
Den neDan följanDe årsrapporten för 
2021 är den 54:a som presenteras 
av rapportkommittén för Uppland. 

Den bygger, som vanligt, på det som under 
året rapporterats i Artportalen från rap-
portområdet. Antalet rapporterade fynd låg 
under några år kring en kvarts miljon, men 
steg under 2020 till rekordhöga 369 000 för 
att nu falla tillbaka något 2021 (= 356 000). 
Målsättningen med rapporten är att redovisa 
vad som hänt i fågelvärlden i Upplands rap-
portområde under året. Här presenteras fakta 
om ett stort antal arter, till exempel antal 
fynd, anmärkningsvärda antal, häckningar och 
lokaler för iakttagelser.

Om vi utifrån rapporteringen skall försöka 
oss på att bedöma hur många arter som san-
nolikt häckade i rapportområdet under 2021 
hamnar vi på samma antal som för de tre 
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.

Att lyssna efter nattaktiva arter under 
försommaren är en populär aktivitet bland 
rapportområdets fågelintresserade och från 
årets nattsångarrundor kan följande totalsum-
mor sjungande/spelande redovisas: vaktel 
183, rördrom 106 (rekord), småfläckig sump-
höna 42, mindre sumphöna 2, kornknarr 162, 
gräshoppsångare 625, flodsångare 47, vas-
sångare 46 (rekord), busksångare 52 (tangerat 
rekord), trastsångare 29 och nattskärra 92.

Till Artportalen har under året 284 ar-
ter rapporterats från rapportområdet (235 
redovisas i denna rapport). Det är åter ett 

stort antal och en följd av att många ovan-
liga arter har observerats. Till denna kategori 
kan bland annat följande arter föras (antal 
individer inom parentes): gulkindad kricka 
(1 – ny art för rapportområdet), praktejder 
(5), amerikansk knölsvärta (1 – samma som 
tidigare år), sibirisk knölsvärta (1), turturduva 
(4), mindre sumphöna (2), prärielöpare (1), 
svarthuvad mås (1), kaspisk trut (2), vitvingad 
trut (1), skäggtärna (1), vitvingad tärna (1), 
storlabb (1), vitnäbbad islom (1), havssula 
(1), rallhäger (1), purpurhäger (1 – ny art 
för rapportområdet), mindre skrikörn (1), 
stäpphök (33), biätare (3), aftonfalk (3), 
pungmes (1), berglärka (1), korttålärka (1), 
brunsångare (1), videsångare (2), brandkro-
nad kungsfågel (2), rosenstare (1), svarthalsad 
trast (1), sydnäktergal (1), tajgablåstjärt (5), 
citronärla (5) och gulhämpling (4).

I övrigt kan även andra särskilt anmärk-
ningsvärda och minnesvärda händelser under 
året nämnas. Som en följd av en osedvanligt 
mild vinter fanns flera hundra sädgäss kvar 
på Fjärdhundraslätten in i januari, men de 
försvann dock i samband med en köldknäpp 
i mitten av månaden. Brist på såväl snö som is 
har gjort att vinterfynd av även andra normalt 
flyttande arter har rapporterats i större antal 
än brukligt. Hit kan vi räkna inte minst små-
dopping och morkulla. Av den förstnämnda 
sågs bland annat som flest sju individer vid 
Forsmarks kärnkraftverk och av den senare 
finns totalt 15 vinterfynd från början av året. 
Rimligtvis fanns det många fler morkullor 
här och var i våra skogar. Även ormvråken 
uppträdde i rekordantal som övervintrare 
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med knappt 400 registrerade under januari 
och första halvan av februari. Å andra sidan 
var det ganska fattigt med tättingar som till 
exempel gråsiskor och korsnäbbar.

Huruvida 3  130 knipor vid Söderöra, 
Blidö 10/2 också var en följd av den milda 
vintern, eller om det ”alltid” övervintrar stora 
antal av denna art här är okänt, eftersom 
båtinventeringar av sjöfåglar i skärgården 
vid denna tid på året är en sentida företeelse. 
Det kan i och för sig vara så att ansamlingen 
innehöll individer som redan hade anlänt från 
söder som en följd av vinterns brist på kyla 
och is. Vid samma inventeringstillfälle obser-
verades för övrigt hela 240 skärsnäppor vid 
Söderarm. Det är givetvis ett anmärkningsvärt 
antal, men det kan mycket väl vara så att 
arten är betydligt vanligare i ytterskärgården 
under vintern än vad vi har kunskap om. Fler 
vinterbåtturer här skulle kanske visa detta. Att 
det kan finnas många kvar in på våren visar 
närvaron av cirka 75 individer på Blåbådan, 
Gräsö i slutet av april.

I samband med nya sjöfågelinventeringar 
vid kusten i början av juni noterades cirka tu-
sentalet sjöorrar på en lokal i Gräsö skärgård, 
vilket är en för oss helt ny företeelse och en 
anmärkningsvärd sådan. Fortsatta invente-
ringsinsatser i samma skärgårdsområde under 
påföljande dagar resulterade bland annat i 
sammanlagt drygt 10 000 ruggande knipha-
nar, bland annat cirka 4 250 vid Svartbådorna. 
Även detta är givetvis häpnadsväckande antal.

Från årets häckningssäsong förtjänar 
givetvis så många som 90 häckande par 
svarttärnor i Sörsjön att nämnas. Det är det 
högsta antalet hittills (fanns det någon annan 
lokal i landet med fler par?) och positivt var 
givetvis också att de lyckades bra med sina 
häckningar. Inte lika gott var att det par av 
röd glada som lyckades producera två flygga 
ungfåglar 2020, inte lyckades lika väl detta år. 
Paret återkom och påbörjade häckning, men 
den misslyckades i ett tidigt skede. Vi som, 
efter fjolårets lyckade häckning, hoppades på 
en efterföljande ”proppen ur” för arten fick 
inte detta uppfyllt.

En annan positiv företeelse, dock mer i det 
fördolda, från säsongen var att det fortsatta 

inventerandet efter berguv resulterade i såväl 
nya besatta revir som att redan tidigare kända 
revir nu bekräftades innehålla inte bara en 
revirhävdande hane utan att de även hade 
sällskap av respektive hona. Att använda sig 
av ”ljudboxar” har visat sig vara ett effektivt 
hjälpmedel i sökande efter berguv. Positivt 
är också att antalet observationer av tretåig 
hackspett ökade rejält under året och detta 
sannolikt en följd av allt större angrepp av 
granbarkborrar i våra skogar. Mycket död ved 
borde vara fördelaktigt för tretåig, även om 
det är av kortvarig karaktär. Å andra sidan 
finns det fortfarande mycket granar kvar som 
(hittills?) inte har angripits.

Tre arter som det istället fortsätter att gå 
dåligt för är råka, backsvala och ortolansparv. 
Ingen av dessa kan vi vara helt säkra på att 
de kommer att tillhöra den uppländska 
häckfågelfaunan framöver. Den förstnämnda 
kan snart vara utgången som häckfågel i 
Uppsala, och för närvarande får vi hoppas på 
beståndet i Björklinge. Backsvalan är lika illa 
ute och för övrigt helt beroende av mänsklig 
välvilja, det vill säga att det finns lämpliga 
häckningsbranter kvar i grus- och bergtäkter. 
Så få häckande par som rapporterats 2021 
har aldrig tidigare hänt. Likaså är trenden 
för den tidigare så allmänt förekommande 
ortolansparven fortsatt negativ och det är 
inte uteslutet att den kommer att vara borta 
från rapportområdet inom några år. En tätting 
som istället har ökat kraftigt under senare år 
är vassångaren och mycket talar för att den 
kommer fortsätta att göra så. En annan tätt-
ting som vi fortfarande har som häckande i 
rapportområdet är höksångare, men vi vet 
mycket lite om situationen för arten. På den 
enda kända häcklokalen, Vidinge, fanns arten 
även i år, men hur ligger det till i övrigt?

Året avslutades med en stor invasionsrö-
relse av tallbit med början i slutet av oktober. 
Kulmen tycks ha nåtts kring jul, åtminstone 
om vi skall tro rapporteringen, men det var 
först då de på allvar började uppträda i sam-
hällen och därmed blev lättare att observera. 
Avslutningsvis kan en observation av cirka 
1  150 småskrakar vid Norrfjärdskobbarna, 
Gräsö 12/12 nämnas. En observation som, 
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enligt Artportalen, inte har någon motsvarig-
het annanstans i landet under denna månad. 
Någonsin!

LÄS NEDAN innan du rapporterar i 
Artportalen! 

Artportalen är ett fantastiskt hjälpmedel för 
fågelrapportering och ett bekvämt sätt för var 
och en av oss att hålla reda på vad vi har sett i 
fågelväg – vilka arter, var, när och hur. Det är 
Artdatabanken som ansvarar för Artportalen, 
men det är Naturvårdsverket som finansierar 
den med skattemedel. Anledningen till att 
Naturvårdsverket ställer pengar till förfogade 
till detta är att myndigheter skall kunna ta 
del av alla de uppgifter som vi rapporterar 
för att på ett bättre sätt kunna utöva sitt 
ansvar. Det är så att såväl Länsstyrelser som 
Skogsstyrelsen, men även andra myndigheter, 
tar del av dessa uppgifter för att kunna ta 
väl underbyggda beslut i allehanda viktiga 
frågor som har med exploatering av natur 
att göra. Det kan ha med avverkning av skog, 
väg- och kraftledingsdragningar, placering av 
vindkraftverk att göra. Skogsstyrelsen tycks 
till stor del använda sig av uppgifter hämtade 
ur Artportalen för att avgöra om en avverk-
ningsanmälan skall beviljas eller inte.

Detta är ett viktigt skäl till att skattemedel 
går till Artportalen. Samtidigt får vi fågelskå-
dare, och alla andra naturintresserade, nytta 
av Artportalen. Artportalen är upplagd så att 
vem som helst, oavsett kunskap, kan lägga in 
vad vederbörande har sett, eller kanske tror 
sig ha sett. På så sätt får man in rapporter av 
skiftande kvalité. Felaktiga fynd rapporteras 
vilket får till följd att någon/några måste gå 
igenom dem för att kvalitetssäkra fynden 
innan myndigheter kan nyttja dem.

Verifiering av de fågelobservationer som 
rapporteras görs av respektive regional rap-
portkommitté (Rrk). Det innebär att vi kon-
trollerar om fyndet förefaller rimligt utifrån 
känd kunskap om fågelfaunan i Upplands 
rapportområde. I de flesta fall blir fynden 
godkända, men det finns även de som inte 
kan godkännas utifrån de uppgifter som 
lämnats kring det. I dessa fall har vi möjlighet, 
för att inte säga skyldighet, att vända oss till 
rapportören och begära in kompletterande 
upplysningar eller, om det finns, fotobelägg 
för fyndet. Detta uppfattas av en del rap-
portörer som onödigt, men det är något som 
skall göras innan observationen eventuellt 
kan godkännas.

Det är därför viktigt att ha detta i åtanke 
när du i Artportalen rapporterar vad du har 

Tallbitar (Pinicola enucleator) började 
uppträda invasionsartat i december. 
Här en honfärgad tallbit i Nyby, Dan-
nemora 12 november 2021. FOTO: 
ANNIKA RASTÉN
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sett. Vad du som rapportör måste tänka på 
är du skall vara absolut säker på riktigheten 
i de uppgifter du rapporterar in. Det gäller 
inte bara arttillhörighet, utan även datum för 
observationen samt, inte minst, att på ett så 
noggrant sätt som möjligt ange platsen för 
denna. Den lokalangivelse du lämnar måste 
gå att hitta på vedertagna kartor och den skall 
ange den plats där fågeln befann sig, inte den 
där du själv råkade befinna dig vid det aktuella 
tillfället. Lokalangivelsen måste vara exakt 
för att myndigheter skall kunna avgöra om 
arten verkligen förekommer i det område som 
en eventuell exploatering avser. Det kan ha 
avgörande betydelse att du beaktar detta om 
du rapporterar i Artportalen.

Rrk Uppland har en annan och lika viktig 
uppgift och det är att sammanställa en rap-
port över vad som hänt i Upplands rapport-
område under det gångna året. Det gör vi 
varje år för publicering i FiU och den rapport 
som du nu har framför dig är således den 54:e 
i ordningen. Allt som står i årsrapporten har 
hämtats ur Artportalen, men det betyder 
givetvis inte att allt som finns i Artportalen 
kommer med i rapporten. Rrk Uppland avgör 
vad som skall tas med för att på ett bra sätt 
redovisa vad som hänt under det gångna året.

Härmed presenteras den 54:e samlade 
fågelrapporten för Upplands rapportområde. 
Av redaktionella skäl har rapporten ”bantats” 
här. Den fullständiga rapporten återfinns på 
UOF:s hemsida.

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 observatö-
ren 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 emel-
lertid landskapet i sin helhet, d.v.s. inklusive 
Upplandsdelen av Stockholms rapportområ-
de. Rapportområdets gränser framgår av karta.

I anslutning till artnamnet för mer ovan-
liga 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 mängden observerade ex-
emplar i landskapet 2000–2020, och den sista 

som anger antalet i Upplands rapportom-
råde (= Uppland exklusive Stockholmsdelen 
av landskapet) 2021. 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 redovi-
sade antalet individdagar för en art under en 
specifik period är totalsumman av det högsta 
antalet individer av arten som någon har rap-
porterat/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 rapporte-
rar, tror vi att värdet ändå kanske kan ge en 
fingervisning om hur respektive art varierar 
över tid. Avslutningsvis kan nämnas att vin-
terfynd, om inte annat anges, avser månaderna 
januari–februari och december.

Nyheter och övrigt som har med ar-
betet inom Rrk Uppland att göra:

Vad gäller bemanningen i Rrk Uppland kan 
nämnas att Yngve Hareland har lämnat sin 
post, men att han ersatts av Rasmus Elleby, 
Tobias Hammarberg och Martin Fransson. I 
övrigt har inga avgörande förändringar ägt 
rum i kommittén, vilket bland annat innebär 
att Magnus Liljefors fortfarande är samman-
kallande och att Bill Douhan är den som 
även denna gång har ”finslipat” den slutgiltiga 
årsrapporten.
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Om vädret 2021

Januari bjöd på säsongens första vintermånad med ett långvarigt snötäcke. 
Medeltemperaturen på -2,2° tangerade medelvärdet för 1981–2010 och högsta 
temperaturen på +4,9° respektive lägsta på -15,2° får betecknas som ganska 
normala. Uppsala fick nederbörd 21 av 31 dagar med sammanlagt 61 mm, vilket 
är mycket för denna månad. Sammantaget var februari kallare än vanligt under 
senare år men det som sticker ut är den stora variationen mellan varmt och kallt. 
Den 10 visade termometern -17,8° men 18 dagar senare var det +11,5° som var-
mast! Uppsala fick mindre nederbörd än vanligt medan Upplandskusten fick mera 
beroende på inkommande snöbyar från havet. Mars började ta farväl av vintern, 
solen värmde allt mer och vädret varierade mellan kyla – värme och snöfall – regn. 
Minusgraderna släppte helt den 23 och den 30 nåddes månadshögsta med +15,8°. 
Det bidrog till att medeltemperaturen landade på två grader över det normala.

Överlag var april kallare än vad som varit de senaste 30 åren i Uppsala men som 
vanligt bjöds vi på en rejäl blandning av värme och kyla samt regn och snö. Bak-
slaget kom den 22, visserligen bara tre cm snö men till stor förtret för bilisterna 
som precis bytt till sommardäck! Nederbörden stannande på normala 32 mm. 
En gammal ”grålle” som jag minns dock 5 april 1970 då Uppsala hade ett snödjup 
på 58 cm! Maj började med minusgrader och slutade i sommarvärme men blev 
totalt blöt och kall. Den 26 föll 35 mm regn, månadsmest sedan 1910. Trots allt 
hade vi här i öster ungefär 40 timmar mer sol än västra Sverige. En ovanligt varm 
juni medförde en medeltemperatur på +18,4°, hela 3,2° över medelvärdet. Ne-
derbörden stannade på 46 mm, cirka 70 procent av det normala. 

Ett rejält överskott med soltimmar gladde de badsugna. Utan en enda maxtem-
peratur under +20° och med en nederbörd 50 mm under medelvärdet blev juli 
en torr affär, vilket förstärktes än mer av solens frikostiga strålar. Därpå blev 
augusti motsatsen, var kallare, regnigare och med färre soltimmar. Det enda som 
sticker ut är +26° den 12 i Film, Svealands högsta temperatur under månaden! 
September gick i samma fotspår, det vill säga torr, kall och mörk. Redan den 5 
uppmättes lägsta temperaturen +1° och den 8 tackade sommaren för sig med 
+23,5°. Vid månadens slut inföll den meteorologiska hösten och september blev 
således den kyligaste sedan 2012.

Därefter fick vi uppleva den varmaste oktober på 15 år och den 8 fick älgjägarna 
svettas i +16°. Den 18 pudrade första frosten marken med -3°. Inga ordentliga 
höstregn föll men totalt 46 mm var ändå nära medelvärdet. Den mörka november 
började milt med +12,8° den 1, sedan gick det sakta men säkert nedåt och den 30 
avlästes -12,4°. Från och med den 26 låg medeltemperaturen under noll grader 
fem dagar i rad och därmed var den meteorologiska vintern här. Ungefär hälften, 
23 mm, av den normala nederbörden föll. December inleddes med rejäl kyla under 
åtta dagar, sedan följde en mild period under tio dagar. Julveckan blev vit och kall, 
varpå mildluften tog över igen lagom till nyår. Sammantaget blev månaden tre 
grader kallare än snittet och närmast jämförbara vinterbörjan daterar sig till 2012.

Mats Edholm
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Prutgås   Branta bernicla 
Inga rapporter om sträckande har inkommit 
från kusten denna vår, men några om rastande 
i inlandet: 1 ex Vendelsjön 14–22/3 (Kenneth 
& Thomas Pless) och tillfälligt 2 ex 16/3 
(Thomas Pless); 1 ex Hjälstaviken 15–16/3 
(Johan Ericsson m fl) och 1 ex Björns skär-
gård 28/5 (Claus Rüffler, Anssi Laurila). Den 
vid Hjälstaviken kan möjligen vara samma 
individ som den andra vid Vendelsjön 16/3. 
Sommarfynd är än mer ovanliga, men det 
finns två detta år: 1 ex Hjälstaviken 3/7 (Nils 
Lindholm) och 2 ex Öregrundsgrepen samma 
klockslag denna dag (Cecilia Olsson).

Ihållande vindar från nordost under 
tredje veckan av september satte fart på 
höststräcket med inledningsvis observatio-
ner på flera kustlokaler 17/9 med tresiffriga 
antal enligt följande: 212 ex förbi Rönnskärs 
udde (Bo Granberg, Jan Andersson) och 
(möjligen samma som föregående) 198 ex 
mot S Arholma (Anders Eriksson, Magnus 
Liljefors). Dagen därpå inräknades 223 ex 
Kasberget (Bo Hellberg, Ari Määttä) och 
(möjligen samma) 244 ex mot S Rönnskärs 
udde (Mikael Johansson) samt cirka 300 ex 
mot S samma lokal 19/9 (Ingemar Johans-
son). Detta är högst måttliga värden, men 
blev ändå höstens sträcktopp (2-3 veckor 
tidigare än normalt). De beskedliga värdena 
beror på att vind från nordost aldrig förskjuter 
sträcket upp mot Upplandskusten, utan sätter 
endast igång sträckrörelsen, till skillnad mot 
vind från sydost.

I skiftet september/oktober noterades åter 

sträckande prutgäss vid kusten i samband med 
dominerande sydostvind. Trots detta notera-
des endast blygsamma mängder, som flest 109 
ex Örsten, Singö 29/9 (Fredrik Bondestam) 
och 75 ex (samma?) Sennebyhaken samma 
dag (Jan Andersson) samt 85 ex Rönnskärs 
udde 30/9 (Yngve Hareland). Att det inte 
blev fler än så berodde troligen på, att gässen 
passade på att i möjligaste mån utnyttja den 
fördelaktiga nordostliga vinden tredje veckan 
i september, vilket gav ett koncentrerat 
sträck då huvuddelen av gässen passerade. 
Resultat från sträckräkningar på Öland och 
Gotland under hösten stöder detta antagande. 
Prutgässens uppträdande under denna höst 
blir därmed ett illustrativt exempel på, hur 
dynamiken i vindar och sträckrörelser hänger 
samman. 

LB

Kanadagås   Branta canadensis 
Kulmen i antal rastande under våren inträf-
fade kring 20/3 då cirka 600 ex noterades i 
rapportområdet. Det innebär en normal tid-
punkt, men en något låg toppnotering. Den 
största ansamlingen fanns vid Ledskär där 
som flest cirka 250 ex bokfördes 24/3 (Kalle 
Brinell). Andra stora flockar var: 128 ex Övre 
Föret 14/3 (Ragnar Hall); cirka 100 ex Ånge 
fågelsjö, Lena 15/3 (Jesper Lundstedt) och 
cirka 100 ex Vendelsjön 20/3 (Per Eriksson).

I linje med tidigare år blev hösttoppen 
betydligt högre än vårens dito. Den nåddes 
kring 15/9, en normal tidpunkt, då cirka 4 
400 ex rapporterades, vilket är en av de högsta 
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summorna från senare år. Som flest noterades 
cirka 510 ex Ledskär 9/8 (Kalle Brinell); cirka 
1 400 ex Övre Föret 1/9 (Lars Bern); cirka 
2 200 ex Bredsand, Enköping 15/9 (P-A 
Strand); 560 ex Gryttjom, Tierp 15/9 (Kalle 
Brinell); cirka 500 ex Yttergran 3/10 (Niklas 
Westermark, Mats Hildeman) och cirka 600 
ex Marmafjärden, Dalälven 7/10 (Per Johan 
Ulfendahl). Årets fyndbild bekräftar den 
gängse uppfattningen, att kanadagåsen under 
hösten förekommer vitt spridd med större 
ansamlingar. 

LB

Vitkindad gås   Branta leucopsis 
Enstaka individer fanns kvar i rapportområ-
det in på det nya året enligt följande: 1 ex 
Fjärdhundraslätten 1–9/1 (Allan Pettersson 
m fl) samt 1 ex Skeboån, Häverö 14 (Mikael 
Johansson) och 24/2 (Lars Borgersen – ”över-
vintrat här”). Vårens första anlände redan från 
och med 27/2 och de blev snabbt fler. Kul-
men i antal rastande nåddes dock först kring 
28/4 då drygt 3 100 ex bedöms ha funnits 
i rapportområdet. Det stora flertalet fanns 
som vanligt vid Hjälstaviken där cirka 3 000 
ex noterades 7/4–6/5 (Ante Strand, Martin 
Tjernberg). I övrigt var det tunnsått, som flest 
77 ex i ett viltvatten vid Senneby, Väddö 22/4 
(Ronny Carlsson) och 112 ex Skedviken 24/4 
(Bill Douhan).

Sammanlagt har minst 27 häckande par 
rapporterats (6 ruvande + 21 kullar), vilket 
bara är en del av det verkliga antalet längs 
kusten och i skärgården. Även detta år har en 
omfattande predation på häckande vitkinda-
de gäss rapporterats lokalt från Lövstabukten, 
främst av räv och havsörn (Ulrik Lötberg).

På samma sätt som under våren rastade 
stora antal även under hösten och då åter 
företrädesvis vid Hjälstaviken där det, som 
flest, registrerades cirka 10 900 ex 15/9–6/10 
(A Martin Fransson, Martin Tjernberg, Pekka 
Westin). Antalet rastande på andra lokaler 
var blygsamma med följande toppnoteringar: 
62 ex i viltvatten vid Senneby 15/8 (Ronny 
Carlsson); 60 ex Övre Föret 8/10 (Max Karls-
son, Anders Juréus) och 114 ex Ledskär 9/10 
(Annika Rastén). Höstens maxantal innebär 

en halvering jämfört med de närmaste före-
gående årens cirka 20 000 ex. 

LB

Stripgås   Anser indicus 
Vid Härvesta, Fröslunda sågs 3 ex 14/9 (Mar-
tin Tjernberg). Från Hjälstaviken rapporteras 
dessutom 1 ex 20/8–20/9 (Martin Fransson m 
fl). Eftersom ”den” angivits som såväl märkt 
som omärkt, måste det rimligtvis ha rört sig 
som om två individer. Emedan dessa möjligen 
kan ha ingått i gruppen vid Härvesta, blir det 
för rapportområdet som helhet minst tre 
individer totalt. 

LB

Bläsgås   Anser albifrons 
Antalet rastande under våren var blev rekord-
högt. Kulmen nåddes dagarna kring 27/3, 
ungefär 21 dagar efter sädgåsens topp, då 
cirka 2 100 ex registrerades. Flest, cirka 1 500 
ex noterades vid Hjälstaviken 22/3 (Ingemar 
Johansson), men andra stora antal var: 80 ex 
Olandsån, Gimo 17/3 (Susanne Malm); cirka 
300 ex Vendelsjön 20/3 (Kenneth & Thomas 
Pless); cirka 150 ex Landsberga 22/3 (Hans-
Valfrid Österlund); 160 ex Hosjön 29/3 
(Bosse Wennberg); 490 ex Skedviken 12/4 
(Kristoffer Stighäll, Lars-Åke Gisselson); 82 
ex Ledskär 15/4 (Kalle Brinell) och 90 ex 
Gåsholmen, Tämnaren 1/5 (David Hammar-
berg, Eric Sandström). Antalet rastande under 
våren har ökat mycket snabbt sedan 2010 och 
det gäller även Västmanland samt flera andra 
landskap i den sydöstra delen av landet. Vi 
vet inte med säkerhet varför det har blivit så, 
men det ligger nära till hands att tro att det 
är en följd av omläggning av sträckvägar och 
därmed nya rastplatser.

Förekomsten under hösten var betydligt 
blekare med ett maxantal rastande på cirka 
110 ex omkring 7/10, detta efter flera dagar 
med vind från sydostsektorn. De största flock-
arna som rapporterats är 20 ex Kundbysjön 
19/9 (Christer Jansson); 36 ex Lövstaslätten 
4/10 (Nils-Olof Jerling); 35 ex Hosjön 7/10 
(Susanne Malm, Tomas Kjelsson) och 30 
ex Övre Föret 8/10 (Ragnar Hall). Friska 
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sydostvindar under hösten kan, på grund av 
vindavdrift, ge stora mängder förbisträckande 
hos oss, men det normala är att endast få 
observeras under denna årstid. 

