, nämligen 2
ex Gryta kyrka 24/3 (Stephen Clegg). Fynddatumet stämmer väl in i bilden från tidigare.
ML

Backsvala Riparia riparia

Backsvala var riksinventeringsart 2020 och
resultatet för rapportområdet presenterades
i Fåglar i Uppland nr 1 år 2021.
ML

Ladusvala Hirundo rustica

Första ladusvalan för året var 1 ex Hjälstaviken 8/4 (Lars Sund), men den följdes redan
dagen därpå av en vid Ledskär. Därefter
rapporteras arten nära nog dagligen. Stora
ansamlingar (≥ 500) har bokförts kring mitten av maj, men också från slutet av augusti
fram till mitten av september. Den i särklass
största var de minst 8 000 (kanske 15 000!)
som gick in för övernattning i vassen vid Vretaudd/Dalbyviken 25/8 (Johan Södercrantz,
Per Alström). Detta är den största ansamling
som, enligt Artportalen, har registrerats i
rapportområdet.
Sist ut var 1 ex vid Ledskär så sent som
13/11 (Martin Amcoff). Så vitt vi vet, finns
det bara en senare observation i rapportområdet, nämligen 1 ex Norrboda, Gräsö
23/11–4/12 år 2006.

Årets största ansamling var cirka 250 ex Dalbyviken 15/5 (August Thomasson, Fredrik
Sundberg). Antalet bebodda bon vid Stabby
gård, Uppsala-Näs var detta år 15 (Martin
Tjernberg), att jämföra med 32, 11, 19, 16 respektive 18 åren 2015–2019. Det är önskvärt
om fler kan rapportera häckningsförekomster,
särskilt sådana som är lite större!
ML

Gransångare, underarten tristis Phylloscopus collybita tristis
Året startade med två vårfynd, varav 1 ex
vid Hjälstaviken så tidigt som 16/3–10/4
(Anders Löfgren, Martin Fransson m fl) följt
av 1 ex under mer normal tid, nämligen
Svenska Högarna 10–13/5 (Anders Eriksson
m fl). Från hösten finns fynd av totalt kanske
ett tiotal individer väl samlade i tiden till
29/9–12/10 enligt följande: 1 ex Måssten,
Singö 29/9 (Tomas Pärt, Åke Berg); på Björn
1 ex ringmärkt 1/10 (Ulrik Lötberg m fl), 1
ex 2/10 (Ulrik Lötberg) och 1 ex 11/10 (Kalle
Brinell, August Thomasson); 1 ex Snatralöt,
Ledskär 5/10 (Kalle Brinell); på Svenska Högarna summa 6 ex 6–11/10 (Anders Eriksson,
Bengt Larsson m fl) samt 1 ex Mumsarby,
Dannemora 12/10 (Annika Rastén).
Sånär som vårvinterfyndet vid Hjälstaviken var fyndbilden detta år helt normal.
AE

Brunsångare Phylloscopus fuscatus
[0; 4; 17; 3]
Observerades såväl den sista dagen i september som i oktober: 1 ex Norrsten, Singö 30/9
(Fredrik & Henrik Bondestam) och 2 ex, varav
en försågs med ring, Björn 31/10 (Joakim &
Elisabeth Djerf, Ulrik Lötberg m fl). Fynd
nummer 21–23 i rapportområdet.
AE

ML
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Videsångare Phylloscopus schwartzi
[0; 6; 11; 1]
Efter två år utan fynd gjordes ett denna
höst, nämligen 1 ex ringmärktes Örskär
2/10 (Magnus Rignell, Martin Irestedt m fl).
Andra fyndet för Örskär och det 16:e för
rapportområdet.
AE

Kungsfågelsångare Phylloscopus
proregulus [1; 140; 120; 6]
Sex fynd även denna höst väl samlade i tiden
till 3–9/10: 1 ex Västerkubben, Örskärssundet
3/10 (Claes Hansson); på Svenska Högarna
1 ex ringmärkt 3/10 (Anders Eriksson, Bengt
Larsson m fl), 1 ex 4/10 (Anders Eriksson,
Bengt Larsson) och 1 ex 9/10 (Anders Eriksson); 1 ex Rullsand, Älvkarleby 6–8/10 (Johan
Södercrantz, Björn Lundgren) samt 1 ex
Örskär 7/10 (Petter Haldén, Jan Rosenfeld).
Sex fynd är något över medelvärdet för de
senaste åren.
AE

Tajgasångare Phylloscopus inornatus
Från perioden 11/9–13/10 rapporteras totalt
145 ex, vilket är 31 fler än det tidigare högsta
antalet (2017). Tajgasångare noterades på 23
lokaler, varav sju med fler än någon enstaka
70
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individ: Björn 41, Örskär 29, Billudden 21,
Svenska Högarna 13, Understen 12, Måssten
8 samt Ledskär 4. Antalet observationer utanför de klassiska lokalerna ökar för varje år
och man kan anta att en anledning till detta är
att allt fler har fått upp ögonen (eller snarare
öronen) för arten. Artens flyttningsmönster
håller helt klart på att förändras för en del av
populationen och i ett försök att följa utvecklingen görs det numera riktade fångstinsatser
på ett flertal platser i landet, i Uppland på
Björn och vid Ledskär. Syftet är, förutom att
försöka få återfynd längs sträckvägarna, att
ta reda på åldersfördelningen bland fångade
individer. En ökande andel adulta fåglar skulle
kunna tyda på att en regelbunden flyttningsled håller på att utvecklas och att det inte bara
rör sig om ett ”raritetsuppträdande”.
AE

Lundsångare Phylloscopus trochiloides NT
Endast sex fynd detta år: 2 sjungande hanar
Örskär 30/5–3/6 (Mikael Malmaeus m fl); på
Svenska Högarna 1 sjungande hane 2/6 (Bill
Douhan) och 1 ex 3/6 (Michael Tydén); 1
sjungande hane Ångsjön, Lena 27/6 (Esbjörn
Olofsson) samt 1 varnande hane Tranvikholmen, Singö 5/7 (Tomas Pärt).
Årets resultat är ett av de sämre under
2000-talet. Trots detta kunde en trolig häckning konstateras (Singö). Antalet lundsångare

som noteras i rapportområdet varierar kraftigt
mellan åren och hänger intimt samman med
väderförhållandena i slutet av maj. År med
högtrycksbetonat väder med värme och svaga
vindar från ostsektorn vid denna tid ger ofta
många lundsångare.
AE