LB

Grågås   Anser anser 
I likhet med tidigare år passerade vårsträcket 
snabbt förbi. Antalet rastande kulminerade 
kring 22/3 då drygt 4 200 grågäss inräknades, 
ett för senare år tämligen normalt datum och 
vad gäller antalet strax under medelvärdet. 
Flest noterades i traditionella gåsmarker enligt 
följande: cirka 500 ex Övre Föret 18/3 (Jonas 
Andersson, August Thomasson); cirka 800 ex 
Vendelsjön 19/3 (Tomas Berg); cirka 1 500 
ex Hjälstaviken 25/3 (Pekka Westin); cirka 
300 ex Aspnäs, Tämnaren 26/3 (Bengt Neiss) 
och cirka 400 ex Ledskär 6/4 (Thomas Pless).

Häckningsutfallet tycks ha varit gott över 
lag med totalt cirka 221 häckande par (4 ru-
vande och 217 kullar), vilket är över medel 
för de närmast föregående åtta åren (= 152 
par). Så var situationen även i Hjälstaviken, 
där en noggrann räkning resulterade i 91 kul-
lar (Pekka Westin), långt över medel för de 
senaste åtta åren (= 53 kullar).

Efter en uppgång i antal rastande under 
augusti nåddes en topp dagarna kring 4/9 då 
närmare 41 300 ex registrerades i rapport-
området. Störst antal inräknade på de främsta 
lokalerna var: cirka 7 700 ex Skedviken 4/9 
(Bill Douhan); cirka 22 000 ex Hjälstaviken 
9–13/9 (Pekka Westin); cirka 3 500 ex Ven-
delsjön 19/9 (Mats Fredriksson, Anssi Lau-
rila); cirka 2 700 ex Övre Föret 25/9 (Björn 
Lundgren); cirka 5 200 ex Ledskär 7/10 
(Kalle Brinell) och cirka 6 000 ex Vårhäll, 
Tämnaren 9/10 (Ulrik Lötberg m fl). Sedan 
cirka 15 år tillbaka ligger det totala antalet 
rastande i rapportområdet stabilt kring 40 000 
grågäss. På samma sätt tycks artens situation 
nationellt ligga på en jämn nivå, cirka 200 
000 individer, vilket tyder på att den del av 
artens population som berör oss inte längre 
ökar i antal.

Många hals- och GPS-märkta individer 
sågs under hösten. Analyser av dessa har visat 
att många av höstens grågäss kommer från 

Finland, men också att de under den tid då de 
rastar i Uppland uppvisar en påtaglig rörlighet 
och emellanåt skiftar övernattningsplats. Ett 
inte ovanligt mönster tycks vara att många 
fåglar inledningsvis söker sig till Hjälstaom-
rådet, men att de senare lämnar detta område 
för att besöka och övernatta i till exempel 
Tämnaren, Vendelsjön eller Ledskär. 

LB

Spetsbergsgås   Anser brachyr-
hynchus 

Vårens sträcktopp uppnåddes kring 20/3 då 
som flest cirka 320 ex registrerades. Det är en 
något lägre och tidigare topp än medel för de 
närmast föregående tio åren. Kulmen för säd-
gåsen ligger cirka sex dagar tidigare. Säsongens 
största antal var: 40 ex Vida, Tämnaren 19/3 
(Thomas Pless); cirka 100 ex Vendelsjön 20/3 
(Per Eriksson); 70 ex Hamra, Tämnaren 20/3 
(Magnus Liljefors); 49 ex Källvik, Tämnaren 
22–26/3 (Ulf Blom, Anders Eriksson) samt 
110 ex Ledskär 30/3 (Kalle Brinell).

Höstens första anlände i början av septem-
ber, men det var först i mitten av månaden 
som det började anlända större mängder. 
Stora antal rastande under andra halvan av 
månaden var: 62 ex Vendelsjön 19/9 (Anssi 
Laurila); 60 ex Lövstaslätten 20/9 (Pekka 
Westin) och 140 ex Hjälstaviken 28/9 (Yngve 
Hareland, Anita Janelm). På Fjärdhundraslät-
ten noterades som flest 195 ex 20/10 (Kalle 
Källebrink). Toppen denna höst nåddes kring 
detta datum med cirka 266 ex. Tidpunkten 
för denna ligger nära medelvärdet och antalet 
något under medel för de senaste tio åren.

Under hösten rastade tre GPS-märkta 
individer i rapportområdet (Kalle Källebrink). 
De anlände först till Hjälstaviken där de 
övernattade och betade på omkringliggande 
fält under flera dagar. Omkring 1/10 flyttade 
de till Fjärdhundra tillsammans med ett antal 
omärkta artfränder. Här stannade de några 
dagar, betade på fälten och övernattade i 
Ekholmssjön (en dryg mil från Fjärdhun-
draslätten) tillsammans med sädgäss (se 
denna art). Samtidigt som spetsbergsgässen 
flyttade till Fjärdhundra, gjorde många säd-
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gäss likaså, påvisat genom avlästa halsringar 
(Martin Fransson, Kalle Källebrink) samt 
konstaterad ökning respektive minskning av 
antalet rastande på dessa lokaler. Liknande 
förflyttningar mellan dessa lokaler ägde rum 
även hösten 2019. En sådan stegvis rörelse 
längs sträckvägen är inte ovanligt, det har 
noterats vid ett flertal tillfällen tidigare, såväl 
under vår som höst. 

LB

Sädgås   Anser fabalis fabalis   VU 
(svenska populationen)

Årets första, som flest cirka 850 ex Fjärd-
hundraslätten 6/1 (Pekka Westin m fl), var 
inte bara det utan också fjolårets sista då 
de, på grund av den extremt milda vintern 
2020/21, hade dröjt sig kvar in på det nya 
året. De försvann dock i mitten av månaden 
i samband med omslag till kallare väder, men 
sädgäss anlände åter i slutet av februari, ef-
ter att dygnets medeltemperatur stigit över 
nollpunkten.

Nya anlände allt eftersom och vårtoppen 
inföll kring 14/3 med cirka 17 400 ex. Både 
datum och antal ligger nära medelvärdet 
för de senaste tio åren. Störst antal rastande 
var: cirka 2 200 ex Landsberga 6/3 (Martin 
Tjernberg, Mats Brisegård); cirka 3 600 ex 
Hjälstaviken 8/3 (Pekka Westin); cirka 2 100 
ex Revelstasjön 14/3 (Kalle Källebrink); cirka 
1 650 ex Östra Voxome/Stamsjön 14/3 (Lars 
Bern); cirka 1  100 Gimo 14/3 (Wilhelm 
Dietrichson); cirka 1  450 ex Ledskär 15/3 
(Kalle Brinell); cirka 6  000 ex Vendelsjön 
19/3 (Thomas Pless); cirka 1 500 ex Vida, 
Tämnaren 19/3 (Thomas Pless) samt cirka 
1 000 ex Skedviken 21/3 (Åke Österberg).

Även uppträdandet under hösten var 
relativt normalt med som flest cirka 22 000 
ex rastande dagarna kring 28/9. Hjälstaviken 
var, som vanligt, den stora magneten med som 
flest cirka 14 000 ex 28/9 (Pekka Westin). 
Ovanligt många för Vendelsjön var cirka 
6 600 ex 26/9 (Thomas Pless) medan cirka 
5 000 ex Fjärdhundra 8/10 (Kalle Källebrink) 
också var många, men inte helt unikt för detta 
område. I övrigt cirka 1 000 ex Rydaslätten, 

Långtora 27/10 (Magnus Liljefors).
Intressant denna höst var att sädgäss som 

rastade på Fjärdhundraslätten i stor utsträck-
ning övernattade i Ekholmssjön (en skogssjö) 
istället för att som tidigare höstar normalt 
tillbringa natten i den mer närbelägna och 
slättsjöbetonade Revelstasjön (Kalle Käl-
lebrink, Anders Arweström Jansson). Orsaken 
till detta är inte känd. 

LB

Tundrasädgås   Anser fabalis rossicus 
Rapporteringen visar en fyndbild som är 
likartad de närmast föregående åren, det vill 
säga enstaka individer eller mindre grupper 
spridda i flockar dominerade av skogssädgäss, 
men även större rena flockar med tresiffriga 
antal. De största ansamlingarna denna vår 
var: cirka 200 ex Landsberga 28/2 (Gun-
nar Steinholtz); vid Tämnaren cirka 100 ex 
Risinge och cirka 350 ex Nyväga 14/3 (Ulrik 
Lötberg, Jan Wärnbäck) samt cirka 200 ex 
Ledskär 25/3 (Kalle Brinell).

De största flockarna som rapporterats 
från hösten är: cirka 50 ex Vendelsjön 1/9 
(Mathieu Goguelet); cirka 150 ex Hjälsta-
viken 26/9 (Matthis Kaby) och cirka 500 ex 
Vendelsjön 13/11 (Thomas & Kenneth Pless).

Intressant är att större flockar under hös-
ten ofta sammanfaller med vindar från NV- 
respektive SO-sektorn. Man kan misstänka att 
det är flockar som drivit in över Uppland från 
de för underarten välkända sträckvägarna väs-
ter respektive öster om landskapet. Det är ett 
förhållande som vi tidigare kunnat konstatera 
förekommer. Tundrasädgåsens uppträdande 
i rapportområdet styrs kanske väl så mycket 
av vindens dynamik, som av dynamiken i den 
egentliga sträckrörelsen,

Tillförlitligheten i rapporterade obser-
vationer försvåras av att dessa underarter är 
lika varandra. Extremformerna är lätta att 
skilja åt, men på långt håll kan de vara svåra 
att identifiera och hålla isär och dessutom 
förekommer övergångsformer mellan dem. 
Antalet tundrasädgäss underskattas därför 
sannolikt. 

LB



14  FÅGLAR I UPPLAND  3  2022

Fjällgås   Anser erythropus   CR

Från våren finns endast en individ rapporte-
rad, vid Hjälstaviken 6/4 (Anders Arweström 
Jansson). Det var klart färre än fjolårets 
maxantal då som flest 17 ex noterades under 
en dag. Under hösten observerades istället 
rekordmånga. Det började med 13 ex vid 
Ledskär kvällen 12/8 (Håkan Söderman m 
fl), men redan morgonen därpå fanns 13 
ex (sannolikt samma fåglar) vid Övre Föret 
(August Thomasson, Ragnar Hall). Några tim-
mar senare hade dessa anlänt till Hjälstaviken 
(Susanne Malm m fl). Antalet rastande där 
ökade sedan successivt för att nå ett maxantal 
på cirka 90 ex 6/9 (80–95, osäkerhet på grund 
av eventuell dubbelräkning; Pekka Westin, 
Niklas Liljebäck, Martin Tjernberg). Av dessa 
var minst 53 adulta och minst 27 1K, minst 
41 var märkta.

Fjällgäss sågs åter vid Ledskär med som 
flest 16 ex 3/10 (Ragnar Hall), rimligtvis nya 
individer inkomna från norr. Två dagar senare, 
5/10, noterades även 28 ex på Fjärdhun-
draslätten (Kalle Källebrink, Eva Johansson). 
Dessa kom sannolikt hit från Hjälstaviken 
i samband med en stor förflyttning av gäss 
(säd- och spetsbergsgäss) som ägde rum kring 
1/10. Det bedömda maxantalet rastande 
fjällgäss i rapportområdet under hösten blir 
därför cirka 103 ex (88+16). Det är högre 
än det tidigare rekordet (cirka 83 ex 2011). 
Denna höga notering är troligen en följd av 
att arten hade en mycket god reproduktion 
under 2021. En utsättning av fjällgäss gjordes 

i den svenska fjällvärlden och kan möjligen 
också ha bidragit. 

LB

Mindre sångsvan   Cygnus columbia-
nus 

Året började med ett vinterfynd: 1 ex mot 
SV, tillsammans med 6 sångsvanar, över Li-
brobäck, Uppsala 5/1 (Niklas Hjort). Från vår-
flyttningen finns följande fynd från perioden 
3/3–11/4: 7 ex Norrängen/Mungaängarna, 
Tierp 3–4/3 (Nils-Olov Jerling m fl); 4 ex 
Lundås, Edebo 7–20/3 (Tomas Pärt m fl); 1 
ad Funbosjön 18–23/3 (August Thomasson 
m fl); 1 ex Ekeby, Lena 18/3 (Bengt Neiss); 
3 ex Sandby, Hökhuvud 19/3 (Bill Douhan); 
1 ad Lugnet, Tämnaren 22/3 (David Ham-
marberg); 1 ex mot NO södra Vendelsjön 
23/3 (Anssi Laurila m fl); 1 ex mot NO Drag-
mansbo, Altuna 23/3 (Kalle Källebrink); 1 ex 
mot NO Kungsängen, Uppsala 27/3 (Martin 
Molin); 1 ex mot NO Billudden 11/4 (Per 
Johan Ulfendahl) och 4 ex södra Vendelsjön 
11/4 (Johan & Tomas Falk). Därefter dröjde 
det till in i juni innan ett udda sommarfynd 
av 1 2K vid Ledskär 26/6 (Kalle Brinell m fl) 
gjordes. Från andra halvan av året finns inga 
som helst iakttagelser.

Vinterfyndet är det första renodlade 
någonsin. Från tidigare år finns några få 
höstfåglar som dröjt sig kvar in i december. 
Uppträdandet under våren, totalt elva fynd 
av 25 individer, är bara hälften jämfört med 
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året innan och vi får gå tillbaka till 2009 för 
att finna ett lika lågt antal. Att arten inte 
rapporterats från höstflyttningen är också 
mycket ovanligt. 

AE

Sångsvan   Cygnus cygnus 
En fortsatt mild vinter gjorde att sångsvanar 
fanns kvar lite här och var under januari–
februari, men tresiffriga antal har bara rap-
porterats från två med vardera cirka 100 ex 
vid Stora Väsby, Almunge 2/1 (Tomas Pärt) 
respektive Eknäs, Blidö 7/2 (Ulrik Lötberg). 
Därtill noterades totalt 130 ex mot V Gran-
vik, Roslags-Bro 15/1 (Joakim Ekman). Inflö-
det från söder var igång redan under de sista 
dagarna av februari och kulmen för rastande 
inföll i mitten av mars med som flest cirka 440 
ex NO Ånge, Lena 17/3 (Martin Amcoff m 
fl). Antalet rastande minskade sedan snabbt 
i och med att flyttningen vidare mot nordost 
kom igång på allvar. Som flest inräknades 520 
ex mot N södra Vendelsjön 23/3 (Thomas 
Pless) och 474 ex mot NO Billudden samma 
dag (Kalle Brinell). Även detta år fanns det 
ett tresiffrigt antal kvar vid Ledskär långt in 
i maj, bland annat cirka 140 ex 26/5 (Nils-
Olof Jerling).

Häckningar har rapporterats från 47 loka-
ler, vilket är i nivå med föregående år (= 45). 
I Hosjön häckade två par (Kjell-Arne Larsson 
m fl), medan resterande lokaler hade vardera 
ett par. Drygt hälften av dessa är anlagda vat-
ten medan två är belägna i skärgården.

Tresiffriga antal registrerades åter med 
inledningsvis cirka 100 ex 3/10 (Anders 
Grönvall). Det är väl tidigt för att vara fåglar 
som nyligen anlänt från nordost, möjligen 
istället av mer lokalt ursprung. I slutet av 
oktober inräknades 240 ex Stamsjön (Mats 
Edholm, Brita Tibell), men många av dessa 
hade troligen ett ursprung på andra sidan 
Östersjön. En dag då det sågs många sång-
svanar sträcka mot SV/V var 8/11 då 337 ex 
inräknades vid Hjälstaviken (Pekka Westin 
m fl); 164 ex vid Snatralöt, Västland (Kalle 
Brinell) och 103 ex vid Ortala, Väddö (Johan 
Östberg). I motsats till föregående år finns 
inga rapporter om tresiffriga antal efter mit-

ten av november, sannolikt en följd av tidig 
kyla, om än kortvarig, som fick merparten att 
snabbt överge Uppland. 

BD 

Knölsvan   Cygnus olor 
Ansamlingar innehållande tresiffriga antal har 
rapporterats från sex kustlokaler under tids-
perioderna 2/1–10/2 respektive 9/5–30/10. 
I början av året registrerades följande: cirka 
150 ex Ledskär 3/1 (Håkan Andersson m 
fl); cirka 100 ex Ängskär, Hållnäs 9/1 (Anssi 
Laurila); cirka 150 ex Fågelsundet 24/1 (Bo 
Hallman, Ulrik Lötberg) och 102 ex Söderöra, 
Blidö 10/2 (Ulrik Lötberg, Claes Kyrk). I maj 
inräknades 110 ex vid Ledskär 9/5 (Johan 
Wallén m fl) och cirka 100 ex 27/5 (Anders 
Sennmalm). Här räknades åter tresiffriga 
antal vid flera tillfällen 21/8–18/10, som flest 
151 ex 11/9 (Claus Rüffler). Under perioden 
24/6–20/7 fanns ansamlingar överstigande 
hundratalet i Lövstabukten med som flest 220 
ex vid Kniven 24/6 (Per Johan Ulfendahl). 
Därtill räknades cirka 100 ex vid Stenharan, 
Gräsö 5/8 (Ulrik Lötberg m fl). Avslutnings-
vis fanns cirka 100 ex kring Björn 28–30/10 
(Ulrik Lötberg m fl). 

BD

Gravand   Tadorna tadorna   NT
Året började med ett tidigt vårfynd; 1 ex mot 
N Skatudden 2/3 (Per-Anders Edin), men 
redan dagen därpå sågs 1 ex vid Fågelsundet 
(Bo G. Svensson). Det är tangerat fenolo-
girekord för rapportområdet i Artportalen, 
tidigare finns ett fynd från 2/3 år 2015. Det 
är tre veckor tidigare jämfört med fjolåret. 
Vårsträcket kom igång på allvar från slutet 
av mars med fynd fram till början av juni på 
många lokaler längs med kusten, men även 
på några i inlandet. Flest, 6 ex, sågs i Röder, 
Blidö 15/4 (Peter Nerman, Nils-Olof Jerling, 
Sylve Gustafsson).

Inga säkra eller troliga häckningar har 
rapporterats. Det finns dock observationer 
som möjligen kan tyda på häckning: 1 par 
Svenska Högarna 16–30/5 (Bill Douhan m 
fl); 1 par Ugglan, Gräsö 20/5–1/6 (David & 
Tobias Hammarberg m fl) samt 1 par Lidö, 
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Vätö 23/5 (Bill Douhan).
Förekomsten under andra halvåret var 

mager. Utöver 1 1K mot S Rönnskärs udde 
29/8 (Britta Eriksson m fl) noterades ras-
tande på några få lokaler enligt följande: vid 
Hjälstaviken 3 1K 12/8 (Bodil Bernström, 
Per-Erik Holmlund m fl) och 2 1K 2/9 (Yngve 
Hareland, Anita Janelm m fl) samt 1–2 ex 
vid Ledskär/Karlholmsviken 5–22/10 (Bosse 
Danielsson, Per-Erik Holmlund m fl). 

MF

Mandarinand   Aix galericulata
Vinterfynd finns från två lokaler under årets 
början: 1 par Lövstabruk fram till 9/1 (Robert 
Bünsow, Martin Amcoff, Gudrun Öhman 
m fl) och 1 hane Enköping 7/1 (Bengt Ot-
tosson). Vårens första (ringmärkt, sannolikt 
samma hane som i Lövstabruk 9/1) sågs vid 
Forsmark 16–20/3 (Åsa Nordling). Andra 
lokaler där arten setts under året var i första 
hand Enköping och Lövstabruk men även 
vid Årike Fyris och i Dalälven vid Söderfors 
kraftstation. Lyckad häckning/-ar har rap-
porterats från två av dessa lokaler, dels som 
flest 11 1K Enköping/Dyarna 8/6–7/10 (Bodil 
Bernström m fl) och dels 6 1K Lövstabruk 
2–22/7 (Henrik Johansson, Kicki Renström 
m fl). Inga vinterfynd finns från årets slut. Sist 
ut var hela 12 ex Dyarna, Enköping 15/10 
(Magnus Liljefors). 

MF

Gulkindad kricka   Sibirionetta for-
mosa   [0; 0; 0; 1]

En 2K hane upptäcktes vid Fyrishovsbaden 
i Uppsala 16/1 (Pekka Westin m fl) där den 
sedan sågs till och med 20/1. Därefter ob-
serverades den vid avloppsreningsverket i 
Knivsta 29/1–9/2 (Ylva Terelius, Leif Ljung, 
Harald Ehrenborg m fl). Första fyndet av arten 
i Uppland. För en närmare redogörelse av 
fyndet, se Pekkas notis i FiU 2022/1. 

ML

Skedand   Spatula clypeata   NT
Den första för året, 1 hona, rastade vid Karö 
våtmark, Börstil 23/3 (Helen Andersson). 

Från och med 27/3 fram till månadens slut 
hade arten dock anlänt till flera lokaler i 
rapportområdet, bland annat Hjälstaviken, 
Ledskär och Övre Föret. Nya anlände under 
april och antalet observerade kulminerade 
kring skiftet april–maj. Flest, cirka 50 ex, 
inräknades, som vanligt, i Hjälstaviken 1/5 
(Per Eriksson).

Tio säkerställda häckningar har rappor-
terats, därtill närmare 150 troliga/möjliga 
spridda över i stort sett hela rapportområdet. 
Antalet häckande par i Hjälstaviken bedöms 
ha varit 25 (Pekka Westin).

Från sensommar och höst har stora antal 
rastande (≥ 20) rapporterats från Hjälstavi-
ken, Ledskär och Karlholmsviken med 82 
ex Ledskär 6/10 (Kalle Brinell) som högsta 
antal. Därtill har två stora antal registrerats 
på sträck mot S förbi Rönnskärs udde: 27 ex 
8/8 (Rasmus Elleby, Jacob Rudhe) och 26 ex 
18/9 (Mikael Johansson). På samma sätt som 
föregående år sågs årets sista vid Hjälstaviken, 
3 ex 6/11 (Martin Tjernberg). 

MF

Årta   Spatula querquedula   EN
Årets första, 1 par 26/3, sågs även denna 
gång vid södra Vendelsjön (Anssi Laurila) 
och det var tre dagar tidigare än 2020. Mars-
fynd är ännu ovanliga. Det första är, enligt 
Artportalen, från 2017, men från och med 
2019 finns årliga observationer under denna 
månad. Arten har rapporterats från ett 30-tal 
lokaler under vår och försommar med som 
flest individer vid södra Vendelsjön – 3 par 
25/4 (Anton Nytén) – respektive Hjälstavi-
ken – 5 ex samma dag (Anders Helander). 
Inga säkra häckningar har rapporterats, men 
bedömt antal häckande par i Hjälstaviken är 
fyra (Pekka Westin) och i södra Vendelsjön tre 
(Rrk Uppland). Rrk bedömer att det häckar 
cirka 10–20 par årta i rapportområdet. Årets 
sista årta sågs vid Saltängen, Vassunda 18/9 
(Ingemar Johansson). 

MF

Bläsand   Mareca penelope   VU
Efter flera vinterfynd under december 2020 
följde ytterligare några under januari–febru-
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ari: 1 hona Dyarna, Enköping 1–8/1 (Ingrid 
Åkerberg m fl); 2 ex Hönsgärde (Storån), 
Husby-Långhundra 2–3/1 (Jocce Ekström 
m fl); 1 hona Svandammen/Fyrisån, Uppsala 
14/1–22/2 (Håkan Rune m fl); 1 ex Skäret 
(Skeboån), Häverö december 2020–18/2 
(Thomas Johansson m fl); 1 hona Rydaslätten 
(Örsundaån), Långtora 23/1 (Torbjörn Eben-
hard m fl) och 1 hona Västerskian, Hållnäs 
24/1 (Bo Hallman, Ulrik Lötberg). Därtill 1 
par i utloppet från Hjälstaviken 26/2 (Johan 
Ericsson m fl). Även detta bör räknas som 
vinterfynd eftersom det dröjde till 21/3 innan 
arten åter noterades i Hjälstaviken. Vårflytt-
ningen kom igång på allvar mot slutet av mars 
och kulminerade redan i skiftet mars–april. 
Flest, 110 ex, inräknades i Hjälstaviken 31/3 
(Pekka Westin). Inte heller från detta år finns 
det några rapporter om häckning, men arten 
har, som vanligt, setts på ett flertal lokaler 
under häckningstid. I de flesta fall handlar 
det dock om översomrande fåglar.

Höstflyttningen kom igång under andra 
halvan av augusti och tresiffriga antal rap-
porteras med början 26/8, som flest denna 
månad bokfördes 309 ex mot S Rönnskärs 

udde 28/8 (Jacob Rudhe). Sträcket brukar 
kulminera i september, men det dröjde till 
mitten av månaden innan stora antal (≥ 
1 000) registrerades på sträck enligt följande: 
3 092 ex mot S Rönnskärs udde 15/9 (Bo 
Granberg m fl); som flest 1  376 ex mot S 
utanför Gamla Grisslehamn m fl lokaler 
längs Väddökusten 18/9 (Bo Hellberg m fl) 
och 2 160 ex mot S Rönnskärs udde 19/9 
(Robert Bünsow m fl). Därtill bokfördes 
1 965 ex mot S Rönnskärs udde 19/10 (Jan 
Andersson). Bläsänder fanns kvar på ett flertal 
lokaler även under november, som flest 118 
ex Hjälstaviken 2/11 (Yngve Hareland m fl), 
och den sista för året sågs i Karlholmsviken 
19/11 (Per Andersson). Det finns inga vinter-
fynd noterade i december. 

MF

Snatterand   Mareca strepera 
Årets första var 2 ex Biotestsjön, Forsmark 9/2 
(Mathias Andersson) och 1 hona Kapellskär 
11/2 (Bo Granberg). Det mesta talar för 
att det var fåglar som övervintrat på plats, 
alternativt i närheten, och inte nyanlända 
från söder. Inte minst därför att inflödet från 

Snatterand (Mareca strepera); hona till vänster och hane i eklipsdräkt till höger. FOTO: JAN RYDING.
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söder inte kom igång på riktigt förrän i mitten 
av mars. Redan i slutet av mars rapporteras 
arten dock spridd runt om i rapportområdet. 
Vårens största ansamlingar sågs i Hjälstaviken, 
40 ex 22/4 (Yngve Hareland), respektive 
Värnbergssjön, 30 ex 10/5 (David Edling).

Antalet säkerställda häckningar som 
registrerats är 55, det vill säga samma antal 
som föregående år, men det verkliga antalet 
är givetvis betydligt högre.

Även rapporteringen från hösten ger en 
bild av ett magert uppträdande. Endast en 
större ansamling (≥ 100) har rapporterats: 
104 ex Tegelsmora kyrksjö 17/9 (Oskar Jons-
son). Inga större antal har rapporterats från 
Tämnaren, men frågan är om detta beror på 
brist på snatteränder eller brist på besökande 
skådare. Mycket talar för det senare. Tämna-
ren hyser normalt flera tiotal häckande par 
och tresiffriga antal rastande under hösten 
är snarare regel än undantag. Årets sista 
snatteränder, 8 ex, rastade i Vendelsjön 6/11 
(Annika Rastén). 

MF

Stjärtand   Anas acuta   VU
På samma sätt som med snatterand, finns det 
två vinterfynd av stjärtand i början av året; 
1 hona Örskärssundet, Gräsö 4/1 (Petter 
Haldén) och 1 hona Dyarna, Enköping 12/1 
(Martin Tjernberg). Ingen av dessa sågs vare 
sig förr eller senare. Det dröjde sedan fram 
till slutet av mars innan vårflyttningen, något 
sent, kom igång med första observationer vid 
såväl Hjälstaviken, 3 par (Kermith Illerbrand 
m fl), som södra Vendelsjön, 3 honor (Lars-
Erik Larsson m fl), 25/3. Som en följd av sen 
start och fortsatt tidig vår kulminerade flytt-
ningen redan i början av april för att sedan 
snabbt bedarra under månaden och in i maj. 
Flest vid denna tid, 20 ex, rastade i Hjälstavi-
ken 30/3 (Per-Erik Holmlund, Gustav Knall).

I likhet med 2020 registrerades två säker-
ställda häckningar i Björns skärgård i och med 
att respektive bo med ägg hittades (Ulrik Löt-
berg m fl). Inga ungar sågs vid senare besök, 
vilket tyder på misslyckade häckningsförsök. 
Vid Svenska Högarna sågs 2 hanar jaga 1 
hona 18/5 och 1 par tillsammans 30/5 (Bill 
Douhan), vilket indikerar möjlig häckning. 
Störst chans att hitta häckning av stjärtand 

Hane av kricka (Anas crecca). FOTO: JAN RYDING.
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förefaller vara att söka i ytterskärgården.
Höstflyttningen drog som brukligt igång 

i augusti och det högsta antalet sträckande, 
193 ex, inräknades vid Svarthamn, Skutskär 
26/8 (Per Johan Ulfendahl). Samma dag 
noterades 149 ex mot SO vid Snatralöt, 
Västland och 190 ex rastande Ledskär (Kalle 
Brinell). Antalet rastande vid Ledskär denna 
dag var det högsta i rapportområdet denna 
höst, men tresiffriga antal noterades här flera 
dagar 18/8–17/9 (Per-Erik Holmlund m fl). 
Mer tillfälligt registrerades 151 ex vid Ledskär 
även 11/10 (Kalle Brinell). Inga vinterfynd i 
slutet av året, den sista observerade var 1 ex 
södra Vendelsjön 13/11 (Thomas Pless). 

MF

Kricka   Anas crecca   VU
Osedvanligt många vinterfynd har rapporte-
rats från årets början, vanligtvis 1–2 ex, men i 
ett par fall fler än så: 12 ex Jan-Petrastenarna, 
Björn 2/1 (Ulrik Lötberg, Martin Amcoff) och 
5 ex Rimbo reningsverk 6/1 (Bill Douhan). 
I mitten av mars kom vårflyttningen igång så 
smått, men redan mot slutet av månaden var 
inflödet omfattande med stora antal rastande 
(≥ 200) på två lokaler: som flest cirka 350 ex 
Hjälstaviken 30/3 (Pekka Westin) och cirka 
200 ex södra Vendelsjön 31/3 (Kjell-Arne 
Larsson m fl). Sträcket kulminerade kring 
mitten av april med än större antal rastande 
på några lokaler. Flest, 800 ex, inräknades i 
Hjälstaviken 19/4 (Johan & Thomas Falk).

Inga stora antal (≥ 200) har rapporterats 
från våren efter 8/5, men redan 4/7 noterades 
åter cirka 400 ex i Hjälstaviken (Ragnar Hall). 
Antal i den storleksordningen inräknades 
vid ytterligare några tillfällen under juli och 
framöver vid Hjälstaviken. Vid Ledskär regist-
rerades 410 ex 12/8 (Bill Douhan), sannolikt 
en följd av påspädning från norr. Årets högsta 
antal sydsträckande noterades vid Rönn-
skärs udde fyra dagar senare, 489 ex 16/8 
(Bill Douhan) och samma dag rastade cirka 
900 ex i Hjälstaviken (Pekka Westin). Den 
18/8 inräknades hela 1 540 rastande ex vid 
Ledskär (Kalle Brinell) vilket var den högsta 
noteringen i rapportområdet detta år. Stora 
antal (≥ 400) fanns kvar vid Hjälstaviken och 

Ledskär långt in på hösten, men efter 440 ex 
Hjälstaviken 4/11 (Pekka Westin) tunnades 
det snabbt ut. Året avslutades med fyra vin-
terfynd i december: 1 par Rimbo reningsverk 
1/12 (Bill Douhan); 1 hona Svandammen 
2/12 (Anssi Laurila); 1 hona Tierp 5–24/12 
(Kalle Brinell m fl) samt 4 ex Ugglan, Gräsö 
27/12 (Jan Sundberg). 

MF

Gräsand   Anas platyrhynchos 
Riktigt stora ansamlingar (≥ 1 000) har bara 
rapporterats från två lokaler, dels från Ledskär 
vid flera tillfällen 17/8–6/10, som flest 2 060 
ex 6/10 (Kalle Brinell) och dels minst 1 000 
ex Karlholmsviken 19/11 (Per Andersson). 

MF

Brunand   Aythya ferina   EN
Från årets inledning finns två vinterfynd: 1 
hane Hjälstaviken (troligen hanen i ”paret” 
från december) 1/1 (Bodil Bernström m fl) 
och 3 ex Östernäs, Rådmansö 6/2 (Magnus 
Liljefors). Vårens första, 1 hane, rastade i 
Hjälstaviken 15/3 (Johan Ericsson m fl), men 
det fyllde snart på med nya såväl här som på 
andra lokaler. Det högsta antalet sedda under 
vår/försommar var blygsamma 20 ex Vårhäll, 
Tämnaren 5/6 (Johan & Tomas Falk). Som 
vanligt få säkerställda häckningar, fem detta 
år: 4 honor med respektive bo Sörsjön, Täm-
naren 26/6 (Ulrik Lötberg m fl) och 1 hona 
med 2 ungar Moregrundet, Länna 28/7 (Bill 
Douhan). Likaså höstens största ansamling 
var förhållandevis modest, nämligen 52 ex 
Kärven 7/9 (Tomas Kjelsson). Vinterfynd 
saknas från december. 

RE

Vigg   Aythya fuligula 
Efter några vintrar med avsaknad av stora 
ansamlingar noterades 9 920 vid Eknäs, Blidö 
7/2 (Ulrik Lötberg), vilket är det högsta 
antalet sedan 2006. Två andra stora antal (≥ 
1 000), alla från årets början, var cirka 1 600 
ex Östernäs, Rådmansö 7/2 (Ulrik Lötberg) 
och cirka 6 000 ex Söderöra, Blidö 7/2 (Ulrik 
Lötberg, Claes Kyrk). Som vanligt bara ett 
fåtal säkerställda inlandshäckningar (= adult 
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med ungar) rapporterade, sex kullar fördelade 
på fyra lokaler. 

RE

Bergand   Aythya marila   EN
Arten har rapporterats från knappt ett tiotal 
lokaler under årets början (januari – februari), 
vilket är ovanligt många. På den enda inlands-
lokalen, Dalbyviken, fanns bergänder kvar 
sedan december och noterades här fram till 
24/1, som flest 9 ex 1/1 (Ragnar Hall m fl). 
Ett stort antal (≥ 20) har rapporterats från 
Östernäs, Rådmansö med 30 ex 7/2 (Ulrik 
Lötberg m fl). Ett stort antal av rimligtvis 
även de övervintrande fanns i Norrtäljeviken, 
Norrtälje 12–24/3, som flest 30 ex 20/3 (Se-
bastian Apelgren m fl).

För tredje året i följd har en häckning rap-
porterats; 1 hona med 7 ungar Öster-Skåpet, 
Gräsö 25–27/7 (Göran Ormestad). Dessa tre 
häckningar har ”alla” noterats i ytterskärgår-
den. Höstens enda större antal på sydsträck 
(≥ 20) är från Rönnskärs udde med 66 ex mot 
S 30/9 (Bo Granberg, Yngve Hareland). Från 
årets slut rapporteras arten med 1–3 ex från 
tre lokaler i slutet av december. 

RE

Praktejder   Somateria spectabilis   
[?; 83; 38; 5]

Efter ett år helt utan fynd, finns totalt fem 
rapporterade från 2021: 1 3K hane Örsten, 
Singö 31/3–3/4 (Fredrik Bondestam m fl); 1 
ad hane Björkholmsgrundet, Frötuna 16/4–
8/5 (Bo Granberg m fl); 1 hane Trutkub-
barna, Gräsö 20/4 (Ulrik Lötberg); 1 ad hane 
Understen, Singö 29/4 (Fredrik Bondestam) 
samt 1 ad hane Svenska Högarna 21–29/5 
(Bill Douhan m fl). Fem individer innebär 
det bästa året efter millenniumskiftet, men 
man kan spekulera kring om det verkligen 
var fem fåglar. Den som sågs vid Svenska 
Högarna skulle, åtminstone teoretiskt, kunna 
vara samma individ som tidigare hade legat 
vid Björkholmsgrundet, men som därefter 
hade sökt sig hit där det fortfarande samlas 
relativt stora antal ejdergudingar. 

RE

Ejder   Somateria mollissima   EN

Efter observationer av enstaka individer på 
endast tre kustlokaler under januari–februari 
2020, har arten rapporterats från ett tiotal 
lokaler längs kusten under motsvarande må-
nader 2021, som flest 8 ex Riddersholm, Råd-
mansö 1/1 (Britta Eriksson). I samband med 
vårflyttningen har stora ansamlingar (≥ 1 000) 
rastande noterats på två lokaler: cirka 1 140 
ex Örsten, Singö 5/4 (Fredrik Bondestam) 
och som flest cirka 1 200 ex utanför Rönn-
skärs udde/Gamla Grisslehamn 4–11/4 (Bill 
Douhan, Robert Bünsow). Några fyrsiffriga 
antal sträckande har inte rapporterats under 
året. Flest under våren var istället 583 ex mot 
N Rönnskärs udde 17/4 (Jacob Rudhe) och 
under hösten 760 ex mot S Svenska Högarna 
12/10 (Bill Douhan). Under våren gjordes 
årets enda inlandsfynd av arten; 2 hanar Ekoln 
20/4 (August Thomasson). Senare, i skiftet 
maj/juni, bokfördes stora antal (≥ 1 000) av i 
huvudsak ruggande gudingar enligt följande: 
minst 3 000 ex Svenska Högarna 18/5 (Bill 
Douhan) och cirka 1 450 ex SO Sennebyha-
ken 2/6 (Bo Granberg). 

RE

Amerikansk knölsvärta   Melanitta 
deglandi   [0; 0; 1; 0]

Den adulta hane som hittades vid Svenska 
Högarna våren 2017 återkom även detta år 
och sågs 11–23/5 (Mårten Wikström, Magnus 
Liljefors m fl). Noterbart är att den troliga 
hybrid mellan någon av knölsvärtearterna 
och vår egen svärta som också observerats på 
lokalen under de senaste åren, inte sågs 2021. 

AE

Sibirisk knölsvärta   Melanitta stejne-
geri   [0; 0; 1; 1]

En hane rastade vid Måssten, Singö 14–27/5, 
sågs även tillfälligt vid närbelägna Söderö-
rarna 21/5 (Tomas Pärt m fl). Andra fyndet för 
rapportområdet. Det första är från Svenska 
Högarna 2020. 

RE
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Svärta   Melanitta fusca   VU

Vinterfynd finns från ett tiotal lokaler längs 
kusten under januari–februari, som flest 69 ex 
mot S Arholma 2/1 (Bill Douhan) och 74 ex 
Understen, Singö 27/2 (Fredrik Bondestam). 
Maxantalet nordsträckande som rapporterats 
från våren är 450 ex mot N Ut-Fredel, Blidö 
21/4 (Anders Eriksson, Magnus Liljefors). 
I samband med vårflyttningen sågs arten i 
skiftet april–maj även på tre lokaler i inlandet 
(Ekoln, Tämnaren och Vendelsjön) med som 
flest 7 ex Ekoln 4/5 (Rasmus Elleby).

Stora antal har rapporterats från flera 
lokaler under försommaren. Som flest note-
rades cirka 500 ex vid Svenska Högarna 11/5 
(Mårten Wikström), men i detta antal kan 
inte inslag av rastande fåglar uteslutas. Vid 
en inventering 30/5 fanns dock fortfarande 
minst 397 ex kvar i ögruppen (Bill Douhan). 
Andra intressanta stora ansamlingar under 
häckningstid var: 138 ex ”i par” Vikakullrorna, 
Singö 8/6, 170 ”i par” Norrskär, Singö 8/6 
samt 260 ex ”i par” Själfisket, Gräsö 10/6 
(Ulrik Lötberg m fl). Dessa låg ”ute på fjär-
darna” utan att häcka och man kan fråga sig 
vad detta var för fåglar.

Tresiffriga antal på sydsträck under hösten 
har rapporterats från Singö–Väddö–Arholma 
17–19/9, som flest 181 ex Arholma 17/9 (An-
ders Eriksson, Magnus Liljefors). Ett smärre 
antal svärtor fanns kvar längs kusten även i 
december. Flest, 5 ex, sågs utanför Havssko-
gen, Väddö 23/12 (Ronny Carlsson). 

RE

Sjöorre   Melanitta nigra 
Arten tycks bli en allt vanligare vintergäst 
i rapportområdet och har som sådan rap-
porterats från ett flertal kustlokaler under 
januari–februari. Stora antal (≥ 50) var: 90 
ex mot SO och 40 rastande Björn 2/1 (Ulrik 
Lötberg, Martin Amcoff); 74 ex mot S Ar-
holma 2/1 (Bill Douhan); vid Fågelsundet 
2–28/1, som flest cirka 300 ex 17/1 (Anssi 
Laurila) och 24/1 (Kalle Brinell); cirka 150 
ex Djursten, Gräsö 5/1 (Leif & Kersti Öst-
man) samt cirka 60 ex Rönnskärs udde 15/1 
(Susanne Malm). Maxantalet vid Fågelsundet 

är, enligt Artportalen, tangerad toppnotering 
för dessa månader.

Vårflyttningen pågick i stort från början 
av april till slutet av maj med en topp efter 
mitten av april och in i början av maj. Störst 
antal på sträck var cirka 700 ex mot N Ut-
Fredel, Blidö 21/4 (Anders Eriksson, Magnus 
Liljefors). Stora antal rastande i inlandet (≥ 
50) har rapporterats enligt följande: på Ekoln 
vid fyra tillfällen 20/4–8/5, som flest 149 ex 
8/5 (Eskil Friberg m fl) samt Vårhäll, Täm-
naren 65 ex 10/5 och 113 ex 19/5 (David 
Hammarberg).

Från juni, då vi har antagit att sjöorrarna i 
första hand uppehåller sig i häckningsområ-
dena, finns en uppseendeväckande observa-
tion av cirka 1000 ex till havs utanför Gräsö 
8/6 (Ulrik Lötberg m fl). Huruvida detta är 
yngre fåglar som ännu inte börjat häcka el-
ler om det finns andra förklaringar till detta 
uppträdande är okänt.

Relativt stora antal på sydflyttning un-
der hösten (≥ 500) har rapporterats från 
Rönnskärs udde och Arholma vid vardera 
tre tillfällen 7/8–23/10, som flest 1 031 ex 
Arholma 28/8 (Magnus Liljefors) och 985 
ex samma lokal 19/10 (Per-Erik Holmlund, 
Nils-Olof Jerling, Robert Bünsow). Jämfört 
med uppträdandet i början av året var antalet 
vinterfynd i december betydligt färre, endast 
tre, med 22 ex mot S Örsten, Singö 5/12 
(Fredrik Bondestam) som klart flest. 

RE

Alfågel   Clangula hyemalis   EN (för 
den övervintrande populationen)

Rastande och övervintrande fanns som vanligt 
längs kusten under såväl början som slutet av 
året. Stora ansamlingar (≥ 1 000) har rappor-
terats från fyra lokaler längs kusten i Norrtälje 
kommun. Utanför Rönnskärs udde/Senne-
byhaken 1/1–14/3, som flest minst 2 500 ex 
14/1 (Bill Douhan) och åter 9/10–18/12, som 
flest cirka 3 000 ex 10/10 (Jacob Rudhe m fl) 
och 10/11 (Anders Eriksson); cirka 1 000 ex 
Ut-Fredel, Blidö 21/4 (Anders Eriksson, Mag-
nus Liljefors); på Svartlögafjärden, Blidö cirka 
16 000 ex 3/5 (Ulrik Lötberg, Claes Kyrk) och 
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minst 2 500 ex 14/5 (Bill Douhan) samt från 
Svenska Högarna 28/9–16/10, som flest minst 
22 000 ex 12/10 (Bill Douhan m fl). Antalet 
rastande utanför Svenska Högarna 12/10 är 
det näst högsta som finns i Artportalen från 
rapportområdet. Den högsta noteringen, cirka 
30 000 ex, är från samma lokal på dagen åtta 
år tidigare.

Av fem inlandsfynd under våren är fyra 
från Ekoln 20/4–8/5 (1–3 ex) och det femte 
från Vendelsjön där 1 par rastade 8/5 (Mats 
Fredriksson). Även ett höstfynd finns rappor-
terat och det av det mer udda slaget; 1 ex sågs 
kortvarigt på en cykelbana vid Vallby, Vaksala 
24/10 (Anton Nytén), för att sedan försvinna 
ned i ett vägdike! 

RE

Knipa   Bucephala clangula 
I samband med diverse inventeringsinsatser 
från båt längs kusten och i skärgården av Ulrik 
Lötberg har följande stora antal rapporterats: 
3  130 ex (övervintrande) Söderöra, Blidö 
10/2; 10 626 ruggande hanar i Gräsö skärgård 
10/6, bland annat 4 250 ex Svartbådorna och 
2 110 ex Norrbådan; cirka 2000 ex Björn 11/9 
samt 2 120 ex Tärnbådan, Öregrundsgrepen 
12/12. 

RE

Salskrake   Mergellus albellus 
Inventeringsinsatser från båt under vintern 
resulterade i stora antal (≥ 100) rapporterade 
från såväl årets början som dess slut: totalt 
480 ex kring Blidö 7–10/2, som flest 215 ex 
Söderöra 7/2 (Ulrik Lötberg, Claes Kyrk) 
samt 160 ex Klykbådan, Gräsö 12/12 (Ulrik 
Lötberg). Relativt stora antal rastande under 
våren (≥ 25) var 30 ex Ledskär 25/3 och 35 
ex Skedviken (Sörbodaviken) 27/3 (Magnus 
Bergström). Arten tycks bli allt vanligare som 
övervintrare längs kusten.

Sommarfynd finns i stort sett varje år, 
denna gång bokförda på tre lokaler: 2 hanar 
och 1 hona Ånge fågelsjö, Lena 26/6 (Patrick 
Fritzson m fl); vid Ledskär 2 honfärgade 21/7 
(Stefan & Iréne Kyrklund) som efterhand 
ökade till som flest 6 honfärgade 31/8 (Kalle 
Brinell) samt som flest 10 honfärgade Kall-

rigafjärden 30/7–5/8 (Leif & Kersti Östman 
m fl).

Höstens största ansamlingar registrerades, 
som vanligt, i Tämnaren och Skedviken med 
som flest 181 ex Vårhäll 5/11 (Magnus Lilje-
fors) respektive 164 ex 21/11 (Bill Douhan). 

RE

Storskrake   Mergus merganser 
Ett antal stora ansamlingar (≥ 1 000) är 
värda att nämna. Från våren minst 2 100 
ex Karlholmsviken 2/4 (Kalle Brinell). 
Under försommaren fanns, som vanligt, 
stora mängder av ruggande hanar i Gräsö och 
Björns skärgårdar. Den 2/6 inräknades totalt 
1 246 hanar kring Björn och 10/6 totalt 3 
570 hanar kring Gräsö, som flest 1 350 vid 
Svartbådorna (Ulrik Lötberg). Under hösten 
noterades fyrsiffriga antal vid några tillfällen 
i Tämnaren 9/10–15/11, som flest cirka 2 
000 ex 16/10 (Ulrik Lötberg, Lars Gustavs-
son) och 4/11 (Magnus Klingse) samt cirka 
1 100 ex Skedviken 13/11 (Joakim Ekman 
m fl). Avslutningsvis inräknades totalt 4 018 
ex vid en inventering i Gräsö skärgård 12/12, 
som flest cirka 1 200 ex Norrfjärdskobbarna 
(Ulrik Lötberg). 

RE

Småskrake   Mergus serrator 
Arten rapporteras från lite här och var längs 
kusten under januari–februari, men vanligtvis 
i ensiffriga antal. Flest, 45 ex, sågs vid Stor-
bådan, Lövstabukten 9/1 (Martin Rydberg). 
Inga säkerställda häckningar i inlandet detta 
år heller och man börjar undra om det över 
huvud taget finns några längre. Det finns 
dock ett par observationer som möjligen kan 
indikera häckning; 1 par Erken 11/5 (Magnus 
Bladlund) och 1 par Ekolsundsviken 19/5 
(Gillis Aronsson). Det kan dock inte uteslu-
tas att det var flyttande fåglar som rastade 
tillfälligt.

Från hösten finns inga observationer som 
sticker ut, men det gör resultaten av midvin-
terinventeringen i Gräsö skärgård i december. 
Den 12/12 inräknades totalt 1 718 ex i Gräsö 
skärgård, varav 1 150 vid Norrfjärdskobbarna 
(Ulrik Lötberg). Det är det högsta antal som 
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finns rapporterat i Artportalen någonsin 
från inte bara rapportområdet under denna 
månad, utan även hela Sverige! Den högsta 
noteringen tidigare i rapportområdet är 420 
ex Billudden 17/10 2018 (Yngve Hareland). 

RE

[Rapphöna   Perdix perdix] 
Rapporter om förekomst följer samma möns-
ter som tidigare år med fynd på/i huvudsak 
välkända platser/områden där utsättning 
av i fångenskap uppfödda rapphöns sker i 
kommersiellt syfte, alternativt där enstaka 
personer bedriver någon form av ”hobby-
verksamhet”.

Den sedvanliga kommunvisa redovis-
ningen för året är följande: Enköping: Från 
januari–februari rapporteras sammantaget 
minst sju kullar (minst 60 ex totalt) på 
Landsberga-, Ryda- och Långtoraslätten. Även 
om de flesta kullar (samtliga?) är resultat av 
reproduktion i det fria, är föräldrarna till dessa 
resultat av den påspädning med uppfödda 
rapphöns från de stora utsläpp som sker under 
hösten vid Lygnesta gård i Långtora socken. 
Utöver observationer på dessa slätter finns 
två ströfynd: 13 ex (= kull) Kylsta, Torstuna 
9/1 (Claus Rüffler, Frank Johansson) och 1 ex 
Lilla Berg, Fröslunda 14/2 (Håkan Andersson 
m fl). Därefter finns några få observationer 
av par eller enstaka individer under vår och 
sommar på Landsberga- och Rydaslätten, 
där även tre spelande tuppar hördes vid 
Landsbergabron 17/6 (Martin & Gabriel 
Tjernberg). Under höst/vinter finns rapporter 
om åtminstone fyra kullar (36 ex) på dessa 
slätter, men också av 2 ex Hjälstaviken 2/11 
(Johan Ericsson). Heby: 1 ex Holm, Nora 2/9 
(Kjell Häggvik) och 2 ex Gillberga, Vittinge 
18/9 (Bengt Ottosson). Tierp: 2 ex Elsarby, 
Tegelsmora 27/2 (Oskar Jonsson) och 1 ex 
Vendelsjön 13/5 (Anssi Laurila). Norrtälje: 
Minst 4 ex (= kull) kring Lindberga, Gott-
röra 6/1–5/2 (Bill Douhan m fl). Uppsala: 
Vid Sundbromark, Bälinge sågs 3 ex under 
januari–februari (Martin Amcoff m fl), men 
även enstaka individer vid några tillfällen 
under hösten (David Hammarberg). Därtill 
observerades en kull (= 15 ex) vid Forkarby, 

Bälinge 23/10 (Gunilla Vejdarve). Knivsta: 
vid Krusenberg 5 ex (= kull) 1/2 (Tomas 
Berg) och 1 adult med 5 ungar 27/8 (Ragnar 
Hellspong); 3 ex Karlslund, Vassunda 17/2 (A 
Martin Fransson); 2 ex Tibble, Vassunda 2/4 
(Fredrik Friberg) och 1 par Säbysjön, Knivsta 
20/4 (Friedrich Lieber). 

MT

Vaktel   Coturnix coturnix   NT
I likhet med 2020 hördes såväl årets första 
som sista på samma lokaler som då, näm-
ligen Lövstaslätten 8/5 (Eric Salomonsson, 
Jocke Djerf) respektive Fjärdhundraslätten 
5/9 (Magnus Liljefors). Det totala antalet 
spelande som har rapporterats från perioden 
stannade på 183, vilket är drygt 60 fler än 
föregående år och drygt 20 fler jämfört med 
medelvärdet för åren 2002–2020 (= 162). 
Den kommunvisa fördelningen var som följer 
(fjolårets antal inom parentes): Enköping 65 
(47), Uppsala 45 (39), Sala (del av) 20 (0), 
Tierp 20 (10), Knivsta 13 (10), Norrtälje 8 
(6), Heby 4 (3), Älvkarleby 3 (2), Östhammar 
3 (5) och Håbo 2 (0). Efter spelperiodens 
slut sågs 1 ex Fjärdhundraslätten 8/9 (Pekka 
Westin); 3 ex Sundbromark 29/9 (Gunilla 
Vejdarve) och 2 ex Fjärdhundraslätten 29/10 
(Pekka Westin). Fyndet i oktober är ett av de 
senaste som finns från rapportområdet, endast 
slaget av vardera 1 ex Forsmark 2/11 år 2009 
respektive Härnevi samma datum 2015. Öv-
rigt: Två rapporter om spelande vaktlar hörda 
på sträck nattetid har inkommit; 1 ex Tierp 
20/5 (Kalle Brinell) och 2 ex Hov, Rasbo 22/5 
(Robert Ekman). 