Trastsångare Acrocephalus arundinaceus NT

AE

Efter några år med vikande antal kan vi åter

Årets första kärrsångare hördes sjunga vid
södra Vendelsjön 21/5 (Erik Roos), vilket
är ett ganska normalt förstadatum. Innan
månaden var till ända hade det fyllt på rejält
runt om i rapportområdet och det fortsatte
att anlände nya långt in i juni. En genomgång
av årets rapporter ger totalt 238 sjungande
hanar, vilket är betydligt fler än fjolårets
182 som då var en uppryckning från de 118
som registrerades 2018. Att årets antal är ett
mycket bra resultat indikeras av att det högsta
antalet åren 2004–2012 var 148. Fördelar vi
året sjungande hanar på kommuner får vi följande (antalet föregående år inom parentes):
Uppsala 70 (48), Tierp 49 (38), Norrtälje 43

2007

Kärrsångare Acrocephalus palustris

1992

Totalt 28 sjungande hanar har rapporterats
från 20 lokaler. Flest, fyra, hördes i Sörsjön
24/5 (Ulrik Lötberg, Jan Wärnbäck) och här
ringmärktes en årsunge 13/8 (Lars Gustavsson). Det senare indikerar häckning på lokalen, men eftersom arten flyttar tidigt, kan det
inte uteslutas att det var en ungfågel född på
annan plats.
Årets resultat är marginellt över genomsnittet för senare år vad gäller såväl antal
individer som lokaler. Det är dock en bra bit
upp till de nivåer som var rådande i början av
2000-talet (cirka 40 sjungande, maximalt 62
år 2003). Medeltalet för den senaste tolvårsperioden är 25 (variation 19–36), vilket gör
2020 till ett ganska normalt år.

summera ett mycket bra år med 44 sjungande hanar. Endast 2014 var bättre med 53
sjungande. Fördelar vi årets på kommuner får
vi följande: Tierp 13, Norrtälje 13, Uppsala
12, Enköping 3 och Östhammar 3. Vid såväl
Sörsjön som Uppsala reningsverk och Ekebydammen noterades två fåglar tillsammans
under omständigheter som tyder på häckning.
Även om ingen sådan kunde säkerställas, råder
det rimligtvis inga tvivel om att arten bör
anses som tillhörande den uppländska häckfågelfaunan. Anmärkningsvärt är att ingen
sjungande hördes kring Dannemora/Film,
ett klassiskt område för arten. Likaså hördes
ovanligt få i Enköpings kommun.

AE

Busksångare Acrocephalus dumetorum NT
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Busksångare (Acrocephalus dumetorum) 20 juni 2020 FOTO: ANNIKA RASTÉN

(30), Enköping 40 (28), Östhammar 21 (18),
Knivsta 8 (3), Heby 4 (13), Älvkarleby 2 (1)
och Håbo 1 (3).
BD

Gräshoppsångare Locustella naevia

Årets två första sjungande hördes vid Norrbystranden, Vendelsjön 3/5 (Anssi Laurila).
Därefter rapporterades arten varje natt fram
till och med 7/7, den sista för året hördes på
Lövstaslätten 18/8 (Nils-Olof Jerling). En
summering av alla sjungande ger totalt 633
revirhävdande vilket är avsevärt många fler
än fjolårets 460, likaså fler än de två åren
dessförinnan (431 respektive 363). Fynden är
spridda över hela rapportområdet, även om
det finns såväl områden med få rapporterade
som områden med många hörda. Till den senare kategorin kan vi, som vanligt, räkna bland
annat Vendelsjön, Hjälstaviken, Lårstaviken,
Gamla Bälingemossar och Svanbyängarna
(Tierp). Den kommunvisa fördelningen var
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som följer (antalet året innan inom parentes): Uppsala 191 (106), Tierp 172 (109),
Enköping 140 (133), Knivsta 31 (26), Norrtälje 31 (24), Östhammar 22 (12), Heby 20
(29), Älvkarleby 16 (10) och Håbo 10 (11).
Huruvida den stora uppgången i antalet rapporterade i Uppsala respektive Tierp beror på
en verklig ökning eller om det beror på ett
ökat nattlyssnande är oklart.
BD

Flodsångare Locustella fluviatilis
NT
Efter två klena år (24 respektive 29) kunde
vi glädja oss åt en liten ökning till årets totalt
32 sjungande hanar, men det är lång kvar till
toppåren 2012–2014 då vi hade kring hundratalet revirhävdande (93, 120 respektive 98).
AE

140
120
100
80
60
40
20

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

0

Flodsångare - antal sjungande hanar i Upplands rapportområde 1990-2020

Vassångare Locustella luscinioides
VU
Den första sjungande hanen för året hördes
i Hjälstaviken 24/4 (Pekka Westin m fl), där
arten sedan hördes regelbundet fram till
10/8. Antalet sjungande ökade efterhand och
totalt bedöms det ha varit 10 ex, vilket åter
är rekord för lokalen. Samtidigt som antalet
i Hjälstaviken ökade, noterades sjungande
på allt fler lokaler. När säsongen var till ända
hade totalt 25 sjungande hanar hörts på 20
lokaler. Två av dessa lokaler hade fler än en
enstaka sjungande: 3 hanar södra Vendelsjön
29/4–25/7 (Jean-Paul Lösing m fl) och 4 hanar Lårstaviken 3/5–17/6 (Tony Henricsson,
Pekka Westin m fl).
Sammantaget 35 sjungande hanar på 21
lokaler är en ordentlig putsning av rekordet
från 2019 (24 respektive 14). Enstaka individer sågs vid en dryg handfull tillfällen vid
Hjälstaviken under september, senast 30/9,
och det känns rimligt att tro att vassångare
numera häckar årligen på lokalen, även om
detta inte har kunnat bekräftas med säkerhet.
AE

Svarthätta Sylvia atricapilla

Två vinterfynd föreligger från årets början:
1 hona fanns kvar från december 2019 vid
Bergsbrunna där den nu sågs 3/1–4/3 (Björn
& Lis-Marie Lundgren) samt 1 ex Libbarbo,
Vendel 11/1 (Bernt Thorsell). Vårens första

hördes vid Vårdsätra, Uppsala 21/4 (David
van der Spoel) och sedan rapporteras arten
dagligen från allt fler lokaler. Året fullbordades med ett fynd även i december; 1 hona
Storvreta 22–31/12 (Patrick Fritzson, Martin
Amcoff).
AE

Höksångare Sylvia nisoria VU

På den, vad vi känner till, enda pålitliga lokalen för arten, Vidinge i Rådmansö skärgård,
observerades 1 par 3–13/6 (Anders Eriksson,
Magnus Liljefors, Michael Tydén m fl). Vi har
inga rapporter härifrån, vare sig positiva eller
negativa, från sommaren och det är således
oklart om det blev någon häckning här eller
inte detta år. I övrigt har inga fynd av arten
rapporterats från andra lokaler, vilket tyvärr
innebär ett bottenrekord. Även om flera
tidigare lokaler för arten har försämrats ur
höksångarperspektiv (igenväxning), kan man
dock anta att det finns höksångare på andra
lokaler, inte minst i inner- och mellanskärgården. Inför kommande somrar vill vi därför
uppmana till eftersök av arten på bland annat
tidigare kända tillhåll för arten som Rödlöga,
Rödlöga Storskär, Ytterskär (= Väddö skjutfält) och skärgården vid Söderarm. Det är för
övrigt inte uteslutet att det även kan finnas
ett och annat revir innanför kusten, det vill
säga på fastlandet.
AE
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Brandkronad kungsfågel Regulus
ignicapilla [0; 2; 42; 4]

milda vintrarna fortsätter.