MT

Nattskärra   Caprimulgus europaeus 
Årets första hördes kortvarigt på Örskär 13/5 
(Martin Fransson), men det dröjde sedan en 
dryg vecka innan nattskärror började höras 
mer allmänt. Rapporter om sådana inkom 
sedan med god spridning över rapportområ-
det och den sista hördes vid Älvkarlshällen, 
Älvkarleby 6/8 (Per Johan Ulfendahl, Richard 
Ek). Antalet spelande bedöms ha varit cirka 
92 (91–93), det vill säga betydligt lägre än 
närmast föregående år (= 171), men i nivå 
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med åren närmast före. Den kommunvisa 
fördelningen av antalet spelande var (antal 
individer/mil² skogsyta inom parentes): Älv-
karleby totalt 12 (6,8), Tierp 16 (1,4), Heby 
3 (0,4), Östhammar 22 (2,0), Norrtälje 12 
(0,9), Uppsala 19 (1,4); Knivsta 2 (1,2) och 
Enköping 6 (1,2). Två områden avviker: De 
låga värdena i Heby beror troligen på en svag 
bevakning. Orsaken till Älvkarlebys höga 
täthet är, att denna kommun råkar ha en hög 
koncentration av nattskärror (jämförbar med 
Hållnäshalvöns i Tierps kommun) samtidigt 
som Älvkarleby är en ytmässigt förhållandevis 
liten kommun. I övrigt är fördelningen över 
rapportområdet relativt jämn, möjligen med 
en svagt ökande täthet mot norr.

Vid fyra tillfällen – 1987, 1995, 2004 
och 2014 – har nattskärran inventerats mer 
systematiskt på Hållnäshalvön och år 2007 
inventerades arten mer omfattande i rap-
portområdet till följd av att den detta år var 
riksinventeringsart. Dessa insatser har troligen 
inneburit något högre värden än om enbart 
spontanrapportering hade förekommit.

Antalet rapporterade spelande i rapport-
området har ökat stort med början omkring 
2000, det vill säga samtidigt som Artportalen 
introducerades. Därefter har antalet rappor-
törer ökat starkt, vilket kan ha haft en positiv 
inverkan på mängden rapporterade spelande. 
De systematiska räkningarna på Hållnäs-
halvön visade dock på en verklig ökning av 
beståndet där (Jan Wärnbäck, FiU 1/2016), 
vilket rimligtvis också kan ha gällt övriga 

delar av rapportområdet. Bakom ökningen 
efter 2000 kan således finnas två orsaker. 
Även på nationell nivå har arten ökat starkt 
enligt standardiserad inventering, åtminstone 
efter 2010. Möjligen har ökningen av antalet 
spelande i rapportområdet börjat avta och 
planat ut under de allra senaste åren. 

LB

Tornseglare   Apus apus   EN
Fjolårets första sågs redan 30/4, medan årets 
motsvarande rapporteras från mer normala 
11/5; 1 ex Örsundsbro (Zackarias Svensson) 
respektive 1 ex Uppsala (Eveliina Tiainen). 
Stora antal (≥ 500) har rapporterats från juli 
och början av augusti; dels som födosökande 
med 500–900 ex på flera lokaler 20/7, 31/7 
och 5–10/8 och dels som förbiflygande (in-
tensivt insträck) med 2  242 ex Björn 7/7 
samt cirka 2 000 ex mot S Lövstaslätten 9/8 
(Yngve Hareland, Curt Johnsson). Året avslu-
tades med ett ovanligt sent fynd; 1 ex Örskär 
6/10 (Petter Haldén, Mikael Malmaeus, Jan 
Rosenfeld). 

DA

Gök   Cuculus canorus 
Årets första hördes vid Gryta, Roslags-Bro 4/5 
(Snorre Rufelt) och följdes sedan av näst intill 
dagliga rapporter i rapportområdet 7/5–15/7, 
därefter mer sporadiskt och den sista hördes 
vid Oxängen, Vendelsjön 25/7 (Nina Janelm). 
Ett försök att bedöma antalet ropande i rap-
portområdet under året stannade vid 321 
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individer. En observation som sticker ut bland 
övriga är hela tolv ropande i och kring Järlåsa 
natten den 6/6 (Anders Arweström Jansson). 
Från tiden efter att den sista hade hörts finns 
spridda rapporter om enstaka fåglar sedda 
relativt väl spritt över hela rapportområdet. 
Sist ut var 1 ex på Svenska Högarna 6/10 
(Anders Eriksson, Bill Douhan). Oktoberfynd 
är ovanliga, det finns en knapp handfull från 
tidigare år. 

TH

Skogsduva   Columba oenas 
Vinterfynd finns från fyra lokaler under janua-
ri med som flest 4 ex Kilbyslätten, Alunda 1/1 
(Mats Edholm, Brita Tibell). Observationer 
från 14/2 (kanske redan från 6/2) och framö-
ver räknas här som nyanlända och den första 
spelande hördes vid Uddarby, Dannemora 
redan 26/2 (Annika Rastén). Stor ansamling 
(≥ 50) under våren har bara rapporterats från 
en lokal; 57 ex Holmsta, Österlövsta 31/3 
(Kalle Brinell). Att redovisa hur många olika 
skogsduvor som hörts spela i rapportområdet 
under vår och sommar är inte lätt, men ett 
försök gav 228 individer vilket är något färre 
än 2020 (= 275). Den största flocken under 
andra halvåret var minst 80 ex på Grillbyslät-
ten, Villberga 17/9 (Thomas Johansson). 
Årets sista skogsduva sågs på Söderöra, Blidö 
redan 15/11 (Tomas Saxgård), inga vinterfynd 
i denna ände av året således. TH

Ringduva   Columba palumbus 
På årets första dag sågs 4 ex Vretaudd, Dalby 
(Ragnar Hall m fl) och här sågs sedan som 
flest 3 ex fram till 19/1 (Patrick Fritzson). 
Utöver som flest 5 ex Engelska parken, 
Uppsala 22/1–13/2 (Per-Anders Edin m fl) 
rapporteras 1–3 ex från ytterligare sju loka-
ler under januari. Vårflyttningen kom igång 
så smått redan mot slutet av februari, men 
det var först från månadsskiftet Mars/april 
som ett par höga sträcksummor (≥ 2 000) 
har rapporterats; 2 672 ex mot V Billudden 
4/4 (Kalle Brinell) och cirka 2 000 ex mot N 
Hjälstaviken samma dag (Martin Fransson). 
Störst antal rastande denna årstid var cirka 
1 300 ex Holmsta, Österlövsta 31/3 (Kalle 

Brinell).
Stora antal rastande/födosökande under 

hösten (≥ 2 000) har rapporterats från pe-
rioden 11/9–9/10 med som allra flest cirka 
5 000 ex SV Tärnaby, Tärna 21/9 (Yngve 
Wiklund); minst 5 000 ex Fjärdhundraslät-
ten 27/9 (Thomas Johansson, Pekka Westin) 
och cirka 5 000 ex Kilbyslätten, Alunda 5/10 
(Mats Edholm, Brita Tibell). Störst inräknade 
antal på flyttning var cirka 2 200 ex mot SV 
Övre Föret 8/10 (Max Karlsson). 

TH

Turkduva   Streptopelia decaocto 
Indikationer på häckningsförekomst (= 
spelande hane) har noterats i samhällen av 
varierande storlek, men även från mindre 
bosättningar (= byar, lantbruk etc.) enligt 
följande: Uppsala (”gamla kyrkogården”, 
Kungsgärdet, Kåbo, Norby, Valsätra och Håga 
by), Enköping, Östhammar, Tierp, Östervåla, 
Storvreta, Älmsta/Hammarby (Väddö), Mån-
karbo samt Husby (Vendel). Enda säkerställda 
häckningen registrerades i samband med att 
fyra boungar ringmärktes i Östervåla 16/6 
(Lars Gustavsson, Ulrik Lötberg). Samman-
fattningsvis innebär det att minst 68 individer 
har setts i rapportområdet under året och en 
rapporterad häckningsförekomst på totalt 
cirka 20–25 par. Lite större ansamlingar (≥ 8) 
under eftersommar och höst, vilket kan tyda 
på lyckade häckningar, har rapporterats enligt 
följande: 8 ex Bystaden, Väddö 16/9 (Ronny 
Carlsson); Norby/Kåbo 19/10–8/12, som flest 
13 ex 21/11 (Olle Gustafsson) samt som flest 
10 ex Tullgatan, Enköping 30/10 (Martin 
Fransson). Från december finns observationer 
från en handfull lokaler, flest i Enköping och 
Uppsala. 

TH

Turturduva   Streptopelia turtur   [9; 
136; 78; 4]

Fyra fynd av enstaka individer har rapporte-
rats: 1 ex Gillöga, Blidö 23/5 (Anders Hag-
lund m fl); 1 ex Billudden 17/6 (Per Johan 
Ulfendahl, Jan Moberg); 1 ex Burunge, Vendel 
25/6 (Roine Jansson) samt 1 ex Ledskär 
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10–13/7 (Anders Eriksson, Kalle Brinell m fl). 
Fyra fynd är klart bättre än fjolårets enda, men 
ändå lågt i ett lite längre perspektiv. 

TH

Vattenrall   Rallus aquaticus 
Ett rekordstort antal övervintrande, 16 ex, 
rapporteras från årets två första månader, 
sannolikt mest en följd av den milda vintern. 
Fler än ett ex noterades på följande lokaler: 
2 ex Liljekonvaljeholmen, Uppsala decem-
ber 2020–28/2 (Sylve Gustavsson, Camilla 
Andersson m fl); 4 ex Vårdsätra naturpark, 
Uppsala 5/1–21/2 (Anders Grönvall, Jan 
Milbrink m fl) och 3 ex Tämnarån i Tierp 
14/1–7/2 (Kalle Brinell, Anssi Laurila).

Spelande hanar (i enstaka fall konstaterad 
häckning alternativt grymtande individ på 
lämplig lokal där spelande inte hörts) har 
rapporterats från 130 lokaler med totalt 221 
individer. Det är ungefär lika många som 2020 
(= 227), vilket var ett rekordår för perioden 
2002–2020. Flest spelande, 20 ex, har rap-
porterats från Hjälstaviken (Pekka Westin 
m fl) medan Vendelsjön hade 19 ex (Anssi 
Laurila, Bernt Thorsell m fl) och Tämnaren 
15 ex (Claus Rüffler, Johan Falk m fl).

Trots en tidvis kall avslutning på året no-
terades arten på fem lokaler under december: 
1 ex Liljekonvaljeholmen 1–31/12 (Ragnar 
Hall, Per-Erik Holmlund m fl); 1 ex Täm-
narån i Tierp 8–10/12 (Kalle Brinell); 1 ex 
Björkarn, Skederid 9/12 (Bill Douhan); 1 ex 
Ekebydammen, Uppsala 11–28/12 (Fredrik 
von Euler) samt 1 ex Hågadalen, Uppsala 
17/12 (Max Karlsson). 

MT

Kornknarr   Crex crex   NT
Den första för året rapporteras spelande vid 
Funbosjön 12/5 (Christian Åkerhielm). Där-
efter registrerades arten näst intill dagligen 
från 18/5 fram till årets sista, 1 ex Mumsarby, 
Dannemora 26/7 (Annika Rastén). Totalanta-
let spelande detta år stannade vid 162, vilket 
är en halvering jämfört med föregående år (= 
338) och betydligt lägre än medelvärdet för 
åren 2002–2020 (= 238). En häckning påträf-
fades vid Horsskog, Östervåla där en vuxen 

sågs tillsammans med en nykläckt unge 3/8, 
senare sågs en vuxen fågel på platsen 28/8 
(Ulrik Lötberg, Lars Gustavsson). Fördelar vi 
årets 162 spelande på kommuner får vi föl-
jande (fjolårets antal inom parentes): Uppsala 
55 (90), Enköping 30 (60), Tierp 25 (90), 
Älvkarleby 17 (3), Heby 16 (17), Norrtälje 
6 (21), Östhammar 5 (34), Knivsta 4 (21), 
Sala (del av) 3 (0) och Håbo 1 (2). De två 
största ansamlingarna var 17 ex Marma skjut-
fält (Per Johan Ulfendahl) och 6 ex Gamla 
Bälingemossar (Thomas Pless). 

MT

Småfläckig sumphöna   Porzana 
porzana   VU

Årets första hördes spela vid Hjälstaviken 
19/4 (Gabriel Tjernberg, Mats Brisegård) 
och den sista på samma lokal 13/8 (Susanne 
Malm, Roland Sjölander). Sammantaget 
har 42 spelande rapporterats från perioden. 
Antalet är nästan identiskt med resultatet för 
2020 (= 43). Det innebär åter ett bra år, även 
om det är långt från rekordåren 2012 (= 73), 
2013 (= 66) och, framför allt, 2019 (= 103). 
Medelvärdet för åren 1984–2019 är 30. Flest, 
6 ex, hördes vid Hjälstaviken medan Vendel-
sjön hade 3. Den kommunvisa fördelningen 
var enligt följande: Enköping 10, Östhammar 
9, Tierp 8, Uppsala 7, Norrtälje 5, Knivsta 2 
och Heby 1. 

MT

Rörhöna   Gallinula chloropus 
Inga vinterfynd är kända. Årets/Vårens första 
var istället 1 ex Dalkarlskärret 30/3 (Per-
Erik Holmlund m fl). Från 1/4 rapporteras 
arten näst intill dagligen fram till 31/10. En 
summering av antalet par som rapporterats 
i rapportområdet (även en enstaka individ, 
sedd eller hörd, på lokal som bedöms lämp-
lig, räknas här som ett par) ger totalt 65 par 
fördelade på 54 lokaler. Visserligen är det 
tiotalet färre, såväl par som lokaler, jämfört 
med året innan, men det finns ingenting som 
tyder på att beståndet minskar. Tvärtom – 65 
par är det näst högsta antalet under perioden 
2003–2020 (medeltal = 44). Fördelar vi dessa 
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par på kommuner erhålls följande: Uppsala 
33, Enköping 18, Östhammar 5, Tierp 3, 
Norrtälje 3 och Knivsta 3. Den nordligaste 
häckningen rapporteras från Larsbo vilt-
vatten, Österlövsta (Anssi Laurila). MT

Sothöna   Fulica atra 
Efter årsskiftet var det fortsatt milt och arten 
har rapporterats från nio lokaler under janua-
ri–februari. Ovanligt många fanns i Norrtälje 
hamn 1/1–20/2 (samma fåglar som i den 
närbelägna sjön Limmaren i december året 
innan?) där som flest 100 ex inräknades 6/2 
(Jocke Söderhäll m fl). Övriga fynd dessa två 
månader var: 20 ex kvar i Dalbyviken 1–2/1 
(Niklas Hjort m fl); 5 ex Bergshamraviken, 
Länna 3/1 (Ingrid Stenström m fl); 2 ex Övre 
Föret 13/1–28/2 (August Thomasson m fl); 
2 ex Fygdströmmen, Singö 28/1–1/2 (Bo 
Granberg m fl); 1 ex Singsundet, Singö 2/2 
(Fredrik Bondestam); 1 ex Kalvskäret, Singö 
5/2 (Tomas Pärt); 1 ex Grisslehamn 14–28/2 
(Ronny Carlsson m fl) samt 6 ex Blidösund, 
Blidö 15/2 (Cecilia Camitz). De fyra fynden 
från Singö–Grisslehamn kan möjligen vara 
samma individ/individer som förflyttat sig 
lokalt.

Stora ansamlingar under våren (≥ 50) 
inräknades på bara tre lokaler; som flest 154 
ex Hjälstaviken 31/3–19/4 (Kjell-Arne Lars-
son m fl); 95 ex Kärven 16/4 (Bill Douhan) 
och 65 ex Tegelsmora kyrksjö 25/4 (Anssi 
Laurila). På samma sätt som de två föregå-
ende åren registrerades tresiffriga antal på 
bara två lokaler under hösten (samma som 
året innan); i Kärven 30/7–7/10, som flest 
cirka 300 ex 18/9 (Tomas Kjelsson, Benny 
Åhr) och vid Ledskär 17/8–14/10, som flest 
cirka 250 ex 2/10 (Kent Ekman). En tidvis 
kall avslutning på året resulterade i endast ett 
vinterfynd; 1 ex Skarholmen, Uppsala 14/12 
(Anita Janelm). 

MT

Mindre sumphöna   Zapornia parva   
[30; 36; 14; 2]

Fjolårets två spelande hanar, efter sex år utan 
fynd, följdes även detta år av två; en i Hosjön 

28/5–16/6 (Leif Gustavsson m fl) och en vid 
Saltängen, Alasjön 22/6–5/7 (Susanne Malm 
m fl). Hanen i Hosjön fanns på samma plats 
som året innan och var sannolikt samma indi-
vid som då. Om vi utgår från att så var fallet 
blir det bara ytterligare ett fynd, totalt sett, 
i rapportområdet under 2000–talet, num-
mer 11, men ändå två under året. Dessa två 
individer var de enda som noterades i landet 
under året. 

MT

Trana   Grus grus 
Den trana som uppehöll sig vid Hjälstaviken 
fram över årsskiftet, fanns kvar här till och 
med 16/1 då den dock sågs lämna viken med 
sydvästlig kurs (Martin Molin, Anita Janelm 
m fl). Den första för våren anlände en dryg 
månad senare; 1 ex Dunderbo, Åland 24/2 
(Anders Arweström Jansson). Ytterligare tre 
fynd finns från andra lokaler under februari, 
innan arten observerades mer frekvent från 
början av mars. De största antalen som rap-
porterats från våren är från 4/4 då 1  264 
rastade vid Ledskär och 822 sträckte förbi 
Billudden (Kalle Brinell). Vid Vendelsjön 
rastade 570 ex 5/4 (Thomas Pless).

Från sommaren har drygt 500 översom-
rande individer rapporterats, vilket är ett 
normalt antal. Flest fanns vid Hjälstaviken 
respektive Ledskärsområdet. Från hösten har, 
som vanligt, betydligt fler registrerats, som 
flest cirka 8 000 ex, vilket dock är betydligt 
färre än normalt. En möjlig orsak till detta 
relativt låga antal är att Tämnaren inte blev 
ordentligt inventerad samt att det saknas 
uppgifter från Kilbyslätten/Gimo damm 
(här fanns sammanlagt cirka 5 500 ex före-
gående höst). Flest rastande inräknades vid 
Hjälstaviken – 5 270 ex 6/9 (Pekka Westin); 
vid Ledskär – 1 620 ex 30/9 (Kalle Brinell) 
och Bodalund, Tämnaren – cirka 800 ex 30/9 
(Göran Frisk).

Redan i mitten av september noterades 
stora antal på sydflyttning, nämligen 700 ex 
Hjälstaviken 13/9 (Pekka Westin) och 330 
ex Väsby, Stavby 19/9 (Mats Edholm, Brita 
Tibell). Det dröjde sedan fram till 25/9 innan 
större antal åter noterades på sträck. Denna 
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dag inräknades sammantaget 1 680 ex på tre 
lokaler. Därefter bokfördes 1 012 ex mot SV 
12/10 (Zackarias Svensson), vilket är ovan-
ligt sent för att vara så många. Dagliga fynd 
gjordes sedan fram till 18/10, men därefter 
finns endast två rapporter om enstaka efter-
släntrare, vid Börstil 25/10 (Åke Karlsén) 
respektive Strömsberg, Tolfta 21/11 (Carol 
Loukkola, Göran Andervass m fl). 

MT

Smådopping   Tachybaptus ruficollis   
NT

Från årets början finns vinterfynd rap-
porterade från fem lokaler: 2 ex Långsand, 
Älvkarleby 6–19/1 (Per Johan Ulfendahl, 
Jean-Paul Lösing m fl); 2 ex Övre Föret (sågs 
även december 2020) 13–24/1 (Håkan Rune 
m fl); som flest 7 ex kanalen Forsmark kärn-
kraftverk 15/1–9/2 (Mathias Andersson); 1 ex 
Grisslehamn 31/1–23/3 (Tomas Pärt, Fredrik 
Bondestam m fl) samt 1 ex Norrtälje 8–16/2 
(Britta Eriksson m fl). Totalt 13 individer är 
rekordmånga för årstiden.

Sannolikt nyanlända noterades med bör-
jan från slutet av mars och mer eller mindre 
säkra tecken på häckning registrerades sedan 
på tolv lokaler (20 år 2020). Säkerställd 
häckning (= ruvande, observerade ungar) har 
noterats på sex lokaler (12 år 2020): 2 par 
Gölja våtmark, Simtuna (Kalle Källebrink m 
fl); 1 par Stor-Kärret, Dalby (Arvid Landgren 
m fl); 1 par Mälby viltvatten, Väddö (Ronny 
Carlsson); 1 par viltvatten vid Sandbacken, 
Söderby-Karl (Lennart Larsson); 1 par vilt-
vatten vid Fixbyle, Fasterna (Bill Douhan) 
samt 1 par Dalkarlskärret (Arvid Landgren). 
I övrigt har trolig häckning observerats på en 
lokal och möjlig på fem. Därutöver har en-
staka individer setts på ytterligare sju lokaler 
där häckning i åtminstone några fall mycket 
väl kan ha förekommit. Med få undantag är 
det i av människan skapade vattensamlingar 
som arten noteras med häckningsindicier.

Utöver ett par fynd i slutet av november, 
finns det tre även från december: 1 ex Bre-
viksfladen, Rådmansö 9/12 (Bill Douhan); 1 
ex Simpnäs 26–27/12 (Mårten & Claes Wik-

ström m fl) och 1 ex Sennebyhaken 27/12 
(Magnus Liljefors). Sammanfattningsvis ett 
relativt normalt år jämfört med de närmast 
föregående. 

DA

Svarthakedopping   Podiceps auritus 
Häckningsindicier har rapporterats för totalt 
119–129 par fördelade på 66 lokaler runt om 
i rapportområdet. Säker häckning (= bobygge, 
ruvning, ungar, föda åt ungar) har noterats 
med 56–66 par på 20 lokaler, trolig häckning 
(= parning/parningscermonier eller spel/sång) 
med 3 par på 2 lokaler och möjlig häckning 
med 60 par på 44 lokaler. Hela 66 lokaler 
med häckningsindicier är betydligt fler än 
åren 2017–2020 (= 36–48). Därtill finns det 
enstaka fynd på andra lämpliga lokaler, men 
det går inte att avgöra om det var häckning 
eller bara rastande fåglar. En särskilt positiv 
rapport kommer från Larsbo viltvatten, Öst-
erlövsta där cirka 20 ungar sågs 4/7 (Anssi 
Laurila). När sågs så många ungar på en lokal 
i Uppland senast?

Fyra vinterfynd har noterats, samtliga från 
årets början: vid Sennebyhaken 1 ex 19/1 
(Per-Erik Holmlund) och 1 ex 22/2 (Per-Erik 
Holmlund m fl); 1 ex Rödhäll, Hållnäs 24/1 
(Martin & Gabriel Tjernberg) och 1 ex Gamla 
Grisslehamn 23/2 (Magnus Liljefors). Årets 
sista var 2 ex Övre Föret 5/11 (Lotta Berg, 
Eva Mattsson) och 1 ex Sikhjälma, Hållnäs 
samma dag (Fredrik Grahn). 

DA

Skäggdopping   Podiceps cristatus 
Vinterfynd finns från åtta lokaler under årets 
inledning (inga från december 2020): Ekoln 
1–23/1, som flest 7 ex 19/1 (Patrick Fritzson); 
1 ex Limmaren, Frötuna 1/1 (Mikael Johans-
son); 1 ex Bromskär, Blidö 2/1 (Rasmus El-
leby); 1 ex Övre Föret 2/1 (Marcus Runeson); 
1 ex Ekolsund 3–23/1 (Martin Fransson m fl); 
2 ex Erken 6/1 (Mikael Johansson); vid Rönn-
skärs udde–Sennebyhaken 2 ex 24/1 (Bill 
Douhan) och 1 ex 27–28/2 (Ragnar Hall m 
fl) samt 1 ex Havsskogen, Väddö 22/2 (Ronny 
Carlsson). Vinterfynd görs längs kusten i stort 
sett varje år, men fem fynd på inlandslokaler 
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är anmärkningsvärt många. Mild vinter och 
därmed isfria sjöar är rimligtvis orsaken.

Säkerställda häckningar (bobygge, ruv-
ning, sedda ungar etc.) har rapporterats från 
49 lokaler (45 år 2020). Det är fler än 2019 
(= 33), men kanske en följd av en allmän ök-
ning av rapporter i Artportalen (ingen fortsatt 
uppgång 2021). Stora antal (≥ 40) av troli-
gen häckande fåglar i lämplig biotop under 
häckningstid (= mitten april–mitten juli) har 
bokförts på några lokaler enligt följande: 53 
ex Kyrkviken, Alsike 24/4 (Eskil & Fredrik 
Friberg); 65 ex Krutudden, Östhammar 25/4 
(Affe Pettersson); 64 ex Västerbyfjärden, 
Gräsö 2/5 (Tobias & David Hammarberg); 87 
ex Södersundet, Rådmansö 9/5 (Roine Karls-
son); 54 ex V Bromskär, Blidö 13/5 (Peter 
Nerman); 40 ex Kallrigafjärden 18/5 (Robert 
Bünsow); 45 häckande par Stomnarö, Länna 
24/5 (Bill Douhan); 21 par Ledskär 24/5 (Per-
Erik Holmlund); 52 häckande par Erken 10/6 
(Bill Douhan, inventering) samt 21 häckande 
par Hjälstaviken där de, som vanligt, hade 
dålig häckningsframgång – endast tre kullar 
sedda (Pekka Westin). 

DA

Gråhakedopping   Podiceps grisege-
na 

Säkerställda häckningar (= bobygge, ruvning 
och ägg/ungar) har rapporterats från tio 
lokaler med totalt minst 20–22 par: Dalkarl-
skärret, Sunnerstaviken, Kärven, Nylända-
dammen (Harg), Klardammen (Dannemora), 
Myran (viltvatten Almunge), Lillbyasjön, 
Dannemorasjön, Körlinge viltvatten (Rasbo-
kil) och Erken (vid Kristineholm). Paret i Sun-
nerstaviken fick fram två kullar, minst en unge 
från första kullen och tre från andra kullen. 
En av ungarna var kvar till 4/11. Därtill har 
möjliga häckningar registrerats på elva lokaler 
med totalt 16–20 par: Filmsjön, viltvatten vid 
Hargsviken, Tegelsmora kyrksjö, Jönsbolssjön, 
Jontedammen (Väddika), Skeppshusviken 
(havsvik vid Herräng), Laggarsbo viltvatten 
(Bälinge), Slagsmyren (Morkarla), Nässja vilt-
vatten (Gottröra), Andersbo viltvatten (Film) 
samt Erken (Svanbergaviken). Det innebär 

sammantaget 36–44 säkerställda/möjliga 
häckningar på totalt 20 lokaler, vilket i stort 
är i paritet med de närmast föregående åren.

Vardera ett vinterfynd finns från respek-
tive del av året: 1 ex Ängskär, Hållnäs 9/1 
(Anssi Laurila) och 1 ex Havsskogen, Väddö 
29/12 (Ronny Carlsson). För övrigt måste 
även en rekordsumma sträckande mot N 
inräknats från Ut-Fredel, Blidö 21/4 nämnas; 
hela 58 ex (Magnus Liljefors, Anders Eriks-
son). 

DA

Strandskata   Haematopus ostralegus   
NT

Som förväntat anlände de första i slutet av 
mars. Först ut var 1 ex Västerbådan, Gräsö 
26/3 (Bosse Hallman m fl), vilket är samma 
förstadatum som året innan. Årets avslutades 
med 1 ex Karlholmsviken 11/10 (Kalle Bri-
nell), vilket var drygt två veckor senare än den 
närmast föregående rapporterade.

I likhet med föregående år konstaterades 
häckning (ruvande fågel) vid Kyrkviken, 
Alsike 24/4 och 11/5 (Eskil & Fredrik Fri-
berg). I övrigt berättar rapportmaterialet om 
revirhävdande par på andra mestadels tidigare 
kända häckningslokaler runt Ekoln och längre 
söderut längs stränderna av Mälaren samt vid 
Skedviken och Erken. För dessa saknas dock 
konkreta bevis för häckning detta år. Strand-
skatan häckar sparsamt till tämligen allmänt 
längs hela Upplandskusten, med högre täthe-
ter i söder. Vid häckfågelinventeringar längs 
kusten registrerades 1  161 häckande par i 
rapportområdet 2000–2003.

Från återflyttningen rapporteras knappt 
tiotalet större flockar (≥ 50) på sydsträck i 
början av augusti, som flest minst 200 ex 
förbi Svarthamn, Skutskär 7/8 (Per Johan 
Ulfendahl, Jan Moberg). 

PS

Skärfläcka   Recurvirostra avosetta   
[4; 28; 69; 2]

Arten ses inte årligen i rapportområdet. Några 
fynd rapporterades årligen 2012–2016, men 
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därefter bara 2019. Från innevarande år finns 
dock två vårfynd: 1 ex Ugglan, Gräsö 18/4 
(Leif & Kersti Östman) och 1 ex Kallrigafjär-
den 30/4 (gnm Björn Lundgren). Datumen 
är typiska för skärfläckans uppträdande i 
Uppland. 

PS

Tofsvipa   Vanellus vanellus   VU
Två regelrätta vinterfynd finns från årets 
början: 1 ex Hammarby, Nysätra 1/1 (Mats 
Henriksson) och 1 ex Skärplinge reningsverk 
3/1 (Eric Salomonsson). Vårflyttningen star-
tade med 1 ex Hjälstaviken 22/2 (Susanne 
Malm m fl) och följdes sedan av dagliga 
observationer från allt fler lokaler. Stora antal 
(≥ 500) under våren finns bara rapporterade 
från Ledskär 31/3–9/4, som flest cirka 750 ex 
6/4 (Thomas Pless).

Stora ansamlingar under andra halvåret 
(≥ 500) rapporteras i vanlig ordning från i 
första hand Hjälstaviken och Ledskär, men 
även från ett par andra lokaler. Fyrsiffriga 
antal bokfördes vid en handfull tillfällen vid 
Hjälstaviken 19/8–6/10, som flest cirka 2 000 
ex 24/8 (Ingemar Johansson). Störst antal 
rastande vid Ledskär under hösten var cirka 
660 ex 1/9 (Kalle Brinell). Inga observationer 
finns från december detta år. Sist ut var istället 
11 ex Hjälstaviken 21/11 (Kermith Illerbrand, 
Ragnar Hall). 

PS

Ljungpipare   Pluvialis apricaria 
Vinterfynd är ovanliga, men det finns ett från 
årets inledning: 1 ex Örsten, Singö 12/1 och 
troligen samma individ Svartklubben, Singö 
23/1 (Fredrik Bondestam). Vårens första no-
terades vid Hjälstaviken redan 25/2 (Yngve 
Hareland m fl). Flyttningen kom igång på 
allvar mot slutet av mars och som vanligt 
rastade de största flockarna i början av maj, 
men denna gång är rapporterna färre än nor-
malt. Flest, cirka 650 ex noterades vid Lundås, 
Edebo 9/5 (Björn Lundgren) och cirka 300 ex 
Brosjön, Roslags-Bro 8/5 (Mikael Johansson, 
Micael Söderman).

Positivt var att en trolig häckning re-
gistrerades på Florarna även detta år: 1 par 

18/4–4/6 (Gabriel Tjernberg m fl). En spe-
lande fågel rapporteras även från Stormossen, 
Östervåla 18/4 (Lars Johansson), men det är 
inte känt om den fanns kvar även senare. Kan 
vara intressant att följa upp närmare 2022.

Den största flocken under andra halvåret 
var blygsamma 140 ex Lövstaslätten 26/9 
(Tobias Hammarberg). Inget vinterfynd i 
slutet av året. Sist ut var istället 70 ex Fjärd-
hundraslätten 10/11 (Per-Erik Holmlund); 
4 ex Hosjön 11/11 (Bill Douhan) och 1 ex 
Bräckstaslätten, Dannemora 12/11 (Annika 
Rastén). 

PS

Kustpipare   Pluvialis squatarola 
Relativt många vårfynd även detta år. Inled-
ningsvis 2 ex mot N Skötgrund, Lövstabukten 
1/5 (Per Johan Ulfendahl, Richard Ek). Där-
efter följde flera fynd från olika kustlokaler 
under perioden 13/5–4/6, sammantaget cirka 
15 ex. Flertalet rapporter är från Ledskär/
Karlholmsviken 15–29/5, dock aldrig fler 
än 2 ex. Observationen den 1/5 är ovanligt 
tidigt, det finns bara några få fynd före 10/5. 
Fenologirekordet är från 23/4 2006, det enda 
aprilfyndet någonsin, då 1 ex i vinterdräkt sågs 
vid Ledskär. Det normala är att majoriteten 
av alla vårfynd görs under sista veckan i maj.

Efter ett uppehåll på drygt sex veckor 
rastade ”höstens” första vid Ledskär 18/7 (Eric 
Salomonsson m fl). Därefter rapporteras arten 
näst intill dagligen fram till 19/10, sist ut var 
1 ex Alsike prästgård 31/10 (Robert Bünsow). 
Inga stora antal har noterats, flest var 25 ex 
mot S Rönnskärs udde 8/8 (Rasmus Elleby, 
Jacob Rudhe). 

PS

Fjällpipare   Charadrius morinellus 
Från vårflyttningen rapporteras åtta fynd 
av drygt 50 ex 15–29/5: vid Ledskär 9 ex 
15/5 (Kalle Brinell m fl), 27 ex 27/5 (Kalle 
Brinell m fl) och 5 ex 28–29/5 (Nils-Olof 
Jerling m fl); 2 ex Tomtasjön, Knivsta 15/5 
(Eskil & Fredrik Friberg); 2 par Gottröra 16/5 
(Anders Eriksson, Liese Hanisch); 4 ex Fjärd-
hundraslätten 16/5 (Bengt Ottosson); 1 par 
Fyrisvall, Ärentuna 24–25/5 (Mats Wilhelm 
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m fl) samt 1 par Kilbyslätten, Alunda 29/5 
(Annika Rastén). Även om det är fler än de 15 
individer (5 fynd) som noterades våren 2020, 
innebär det för fjärde året i följd ett magert 
våruppträdande. Det är dock svårt att dra 
några stora växlar av detta. Hur många som 
rastar i rapportområdet under våren beror till 
mycket stor del på vädret kring mitten–slutet 
av maj. Bra sträckväder vid denna tid innebär 
att de flesta drar förbi utan att rasta. Å andra 
sidan kan kyla och nordliga vindar istället 
resultera i många rastande.

Från hösten finns fyra fynd av 5 individer 
rapporterade: 1 ad mot SV Lövstaslätten 16/8 
(August Thomasson); 1 ex mot SO Sundbro-
mark, Bälinge 26/8 (David Hammarberg); 1 
ex Understen, Singö 12/9 (Fredrik & Henrik 
Bondestam) och 2 ex Torslunda, Tierp 15/9 
(Kalle Brinell). Totalt fem individer kan tyck-
as magert, men är i ett historiskt perspektiv 
en ganska bra utdelning. 

PS

Mindre strandpipare   Charadrius 
dubius 

Årets första, 1 hane (?), rastade vid Ryssviken, 
Övergran redan 31/3 (Magnus Liljefors, 
Martin Tjernberg), vilket innebär fenologi-
rekord. Från tidigare finns bara en handfull 
fynd noterade under första veckan av april 
och egentligen är alla observationer före 10 
april att betrakta som tidiga. Arten har dock 
tenderat att komma allt tidigare till Uppland. 
Det finns, i Artportalen, inget fynd av arten 
före 10 april från åren före 2004.

Det finns relativt få rapporter som talar 
om möjlig reproduktion. Från flertalet lokaler 
där arten rapporterats finns ofta bara någon 
enstaka observation och det är då omöjligt att 
veta om den häckar eller inte. I bästa fall har 
åtminstone möjlig häckning registrerats på ett 
15-tal lokaler och det är färre än vanligt. En-
dast en säkerställd häckning har konstaterats, 
vid slamdammarna i anslutning till Fyrisån, 
söder om Uppsala.

Årets sista var 1 1K vid Övre Föret 13/9 
(Ragnar Hall, August Thomasson m fl). Fler-
talet mindre strandpipare lämnar rapport-

området redan under augusti och individer 
som ses i september bör alltid kontrolleras 
extra noga för att utesluta förväxling med 
den, i ungfågeldräkt, snarlika större arten som 
generellt dröjer sig kvar längre. PS

Större strandpipare   Charadrius hiaticula 
Arten rapporteras i stort sett dagligen 

under våren med början 13/3 då 1 ex sågs vid 
Ledskär (Anssi Laurila). Inga stora antal ob-
serverades under säsongen, medan det största 
antalet registrerat under höstflyttningen var 
rekordmånga (enligt Artportalen) 262 ex 
rastande vid Ledskär 9/8 (Kalle Brinell). Efter 
drygt tre veckor utan fynd, rapporteras årets 
sista från Ledskär 4/11 (Gudrun Öhman, 
Fredrik Grahn). Fynd efter 20 oktober är 
mycket ovanliga och denna fågel innebär 
tangerat fenologirekord. 

PS

Storspov   Numenius arquata   EN
Årets första observerades vid Norrboda, 
Gräsö 24/3 (Göran Ormestad) och följdes av 
1 ex Balingsta 26/3 (Stephan Clegg). Arten 
rapporteras därefter dagligen från och med 
31/3. Under dagarna 18–21/4 registrerades en 
massiv passage av storspovar genom rapport-
området, flertalet som sträckande mot NO, 
med följande högsta antal: 88 ex Fågelsundet 
18/4 (Johan Södercrantz, Anssi Laurila); vid 
Vretaudd, Dalbyviken 82 ex 19/4 (Yngve 
Hareland) och 353 ex 20/4 (August Thomas-
son); cirka 300 ex Hjälstaviken 19/4 (John 
& Tomas Falk) samt 185 ex Ut-Fredel, Blidö 
21/4 (Anders Eriksson, Magnus Liljefors). 
Dagssumman vid Vretaudd 20/4 är, enligt 
Artportalen, den största i rapportområdet 
under 2000–talet! Mot slutet av månaden 
noterades tresiffriga antal rastande på två lo-
kaler: som flest 180 ex Hjälstaviken 24–26/4 
(Nils-Olof Jerling m fl) och 115 ex Övre Föret 
27/4 (August Thomasson).

Hur många par som häckar i rapportom-
rådet är omöjligt att säga, men om vi utgår 
från rapporteringen bedöms cirka 35 par/revir 
ha upptäckts. Det är färre än fjolårets 52 par/
revir, men i paritet med resultaten från åren 
2013–2019 (= 30–40). Det finns dock en 
del som talar för att bedömningen av antalet 
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par/revir utifrån spelande spovar i slutet av 
april – början av maj 2020 var alltför generös. 
Fördelar vi årets 35 par/revir på kommuner 
erhålls följande (fjolårets antal inom paren-
tes): Uppsala 9 (19), Enköping 8 (9), Heby 
5 (3), Norrtälje 5 (7), Tierp 4 (7), Knivsta 3 
(4), Älvkarleby 1 (1) och Östhammar 0 (2). 
Intressant är att fyra av de fem paren i Norr-
tälje kommun fanns på öar i ytterskärgården.

Flyttningen mot sydligare trakter inleddes 
som vanligt i mitten av juni och de tre hög-
sta dagssummorna sträckande är från andra 
halvan av denna månad: 75 ex Karlholmsvi-
ken 19/6 (Kalle Brinell); 60 ex Graneberg, 
Uppsala 19/6 (Per Eriksson) samt 99 ex 
Fågelsundet 27/6 (Kalle Brinell). Ytterligare 
15 rapporter om tresiffriga antal har rappor-
terats, de tre största även de från juni. Årets 
sista storspov sågs passera Björn 25/9 (Per 
Andersson). 

MT

Småspov   Numenius phaeopus 
Årets uppträdande bjöd inte på några upp-
seendeväckande avvikelser från det normala. 
För vårflyttningens del innebär det att passa-
gen som vanligt skedde på relativt bred front 
och denna gång under perioden 26/4–30/5. 
Antalet fynd var 86 och de största antalen 
rastande var 30 ex Lövstaslätten 7/5 (Annika 
Rastén) och 20 ex Funbosjön samma dag 
(Samuel Persson). Ytterligare ett tvåsiffrigt 
antal har rapporterats: 10 ex mot NO Örskär 
10/5 (Mikael Malmaeus). I övrigt har bara 
enstaka individer eller några få tillsammans 
observerats.

Återsträcket mot vinterkvarteren startade 
med 1 ex mot S Sennebyhaken 25/6 och det 
var här även årets sista sågs passera mot SV 
30/8 (Jan Andersson). I likhet med tidigare 
år rapporteras flertalet av höstens observatio-
ner från kusten, av 122 fynd är endast elva 
från inlandet. De två största antalen var 52 
ex mot SV Skutskärsverken 10/7 och 61 ex 
mot SV Tierp 31/7 (Kalle Brinell). Ytterligare 
sex fynd av tvåsiffriga antal finns, i övrigt 
bara enstaka individer (75 fynd) eller små 
sällskap. Drygt hälften av alla höstfynd, 65, 
avser sträckande fåglar och av dessa angavs en 

tredjedel vara på väg mot SV. Detta indikerar 
att en stor andel av dem anlänt från Finland. 

MT

Rödspov   Limosa limosa   EN
Totalt elva fynd omfattande 18 individer 
innebär ett bra resultat även detta år. Från 
våren finns fyra fynd enligt följande: vid 
södra Vendelsjön 1 ex 20–27/4 (Anssi Lau-
rila, Annika Rastén) och 1 ex 11/5 (Annika 
Rastén, Thomas Pless); 1 ex Björnö, Frötuna 
1–7/5 (Kristoffer Stighäll, Pelle Barkengren 
m fl) och 1 ex Hjälstaviken 11–13/5 (Stefan 
Rygfelt, Mats Björklund m fl). Huruvida 1 ex 
vid Karlholmsviken 11–12/6 (Kalle Brinell, 
Anders Grönvall m fl) skall benämnas som 
vår- eller sommar/höstfynd är oklart, men 
kanske mest troligt det förstnämnda. Alla 
dessa är obestämda till ras.

Resterande fynd är från hösten. Tre av 
dem, totalt sex 1K–fåglar, utgjordes av den 
isländska rasen (islandica): som flest 4 ex 
Hjälstaviken 25/8–12/10 (Yngve Hareland, 
Peter Carlsson m fl); 1 ex Kärven 26–27/9 
(Tomas Kjelsson, Benny Åhr m fl) och 1 1K 
Karlholmsviken 7/10 (David Hammarberg, 
Kalle Brinell). Antalet islandica-fåglar var 
något fler än brukligt, men inte av en sådan 
omfattning som höstens massuppträdande 
i främst sydvästra Götaland (troligen flera 
hundra individer). För landskapets del tillkom 
dock fem av denna ras observerade i Upp-
landsdelen av Stockholms rapportområde. 
Därtill finns ytterligare tre sommar/höstfynd 
av fåglar obestämda till ras: 1 ex. Ledskär 
30/7 (Kjell-Arne Larsson); 1 ex Gölja våt-
mark, Simtuna 5–9/8 (Kalle Källebrink, Eva 
Johansson m fl) och 5 1K Björn 30/9–2/10 
(Henrik Bergendal, Ulrik Lötberg m fl). Även 
dessa kan misstänkas ha varit islandica-fåglar, 
framför allt ungfåglarna på Björn. 

MT

Myrspov   Limosa lapponica   VU
De stora mängder myrspovar som övervint-
rar längs västra Europas kuster flyttar under 
främst maj månad tillbaka till sina sibiriska 
häckningsplatser. Flertalet flyger utan avbrott 
och i allmänhet på höga höjder. Majoriteten 
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passerar över sydöstra Sverige vilket förklarar 
varför så relativt få fynd görs i Uppland. Årets 
vårfynd, 15 till antalet, gjordes under perio-
den 15/4–29/5 och flest, 28 ex, noterades på 
Björn 28/5 (Claus Rüffler, Anssi Laurila).

Av rapporteringen att döma försiggick 
återflyttningen mot vinterkvarteren under 
perioden 30/6–9/10. Antalet rapporter om 
sträckande fåglar var 36. De högsta dagssum-
morna är från Sikhjälma, Hållnäs där 201 ex 
inräknades 1/8 och 64 ex 31/7 (Kalle Brinell), 
men även 60 ex Björn 5/8 (Martin Amcoff) 
skall nämnas. Störst antal rastande var 15 ex 
Ledskär 1–6/8 (Jörgen Sjöström m fl). Årets 
sista sågs på Björn 9/10 (Johan Södercrantz, 
Eric Sandström m fl). 

MT

Roskarl   Arenaria interpres   EN
Den första som sågs detta år var 1 ex som 
passerade Rödhäll, Hållnäs 8/5 (Ragnar Hall), 
vilket är ett normalt förstadatum. Från övrig 
flyttningstid denna vår finns tre observatio-
ner från inlandslokaler: 1 ex Hjälstaviken 
15/5 (Hans-Valfrid Österlund); 1 ex södra 
Vendelsjön 27/5 (Anders Sennmalm) och 2 
ex Hjälstaviken 8/8 (Magnus Liljefors, Björn 
Dahlbom).

Även detta år gjordes kustfågelinvente-
ringar i Björn och Gräsö skärgårdar, men vi 
får återkomma med en närmare analys kring 
detta. Det finns dock mycket som tyder på 
att arten har minskat påtagligt i Östersjön och 
det har gjorts nationella upprop för att doku-
mentera detta. Häckningar har konstaterats 
på minst sju lokaler och det finns rapporter 
om eventuella häckningar från ytterligare 
minst 30 lämpliga häckningslokaler. Vid två 
inventeringar som täckte hela kusten och 
skärgården i början av 2000–talet registrera-
des 339 häckande par.

Från återflyttningen mot vinterkvarteren 
kan en rapport om många individer nämnas, 
nämligen 30 ex Björn 16/8 (Thomas Pless). 
Höstens sista roskarl sågs även den på Björn 
2/10 (Ulrik Lötberg, Baltasar Pinheiro, Henrik 
Bergendahl m fl). Oktoberfynd är ovanliga, 
men har tenderat att bli allt vanligare under 
senare år. Från perioden före millennieskiftet 

finns, enligt Artportalen, bara ett fynd från 
denna månad. 

PS

Skärsnäppa   Calidris maritima 
Från första halvåret finns flera fynd från såväl 
januari–februari som april–maj, vilket, nästan 
undantagslöst, är en följd av besök i skärgår-
den med båt. Flest, under respektive period, 
var hela 240 ex Söderarm 10/2 (Ulrik Löt-
berg, Claes Kyrk) och 75 ex Blåbådan, Gräsö 
20/4 (Ulrik Lötberg, Louise Westerberg). 
Ansamlingen vid Söderarm är den största som 
är känd från rapportområdet. Från maj finns 
tre fynd, sist ut var 1 ex Svenska Högarna 
30/5 (Bill Douhan).

Första rapporten från andra halvåret var 1 
ex Björn 19/9 (Tomas Kjelsson m fl), vilket 
är ett normalt förstadatum för hösten. Där-
efter finns ytterligare cirka 25 observationer 
spridda längs kusten fram till den sista, näm-
ligen 2 ex Simpnäs 26/12 (Mårten & Claes 
Wikström). Antalet individdagar blev 505, 
vilket är rekord, fördelat på perioder enligt 
följande: januari–februari 302, april–maj 114 
och september–december 89. 

PS

Myrsnäppa   Calidris falcinellus 
Från vårflyttningen finns observationer från 
fem lokaler omfattande minst 29 ex väl 
samlade i tiden till 22–29/5: minst 4 ex 
Karlholmsviken 22–29/5 (Kalle Brinell m fl); 
minst 15 ex Ledskär 23–29/5 (Kenneth Pless, 
Martin Tjernberg, Kalle Brinell m fl); 8 ex 
Övre Föret 28–29/5 (August Thomasson m 
fl); 1 ex vid Husby-Sjuhundra kyrka 28–29/5 
(Mikael Johansson m fl) samt 1 ex Björn 29/5 
(Claus Rüffler, Anssi Laurila).

Sydsträcket resulterade i fyra fynd av 5 
individer under perioden 9/7–12/8: 2 ex 
Karlholmsviken 9/7 (Kalle Brinell); 1 ex Ålän-
ningensslangran, Gräsö 13/7 (Ulrik Lötberg, 
Natalie Isaksson); 1 ex Övre Föret 5–10/8 
(August Thomasson m fl) samt 1 ad Ledskär 
12/8 (Håkan Söderman).

Sammanfattningsvis innebär detta ett re-
lativt lågt totalantal rastande under året, även 
om det bedömda totalantalet vid Ledskär un-
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der våren sannolikt har underskattats. Mycket 
tyder på att de individer som sågs här byttes 
ut av nya i större omfattning än vad som här 
försiktigtvis har antagits. Årets totalt tio fynd 
av minst 34 ex kan även redovisas som antal 
individdagar, vilket ger 78 fördelade på maj 
69, juli 3 och augusti 6. 

PS

Brushane   Calidris pugnax   VU
Efter ett par år med riktigt tidiga förstafynd 
(= början av april) noterades årets första mer 
normalt 20/4; 2 ex Ledskär (Anita Karlén) 
och 1 ex Vendelsjön (Annika Rastén). Störst 
antal rastande under våren var cirka 170 ex 
södra Vendelsjön 9/5 (Anssi Laurila). Det 
dröjde sedan fram till slutet av augusti innan 
tresiffriga antal åter noterades. Inledningsvis 
inräknades 122 1K-fåglar på Lövstaslätten 
20/8 (August Thomasson), men från 25/8 
rapporteras tresiffriga antal dagligen fram till 
15/9 från Övre Föret och Hjälstaviken. Som 
flest inräknades minst 885 1K-fåglar vid Övre 
Föret 31/8 (August Thomasson) och cirka 
800 ex vid Hjälstaviken samma dag (Yngve 
Hareland m fl). Stora antal fortsatte att rap-
porteras från dessa lokaler fram mot mitten av 
september, men sedan tömdes det snabbt av.

Så många som 800 rastande har bara rap-
porterats vid två tillfällen tidigare år, båda vid 
Hjälstaviken, 2016 respektive 2010. Höstens 
uppträdande kan möjligen vara en följd av de 
nordostvindar som var rådande vid denna tid. 
Arten fortsatte att rapporteras dagligen fram 
till 16/10, men sedan tunnades det snabbt 
ut. Avslutningsvis sågs 1 ex vid Hjälstaviken 
vid flera tillfällen under november, som se-
nast 21/11 (Ragnar Hall). Detta innebär ett 
obestridligt fenologirekord, det tidigare är 
från 10/11 år 2017. Enligt Artportalen finns 
nu sju novemberfynd i rapportområdet, alla 
från Hjälstaviken under 2000–talet. 

PS

Mosnäppa   Calidris temminckii 
Årets första sågs flyga förbi fågeltornet vid 
Hjälstaviken 8/5 (Pekka Westin), vilket är ett 
normalt förstadatum. Därefter rapporteras 
arten dagligen fram till 29/5, sist ut denna 

vår var 1 ex Hargsviken 31/5 (Per Edenius). 
Flest, 37 ex, rastade vid Ledskär 17/5 (Kalle 
Brinell).

Ingen mosnäppa sågs under juni, men 
efter 3 ex Ledskär 5/7 (Kalle Brinell) rap-
porteras arten näst intill dagligen fram till och 
med 30/8. Därefter följde en knapp handfull 
fynd från 4–7/9 och sist ut, knappt tre veckor 
senare, var 1 eftersläntrare södra Vendelsjön 
25/9 (Annika Rastén). Flest under denna 
årstid var blygsamma 9 ex Ledskär 11/7 
(Kalle Brinell).

En uppskattning av individdagar ger to-
talt 620 med fördelning på månader enligt 
följande: maj 413, juli 93, augusti 108 och 
september 6. Detta är snarlikt föregående 
års uppträdande. 

PS

Sandlöpare   Calidris alba 
Vårfynd är ovanliga, men det finns ett även 
detta år: 1 ex Ledskär 23/5 (Anders Johansson 
m fl). Det dröjde sedan nästan två månader 
innan ”höstens” första noterades på sydsträck 
vid Kniven, Lövstabukten 20/7 (Per Johan 
Ulfendahl), vilket är ett normalt förstadatum 
för denna årstid. Arten rapporteras sedan, från 
och till, fram till början av oktober. Flertalet 
av alla rapporter är från Björn där 3 ex sågs så 
sent som 29/10 (Henrik Bergendal m fl), men 
allra sist var 1 ex mot O samma lokal 3/11 
(Martin Amcoff). Flest, 13 ex, noterades även 
det på Björn, 30/7 (Thomas & Kenneth Pless). 
Inga inlandsfynd har rapporterats. Antalet 
individdagar under hösten blev 177 vilket 
innebär en tangering av fjolårets totalsumma 
och strax under medianvärdet för den senaste 
tioårsperioden (= 185) medan medelvärdet 
är 245 som en följd av extremnoteringen för 
år 2014 (= 700). Fördelar vi årets individda-
gar på månader erhålls följande: maj 1, juli 
31, augusti 86, september 52, oktober 7 och 
november 1. 