Från våren föreligger två iakttagelser i månadsskiftet april–maj: 1 hona Svenska Högarna 30/4 (Anders Eriksson, Magnus Liljefors)
och 1 sjungande hane Sör-Klyxen, Billudden
8/5 (Johan Södercrantz). Därefter följde ett
fynd mitt i sommaren, nämligen 1 sjungande
hane Norbylund, Uppsala 24/6–15/7 (David
van der Spoel m fl). Året avslutade med att
1 hane ringmärktes på Svenska Högarna 26–
28/9 (Bill Douhan, Malgorzata Surminska).
Efter hela elva fynd 2017 var det troligen
många som trodde på ett fortsatt uppsving
under därpå följande år, men så har det inte
blivit. Blygsamma fyra fynd 2018 följdes av
fem året därpå och nu således åter ”bara” fyra.
I landet som helhet är arten tveklöst på kraftig
frammarsch och det är rimligt att anta att de
tre senaste årens något låga antal är undantag.

Rosenstare Pastor roseus [0; 3; 5; 2]

DA

AE

Stare Sturnus vulgaris VU

Stare blir en allt vanligare syn under vintern.
Under början av året (1/1–15/2) rapporterades arten från några tiotal lokaler, flertalet
kring och norr om Uppsala. Särskilt många
(≥ 50) sågs regelbundet vid Kungsängen/
Övre Föret under hela perioden, som flest
cirka 80 ex 15/1 (Susanne Malm m fl), men
också cirka 70 ex Salsta golfbana, Lena 25/1
(Mats Wilhelm).
I samband med övernattning i vass noterades stora antal vid Över Föret under
högsommaren, som flest minst 10 800 ex
(mycket stor andel ungfåglar: ”cirka 90 %”)
20/7 (August Thomasson). Den höga andelen årsungar indikerar att staren haft en god
häckningssäsong. Senast det rapporterades
ansamlingar av denna storlek (≥ 5 000) var
2016.
Stare observerades på ett 15-tal lokaler
under december och med riktigt stora antal
(≥ 50) på två av dem: Vendelsjön 1–19/12,
som flest 98 ex 19/12 (Anssi Laurila) och vid
Svarvarbo, Skuttunge 110 ex 25/12 (Thomas
Pless). Det skall bli intressant att se vad som
händer med arten som övervintrare om de

84

FÅGLAR I UPPLAND 2 2021

En adult rosenstare, troligen hane, rastade på
Örskär 7/6 (Peter Schmidt, Jan Wärnbäck,
Torbjörn Fagerström). En 1K sågs på Singö 11
och 13/9 (Tomas Pärt, Fredrik Bondestam).
Fågeln sågs först vid Måssten och kunde
sedan hittas insträckande vid Örsten, Singö.
En observation i området två dagar senare har
bedömts som samma fågel.
ML

Ringtrast Turdus torquatus

Från våren finns observationer rapporterade
från perioden 11/4–24/5, kulmen inföll i
månadsskiftet, och sammantaget bedöms 47
olika fåglar varit inblandade. Det är ett något
lägre antal än genomsnittet för de senaste
vårarna. Antalet fynd under hösten var som
vanligt få, denna gång två sena iakttagelser:
1 ex Hågadalen 30/10 (Johan Södercrantz)
och 2 1K Funbosjön 3/11 (Håkan Lagerqvist,
Sonja Jansson).
ML

Björktrast Turdus pilaris NT

De riktigt stora ansamlingarna från december
året innan (som mest 5 000) fanns inte kvar
in i januari, men flockar innehållande 1 000–1
500 noterades vid fem tillfällen i och kring
Uppsala 6–18/1, som flest cirka 1 500 ex Bärbyhage 12/1 (Pekka Westin) och lika många
Kungsängen 18/1 (August Thomasson).
Höstens uppträdande var, i brist på bär,
inte alls lika omfattande som 2019. Endast
två observationer av större antal (≥ 1 000)
har rapporterats: cirka 1 500 ex förbiflygande
Kronåsen, Uppsala 15/10 och cirka 1 200 ex
rastande Övre Föret 6/12 (August Thomasson).
ML

Rödvingetrast Turdus iliacus NT

På samma sätt som för björktrast minskade
antalet kvardröjande rödvingetrastar efter
nyår. Sammantaget har drygt ett 50-tal individer rapporterats från januari och februari,

flertalet från Uppsalaområdet. Av dessa har
knappt ett tiotal noterats under februari. Antalet rödvingetrastar i december var i motsats
till året innan av mer normal omfattning,
denna gång bara ett fynd: 1 ex Uppsala 14/12
(Jörgen Sjöström).
ML

Taltrast Turdus philomelos

Vinterfynd av taltrast rapporteras inte årligen,
men från 2020 finns ett fynd: 1 ex Björn 28/1
(Martin Amcoff).
ML

Dubbeltrast Turdus viscivorus

Vinterfynd rapporteras årligen, men normalt
bara en handfull. I likhet med björk- och
rödvingetrast var dubbeltrasten denna bärrika
vinter (2019/20) dock betydligt talrikare än
normalt. Från årets två första månader har
sammantaget knappt ett hundratal individer
rapporterats från många lokaler spridda över
hela rapportområdet (från 2019 finns sex fynd
under motsvarande period). Antalet rapporter
minskade stadigt under perioden för att mot
slutet av februari åter öka som en följd av att
nytillkomna anlände från söder denna tidiga
vår. På samma sätt som föregående vår hölls
en regelbunden, dock inte daglig, bevakning
av sträcket vid kusten i norr, denna gång vid
Billudden, och från slutet av mars till början
av maj registrerades totalt cirka 3 300 väst-

sträckande dubbeltrastar. Den stora dagen
var 20/4 då hela 923 ex inräknades (Johan
Södercrantz, Kalle Brinell). Avslutningsvis
kan nämnas att det finns två fynd bokförda
under december.
ML