PS

Kärrsnäppa   Calidris alpina 
Första fyndet detta år är från södra Vendelsjön 
där 1 ex sågs 8/5 (Esbjörn Olofsson m fl) 
medan den sista noterades nästan sju månader 
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senare, nämligen 1 ex mot S Rönnskärs udde 
2/11 (Mikael Johansson m fl). Detta är helt 
normala första- respektive sistadatum. Den 
största ansamlingen för året var cirka 400 ex 
Björn 16/8 (Thomas Pless). 

PS

Kustsnäppa   Calidris canutus 
I likhet med flertalet andra arktiska vadare 
som flyttar mot häckningsområdena i nordost 
under våren observeras kustsnäppan alltid få-
taligt i rapportområdet. Från detta år finns tre 
vårfynd: 6 ex Ledskär 16/5 (Roger Månsson 
m fl) samt på Björn 6 sträckande ex 17/5 och 
1 rastande ex 2/6 (Ulrik Lötberg).

Den första noteringen från sydsträcket 
var 2 ex Ledskär 12/7 (Adrian Trost m fl). 
Därefter rapporteras fynd som vanligt mer 
eller mindre regelbundet fram till mitten 
av september. Flest registrerade på flyttning 
var 270 ex mot SV Sikhjälma 31/7 (Kalle 
Brinell). Från oktober finns avslutningsvis två 
fynd: 2 1K Björn 8/10 (Ulrik Lötberg) och 
1 ex samma lokal 30/10 (Claus Rüffler m 
fl). Från tidigare år finns bara en observation 
som är än senare, nämligen vid Fågelsundet 
6/11 år 2016. 

PS

Prärielöpare   Calidris subruficollis   
[0; 1; 9; 1]

En ungfågel rastade tillsammans med ljungpi-
pare och brushanar vid Sundbromark, Bälinge 
20/9 (David Hammarberg m fl). Första fyndet 
efter 2018 och det 11:e för såväl rapportom-
rådet som Uppland i sin helhet. Under åren 
2010–2013 gjordes sju fynd och vi hoppades 
då på en fortsatt positiv trend. Så blev det 
dock inte, åtminstone inte i Uppland. Under 
perioden 2010–2019 sågs i genomsnitt 6,5 
prärielöpare/år i landet. 

PS

Spovsnäppa   Calidris ferruginea 
Endast ett vårfynd föreligger – 2 ex Björn 
28/5 (Claus Rüffler, Anssi Laurila) – vilket 
ändå måste anses som ganska normalt av 
denna i rapportområdet, under våren, ovan-

liga art. Den första observationen från retur-
sträcket var 1 ex Ledskär 6/7 (Kalle Brinell m 
fl). Den följdes snabbt av flera och det finns 
mer eller mindre dagliga fynd rapporterade 
fram till 6/9 då avslutningsvis vardera 1 ex 
sågs vid Björn (Martin Amcoff) respektive 
Ledskär (Nils-Olof Jerling m fl). Det är ett 
relativt tidigt avslut på året, vanligtvis görs 
observationer fram till åtminstone mitten av 
september, undantagsvis in i oktober. Störst 
antal rastande var ganska blygsamma 20 ex 
Björn 16/8 (Thomas Pless). 

PS

Småsnäppa   Calidris minuta 
Fyra fynd av sammanlagt 11 individer under 
våren, denna gång 11–28/5, är ett normalt 
våruppträdande. Flertalet fynd är från 
Ledskär där som flest 6 ex noterades 16/5 
(Roger Månsson). Bortsett från 2 ex Hjälsta-
viken redan 3/7 (Hans-Valfrid Österlund) 
är nästföljande observationer under andra 
halvåret från 30/7 då vardera 1 ex sågs vid 
Övre Föret (Fredrik Thunarf m fl) respek-
tive Kallrigafjärden (Leif & Kersti Östman). 
Därefter finns nästan dagliga observationer 
rapporterade (den första årsungen 7/8) fram 
till efter mitten av september med som flest 
15 ex Snesslingeberg, Börstil 19/8 (Ingrid 
Ehnström). Ytterligare fynd av 1–2 ex finns 
sedan månaden ut och in i oktober. Den sista 
för året sågs vid Hjälstaviken 10/10 (Magnus 
Liljefors). Antalet individdagar stannade vid 
350 fördelade på följande månader: maj 11, 
juli 4, augusti 223, september 95 och oktober 
17. Det är 60 fler jämfört med året innan och 
klart bättre än bottenåren 2018–19. 

PS

Morkulla   Scolopax rusticola 
Efter endast ett vinterfynd i december 2020 
gjordes ytterligare hela 15 av enstaka indivi-
der 2/1–15/2. Detta är rekordmånga och man 
kan undra hur många som rätteligen dolde sig 
runt om i rapportområdet. Nästa observation 
var 1 ex i Husby-Långhundra 3/3 (Baltazar 
Pinheiro). Även denna fågel hade troligen 
övervintrat då det sedan dröjde 13 dagar 
innan arten åter började rapporteras. Kanske 



36  FÅGLAR I UPPLAND  3  2022

som en följd av tidvis kallt väder i slutet av 
året, finns bara ett fynd från december; 1 ex 
Gräsöbadet, Gräsö 1/12 (Martin Amcoff). 

MT

Dvärgbeckasin   Lymnocryptes mini-
mus 

Ett vinterfynd finns från årets inledning; 1 
ex stöttes i öppet dike vid Årby, Lagga 7/2 
(Bill Douhan). Från våren har sedan 23 fynd 
omfattande 33 ex rapporterats från perioden 
10/3–12/5. Av dessa anges tio som spelande, 
fördelade på åtta lokaler. Som flest hördes 3 
ex vid Hjälstaviken 19/4–12/5 (Mats Brise-
gård m fl). Den första för hösten noterades 
vid Ånge fågelsjö, Lena 30/8 (Mats Wilhelm). 
Därefter bokfördes ytterligare 28 ex på 23 lo-
kaler fram till och med 21/11. Flest, 3 ex, sågs 
vid Övre Föret 19/9 (Eric Salomonsson). Av-
slutningsvis gjordes ytterligare ett vinterfynd 
i andra änden av året; 1 ex Sennebyhaken, 
Väddö 31/12 (Bill Douhan). Sammanfatt-
ningsvis ett ganska normalt uppträdande. 

MT

Enkelbeckasin   Gallinago gallinago 
Fem vinterfynd i december 2020 följdes av 
fyra under januari–februari: vid Hjälstaviken 
1 ex 3/1 (Ingemar Johansson, Jan Söderlind) 
och 30/1 (Debora Arlt, Jonas Knape); 3 ex vid 
Söderbodfjärden, Gräsö 7/1 (Ulf Eriksson) 
samt 1 ex Sennebyhaken 3/2 (Bo Granberg). 
Två fynd från första halvan av mars – 1 ex 
Övre Föret 1/3 (Arvid Landgren) och 1 ex 
södra Vendelsjön 15/3 (Lars-Erik Larsson, 
Esbjörn Olofsson m fl) – kan också misstänkas 
ha varit övervintrande fåglar. Fåglar rappor-
terade från och med 21/3 bedöms här som 
nyanlända från sydligare trakter. Den största 
ansamlingen detta år var cirka 150 ex Hjäl-
staviken 15/9 (Kermith Illerbrand, Martin 
Tjernberg). Inga vinterfynd har rapporterats 
från andra halvan av året, sist ut var istället 3 
ex Hjälstaviken 16/11 (Curt Johnsson). 

MT

Dubbelbeckasin   Gallinago media   
NT

Tio spelande fåglar fördelade på fyra lokaler 
har rapporterats från perioden 8–15/5 enligt 
följande: 2 ex Hjälstaviken 8–13/5 (Alfred 
Thorsson-Börd m fl); 3 ex Kungsängen, 
Uppsala 10–15/5 (Björn Lundgren m fl); 
3 ex Prästgården, Funbo 11–12/5 (Anton 
Nytén m fl) samt 2 ex södra Vendelsjön 13/5 
(Anssi Laurila). Därtill 1 ex rastande Fladen, 
Ledskär 15/5 (Kalle Brinell). Uppträdandet 
denna vår kan betecknas som genomsnittligt. 
Medeltalet spelande för åren 2004–2020 är 
tio (variation 5–20).

Även denna höst noterades ovanligt 
många fynd, totalt åtta (sex år 2020), enligt 
följande: 1 ex Alsike strandäng, Krusenberg 
28/8 (Eskil & Fredrik Friberg); 1 ex Fladen, 
Ledskär 28/8 (Barbara & Ingo Leibiger); 1 ex 
Övre Föret 9–15/9 (Yngve Hareland m fl); 
1 ex Tomtasjön, Knivsta 9/9 (Jan Lagerlöf); 
på Understen, Singö 1 ex 11–19/9 och 1 ex 
9/10 (Fredrik & Henrik Bondestam) samt vid 
Hjälstaviken 1 ex Fjärilsbacken 11/9 (Clas 
Cronlund) och 1 ex fågeltornet 14–16/9 
(Yngve Hareland m fl). 

MT

Smalnäbbad simsnäppa   Phalaropus 
lobatus 

I likhet med 2019 finns endast vårfynd rap-
porterade, därtill endast fem av sammanlagt 
sex individer: vid Ledskär minst 1 ex 23–24/5 
(Anssi Laurila, Gunilla Olsson m fl) och 2 ex 
27–28/5 (Anders Sennmalm m fl); vid Björn 1 
ex mot NO 23/5 (Kalle Brinell) och 1 ex 29/5 
(Claus Rüffler, Anssi Laurila) samt 1 ex nedan 
Östuna kyrka 12/6 (Eskil & Fredrik Friberg).

Fem fynd av sex individer är det sämsta 
resultatet hittills under 2000–talet. Detta var 
dock inte helt oväntat då arten har registrerats 
i avtagande antal under senare år. 

PS
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Drillsnäppa   Actitis hypoleucos   NT

Först på plats var 2 ex Ledskär 19/4 (Göran 
Frisk, Kristina Nygren Frisk) och 1 ex Brosjön, 
Roslags-Bro samma dag (Magnus Bladlund), 
medan årets sista sågs vid såväl Ledskär 
(Håkan Johansson) som Sennebyhaken (Jan 
Andersson) 8/9. Det innebär med andra ord 
helt normala första- respektive sistadatum. 

PS

Svartsnäppa   Tringa erythropus   NT
Vid Hjälstaviken rastade 1 ex 27/4 (Martin 
Molin). Det var den första för året i rap-
portområdet och innebär ett helt normalt 
premiärdatum. Vårflyttningen tycks ha kulmi-
nerat en dryg vecka in i maj då det som flest 
inräknades 26 ex vid Karlholmsviken 10/5 
(Kalle Brinell). Retursträcket var i full gång 
i mitten av juni då årets största ansamling 
noterades, 48 ex på en översvämmad åker vid 
Tisslinge, Östuna 16/6 (Eskil Friberg, Simon 
Carrington). Medan första obsen för året var 
från ett normalt datum innebar den sista, 1 ex 
Hjälstaviken 6/11 (Ingrid Åkerberg, Joakim 
& Elisabeth Djerf m fl), nytt fenologirekord. 
Det finns från tidigare inget novemberfynd 
av arten i rapportområdet, men ett från den 
del av Stockholms rapportområde som ingår i 
landskapet Uppland (1/11 2010). Från övriga 
Mellansverige finns bara en handfull mot-
svarande sena fynd och även i våra sydligaste 
landskap är novemberobservationer tämligen 
beaktansvärda. 

PS

Rödbena   Tringa totanus 
Tidigt, tangerat fenologirekord, noterades 
årets första som förbiflygande vid Hjälsta-
viken 28/3 (Barbara & Ingo Leibiger). Från 
den senaste tioårsperioden finns dock ett 
flertal andra marsfynd. Arten observerades 
på flera lokaler 1/4, men den förekommer 
som dagligen rapporterad först från och med 
13/4. Årets sista sågs vid Långsandsörarna 
26/9 (Jan Moberg).

Inlandshäckningar har som vanligt rappor-
terats från såväl Hjälstaviken som Vendelsjön, 
medan en varnande individ vid Wijks strand-

äng, Lårstaviken 28/5 (Pekka Westin) även det 
indikerar häckning. Det råder dock inga tvivel 
om att arten häckar på fler inlandslokaler i 
rapportområdet, men dylika förekomster är 
underrapporterade. 

PS

Grönbena   Tringa glareola 
Första respektive sista notering av denna art 
var helt normala detta år, det vill säga 19/4 – 7 
ex Brosjön, Roslags-Bro (Magnus Bladlund) 
– respektive 17/9 – 1 ex Ledskär (Per-Erik 
Holmlund).

Rapporter som tyder på häckning finns 
detta år bara från Hillebolamossen på Florarna 
där bedömt minst 3 par varnade 4/6 (Jör-
gen Sjöström). Det finns inga rapporter om 
möjliga häckningsförekomster på vare sig 
Storflorarna eller andra i rapportområdet 
tänkbara häckningslokaler. Det finns förvisso 
observationer av spelande fåglar på några av 
dem, men alla är från sträcktid i maj och har 
därefter inte följts upp. Vid den senaste inven-
teringen av arten, år 2009 (se FiU 2010/3), 
noterades 23 par i rapportområdet, varav åtta 
på Florarna. För Florarnas del är detta fullt 
jämförbart med resultaten från inventeringar 
under mitten av 1980–talet. Det vore intres-
sant med en ny inventering.

Grönbenor rastar ibland i mycket stora 
antal i rapportområdet, men från detta år 
finns inga sådana rapporterade. Störst antal 
från vårflyttningen var cirka 250 ex Hjälsta-
viken 12/5 och från återsträcket cirka 320 ex 
samma lokal 8/7 (Pekka Westin). 

PS

Gluttsnäppa   Tringa nebularia 
Fynd finns från perioden 21/4–9/10, inled-
ningsvis 1 ex Kallrigafjärden (Åke & Elisabeth 
Karlsén) och 1 ex Kärven (Tomas Kjelsson) 
samt avslutningsvis 1 ex Björn (Johan Sö-
dercrantz m fl) och 2 ex Ledskär (Annika 
Rastén). Många på sträck under våren var 
cirka 50 ex förbi Örskär 10/5 (Mikael Mal-
maeus). Tresiffrigt antal rastande noterades 
vid Ledskär 6–8/7, som flest 114 ex (därtill 
44 ex Karlholmsviken) 7/7 (Kalle Brinell). Vi 
får gå tillbaka till 2011 för att finna fler än 100 
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rastande på en lokal (även då vid Ledskär). PS
Skogssnäppa   Tringa ochropus 
Vanligtvis är det svårt att hitta något spän-

nande att skriva om denna art, men detta år 
gjordes ett mycket anmärkningsvärt vinter-
fynd; 1 ex vid Årike Fyris 2 och 5/1 (Niklas 
Hjort, Per Johan Ulfendahl m fl). Enligt 
Artportalen är detta det i särklass nordligaste 
vinterfyndet av skogssnäppa i landet. Normalt 
övervintrar arten från Medelhavsområdet ned 
till tropiska Afrika. Vårens första sågs dock 
programenligt 26/3, i Hågadalen (Viktor Er-
iksson), och årets sista drygt ett halvår senare, 
vid Örsten, Singö 30/9 (Fredrik Bondestam). 

PS

Tretåig mås   Rissa tridactyla   EN
Endast fyra fynd föreligger, samtliga från 
senhösten och även samma dag 23/10: 1 
1K Sikhjälma, Hållnäs (Annika Rastén); 1 
1K (samma?) mot NO Kapplasse, Hållnäs 
(Kenneth Pless); 1 1K mot N Rönnskärs 
udde (Magnus Bladlund) samt 3 1K mot SO 
Arholma (Magnus Liljefors). Bedöms ha varit 
fem individer, det lägsta antalet sedan 2013. 

FF

Skrattmås   Chroicocephalus ridibun-
dus   NT

Häckningsförekomster har rapporterats från 
40 lokaler med sammanlagt 8 428 par. Det är 
klart färre lokaler jämfört med fjolåret (= 57), 
men totalsumman par är ändå inte så mycket 
lägre (= 9  283). Flest par fanns i Sörsjön, 
Tämnaren med 2 600 par (Ulrik Lötberg m fl) 
medan Hjälstaviken hade cirka 1 300 (Pekka 
Westin m fl). Det är i paritet med fjolårets 
resultat, då Sörsjön hade cirka 2 500 par och 
Hjälstaviken cirka 1 200. I Vendelsjön, den 
lokal som 2020 hade näst flest par (= 1 447) 
fanns nu ”bara” cirka 750 par (Per Eriksson 
m fl). Fördelas årets resultat på kommuner 
erhålls följande (antal häckningslokaler inom 
parentes): Enköping 1 300 (1), Knivsta 779 
(2), Uppsala 874 (5), Heby 2654 (1), Älvkar-
leby 8 (2), Tierp 1515 (7), Östhammar 973 
(11) och Norrtälje 325 (11).

Arten ses numera regelbundet längs 

kusten under vintermånaderna. Inte bara, 
som tidigare, med enstaka individer, utan 
ibland flera tillsammans. Flest, cirka 20 ex, 
har rapporterats från tre lokaler: Linkudden, 
Blidö 2/1 (Rasmus Elleby), Ängskär, Hållnäs 
9/1 (Anssi Laurila) samt Truthällen, Hållnäs 
27/2 (Mathieu Pélissié). Enda observationen 
i inlandet var 1 ex Enköpings hamn 14/12 
(Pekka Westin). 

FF

Dvärgmås   Hydrocoloeus minutus 
Årets första observation var 1 ex Ledskär 16/4 
(Esbjörn Olofsson) och den följdes från 19/4 
av allt fler fynd runt om i rapportområdet. I 
samband med en rejäl köldknäpp en vecka in 
i maj observerades arten på flera tiotal lokaler 
väl spridda över rapportområdet. Arten sågs 
inte bara vid kusten och insjövatten, utan även 
som rastande på åkrar i inlandet! Tresiffriga 
antal har rapporterats från tre lokaler 7–8/5 
med som flest: cirka 145 ex Ekoln 7/5 (Au-
gust Thomasson); minst 100 adulta Erken 8/5 
(Bill Douhan) samt cirka 100 ex Ledskär 8/5 
(Claes Hansson m fl). Därtill inräknades 110 
ex vid Ledskär 15/5 (Kalle Brinell).

Indikationer på häckning har registrerats 
på fyra lokaler enligt följande: cirka 30 häck-
ande par Kallrigafjärden 1/5–12/6 (Tomas 
Kjelsson, Nils-Erik Evers, Owe Rosengren); 
minst 9 häckande par (misslyckade) södra 
Vendelsjön 26/5–17/7 (Annika Rastén, 
Ragnar Hall); 1 häckande par (misslyckad) 
Kniven, Lövstabukten 7/6 (Ulrik Lötberg, 
Lennart Söderlund) och 1 häckande par (ru-
vande) Rörbacka, Dalälven 17/6 (Per Johan 
Ulfendahl). Sammantaget 41 häckande par 
innebär ett dåligt år för arten.

Från tiden efter häckningsperioden finns 
få rapporter om stora antal rastande eller på 
flyttning, men det finns en som bör nämnas; 
173 ex mot S Svenska Högarna 2/10 (Anders 
Eriksson, Bill Douhan). 

FF

Svarthuvad mås   Ichthyaetus mela-
nocephalus   [0; 5; 19; 1]

1 adult (ringmärkt) Hjälstaviken 27/4–24/5 
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(Bill Douhan m fl). Den sågs vid flera tillfällen 
uppvakta skrattmås och mot slutet av vistel-
sen finns det rapport om möjlig ruvning. Hu-
ruvida det senare var riktigt, vet vi dock inte. 

FF

Kaspisk trut   Larus cachinnans 
En 2K–fågel rastade vid Björn 12/5 (Kalle 
Brinell m fl) och en av allt att döma annan 
2K vid Ledskär 31/5 (Kalle Brinell). Senast 
det begav sig med godkänt fynd av denna art 
var 2018. 

FF

Östersjötrut   Larus fuscus fuscus   
VU

Rekordmånga häckande par har rapporterats 
från rapportområdet, totalt 893, och fördelas 
dessa på kommuner erhålls följande: Älvkar-
leby 6, Tierp 156, Östhammar 688, Norrtälje 
42 och Uppsala 1. Vad gäller paret i Uppsala 
kommun, häckade det på ett tak på Blåsenhus 
i Uppsala stad (Anders Arweström Jansson). 
Dylika häckningar har misstänkts tidigare, 
men nu är det således bekräftat att sådana 
förekommer. Samtidigt som rekordmånga 
häckande par har rapporterats, berättas också 
att stora kolonier helt har misslyckats med 
häckningarna till följd av predation. 

FF

Vitvingad trut   Larus glaucoides 
En fjolårsfågel rastade vid Björn 12/5 (Kalle 
Brinell, Anssi Laurila, Per Andersson m fl). 
Senast arten observerades i rapportområdet 
var 2017 och innan dess 2002. Fynd i maj är 
nationellt sett ovanliga, men från Uppland 
föreligger två från tidigare år, nämligen 1987 
och 1982. 

FF

Skräntärna   Hydroprogne caspia   
NT

Observationer i mars är ovanliga, men då de 
förekommer är det vanligtvis vid Ledskär. Så 
även detta år; 1 ex Ledskär 31/3 (Kalle Bri-
nell, Andreas Skånfors). Därefter rapporteras 

arten dagligen. Från häckningstid föreligger 
rapporter om häckningar från en lokal i Tierp 
kommun (215 par på Stenarna), tio lokaler i 
Östhammar kommun (summa 10 par) samt 
fem lokaler i Norrtälje kommun (summa 10 
par). Kolonin på Stenarna håller ställningarna 
väl (190 par 2020), därtill tycks häckningsut-
fallet varit gott, cirka 250 ungar 26/7 (Ulrik 
Lötberg). I den enda kolonin därutöver – vid 
Svartlöga, Blidö – fanns detta år minst 6 par 
(Bill Douhan). 

FF

Kentsk tärna   Thalasseus sandvicen-
sis   [5; 65; 154; 7]   NT

Inget vårfynd, men tre individer sedda under 
sommaren och ytterligare fyra under efter-
sommar/höst: 1 adult Björn 11/6 (Martin 
Amcoff), 1 ex Kvarnsand, Väddö 19–20/6 
(Michael Norman m fl); 1 ex Kniven, Löv-
stabukten 6/7 (Per Johan Ulfendahl); 1 adult 
mot S Örsten, Singö 5/8 (Fredrik Bondestam, 
Tomas Pärt); 2 adulta mot S Rönnskärs udde 
6/8 (Jacob Rudhe, Rasmus Elleby) samt 1 
ex mot V Understen, Singö 12/9 (Fredrik 
& Henrik Bondestam). Totalt sju individer 
kan jämföras med fjolårets 13, som dock var 
ovanligt många. 

FF

Småtärna   Sternula albifrons   [27; 
55; 110; 3]   NT

Tre fynd av vardera en individ under sommar/
höst: 1 2K+ Ledskär 3/7 (Gudrun Öhman); 
1 adult mot S Korsnäset, Singö 13/8 (Tomas 
Pärt) och 1 ex Långören, Björn 1/9 (Ulrik 
Lötberg). Tre individer är ett ganska normalt 
antal. 

FF

Skäggtärna   Chlidonias hybrida 
En adult individ rastade vid Hjälstaviken 
29/6–1/6 (Yngve Hareland, Lotta Hedkvist, 
Lars-Erik Larsson m fl). Äldre fynd: 1 2K+ 
Skommarbo grustäkt, Björklinge 29/5 år 2018 
(Lars Gotborn, Roger Gyllin). Med detta 
äldre fynd finns nu totalt tre i rapportområdet 
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och fyra i landskapet. Arten är förvånansvärt 
fåtalig i Uppland, och landet i sin helhet, med 
tanke på att den häckar så nära som i Polen. 

FF

Vitvingad tärna   Chlidonias leucop-
terus   [0; 6; 21; 1]

En adult vitvingad tärna rastade vid Ledskär 
8/7 (Ulf Johansson m fl). Det är det 26:e 
fyndet i rapportområdet, ytterligare två indi-
vider har setts i Upplandsdelen av Stockholms 
rapportområde. 

FF

Svarttärna   Chlidonias niger   VU
Året började med 1 ex Hjälstaviken 1/5 (Owe 
Rosengren m fl) och avslutades med 1 1K 
Fågelsundet 28/8 (Lennart Söderlund). De 
första tvåsiffriga antalen noterade vid tidi-
gare häckningssjöar var 11 ex Vendelsjön 9/5 
(Anssi Laurila m fl), 15 ex Dannemorasjön 
11/5 (Åke & Elisabeth Karlsén), minst 10 ex 
Tegelsmora kyrksjö 11/5 (Elisabet Jansson) 
och 22 ex Sörsjön 22/5 (Claus Rüffler, Bo 
Söderström). Utifrån rapporteringen kan vi 
dra slutsatsen att det anlände många svart-
tärnor kring mitten av maj, men som vanligt 
finns inga rapporter om flockar på sträck. Det 
tycks vara så att svarttärnor gärna flyttar på 
hög höjd och är därmed svåra att upptäcka. 
När de tycker sig ha funnit en sjö där förhål-
landena förefaller vara goda, dimper de ned 
från hög höjd för att födosöka och under-
söka förutsättningarna närmare. Passar inte 
sjön drar de snart vidare. De kan även göra 
tillfälliga ansatser att bygga bo. Ett exempel 
på det senare: 6 bobyggande adulta fåglar 
Lillbyasjön, Film 18/5 (Mats Edholm, Brita 
Tibell), men sedan finns inga rapporter om 
arten från lokalen. Ett exempel på att de 
snabbt kan dra vidare är att de svarttärnor som 
fanns vid Klardammen, Dannemora 14–16/5, 
som flest 30 ex 16/5 (Annika Rastén), där-
efter var borta. Det finns dock inga bevis för 
spekulationerna att dessa tärnor hade flugit 
vidare till Sörsjön.

Vid Sörsjön fanns dock svarttärnor vid 
denna tid. Den första rapporten är från 18/5 

då flera hördes från dimman över sjön (Mag-
nus Liljefors). Från 23/5 rapporteras 30 par 
varnande och så småningom hela 90 häckande 
par 26/6 med mycket gott häckningsutfall 
(Ulrik Lötberg). Totalt ringmärktes här 61 
ungar (Ulrik Lötberg, Lars Gustavsson).

Från Tegelsmora kyrksjö finns mängder av 
rapporter från perioden 10/5–13/7, men det 
är ändå svårt att avgöra huruvida arten skred 
till häckning och i så fall med hur många 
par. Tvåsiffriga antal rapporteras regelbundet 
hela maj, som flest 42 ex 24/5 (Oskar Jons-
son), men även vid flera tillfällen under juni, 
maximalt 40 ex 11/6 (Martin Bergström). 
Endast en individ som uppgivits som ruvande 
har dock rapporterats, 21 och 30/5 (Oskar 
Jonsson), men platsen för en eventuell koloni 
uppges vara svår att se på grund av skymman-
de sly. Från 27/5 rapporterar samma person 
”koloniområdet i norra delen översvämmat. 
Såg två liggande fåglar som tycks ha klarat 
högvattnet genom flotte-liknande bokorg.”