Grå flugsnappare Muscicapa striata

Vårens första var 1 ex Hyvlingeåsen, Torstuna
6/5 (Stefan Karlsson m fl). Vårflyttningen
kulminerade av allt att döma kring den 24 maj
med stora antal (≥ 100) rastande rapporterade
från tre kustlokaler denna dag: cirka 150 ex
Måssten, Singö (Tomas Pärt); cirka 150 ex
Örskär (Martin Irestedt) och cirka 100 ex
Björn (Anssi Laurila m fl).
ML

Blåhake Luscinia svecica

Från våren finns observationer rapporterade
från perioden 10–27/5. Flertalet fynd är
som vanligt från kusten och då företrädesvis
på Svenska Högarna, Örskär och Björn. På
Svenska Högarna noterades totalt drygt 30
ex 10–16/5 (Anders Eriksson m fl), men
även cirka 10 ex 22/5 (Magnus Corell m fl).
Från Örskär rapporteras cirka 25 ex 10–24/5
(Martin Irestedt m fl). Enstaka individer sågs
på ytterligare sju lokaler längs kusten, men
även på nio i inlandet (fem i Uppsala kommun och fyra i Enköping).
Från hösten finns fynd perioden 11/8–
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Blåhake - antal rapporterade individer hösten 2020
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Mindre flugsnappare (Ficedula parva) FOTO: JAN RYDING

12/10. Kulmen tycks ha nåtts under den första tiodagarsperioden i september (se figur),
vilket är att anse som normalt. Totalsumman
för perioden var 523 individer (dubbelrapporteringar förekommer). Därutöver fanns
en långstannande individ med defekt näbb på
Lövstaslätten 17/10–4/11 (Nils-Olof Jerling
m fl). Sannolikt var det handikappet som
gjorde att den dröjt sig kvar och frågan är om
den någonsin lämnade platsen. Fyndet är det
senaste som finns från rapportområdet och
därmed slås det tidigare 40 år gamla rekordet
(1 ex Svenska Högarna 20/10 år 1980).
ML

Näktergal Luscinia luscinia

Hur vanlig är näktergalen numera i rapportområdet? I ett försök att lämna en grov
lägesrapport listar vi här antalet rapporterade
sjungande hanar fördelade på kommuner
enligt följande (ingen hänsyn har tagits till
dubbelrapporteringar): Enköping 419, Håbo
66, Knivsta 79, Norrtälje 142, Östhammar
33, Tierp 116, Älvkarleby 5, Heby 9, Sala (del
av) 1 och Uppsala 756. Det ger sammanlagt
1 626 revirhävdande i rapportområdet under
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perioden 20/5–10/6. En regelrätt inventering
skulle rimligtvis resultera i betydligt fler individer, inte minst i kommunerna vid kusten.
ML

Tajgablåstjärt Tarsiger cyanurus
[0; 2; 16; 9] EN
I takt med att arten under senare år blivit allt
mer frekvent som häckfågel i såväl Finland
som norra Sverige, registreras allt fler fynd
i Uppland under sträcktid. Före 2020 har
totalt 18 individer observerats i Uppland,
men i år ytterligare hela nio i rapportområdet.
Flertalet, såväl tidigare som i år, har påträffats på Svenska Högarna i samband med
ringmärkning. Året började med ett vårfynd
(det 3:e här och i Uppland) här 30/4 (Magnus Liljefors) och den sågs i fält. Från hösten
föreligger hela åtta fynd, varav sju från just
Svenska Högarna där 6 1K+ försågs med ring
26/9–11/10 (Bill Douhan m fl). Därtill sågs
1 honfärgad såväl här (Bengt Larsson) som
på Örskär 4/10 (Petter Haldén, Mats Waern).
ML

Forsärla (Motacilla cinerea) FOTO: JAN RYDING

Halsbandsflugsnappare Ficedula
albicollis [1; 18; 70; 1]

Observationer finns från perioden 8/5–10/10.
Ingen säkerställd häckning har rapporterats,
men fynd som indikerar sådan (varnande
fågel etcetera) har noterats på fem lokaler.
Därutöver har sjungande hane registrerats
i ”lämplig biotop” på ytterligare ett 20-tal
lokaler. Det får anses som ett relativt normalt
uppträdande. Höstfynd föreligger i normal utsträckning, i första hand från öar längs kusten.

Thomasson m fl). Mycket talar för att den
hade varit här hela vintern. Arten sågs sedan
här hela våren och sommaren med som flest
två hanar. Även om ingen säker häckning
registrerades, är det sannolikt att åtminstone
någon häckning genomfördes här (fåglar sågs
hela hösten). Två säkerställda häckningar har
rapporterats på andra lokaler. En vid Örbyhus, Vendel där bland annat 4 nyligen flygga
årsungar sågs 2/6 (Anssi Laurila m fl) och en
i Rimbo där 1 hane fanns på plats 15/4 – 4/8,
men även 1 hona och 1 1K 4/8 (Malgorzata
Surminska, Roland Sjölander m fl). Möjligen
kan det ha varit en häckning även vid Norrhenninge, Ununge där 1 par sågs 3/5 (Stefan
Rygfelt). Årets sista fynd i rapportområdet
var 1 2K+ hane på Örskär 15/11 (Martin
Irestedt).

ML

ML

Noterades även detta år (årligen sedan 2006),
men bara med ett fynd: 1 hane Svartlöga,
Blidö 2/5 (Andreas Viberg). Typiskt datum
och, som vanligt, på en ö vid kusten.
ML

Mindre flugsnappare Ficedula parva

Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros NT
Efter ett uppehåll på två månader sågs åter
svart rödstjärt, 1 2K hane, vid Boländerna,
Uppsala 10/1–16/3 (Jean-Paul Lösing, August

Stenskvätta Oenanthe oenanthe

En mycket sen observation föreligger, nämligen 1 hane Rydaslätten 18/11 (Martin
Tjernberg). Det sena datumet indikerar att
det möjligen kan ha varit en ”grönländsk stenskvätta” (O.o. leucorhoa). Från tidigare finns
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bara ett senare fynd; 1 ex Björk, Västeråker
22–23/11 2015.
ML

Strömstare Cinclus cinclus

Från häckningstid finns en häckning och enstaka fynd rapporterade från två lokaler. En
lyckad häckning registrerades i Tåboån, Tobo
(gnm Bo Åkerlund) och vardera ett fynd finns
från Forsmark respektive Harg vilka även de
kan indikera häckning på respektive lokal.
BD