Det finns således uppgifter om åtminstone 
en häckning och från början av juli finns upp-
gifter om observerade årsungar, inledningsvis 
2 ex 3/7 (Anssi Laurila). Antalet 1K–fåglar 
ökade sedan för att och som flest noterades 
med 10 individer tillsammans med 48 adulta 
7/7 (Oskar Jonsson). Rapportören reagerar 
på det stora antalet och skriver ”Besök från 
annan koloni?” (Sörsjön?). Slutsatsen av allt 
detta blir; åtminstone ett häckande par i 
Tegelsmora kyrksjö.

Från andra under tidigare år kända häck-
ningslokaler tycks det inte heller ha varit 
någon lyckad häckningssäsong. Även om 
arten sågs från och till vid Vendelsjön under 
perioden 4/5–14/7, finns inga indikationer 
på eventuella häckningar. På samma sätt 
observerades svarttärnor från och till vid 
Dannemorasjön 8/5–15/7, men inte heller 
här några säkra bevis för häckning. I och för 
sig sågs 12 årsungar 11/7 (Mats Edholm, 
Brita Tibell), men det finns således ingenting 
som visar att de blivit flygga vid sjön (se ovan 
under Tegelsmora kyrksjö).

Från en i sammanhanget ny sjö, Söder-
Giningen, finns rapporter som kan tyda på 
genomförd häckning. Här sågs 3 adulta 15–
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16/6 (Leif Gustavsson) och 9/7 samma antal 
gamla fåglar tillsammans med fem årsungar 
”Några var lite dåliga flygare ännu.” (Tomas 
Kjelsson m fl). Kanske var det häckning här, 
men se ovan. Andra observationer som talar 
för att arten kan slå sig ned i nya sjöar är att 
2 adulta uppehöll sig i Stamsjön, Alunda 
17/5–17/6 (Mats Edholm, Brita Tibell) och 
att 4 adulta fåglar sågs under omständigheter 
som tydde på häckning vid Viksjön, Stavby 
2020 (elva respektive nio km NNV/NV om 
Söder-Giningen).

Tack vare de många häckande paren och 
ett lyckat häckningsutfall i Sörsjön får 2021 
anses ha varit ett bra år för svarttärnan i rap-
portområdet. Man kan fråga sig om det fanns 
någon annan lokal i landet som hade lika 
många, eller fler, häckande par. 

FF

Fjällabb   Stercorarius longicaudus   
[4; 60; 88; 10]

Inga vårfynd detta år heller, men istället en 
observation av en adult fågel vid Rönnskärs 
udde 2/7 (Magnus Bladlund). Fyndet i denna 
månad får anses som mycket anmärknings-
värt, men det finns ett från tidigare; 1 ex vid 
Svarthamn 31/7 år 2004.

Nästföljande fynd är från perioden 
26/8–19/9, fördelade med sex 26–29/8 res-
pektive tre 15–19/9: 1 1K mot O Svarthamn 
26/8 (Per Johan Ulfendahl); 2 1K Svarthamn 
28–29/8 (Per Andersson, Anders Johansson 
m fl); 1 1K sträckande Rödhäll 28/8 (Måns 
Grundsten); 1 1K mot SO Arholma 28/8 
(Magnus Liljefors); 1 1K mot NO Fågelsun-
det 29/8 (Måns Grundsten); 1 1K rastande 
Björn 15/9 (Boel Elvhammar Wåhlin, Ulrik 
Lötberg); 1 1K mot O Svarthamn 17/9 (Kalle 
Brinell, Per-Erik Holmlund) samt 1 1K mot O 
Björn 19/9 (Erik Wahlgren, Anders Haglund, 
Olof Ramel m fl). 

ML

Kustlabb   Stercorarius parasiticus   
NT

Årets första kustlabbar sågs samma datum 

som föregående år, 11/4, vid såväl Rödhäll, 2 
ex (Anssi Laurila), som vid Stenarna, Hållnäs 
(Ulrik Lötberg). Säkra eller troliga häck-
ningar har rapporterats från 41 lokaler (Ulrik 
Lötberg), varav 33 i Östhammar kommun i 
samband med inventeringsinsatser med hjälp 
av båt. Av resterande åtta häckningslokaler är 
tre belägna i Älvkarleby, fyra i Tierp och en i 
Norrtälje (fler finns!). Årets sista kustlabb sågs 
från Björn 10/10 (Johan Södercrantz m fl). 

BD

Bredstjärtad labb   Stercorarius po-
marinus 

Från senvår och sommar föreligger fynd av en 
2K–fågel vid Björn såväl 29/5 (Claus Rüffler, 
Anssi Laurila) som 5/8 (Thomas Pless). Rim-
ligtvis var det fågeln från 5/8 som två dagar 
senare observerades vid Billudden (Martin 
Amcoff) och Svarthamn (Per Johan Ulfendahl 
m fl). Det är mycket ovanligt med fjolårsfåglar 
i Uppland. Utifrån dräktbeskrivningar kan det 
inte uteslutas att det var en och samma fågel 
och i så fall ligger det nära till hands att tro 
att den översomrat i området.

Nio individer fördelat på fyra fynd har 
rapporterats från hösten under perioden 
30/9–7/10: vid Björn 1 1K 30/9 (Ulrik Löt-
berg m fl), 3 1K 1/10 (Joakim Djerf m fl) och 
4 1K mot SO 2/10 (Ulrik Lötberg, Baltasar 
Pinheiro, Henrik Bergendahl m fl) samt 1 1K 
mot S Svenska Högarna 7/10 (Bill Douhan). 
Sammanfattningsvis en ganska svag höst för 
arten. 

ML

Storlabb   Stercorarius skua [0; 14; 
17; 2]

Efter ett år utan fynd föreligger två från detta 
år: 1 2K+ sträckförsök Svarthamn, Älvkarleby 
8/8 (Kalle Brinell) och 1 ad mot SV Fågels-
undet 28/8 (Claus Rüffler, Anssi Laurila). 
Många av fynden genom åren är från kusten 
i norr, ofta har de gjorts i samband med hårda 
vindar från nord–nordost. 

ML
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Sillgrissla   Uria aalge 

Spontanrapporteringen säger som vanligt 
mycket lite om häckningsförekomsten i rap-
portområdet, men refereras ändå här nedan 
för att visa att arten finns kvar där den brukar 
häcka. Störst antal som rapporterats från tre 
lokaler är: 27 ex Abborren, Singö och 75 
ex Stridsbådan, Singö 20/4 (Ulrik Lötberg, 
Louise Westerberg) samt som flest 140 ex 
Svenska Högarna 29/4–30/5 (Bill Douhan m 
fl). Antalet häckande par på Svenska Högarna 
var säkerligen betydligt fler än vad rapporterat 
antal vittnar om. 

FF

Tordmule   Alca torda 
Observationer från säkra/troliga/möjliga 
häckningslokaler har som vanligt bara inkom-
mit från Östhammar och Norrtälje kommu-
ner (inga tycks finnas i vare sig Älvkarleby 
eller Tierp). En summering av det högsta 
antalen som noterats vid respektive lokal ger 
totalt 212 (8 lokaler) i Östhammar och 2 126 
(10 lokaler) i Norrtälje. Vad detta egentligen 
säger om det häckande beståndets storlek är 
oklart. 

FF

Tobisgrissla   Cepphus grylle   NT
Sett till rapporteringen tycks arten öka 
kraftigt i rapportområdet, men i vilken ut-
sträckning detta i så fall kanske mest beror 
på förbättrat eftersök och rapportering är 
oklart. Sammanfattningsvis har antalet indi-
vider registrerats enligt följande fördelat på 
kommuner (antalet lokaler inom parentes): 
Älvkarleby 6 (1), Tierp 142 (7), Östhammar 
410 (20) samt Norrtälje 1  665 (13). Det 
innebär totalt 2 223 individer fördelat på 41 
lokaler. Dividerar vi summorna med två får 
vi följande antal häckande par: Älvkarleby 
3, Tierp cirka 35, Östhammar cirka 200 och 
Norrtälje cirka 830, sammantaget cirka 1 070 
par. Enligt Sveriges Fåglar 2020 uppskattas 
antalet häckande par i landet till 11 000. 

FF

Vitnäbbad islom   Gavia adamsii   [3; 
55; 79; 1]

I likhet med föregående år bara ett fynd 
detta år; 1 ex rastande O Roksörsviken, Gräsö 
16/10 (Jan Sundberg). Därtill ingen svartnäb-
bad 2021. 

DA

Obestämd islom   Gavia immer/
adamsii 

Det finns två godkända fynd av islommar som, 
även om de inte kunde bestämmas till art, har 
godkänts som obestämda sådana: 1 ex (trolig 
svartnäbbad) mot S Kvarnsand, Väddö 16/1 
(Ronny Carlsson) och 1 ex (trolig vitnäbbad) 
mot S Måssten, Singö 19/9 (Tomas Pärt). 

DA

Storlom   Gavia arctica 
Från årets inledning finns vinterfynd rappor-
terade från en handfull lokaler längs kusten, 
vanligtvis 1–2 ex, men 5 ex på två lokaler: 
Sennebyhaken 1/1 (Anders Eriksson, Ma-
thias Bergström) och Svartlögafjärden, Blidö 
2/1 (Rasmus Elleby). Inte heller denna vår 
har några stora antal (≥ 50) på flyttning rap-
porterats.

Som en följd av, som vanligt, bristande 
uppföljning av häckningsförekomst, har bara 
en säkerställd häckning noterats: 1 par med 1 
unge Skogsviken, Frötuna 31/7 (Britta Eriks-
son). Troliga/Möjliga häckningar (par under 
häckningstid i lämplig häckningsbiotop, adult 
fågel utanför lämplig häckningsö, spel/sång 
etc.), har rapporterats från 29 lokaler med 
43–47 par. Flest, åtta par, registrerades vid en 
heltäckande inventering av sjön Erken (Bill 
Douhan). Därtill finns det enstaka rapporter 
under häckningstid från ytterligare 13 möjliga 
häckningslokaler.

Från höstflyttningen har två rapporter om 
stora antal på sträck (≥ 50) inkommit, båda 
från Understen, Singö: 138 ex 7/10 och 110 
ex 8/10 (Fredrik Bondestam). Avslutningsvis 
två vinterfynd från årets slut: 2 ex Simpnäs 
27/12 (Tomas Kjelsson, Benny Åhr) och 1 ex 
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Havsskogen, Väddö 31/12 (Ronny Carlsson). 
DA

Smålom   Gavia stellata   NT
Smålom ses numera allt mer regelbundet 
längs kusten under vintermånaderna januari–
februari respektive december. Rapporter 
finns från flertalet av de lokaler som brukar 
frekventeras av skådare. Vanligtvis 1–3 ex, 
men 13 ex mot SO Björn 2/1 (Ulrik Lötberg, 
Martin Amcoff) är många.

Från vårsträcket längs kusten finns inga 
stora antal (≥ 50) rapporterade. Flest, 16 ex, 
sågs rasta utanför Dalälvens mynning 11/4 
(Per Johan Ulfendahl). Från inlandet förelig-
ger sju vårfynd av sträckande eller rastande 
3/4–6/6: vid Ekoln 1 ex 3/4 (Eskil & Fredrik 
Friberg, Peter Schmidt), 3 ad 20/4 (August 
Thomasson) och 1 ex 21/4 (Fredrik Thunarf, 
Martin Molin); 1 ex Björnsundet, Vällen 30/4 
(Oscar Axelsson); vid Hjälstaviken 1 ad 19/5 
(Niklas Westermark, Sören Bevmo) och 2 ex 
6/6 (Oscar Gustavsson) samt 2 ex Vårhäll, 
Tämnaren 19/5 (David Hammarberg).

Från hösten finns åtta rapporter om stora 
antal (≥ 50) på sträck vid kusten 19/9–14/11: 
från Understen, Singö 60 ex 19/9, 258 ex 
7/10, 195 ex 8/10 och 50 ex 9/10 (Fredrik 
Bondestam m fl); 58 ex Måssten, Singö 7/10 
(Tomas Pärt, Magnus Klingse); 55 ex Björn 
9/10 (Johan Södercrantz m fl); 129 ex Få-
gelsundet 13/11 (Kalle Brinell) samt 59 ex 
Arholma 14/11 (Magnus Liljefors). 

DA

Vit stork   Ciconia ciconia   EN
Året började med 1 ex (troligen hona, 
omärkt) Lillsjön, Gryta 29/4 (Curt Johns-
son, Yngve Hareland) och troligen var det 
samma fågel (omärkt) som sedan sågs vid 
Hjälstaviken 30/4. Där sågs den lite senare 
samma dag ta höjd och försvinna mot öster 
(Anette Westin m fl). Om det var samma 
individ som den 2/5 sågs bygga bo (!) vid 
Alby, Fasterna (Nils Lindholm) låter vi vara 
osagt, men det förefaller sannolikt. Samma 
individ sågs åter vid Alby 13–16/5, där den 
bland annat sågs fortsätta bygga bo (Agneta 
Forslund m fl). Vid 12-tiden samma dag som 

återupptäckten vid Alby, 13/5, sågs en annan 
individ sträcka mot NO vid Hökhuvud (Olle 
Pettersson) för att på kvällen rasta i Skärplinge 
(Ingrid Åkerberg m fl). Den (omärkt) sågs här 
även 14/5 (Per Johan Ulfendahl m fl), men 
var sedan borta. Efter det att den individ som 
sågs vid Alby senast rapporterades 16/5, sågs 
2 ex (omärkta) vid Kvilundasjön, Roslags-
Bro senare samma dag (Sebastian Apelgren 
m fl). Huruvida dessa två var den från Alby 
som hade fått sällskap av den från Skärplinge 
13–14/5 är omöjligt att säga med säkerhet, 
men det är inte omöjligt (båda vid Kvilun-
dasjön var omärkta). Det kan således ha varit 
bara två individer som varit inblandade i alla 
ovanstående observationer. Bobygge i Upp-
land får anses som anmärkningsvärt! 

TH

Havssula   Morus bassanus   [0; 3; 7; 
1]

En adult sågs vid Björn 11/6 där rimligtvis 
samma individ åter sågs såväl 30/6 som 8 och 
9/7 (Martin Amcoff m fl). Det tionde fyndet 
för rapportområdet (11:e för landskapet). 

TH

Storskarv   Phalacrocorax carbo 
Vinterfynd finns från årets början rapporte-
rade från ett 20–tal lokaler längs kusten, men 
även från tre i inlandet. Flest, 65 ex, fanns vid 
Tjärven, Rådmansö/Vätö 10/2, men även 55 
ex Svartkobben, Blidö 1/1 (Ulrik Lötberg, 
Claes Kyrk) bör nämnas. Redan efter mit-
ten av februari startade nordflyttningen 
längs kusten med som flest 307 ex mot N 
Rönnskärs udde redan 22/2 (Bill Douhan). 
Detta var också det högsta antal på sträck 
som rapporterats från hela våren, möjligen 
med undantag för 500 ex ”förbiflygande” 
vid Långsandsörarna 1/5 (Andreas Thunarf, 
Carita Niemi). Ett fyrsiffrigt antal rastande 
var vid denna tid 1 110 ex Billudden 29/4 
(Claus Rüffler).

Från häckningstid finns rapporter om 
häckningar enligt följande: Längs kusten: 
1 206 aktiva bon Stora Själön, Karlholmsvi-
ken och 82 aktiva bon på ö S denna ö 2/6 
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(Ulrik Lötberg); 67 par (flertalet misslyckade) 
Storskyan, Östhammar 9/6 (Ulrik Lötberg, 
Natalie Isaksson) och 146 par Kråkören, Öst-
hammar (många bon med stora ungar) 9/6 
(Ulrik Lötberg, Natalie Isaksson). Insjövatten: 
43 par Bockholmarna, Tämnaren (cirka 100 
stora ungar i bon) 3/7 (Ulrik Lötberg, Lars 
Gustavsson) och minst 3 par Stenholmen, 
Gorran 9/5 (Peter Samuelsson), därtill har 
häckning noterats på ytterligare tre lokaler i 
Mälaren 20/4 (dock utan uppgifter om anta-
let par); den norra ön i Oxstensögonen, Hel-
gonskär samt Tallholmen (Ralf Lundmark). 
Från december finns rapporter om några få 
individer från ett tiotal lokaler längs kusten. 

RE

Rördrom   Botaurus stellaris   NT
Att enstaka rördrommar försöker övervintra 
vet vi, men i vilken utsträckning de lyckas 
är okänt. Från januari finns två fynd: 1 ex 
flygande Norrtälje hamn 14/1 (Bo Granberg) 
och 1 ex tutande (!) Hjälstaviken 17/1 (Johan 
Ericsson m fl). Två andra sannolika övervint-
rare var 1 ex Sunnerstaviken 17/2 (Erik Berg) 
och 1 ex födosökande Ålfors, Tierp 20/2 
(Nanna Lag). Det dröjde sedan tre veckor till 
nästa observation; 1 ex hördes när den flög 
över i mörkret Bennebol, Bladåker 13/3 (Bill 
Douhan). Detta var sannolikt en nyanländ 
från söder och detsamma gäller rimligtvis 1 
ex som sågs vid Övre Föret 19–20/3 (August 
Thomasson m fl).

Årets första på allvar revirhävdande 
hördes från Alasjön, Vassunda 23/3 (Robert 
Bünsow), men sedan fyllde det snabbt på med 
nya på ett flertal lokaler. Om vi bortser från en 
som rapporterats tutande i Hjälstaviken 20/8 
(Robert Åkerlund), vilket är anmärkningsvärt 
sent, hördes den sista innan dess från Danne-
morasjön 3/7 (Annika Rastén), vilket är ett 
mer normalt sistadatum för säsongen.

En genomgång av årets rapportering ger 
i storleksordningen 106 tutande hanar på 66 
lokaler, vilket ånyo är nytt rekord (tidigare 
100 år 2020). Flest, elva (bedömt antal, kan 
ha varit flera), hade som vanlig Tämnaren, 
medan minst sex registrerades i Vendelsjön. 

Därefter följde Lårstaviken och Hosjön med 
vardera fyra, medan Hjälstaviken, Danne-
morasjön, Brosjön, Ösmaren och Sottern 
hade vardera tre. Därtill hade nio lokaler två 
tutande: Grystaviken, Dalbyviken, Alasjön, 
Erken, Lommaren, Tegelsmora kyrksjö, Norr-
Giningen, Kärven och Funbosjön. Resterande 
48 lokaler med vardera en tutande – 16 Mä-
larvikar, 30 sjöar och två vid kusten – är väl 
spridda över rapportområdet. 

BD

Rallhäger   Ardeola ralloides   [1; 2; 
2; 1]

En ungfågel hittades vid Snatralöt, Västland 
8/11 (Kalle Brinell m fl) där den sedan fanns 
kvar fram till och med 22/11 då den försvann 
i samband med kyla och därav följande islägg-
ning. Fjärde fyndet för rapportområdet (6:e 
för landskapet) och det 21:a för landet. 

AE

Gråhäger   Ardea cinerea 
Den milda vintern gjorde att det finns många 
vinterfynd väl spridda över hela rapportområ-
det under årets inledning. Stora antal (≥ 20) 
har noterats på två lokaler; 20 ex Hemsundet, 
Blidö 1/1 (Gustav Månsson) och som flest 
27 ex (kvar sedan året innan) vid Dummel-
grund, Öregrund 27/1 (Åke Karlsén). Redan 
i slutet av mars inräknades stora antal på tre 
lokaler vid, eller i närheten av, tidigare kända 
häckningskolonier, som flest 79 ex Södersvik, 
Rådmansö 20/3 (Roine Karlsson), 85 ex 
Norrboda, Gräsö 24/3 (Åke Karlsén) och 80 
ex Lötaholmen, Rådmansö 27/3 (Tryggve 
Engdahl).

Uppgifter om häckning har inkommit 
från följande lokaler: ? par (bobygge) Edsbro 
4/4 (Bengt Sundberg); ? par (adult vid bo) 
Tallholmen, Mälaren (Ralf Lundmark); ? par 
(aktivitet i kolonin) Nylada, Husby-Sjutolft 
8/5 (Martin Tjernberg, Mats Brisegård); ? par 
(10 ex, bobygge) Storbol, Fasterna 10/5 (To-
mas Kjelsson); ? par (permanent revir) Älv-
karleby 11/5 (Håkan Söderman); ? par (minst 
30 ungar i bo) 16/5 (Helen Andersson); minst 
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2 par (bobesök) Högholmen, Vätö 23/5 (Bill 
Douhan); ? par (minst 6 ex) Norrboda, Gräsö 
29/5 (Mathieu Pélissié) och ? par (besöker 
bebott bo) Lötaholmen 9/6 (Joakim Ekman). 
Det innebär sammanfattningsvis att vi vet att 
det häckar gråhäger i rapportområdet, men 
att vi inte har en aning om hur många par.

Från tiden efter häckningstid har större 
antal (≥ 50) bara rapporterats från Ledskär där 
som flest 54 ex rastade 11/7 (Kalle Brinell). 
Till följd av en periodvis kall avslutning på 
året, finns vinterfynd från december noterade 
på, jämfört med årets början, blygsamma 15 
lokaler. Flest, 3 ex, sågs vid Kalvskäret, Singö 
30/12 (Fredrik Bondestam). 

BD

Purpurhäger   Ardea purpurea   [0; 0; 
0; 1]

Rapportområdets, och landskapets, första 
av denna art upptäcktes sträcka mot väster 
över Björn 12/5 (Claus Rüffler, Anssi Laurila, 
Frank Johansson m fl). En länge väntad art. 

AE

Ägretthäger   Ardea alba 
Arten är rapporterad från 19 lokaler under 
perioden 21/3–7/10 och bedömningen är att 
minst 23 individer varit inblandade i de totalt 
204 fynd som finns från året (167 år 2020). 
Först på plats var 1 ex Brosjön, Roslags-Bro 
21/3 (Patrik Luther), vilket är något tidigare 
är brukligt och kan rimligtvis förklaras av en 
tidig vår. Inga tecken på eventuell häckning 
har noterats, men det känns inte orimligt att 
arten inom en inte för avlägsen framtid kan 
komma att räknas till Upplands häckfågelar-
ter. Årets sista ägretthäger observerades som 
rastande på ön Fågeln, i Björns skärgård, redan 
7/10 (Martin Amcoff).

Det har blivit näst intill omöjligt att 
uppskatta det totala antalet individer som 
besöker rapportområdet under ett år. Detta 
därför att samma individ kan dra runt mel-
lan olika lokaler och därför att arten i större 
utsträckning än många andra upptäcks och 
rapporteras av även ”vanligt folk”. Detta i 

kombination med att arten kan rasta i nästan 
vilken sjö som helst gör det svårt att skilja en 
individ från en annan. 

AE

Fiskgjuse   Pandion haliaetus 
Årets första observerades även denna gång i 
slutet av mars, vid Ånge fågelsjö, Lena 30/3 
(Patrick Fritzson), men redan från nästföljan-
de dag rapporteras arten i stort sett dagligen 
fram till och med 28/9. Även detta år gjordes 
relativt många oktoberfynd (= 5), sist var 1 
ex Härjarö 17/10 (Andreas Moritz).

Som vanligt ringmärktes några ungkullar 
under sommaren, denna gång åtta till antalet. 
Av sju bon med ungar innehöll vardera ett en 
respektive tre ungar, resterande fem bon var-
dera två ungar. Detta ger ett snitt på 2 ungar/
bo, vilket är lite lågt (Bill Douhan). 

MT

Bivråk   Pernis apivorus   NT
Årets första sågs vid Hållen, Hållnäs 12/5 
(Kalle Brinell) och följdes redan dagen därpå 
av enstaka individer på tre lokaler. Arten 
observerades därefter i stort sett dagligen 
fram till 13/9. Ytterligare nio fynd gjordes 
18–29/9. Två eftersläntrare noterades, båda 
på Svenska Högarna, i oktober: 1 1K 1/10 
(Anders Eriksson m fl) och 1 1K 6/10 (Bill 
Douhan). Observationer i oktober är ovanliga. 
Från 2000–talet finns endast nio fynd (11 ex) 
rapporterade, som senast 11/10 såväl 2011 
som 2014. Det totala antalet individdagar 
(= summan av antalet observerade individer 
per dag under året) blev 372, vilket är nära 
medelvärdet för perioden 2004–2020 (= 
353). Det innebär en återgång till ett mer 
”normalt” antal efter de två senaste årens 
rekordsummor (= 506 respektive 625). Den 
högsta sträcksumman för året var 6 ex Över-
sävne, Västerlövsta 2/9 (Björn Jerner). 

MT

Mindre skrikörn   Clanga pomarina   
[0; 7; 7; 1]

Ett ex (2K+) passerade Hjälstaviken på 
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Fyra ägretthägrar (Ardea alba). FOTO: GÖRAN OCKLIND

Rallhäger (Ardeola ralloides) i Snatralöt 20 november 2021. FOTO: ANNIKA RASTÉN
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eftermiddagen 28/9 (Pekka Westin). Det är 
det 11:e fyndet i rapportområdet (5:e för 
Hjälstaviken!) och totalt, inklusive Upplands-
delen av Stockholms rapportområde, har 15 
setts i landskapet. Det senaste fyndet gjordes 
vid Björn 2018. 

MT

Kungsörn   Aquila chrysaetos   NT
Årets uppträdande redovisas som tidigare i 
form av antal individdagar (se bivråk). An-
talet under det första halvåret stannade vid 
112 (rapporter finns från 1/1–21/5), vilket 
är lägre än medelvärdet för åren 2003–2020 
(= 128). Fördelar vi antalet individdagar på 
kommuner får vi följande: Enköping 41, 
Uppsala 19, Tierp 14, Heby 12, Östhammar 
9, Norrtälje 9, Älvkarleby 6 och Knivsta 2. 
Summeras antalet för hela vintersäsongen 
2020/2021 (observationer finns 21/8–21/5) 
erhålles 169 individdagar, vilket även det är 
lägre än genomsnittet för nämnda period åren 
2003/2004–2019/2020 (= 198). Någon tydlig 
trend kan dock inte utläsas.