Järnsparv Prunella modularis

Vinterfynd finns från fyra lokaler i januari;
1 ex Skinnarbo, Vendel 6/1 (Bosse Danielsson m fl); 1 ex Smultrongärde, Vendel 12/1
(Thomas & Kenneth Pless); 2 ex Björn 28/1
(Martin Amcoff) och 1 ex Gillöga-Storskär,
Blidö 30/1 (Ulrik Lötberg, Claes Kyrk). Det
kan tyckas lite märkligt att vinterfynden av
denna art inte har ökat när såväl gärdsmyg
som rödhake har ökat så kraftigt som de har
gjort.
ML

Gulärla Motacilla flava

Extremt sen var den gulärla som sågs vid
Hjälstaviken 27/11 (Pekka Westin). Enligt
observatören lockade den som en M. f. flava/
thunbergi. Nästan en månad senare än det
tidigare senaste fyndet; 1 ex Svenska Högarna
29/10 1987 på Svenska Högarna.
ML

Forsärla Motacilla cinerea

Arten är numera en väl etablerad häckfågel
i rapportområdet som säkerligen häckar
med betydligt fler par än vad rapporteringen
visar. Vinterfynd finns såväl från början
som av slutet av året enligt följande: 2 ex
avloppsreningsverket, Uppsala (kvar sedan
året innan) 1/1–29/2 (många rapportörer);
1 ex värmeverket, Enköping 14/2 (Inger
Strid-Andersson); 1 ex avloppsreningsverket,
Uppsala 2–31/12 (många observatörer); 1
ex Ulva kvarn 12–18/12 (flera observatörer)
samt 1 ex Lövstabruk, Österlövsta 23/12
(Martin Molin). Kanske har vi snart arten som
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årlig övervintrare i rapportområdet.
ML

Sädesärla Motacilla alba

I motsats till forsärla är vinterfynd av sädesärla långt från årliga, men från detta år finns
ett av 1 ex som påbörjade övervintring vid
ån i Norrtälje där den sågs 3–17/12 (Mikael
Johansson m fl). Den fanns sedan kvar över
årsskiftet.
ML

Engelsk sädesärla Motacilla alba
yarrellii
Ett fynd (närmast föregående fynd är från
2017); 1 ad hane Ledskär 2–5/4 (Kalle Brinell m fl).
ML

Större piplärka Anthus richardi [1;
39; 55; 2]
Tre fynd föreligger från september; 1 ex
Högby, Lagga 9/9 (Jan Wärnbäck m fl); 1 ex
Hubby Hammarby, Lagga 12–14/9 (Nils-Olof
Jerling m fl) och 1 ex mot S Rönnskärs udde
26/9 (Mattias Larsson, Jocke Söderhäll).
Arten har nu rapporterats årligen i rapportområdet sedan 2012. Alla fynd är från hösten
och gjorda under perioden 9/9–18/10.
ML

Sibirisk piplärka Anthus hodgsoni
[0; 1; 18; 1]
En individ rastade på Stora Bredskär, Ut-Fredel, Blidö 27/9 och var kvar på samma plats
29/9 (Anders Eriksson, Petter Simonsson,
Magnus Liljefors m fl). Det är det 16:e fyndet
i rapportområdet (20:e i landskapet). Fyndet
faller väl inom tidsramen för tidigare observationer i rapportområdet (21/9–12/10).
ML

Rödstrupig piplärka Anthus cervinus
VU
Från våren har sammanlagt minst 15 ex rap-
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porterats under perioden 4–25/5, vilket är
något fler jämfört med de närmast föregående
åren. Årets första, 1 ex Dorkarby, Tierp 4/5
(Johan Södercrantz, Sara Svedberg), är med
en dags marginal det tidigast som är känt
från rapportområdet. Hösten resulterade som
brukligt i betydligt fler fynd, totalt 58 av i de
flesta fall enstaka fåglar, rapporterade från
perioden 20/8–30/9. Vid Hjälstaviken noterades arten var och varannan dag 5–30/9, bland
annat 2 ex 5/9 (Joakim Djerf m fl). Även från
oktober finns en iakttagelse, 1 ex Hjälstaviken
15/10 (Fredrik von Euler, Roger Månsson).
Detta är det näst senaste fyndet som är känt
från rapportområdet (rekordet 23/10). Sammanfattningsvis ett något sämre resultat i
jämförelse med närmast föregående höstar.
ML

Skärpiplärka Anthus petrosus

Enstaka vinterfynd rapporteras nästan årligen
och från 2020 finns ett från årets början;
1 ex Sennebyhaken, Väddö 5/1–21/2 (Bo
Granberg m fl). Vårens första anlände i
månadsskiftet mars–april och arten rapporterades sedan från en mängd lokaler spridda
längs hela kusten. Därtill gjordes som vanligt
några få iakttagelser i inlandet; 1 ex mot NV
Övre Föret 8/4 (August Thomasson); 1 ex
Hjälstaviken 9/4 (Ragnar Hall m fl); 1 ex
Dumdalsslätten, Fittja 8/9 (Pekka Westin); 1
ex Hjälstaviken 13–14/9 (Ragnar Hall, Pekka
Westin m fl) och 1 ex södra Vendelsjön 26/9
(Anssi Laurila). Sammantaget en helt normal
fyndbild.
ML

Bergfink Fringilla montifringilla

I motsats till tidigare år finns det bara en
rapport om ett större antal på sträck (≥ 1
000) från våren, nämligen cirka 4 550 ex
mot N Tranvikholmen, Singö 20/4 (Tomas
Pärt). Än mer intressant var en säkerställd
häckning registrerad på Örskär där 5 nyligen
flygga ungar sågs 15/6 (Urban Lennartsson).
Detta är bara det andra häckningsfyndet inom
rapportområdet efter millenniumskiftet. Det
första var även det på Örskär, år 2014, där
en hane sågs bära föda åt ungar. Även om det
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givetvis förekommer fler häckningar än de
som rapporteras, är arten numera en mycket
ovanlig häckfågel i Uppland.
ML

Stenknäck Coccothraustes coccothraustes
Stora flockar är ovanliga i rapportområdet.
Från 2020 har 22 rapporter om tvåsiffriga
antal inkommit. Flest, cirka 30 ex, noterades
i Hågadalen 14–27/1 (Hans-Valfrid Österlund); vid Länna, Almunge 6/2 (August
Thomasson) samt vid Korsängen, Enköping
19/8 (Hans-Valfrid Österlund).
MT

Tallbit Pinicola enucleator VU

Den stora invasion som startade hösten 2019
pågick in på det nya året och har i sin helhet
presenterats i en artikel i föregående nummer av FiU. Uppträdandet under efteråret
blev klart mer beskedligt med endast en dryg
handfull fynd av sammantaget cirka 25 fåglar.
ML

Rosenfink Carpodacus erythrinus
NT
Årets första hördes sjunga vid Ledskär 14/5
(Johan Södercrantz). Redan dagen därpå
rapporterades arten som revirhävdande på
ytterligare en handfull lokaler. Från och med
18/5 fram till och med 6/7 hördes arten
dagligen i rapportområdet. Inflödet var betydande mot slutet av maj med flera rastande
främst på öar längs kusten. Som flest under
en dag noterades minst 15 ex på Örskär 23/5
(Martin Irestedt).
Om vi bortser från sjungande hanar på
typiska rastlokaler som till exempel Svenska
Högarna, Röder, Örskär och Björn, blir totalantalet revirhävdande hanar i rapportområdet
177, vilket är i paritet med fjolårets 184.
Också i likhet med 2019 fanns det stora flertalet spridda längs kusten och i innerskärgården.
Antalet sjungande i inlandet var få. Fördelar
vi antalet sjungande på kommuner får vi
följande: Norrtälje 77, Tierp 40, Östhammar

28, Uppsala 16, Älvkarleby 10, Enköping 3
och Knivsta 3. Revirhävdande har inte heller
detta år rapporterats från Heby, Håbo och
Sala (del av) kommuner.
Efter det att den sista sjungande hördes
vid Gamla Grisslehamn 24/7 (Marcus Ericsson) rapporterades arten mer sparsamt, långt
från dagligen, fram till och med 25/8, bland
annat cirka 10 ex Fladen, Ledskär 22/7 (Kalle
Brinell). En månad senare, 27/9, sågs årets sista på Understen, Singö (Fredrik Bondestam).
BD

Grönfink Carduelis chloris EN

Grönfink är fortsatt fåtalig i rapportområdet. Endast tre rapporter om tresiffriga antal
har inkommit från årets inledning. Flest, 210
ex, inräknades i Örsundsbro 4/2 (Gabriel
Tjernberg). Från december finns åtta rapporter om antal överstigande 100 ex, som
flest cirka 250 ex Landsbergaslätten 19/12
(Hans-Valfrid Österlund).
MT

Vinterhämpling Linaria flavirostris
VU
Arten noterades redan på årets första dag
och under perioden fram till och med 2/5
rapporteras lite drygt 900 ex, vilket är ett lågt
antal jämfört med åren innan. Flest, cirka 90
ex sågs vid Altomta, Lena 1/3 (Esbjörn Olofsson). Under andra halvåret registrerades arten
under perioden 10/9–27/12 då sammanlagt
cirka 700 ex bokfördes. Det är ett lägre antal
jämfört med första halvåret, men ändå mer
normalt jämfört med närmast föregående år.
Den största flocken omfattade cirka 175 ex
vid Hjälstaviken 14/11 (Anders Helander).
AE

Hämpling Carduelis cannabina

Hämpling är i allmänhet en ovanlig vintergäst i Uppland. Från årets två inledande
månader finns således bara fyra fynd, men
120 ex Hånstaslätten, Lena i februari (Petter
Haldén) sticker ut vad gäller antalet. Detta
numerär överträffas av endast ett vinterfynd
från tidigare år, nämligen cirka 200 ex Hesta

torp, Gryta februari 2013. Från december har
inga observationer rapporterats. Årets största
ansamling var cirka 250 ex södra Vendelsjön
19/9 (Anssi Laurila).
MT

Gråsiska Carduelis flammea

Gråsiskor fanns endast i måttliga mängder i
början av året. Den största flocken för respektive månad som rapporterats är: cirka 150 ex
Strömsberg, Tolfta 1/1 (Lars Bern); cirka 100
ex Sågarbo, Almunge 6/2 (Tomas Kjelsson)
respektive cirka 250 ex Högstena, Torstuna
6/3 (Kalle Källebrink, Eva Johansson). I övrigt
fanns mestadels bara mindre flockar.
Häckning konstaterades vid Fågelsundet
där ett par med nyligen flygga ungar sågs 5/7
(Anssi Laurila). Enstaka häckningar registreras numera längs med kusten, dock inte årligen. Senast det begav sig var på Örskär 2017.
Från och med slutet av september fanns
det gråsiskor i lite större omfattning, men
det blev inte heller denna höst någon reell
invasion. Det största antalet under andra
halvåret var cirka 300 ex Måssten, Singö 29/9
(Tomas Pärt, Åke Berg). Därtill finns några
ansamlingar bestående av cirka 200–250 ex
rapporterade från några kustlokaler fram till
slutet av oktober. Under november–december
var tillgången på gråsiskor fortsatt klen och
det finns bara tre rapporter om tresiffriga
antal. Störst ansamling respektive månad var
115 ex Hjälstaviken 23/11 (Pekka Westin)
och cirka 100 ex Karby, Rasbo 4/12 (Baltasar
Pinheiro, Jesper Lundstedt).
ML

Snösiska Acanthis flammea exilipes

Från första halvåret finns endast åtta fynd av
enstaka individer rapporterade från perioden
6/2–8/3. Efter nära sju månader utan iakttagelser gjordes sedan lika många fynd under
perioden 6/10–21/12, det vill säga åtta totalt.
Vid Kräby, Rasbo sågs 4 ex 14/11 (Nils-Olof
Jerling), i övrigt var det bara en individ åt
gången. Sammantaget endast 19 individer
rapporterade från 2020, kanske delvis en
följd av att snösiskan har tappat sin artstatus.
AE
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Bändelkorsnäbb (Loxia leucoptera) FOTO: JAN RYDING

Större korsnäbb Loxia pytiopsittacus
I likhet med den mindre arten var tillgången
på större korsnäbb mycket sparsam 2020.
Kring månadsskiftet mars–april gjordes cirka
15 fynd/vecka (cirka 40–50 individer) och
ungefär lika många i slutet av september–början av oktober (cirka 60–70 individer). Såsom
för mindre korsnäbb gjordes ytterst få fynd
av den större arten i slutet av året.
I motsats till mindre korsnäbb tycks
den större ha två, istället för tre, toppar i
uppträdandet under året (enligt Artportalen
2002–2019). Den första inträffar i mars–början av april (cirka 200 fynd/vecka) medan
den andra äger rum i månadsskiftet september–oktober (cirka 250–300/vecka). Antalet
rapporterade individer ligger normalt på en
låg nivå (100–500/vecka) med undantag för
en fyraveckorsperiod kring månadsskiftet
september–oktober (1 000–2 500/vecka).
MT

Mindre korsnäbb Loxia curvirostra

Förekomsten var mycket klen under hela
året. Från normal häckningstid (= mars–april)
rapporteras 35–40 fynd/vecka (normalt cirka
500) medan flest individer registrerades under
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sommaren med 150–200/vecka (normalt 6
000–7 000). Under hösten minskade såväl
antalet fynd som individer kontinuerligt fram
till årsskiftet då arten i stort sett saknades i
rapportområdet. De två högsta dagssummorna under året var 130 ex sträckande Ledskär
11/7 (Kalle Brinell) och 70 ex sträckande
Fågelsundet 11/9 (Anssi Laurila).
Om vi skall tro rapporteringen i Artportalen åren 2002–2019 tycks antalet fynd ha
tre toppar under året (dock med stora mellanårsvariationer): 1 = mars–april (normal
häckningstid), 2 = månadsskiftet juli–augusti
(inflöde från öster torde vara huvudorsaken)
och 3 = oktober–början av november (flyttningsrörelser inom landet). Vad gäller antalet
individer observeras i genomsnitt flest under
juli–augusti.
MT

Bändelkorsnäbb Loxia leucoptera

Det blev ett klent år för arten i rapportområdet. Från första halvåret rapporteras tio
fynd av totalt 12 individer under perioden
6/4–12/6. Under juli och augusti märktes
som brukligt ett inflöde från öster, dock bara
i små mängder (35 fynd av sammantaget 71

individer), som flest 8 ex Örskär 15/8 (Martin
Irestedt).
Utöver minst sex långstannande individer i lärkträden vid Ulleråker 29/10–10/12
(Nils-Olof Jerling, Sylve Gustavsson m fl)
rapporterades 11 fynd omfattande 22 ex
under hösten (1/9–27/11).
MT

Steglits Carduelis carduelis

Från detta år finns endast tre större ansamlingar (≥ 100) rapporterade: cirka 300 ex
Hjälstaviken 17/8 (Pekka Westin, Björn
Bergenholtz m fl); cirka 120 ex Tomtasjön,
Rasbo 28/9 (Kjell-Arne Larsson) och drygt
100 ex södra Vendelsjön 6/9 (Annika Rastén).
Steglits är annars en art som ökat stadigt i
landet under 2000-talet.
MT

Gulhämpling Serinus serinus [1;
15; 41; 5] VU
Fyra fynd av totalt fem individer, innebär fler
än något tidigare år. Samtliga är från våren: på
Svenska Högarna 1 hane 12/5 (Anders Eriksson m fl) och 2 ex mot NV 22/5 (Magnus Liljefors m fl); 1 hane Väsby, Stavby 30/5 (Mats
Edholm, Brita Tibell) och 1 ex förbiflygande
Marma, Älvkarleby 1/6 (Eric Blomgren).
AE

Grönsiska Carduelis spinus

Arten uppträdde synnerligen talrikt under
hösten 2019 och detta fortsatte under vårvintern 2020. Den goda tillgången märktes
inte minst vid fågelborden. Den största ansamlingen var cirka 1 500 ex Karlholmsbruk
19/1 (Kalle Brinell). I motsats till detta var
grönsiskan istället ovanligt fåtaligt förekommande under hösten och påföljande vinter.
Från december finns endast tre fynd rapporterade!
MT

Gulsparv Emberiza citrinella NT

Från första halvåret finns endast en observation av ett tresiffrigt antal rapporterad, nämligen cirka 100 ex Årsta, Rasbo 6/3 (Baltasar

Pinheiro). Andra halvåret resulterade i nio
ansamlingar överstigande 100 ex, samtliga
under hösten, med som flest cirka 400 ex
Hjälstaviken 11/11 (Hans-Valfrid Österlund).
Stora flockar observeras alltmer sällan. Arten
minskar stadigt och är numera rödlistad.
MT

Ortolansparv Emberiza hortulana
CR
Från våren finns bara tre observationer av
enstaka flyttande fåglar rapporterade; 1 ex
mot SV Fågelsundet 3/5 (Johan Södercrantz,
Anssi Laurila m fl) samt från Örskär 1 sjungande hane 17/5 (Petter Haldén) och 1 ex 27/5
(Magnus Rignell, Martin Irestedt).
Vad gäller häckningsförekomster tycks
genomförda inventeringsinsatser, men också
spontanrapporteringen, ha varit av i stort
sett samma omfattning som närmast föregående år. Vad gäller inventeringar innebär det
riktade insatser mot främst sentida förekomster i Enköpings kommun. Vid den kända
förekomsten SV Sparrsätra kyrka (Söderby–
Benala–Lönsåker–Järstena–Torgesta–Hässelby–Söderby), blev resultatet av ett flertal
besök under perioden 11/5–4/6 närvaro av
totalt 13 sjungande hanar (Petter Haldén m
fl). Minst tre av dessa sågs i sällskap med hona,
men tyvärr följdes eventuella häckningar inte
upp med senare eftersök i juni. Vid en handfull besök vid Trögden (söder om Grillby)
5/5–4/6, registrerades två revirhävdande hanar vid Amsterdam, Grystaviken (Ulf Elman
m fl), men en av dem fanns troligen här bara
högst tillfälligt. Det restaurerade grustaget
vid Hyvlingeåsen var välbesökt av skådare
och här noterades mestadels en sjungande
hane, två vid ett par tillfällen, från 2/5 (många
rapportörer). Här konstaterades en häckning
15/6 i och med att två fåglar varnade och vid
upprepade tillfällen levererade mat till trolig
boplats i gränszonen mellan grustäkten och
ett fält med höstvete (Petter Haldén). I sin
rapport till Länsstyrelsen och Upplandsstiftelsen skriver Petter bland annat följande: ”Efter
att ha studerat matande sånglärkor, som levererar mat ungefär varannan minut till boet, så
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är jag förvånad över hur lång tid det är mellan
matleveranserna till ortolansparvsboet. Det
förefaller som om det kan dröja 10 minuter
eller mer mellan det att föräldrarna flyger
in med mat. Detta är en iakttagelse som jag
har gjort tidigare.” Utöver dessa förekomster
i Enköpings kommun hittades en sjungande
hane i energiskogsmiljö vid en tidigare känd
lokal nära Valsbrunna, Torstuna 22/5 (Peter
Schmidt).
Från Uppsala finns ingen häckning rapporterad och det är tveksamt om det för tillfället
förekommer några sådana i kommunen annat
än på sin höjd tillfälligt. Innevarande år återkom dock troligen samma två hanar till sina
tidigare kända revir: 1 sjungande Ulva kvarn
5/5–12/6 (Petter Haldén m fl), på plats även
året innan, samt 1 sjungande Kumla, Balingsta
17/5–1/6 (Ulf Karlsson m fl), hittad 2018 och
på plats även 2019. Dessa två illustrerar den
lite sorgliga företeelsen med hanar som förblir
sina revir trogna i flera år, trots att de inte
tycks få några besök av honor. Utöver dessa
två noterades 1 sjungande hane vid Forkarby,
Bälinge (bör ha varit en annan individ än den
vid Ulva) vid tre tillfällen 26–31/5 (Ragnar
Hall m fl). Andra sentida lokaler för arten i
kommunen som Fullerö backar, Vallsgärde,
Stora Vallskog och Faxan tycks ha saknat
besatta revir detta år.
Endast tre revir i Uppsala kommun och
totalt 18 i Enköping ger sammanlagt 21 revirhävdande hanar i Uppsala län 2020. Detta
kan jämföras med samma antal 2019, 35 år
2018, 17 år 2017 och 26 år 2016. Det innebär
att det från övriga kommuner i länet inte har
rapporterats någon sjungande hane. Inte heller från Norrtälje, en kommun där arten var
väl spridd in på åtminstone 1970-talet.
Även om antalen revir för de senaste fem
åren inte skiljer sig så mycket år från varandra,
finns det ingenting från säsongen 2020 som
talar mot tidigare års domedagsprofetior från
Rrk:s sida, det vill säga att de få återstående
ortolansparvarna i rapportområdet, för övrigt
hela södra Sverige, av allt att döma lever på lånad tid. Ytterligare ett tecken på hur illa ställt
det är, är att det från Norrtälje kommun inte
har rapporterats en enda ortolansparv 2020.
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Det har aldrig tidigare hänt åren 1968–2019.
Från höstflyttningen finns fyra individer
noterade från skiftet augusti–september: 2
ex Björn 20/8 (Torbjörn Ebenhard m fl); 1
ex Fladen, Ledskär 27/8 (Kalle Brinell) och
1 ex Målstavägen, Bälinge 4/9 (David Hammarberg). Totalt endast sju ortolansparvar
rapporterade från flyttningstid vår och höst
kan förefalla lågt, men tycks för närvarande
vara vad vi kan förvänta oss.
PS

Dvärgsparv Emberiza pusilla [3;
14; 38; 7] VU
Inget vårfynd, men hela fyra fynd av totalt sju
dvärgsparvar under hösten: 3 ex Örskärssundet 27/9 (Martin Irestedt, Petter Haldén,
Mikael Malmaeus); 1 ex Understen, Singö
29/9–8/10 (Fredrik & Henrik Bondestam);
2 ex Norrsten, Singö 30/9 (Fredrik & Henrik
Bondestam) och 1 ex Måssten, Singö 5–8/10
(Fredrik Bondestam, Magnus Klingse). Det är
fler individer än något tidigare år. Tre tillsammans är rekord och två har bara noterats vid
två tillfällen tidigare.
AE

Videsparv Emberiza rustica NT

Ett vårfynd finns från mitten av maj; 1 hane
Vretaudd, Uppsala-Näs 13/5 (Kjell Häggvik).
Det är den första godkända iakttagelsen under denna årstid sedan 2013. Observationer
under våren var inte helt ovanliga fram till
några år in på 2000-talet, men har sedan blivit
mycket ovanliga i takt med att arten minskat
kraftigt i hela landet. Höstfynden var även
detta år fyra till antalet: på Björn 1 1K 3/9
(Ulrik Lötberg, Lennart Söderlund) och 1 ex
16/9 (Ulrik Lötberg); 1 ex Fladen, Ledskär
3/9 (Kalle Brinell, Johan Södercrantz) och 1
ex Rödhäll, Hållnäs 20/9 (Ragnar Hall). Årets
fem fynd av lika många individer är i nivå med
närmast föregående år, men jämfört med hur
det var i slutet av 1900-talet ett mycket lågt
antal. Videsparven har minskat med i storleksordningen 85–95 % sedan 1980. Endast fem
videsparvar innebär således att det var färre
individer av denna art än av dvärgsparv! När

Sävsparv (Emberiza schoeniclus) vid Hjälsatviken 12 mars 2020 FOTO: YNGVE HARELAND

hände det senast?
AE

Sävsparv Emberiza schoeniclus NT
Från årets början (januari–februari) finns
elva vinterfynd registrerade, vanligtvis bara
av enstaka individer. En ansamling av 13 ex
Karlholmsbruk 19/1 (Kalle Brinell) avvek
dock markant från övriga fynd. Från december finns endast tre iakttagelser av enstaka
individer bokförda.
MT

Lappsparv Calcarius lapponicus
VU
Inget vinterfynd detta år. Det dröjde in i april
innan det första vårfyndet gjordes och från
perioden 11–28/4 rapporteras totalt 14 fynd
av sammanlagt 16 ex. Efter ett uppehåll på
drygt två veckor avslutades vårsäsongen med
1 ex Ledskär 15/5 (Patrik Brehmer). Vårens
uppträdande är i paritet med året innan,
men sett ur ett lite längre perspektiv klart
blygsamt.
Från hösten har 44 fynd rapporterats under perioden 3/9–27/10, dock aldrig fler än 3
ex, och summan individer stannar därför vid
62. Fram till 2010 rapporterades tvåsiffriga
antal årligen, men därefter finns bara två

noteringar av den storleksordningen. Även
om årets totalsumma, 59 fynd av 49 ex, är
en uppryckning jämfört med 2019, är den
långsiktiga trenden för arten klart negativ.
AE

Snösparv Plectrophenax nivalis

Från första halvåret finns sammantaget 1 941
individer rapporterade från perioden 13/1–
17/4, vilket är ett jämförelsevis högt antal
(921 året innan). De två största ansamlingarna
var: som flest cirka 100 ex Fjärdhundraslätten
27–29/2 (Kerstin Aneusson m fl) och cirka
300 ex Gryttjoms flygfält, Tierp 8/3 (Kalle
Brinell). Mer än en månad senare gjordes ett
mycket anmärkningsvärt fynd vid Rödhäll,
Hållnäs där 1 ex sågs 22/5 (Nils-Olof Jerling,
Bo G Svensson). Det är med god marginal det
senaste vårfyndet i rapportområdet.
Den första snösparven under andra halvåret var 1 ex som hördes på Örskär 1/10 (Jan
Sundberg). Efter ett uppehåll på tio dagar
rapporterades arten med allt kortare mellanrum och fram till och med 29/12 registrerades
totalt 633 individer i rapportområdet. Den
klart största ansamlingen var cirka 150 ex
på Björn 24/10 (Ulrik Lötberg, Bo Hallman
m fl). Så stora flockar är betydligt vanligare
under första halvåret.
AE
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