I det enda kända reviret var fjolårets nya 
hona (då 3 år) på plats under våren och hon 
sågs vid flera tillfällen vid boplatsen tillsam-
mans med den gamla hanen (troligen samma 
individ som fanns här redan vid sekelskiftet). 
Det finns observationer som gjorde att hon 
misstänktes ruva och hon sågs även, tillsam-
mans med hanen, jaga bort havsörnar från 
området. Det märkliga var dock att ytterligare 
en hona av samma ålder befann sig i reviret. 
Hon spelflög i närheten av boplatsen vid flera 
tillfällen utan att några kontroverser uppstod 
med vare sig hanen eller den andra honan och 
även hon sågs jaga bort närgångna havsörnar. 
Häckningen fullföljdes och en unge ringmärk-
tes 11/6. Ett stort frågetecken är vilken av de 
två honorna som var den biologiska modern 
till ungen.

Från andra halvåret finns observationer 
från 14/9–31/12. Antalet individdagar var 
65 vilket är i paritet med medelvärdet för 
åren 2003–2020 (= 64). Den kommunvisa 
fördelningen blev: Enköping 45, Östhammar 
7, Uppsala 4, Tierp 4, Heby 3, Knivsta 1 och 
Norrtälje 1.

Övrigt: För 16:e (!) vintern i följd 
(2021/2022) övervintrade samma individ 
på Kilbyslätten, Alunda (Mats Edholm, Brita 
Tibell). 

MT

Sparvhök   Accipiter nisus 
Vårflyttningen mot norr resulterade i 286 
sparvhökar som rapporterats från kusten 
under perioden 12/3–29/5. De två högsta 
dagssummorna är från Björn: 33 ex 12/5 
(Anssi Laurila, Frank Johansson m fl) och 60 
ex 13/5 (Kalle Brinell, Per Andersson m fl). 
Under hösten registrerades 716 ex på insträck 
över Ålands hav under perioden 12/8–31/10, 
vilket är ett förhållandevis normalt antal (mv 
2004–2020 = 980). 

MT

Duvhök   Accipiter gentilis   NT
Antalet individdagar detta år stannade vid 
838, det vill säga betydligt färre än fjolårets 
rekordantal (= 1 058), men inom intervallet 
för åren 2005–2019 (variation 603–961). Av 
dessa härrör 203 från januari–februari (mv 
155, variation 71–194) och 57 från december 
(mv 60, variation 44–108). Sett till vinter-
perioden 2020/21 (= 1/12–28/2) var antalet 
individdagar 249 (mv vintrarna 2005/06–
2019/20 = 205, variation 116–297). Man kan 
konstatera att den rapporterade förekomsten 
fluktuerar kraftigt mellan vintrarna, men det 
är svårt att finna någon vettig förklaring till 
detta. För övrigt kan nämnas att inte en enda 
duvhök sågs komma in över Ålands hav denna 
höst. Medelvärdet för åren 2005–2020 är 13 
(variation 3–39). Bevakningen är dock inte 
vad den har varit. 

MT

Stäpphök   Circus macrourus   [18; 9; 
289; 33]

Årets två första, adulta hanar, sågs 14/4 med 
1 ex Hagby sn (Tony Henricsson, Per Nysten) 
och 1 ex Hjälstaviken (Bengt Johansson). 
Fram till och med vårens sista, 1 ad hona 
Lövstaslätten 31/5–2/6 (Jan Wärnbäck, Björn 
Lundgren m fl), bedöms 22 individer ha setts 
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i rapportområdet under vårflyttningen. Av 
dessa var 12 ad hanar, 4 ad honor och 6 fjolårs-
fåglar. Två observationer visar att åtminstone 
en del stäpphökar flyttar över Ålands hav till 
Finland och inte norrut genom Uppland och 
vidare längs Norrlandskusten: 1 ad hane mot 
O Rönnskärs udde 17/4 (Jacob Rudhe) och 
1 2K mot NO Norrfladen, Björkö-Arholma 
30/4 (Mårten Wikström).

Under sommaren och in på hösten fanns 
minst två 2K-hanar på Siggesta- och Fjärd-
hundraslätten (Pekka Westin, Karl-Fredrik 
Sjölund m fl). Från och med 8/8 fram till 
årets sista, 1 3K+ hane Hacksta, Husby-
Sjutolft 30/9 (Fredrik Sundberg), noterades 
ytterligare tio individer. Av dessa var 6 hanar 
(2K eller äldre), 1 honfärgad och 3 årsungar. 
En av dessa, 1 ad hane mot SV förbi Svenska 
Högarna 17/9 (Bill Douhan), kom in från 
nordost, det vill säga över Åland hav.

Sammantaget bedöms 34 stäpphökar 
ha observerats i rapportområdet under året. 
Det är 15 färre jämfört med året innan, men 
ändå nära genomsnittet för femårsperioden 

2017–2021 (= 30). 
MT

Brun kärrhök   Circus aeruginosus 
Årets första, en hona, sågs som vanligt vid 
Hjälstaviken 16/3 (Susanne Malm m fl), 
medan nästa, en hane, observerades vid Karö 
våtmark, Börstil 23/3 (Helen Andersson). 
Därefter rapporterades arten dagligen fram 
till och med årets sista fynd; 1 ex Hjälsta-
viken 12/10 (Per-Erik Holmlund, Christer 
Forsberg). 

MT

Blå kärrhök   Circus cyaneus   NT
Flertalet av de blå kärrhökar som observera-
des under december året innan, fanns kvar 
in på det nya året. Antalet individer kan ha 
varit så många som nio och den senaste sågs 
21/2. Vårflyttningen startade en dryg månad 
senare, den första sågs vid Tibble, Vassunda 
25/3 (Anders Köling), och pågick sedan hela 
våren ut. Det totala antalet individdagar un-
der säsongen uppgick till 225. Det är långt 

Stäpphök (Circus macrourus) vid Bräckstaängarna 26 april 2021. FOTO:ANNIKA RASTÉN
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från fjolårets rekordantal (= 354), men ändå 
betydligt fler än normalt (mv 2003–2020 = 
152). Av individerna observerade under våren 
rapporterades 50 som nordflyttande, som flest 
4 ex Björn 28/4 (Martin Amcoff, Björn Svens-
son). Även senare noterades arten talrikare än 
normalt. Antalet översomrande uppskattades 
till ett tiotal, den sista sågs 17/7.

Höstflyttningen inleddes med 1 ex 
Fjärdhundraslätten 25/8 (Leif Godin). Den 
sista för säsongen, och året, noterades vid 
Hjälstaviken 24/11 (Pekka Westin). Antalet 
individdagar under hösten blev 444, vilket är 
betydligt färre än under rekordhösten 2020 (= 
836), men ganska nära genomsnittet för åren 
2003–2020 (= 415). Från Väddökusten och 
Svenska Högarna rapporteras 77 ex som av 
allt att döma kom in över Ålands hav. Det är 
ett normalt antal för perioden 2003 – 2020 
(= 73). 

MT

Ängshök   Circus pygargus   EN
Den första ängshöken för året, en adult hane, 
sågs vid Sundbromark 2/5 (David Hammar-
berg). Antalet fynd ökade sedan snabbt under 
månaden och inflödet av ängshökar bedöms 
ha varit av samma goda omfattning som under 
året innan. Under maj och juni lokaliserades 
så småningom sex par som skred till häckning, 
men endast två av dessa lyckades producera 
flygga årsfåglar (3 respektive 2). Fem av pa-
ren häckade som vanligt i igenväxande sjöar, 
medan det sjätte byggde sitt bo i en slåttervall 
som inte hade blivit slagen under ett par år 
(misslyckad häckning). Utöver de sex paren 
som med säkerhet gick till häckning, uppehöll 
sig ett par på Rydaslätten där såväl parning 
som bytesöverlämning noterades. Det finns 
dock inga bevis för att paret påbörjade häck-
ning. För övrigt kan nämnas att häckning 
konstaterades för två par i den östra delen av 
Västmanland. För en mer utförlig redovis-
ning av årets häckningssäsong hänvisas till en 
artikel i nr 2 2022 i FiU.

Under juli–augusti samlades som vanligt 
ängshökar på Fjärdhundraslätten och den när-
belägna Siggestaslätten i sydvästra Uppland. 
Utifrån vad som rapporterats bedöms minst 

15 ex ha setts på Fjärdhundraslätten (2 adulta 
hanar + 1 2K hane + 12 honor), som flest ob-
serverades här 14 ex samtidigt (!) 2/8 (Martin 
Tjernberg). Antalet olika individer sedda på 
Siggestaslätten uppgick till minst 10 (3 adulta 
hanar + 3 2K hanar + 4 honor). Av alla honor 
bedömdes endast några enstaka av dem vara 
adulta (= 3K+). Eftersom ängshökarna flyger 
mellan dessa två slätter, uppskattas det totala 
antalet olika exemplar på dem till åtminstone 
ett 20–tal. Därtill gjordes tre observationer 
av årsungar i området, bland annat årets sista 
ängshök 7/9 (Bill Douhan). Även Lövstaslät-
ten frekventeras numera årligen av ängshökar 
under eftersommaren, detta år av minst sju 
individer (4 2K hanar + 1 adult hona + 2 2K 
honor). Även här sågs tre årsungar i augusti. 

MT

Brun glada   Milvus migrans   EN
Årets första observerades vid Vattholma, Lena 
12/4 (Petter Haldén). Ytterligare 24 fynd, 
samtliga av enstaka individer, finns från första 
halvåret, varav åtta anges som nordsträckande. 
Från andra halvåret rapporteras åtta iakt-
tagelser från perioden 3/7–20/8. Årets sista 
passerade Vendelsjön 20/8 (Anders Eriks-
son). Av årets totalt 33 fynd (30 året innan) 
gjordes nio under juni–juli och i motsats till 
föregående år noterades ingen långstannare. 

MT

Röd glada   Milvus milvus
Årets första sågs vid Bålsta, Yttergran 15/3 
(Johan Ericsson) och ytterligare fyra fynd 
gjordes 26–30/3, bland annat där ett par 
genomförde en lyckad häckning i Östham-
mar kommun under fjolåret. Paret sågs vid 
boplatsen från 29/3 där bobygge konstatera-
des redan 3/4. Troligen lades ägg, men ruv-
ningen avbröts av okänd anledning (Annika 
Rastén). Vid Lövstaslätten, där ett par av 
allt att döma gick till häckning föregående 
år, rapporteras inget som tyder på häckning 
detta år. I september gjordes två observationer 
av årsunge (möjligen samma individ): 1 ex 
mot S Söderängen, Västerlövsta 2/9 (Björn 
Jerner) och 1 ex Hjälstaviken 4/9 (Annika 
Rastén m fl). I och för sig skulle detta kunna 
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indikera att en lyckad häckning genomförts i 
rapportområdet, men mer troligt är att det var 
kringströvande ungfågel/-ar från till exempel 
den sörmländska populationen.

Antalet individdagar uppgick detta år till 
83 (exklusive observationer i anslutning till 
häckplatsen i Östhammar kommun). Det är 
ett stort antal, men klart färre än fjolårets 
138. Många av observationerna avser givet-
vis samma individer som förflyttat sig runt i 
rapportområdet eller som uppehållit sig på 
samma plats flera dagar i följd. Den sista röda 
gladan för året sågs passera Örsundsbro 5/9 
(Zackarias Svensson). 

MT

Havsörn   Haliaeetus albicilla   NT
En art som havsörn borde det finnas mycket 
att skriva om, men det är svårt att utifrån 
rapporteringen redovisa något vettigt. Det 
totala antalet rapporter om arten som inkom-
mit är 5 075, vilket är strax under fjolårets 
rekordnotering (= 5 244). Av dessa avser 49 
tvåsiffriga antal, som flest 41 ex Ledskär 7/7 
(Arvid Landgren). 

MT

Ormvråk   Buteo buteo 
Utifrån rapporteringen beräknas antalet 
övervintrande ormvråkar under perioden 
1/1–15/2 (individer observerade på nya loka-
ler efter angivna tidsperiod betraktas här som 
nyanlända) till cirka 386. Det är ånyo rekord, 
det tidigare var 337 året innan. Medeltalet 
2003–2019 uppgår till 82 (variation 38–140). 
Fördelar vi ormvråkarna på kommuner får 
vi följande (fjolårets antal inom parentes): 
Norrtälje 141 (95), Uppsala 103 (107), Enkö-
ping 56 (76), Tierp 27 (13), Knivsta 27 (21), 
Östhammar 12 (17), Håbo 9 (6), Heby 6 (2) 
och Sala (del av) 5 (0). Givetvis finns det ett 
mörkertal, kanske det verkliga antalet närmar 
sig det dubbla mot vad rapporteringen visar. 
Det är inte otänkbart att det för landskapet i 
sin helhet, inklusive den del av Uppland som 
ingår i Stockholms rapportområde, kan ha 
funnits närmare tusentalet individer.

Vårens nordsträck passerade som vanligt i 
stort sett nästan obemärkt förbi. Endast två 

tvåsiffriga antal har rapporterats, som flest 20 
ex Billudden 4/4 (Kalle Brinell).

Från höstens sydsträck rapporteras 737 
individer; augusti 32, september 197, oktober 
491 och november 17. De två högsta dags-
summorna är från början av oktober, nämligen 
82 ex Örsundsbro 11/10 (Zackarias Svens-
son) och 65 ex Hjälstaviken 12/10 (Christer 
Forsberg). Av totalsumman var det 148 ex 
som sågs komma in över Väddö från öster 
13/9–14/11, som flest 42 ex Örsten, Singö 
29/9 (Fredrik Bondestam) och 32 ex Måssten, 
Singö 7/10 (Tomas Pärt, Magnus Klingse). 
Sistnämnda dag inräknades 366 ex sträckande 
västerut mot Väddö från Signilskär, belägen 
väster om Åland. Detta åskådliggör på ett 
bra sätt att vanligtvis bara en liten andel av 
väststräckande rovfåglar över Ålands hav re-
gistreras på insträck vid Väddökusten. 

MT

Fjällvråk   Buteo lagopus   NT
Antalet övervintrande (= observerade under 
januari–februari) bedöms ha varit 87. Det 
är betydligt färre än föregående vinters re-
kordantal (= 118), men fler än medeltalet 
för perioden 2013–2019 (= 69, variation 
43–118). Den kommunvisa fördelningen 
av de 87 var (fjolårets antal inom parentes): 
Enköping 26 (43), Uppsala 22 (28), Norrtälje 
16 (16), Tierp 7 (8), Heby 5 (2), Knivsta 4 
(11), Östhammar 3 (5), Sala (del av) 2 (1) 
och Håbo 2 (4). Rekordantal övervintrande 
ormvråkar vintern 2020/2021, men varför 
inte för fjällvråk? Med undantag för fyra 
observationer av 2–3 ex har bara enstaka in-
divider rapporterats från vårflyttningen som 
avslutades med tre fynd 9/5.

Höstens första sågs vid Hjälstaviken 
21/8 (Eric Salomonsson, Stefan Eriksson). 
Från höstflyttningen föreligger endast fyra 
tvåsiffriga dagssummor sträckande: 10 ex 
mot SO Vendelsjön 26/9 (Anssi Laurila); 
49 ex mot S Rönnskärs udde 10/10 (Sven 
Jägbrant, Jacob Rudhe); 22 ex mot S Håns-
taslätten, Lena 10/10 (Petter Haldén) och 10 
ex mot S Skutskär 10/10 (Jan Moberg). Den 
10/10 förefaller således ha varit den ”stora” 
sträckdagen denna höst med totalt 113 ex 
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rapporterade från 13 lokaler. 
MT

Pärluggla   Aegolius funereus 
Fjolårets toppår (80 spelande), var sannolikt 
en följd av god förekomst av sork. Trots en 
fortsatt god tillgång, blev 2021 ett sämre år 
med cirka 52 ropande (bedömt antal) indi-
vider, ett antal som ligger strax över medel 
för perioden 1973–2020 (= 47 ex, variation 
5–176 ex). Antalet ropande var dock stort i 
många av skådare traditionellt välbesökta om-
råden: Kolarmoravägen 7, Börje sjö 7, Djupa 
8, Toften/Upplandaängarna 9 och Flororna 
4. Från andra vanligtvis goda områden, rap-
porterades ovanligt få: Färnebofjärden 2 och 
Knypplanvägen 1. Därutöver noterades sam-
manlagt 14 spelande spridda i rapportområ-
det. Toppår förekommer sällan och framöver 
väntar sannolikt några fattigare pärluggleår.

I Börje sjö-området sågs en individ sitta i 
ett hål i tall, men ingen häckning noterades 
(Dag Lanerfeldt m fl). Avslutningsvis, 1 ex 
ringmärktes på Svenska Högarna 27/9 (Bill 
Douhan). 

LB

Hökuggla   Surnia ulula 
Från första halvåret finns fyra fynd enligt föl-
jande: 1 ex (6/12 år 2020) 3/1–6/3 (Baltasar 
Pinheiro m fl); 1 ex Stora Kågarån, Almunge 
(11/12 år 2020) 1/1–14/3 (Tomas Kjels-
son m fl); 1 ex Solberga, Vendel 9/1 (Björn 
Lundgren) och 1 ex Skärbergsrönningen, 
Älvkarleby 18–24/1 (Per Johan Ulfendahl m 
fl). Med sju fynd under andra halvåret 2020 
och vardera en hökuggla på ytterligare två 
lokaler under första halvåret 2021 erhålls 
sammantaget nio fynd för vintern 2020–2021. 
Detta ger en ganska normal fyndbild för en 
vinter, medan endast en iakttagelse under 
andra halvåret – 1 ex Smedstorp, Edsbro 
11/11 (Bosse Wennberg) – istället innebär 
ovanligt få fynd. 

BD

Sparvuggla   Glaucidium passerinum 
Fyra häckningar 2020 följdes nu av, vilket är 
mer normalt, en rapporterad, från Långmy-
ren, Älvkarleby (Tore Dahlberg m fl). Årets 
första spelande hördes även detta år redan på 
nyårsdagen och fler följde under månaden. 
Om vi, för jämförelsens skull, ser till hur 
många spelande hanar som rapporterats från 

Tre havsörnar (Haliaeetus albicilla) och en kråka (Corvus cornix). FOTO: JAN RYDING
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perioden 1/2–30/6 får vi 162. Det är fler än 
fjolårets 133 och betydligt bättre än 94 året 
innan. Fördelar vi dessa totalt 162 revir på 
kommuner får vi följande (fjolårets antal 
inom parentes): Uppsala 62 (56), Tierp 19 
(23), Heby 28 (18), Norrtälje 20 (15), Öst-
hammar 14 (7), Knivsta 3 (6), Enköping 6 
(4), Älvkarleby 10 (3) och Sala (del av) 0 (1). 
Även detta år sågs fler sparvugglor än normalt 
runt om i rapportområdet under hösten. 

BD

Jorduggla   Asio flammeus 
Fem vinterfynd finns från årets början: 1 ex 
Dannemora 7/1 (Curt Johnsson); 1 ex Övre 
Föret 9/1 (Yngve Hareland); 3 ex Darsgärde, 
Skederid 9/1 (Malgorzata Surminska); 1 ex 
Hjälstaviken 23/1 (Mathias Bergström m fl) 
och 1/2 (Hans-Valfrid Österlund) samt 1 ex 
södra Vendelsjön 9/2 (David Hammarberg). 
Vårens två första var 1 ex södra Vendelsjön 
20/3 (Per Eriksson m fl) och 1 ex Övre Föret 
22/3 (August Thomasson m fl). Det dröjde 
sedan in i april innan arten åter sågs, inled-
ningsvis med vardera en individ vid Harka, 
Frötuna 3/4 (Johan Westerlund) och Fun-
bosjön 12–15/4 (David Wiggins m fl). Från 
och med mitten av april tycks sträcket ha 
kommit igång på allvar vilket gjorde att arten 
har rapporterats från, utöver ovan nämnda, 
ytterligare åtta lokaler under andra halvan av 
månaden. Flera fynd föreligger från av skådare 
välbesökta lokaler som Hjälstaviken, södra 
Vendelsjön, Ledskär samt Harka.

Det är svårt att säga när nordflyttningen 
började klinga av på allvar, men den tycks 
ha pågått fram mot slutet av maj. Arten har 
rapporterats från elva lokaler under första 
halvan av maj och från 18 lokaler under den 
andra. Flest, 3 ex, sågs vid Norrboda, Gräsö 
12/5 (Per Joelsson). Som vanligt finns det 
fynd även från juni och juli, från tio respektive 
två lokaler, men inga indikationer på någon 
pågående häckning (även det som vanligt). 
Två individer sågs ”nära varandra” vid Ledskär 
18/6 (David & Tobias Hammarberg), men 
det behöver inte betyda häckning. Eftersom 
häckningar tidigare har hittats i ytterskärgår-
den, kan en individ sedd på ön Öster-Skåpet, 

utanför Gräsö, 15/7 (Göran Ormestad) 
möjligen indikera häckning, men det räcker 
givetvis inte som bevis.

Ett försök att uppskatta hur många olika 
individer som iakttogs under perioden mars–
juli, fördelat på månad, gav följande mars 2, 
april 15, maj 38, juni 15 och juli 2.

Efter fyndet utanför Gräsö 15/7 dröjde 
det drygt två månader innan arten åter ob-
serverades, inledningsvis med fyra ex på Björn 
22/9 (Kjell Häggvik m fl). Att arten inte rap-
porteras från augusti får anses som normalt 
och är i sig kanske en indikation på att arten 
inte häckar i rapportområdet. Ytterligare en 
iakttagelse finns från september – 2 ex mot 
V Rönnskärs udde 26/9 (Magnus Bladlund m 
fl) – och sedan bara ett knappt tiotal rappor-
ter från oktober. Bortsett från 1 ex Sundbro, 
Bälinge 23/10 (David Hammarberg) är reste-
rande (totalt 15 individer) från kustlokalerna 
Björn, Örskär och Svenska Högarna 1–8/10. 
Att flertal höstfynd är från kusten är normalt, 
men antalet individer denna höst var färre än 
brukligt. Året avslutades med ett vinterfynd 
i december: 1 ex. Nöden, Uppsala 25/12 
(Marcus Teveborg). 

BD

Hornuggla   Asio otus   NT
Även detta år inleddes med några vinterfynd, 
totalt 12 ex varav fem vid Gamla Bälingemos-
sar 2–10/1 (Thomas & Kenneth Pless). Övriga 
sju fanns spridda i den södra delen av rap-
portområdet, varav en i Fyrislundsområdet, 
Uppsala 12–16/2 (Björn Lundgren m fl).

Den första revirhävdande hördes vid Stora 
Sanda, Almunge redan 24/1 (Ulf Elman). 
Ropaktiviteten i rapportområdet hade sedan 
sin topp i månadsskiftet februari/mars, vilket 
är något tidigt (medel i slutet av mars). Däref-
ter hördes spelande ända fram till 28/5 då den 
sista noterades vid Ekeby, Rimbo (Malgorzata 
Surminska). Sammanlagt cirka 40 spelande 
hanar har rapporterats, vilket är högt över 
medelvärdet för perioden 2000–2020 (= cirka 
15, variation 6–31).

Hörda ungkullar har rapporterats med 
god spridning över rapportområdet. Totalt har 
cirka 59 (57–61, osäkerhet på grund av even-
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tuell dubbelrapportering) registrerats, vilket 
ligger nära medel för perioden 2000–2020 
(= 62 kullar/år), men långt under (det oslag-
bara?) rekordet på 174 kullar 1983.

Hornugglan har hållit ställningarna i 
Uppland sedan 1970–talet. Fram till cirka år 
2000 rapporterades i medeltal cirka 45 kul-
lar/år, men därefter har det skett en ökning 
till cirka 62 kullar/år. Orsaken är möjligen ett 
ökat intresse för fågelskådning och en tillta-
gande rapportering till följd av den samtidiga 
introduktionen av Artportalen.

 LB

Berguv   Bubo bubo   VU
Arbetet med att följa upp berguven och dess 
förekomst i rapportområdet fortsatte även 
detta år. Vid årets insats har ”ljudboxar” an-
vänts och visat sig vara mycket effektiva för 
att hitta tidigare helt okända revir, men också 
för att konstatera huruvida det funnits även 
hona på tidigare kända lokaler med spelande 
hane. Vid årets inventering registrerades 17 
revir med förekomst, varav tolv med konsta-
terad närvaro av par, med följande fördelning 
på kommuner (antal med par inom parentes): 
Enköping 2 (2), Heby 1 (1), Sala (del av) 1, 
Uppsala 3 (3), Älvkarleby 1, Östhammar 7 
(4) samt Norrtälje 2 (2). Lyckad häckning 
konstaterades för fem par och dessa produ-
cerade tillsammans minst tolv ungar. Upp-
följningen av arten kommer fortsätta även 
kommande år. Se även Baltasar Pinheiro:s 

rapport om berguven i rapportområdet 2021, 
publicerad i FiU nr 2022/1. 

BD

Kattuggla   Strix aluco 
För en i huvudsak nattaktiv art som denna 
är det svårt att ta reda på hur mycket den 
varierar i antal från ett år till nästa. Ett mått 
kan vara att räkna fram hur många ungkullar 
respektive övriga revir (= spelande hane/par) 
som årligen rapporterats i Artportalen. Anta-
let rapporterade ungkullar 2021 bedöms ha 
varit 60, vilket är en ganska stor nedgång från 
fjolårets 88 registrerade (då en rejäl ökning 
från bottennoteringen 23 år 2018 och 53 år 
2019). Å andra sidan ökade istället antalet 
bokförda revir till 414 från 314 året innan. 
Det innebär att antalet aktiva revir var 474, 
vilket innebär en uppgång från fjolårets 402. 
Utifrån detta kan vi möjligen dra slutsatsen 
att antalet besatta revir har ökat, men att 
häckningsutfallet var sämre jämfört med 
2020. Fördelar vi ungkullar respektive övriga 
revir på kommuner får vi följande: Uppsala 
16+153, Norrtälje 19+90, Enköping 8+30, 
Tierp 3+51, Östhammar 5+40, Knivsta 3+15, 
Älvkarleby 3+15, Heby 1+14, Håbo 2+2 och 
Sala (del av) 0+4. 

BD

Slaguggla   Strix uralensis   NT
Tio säkerställda häckningar (= ungkullar) är 
två fler jämfört med såväl 2019 som 2020. 
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Därtill har revirhävdande hane/par regist-
rerats i ytterligare 148 revir (bedömt antal) 
vilket är avsevärt fler jämfört med fjolårets 94. 
Det är även en fortsatt uppgång efter 62 året 
innan och det högsta antal som bokförts på 
mer än tio år. Dessa totalt 158 revir fördelas 
på kommuner enligt följande (fjolårets antal 
inom parentes): Uppsala 55 (31), Tierp 20 
(17), Heby 24 (15), Norrtälje 17 (15), Öst-
hammar 31 (10), Enköping 2 (4), Älvkarleby 
4 (1), Knivsta 4 (1) och Sala (del av) 1 (0).

Hög spelaktivitet redan i januari–februari 
och ovanligt många besatta revir indikerar 
att det inledningsvis kan ha funnits relativt 
gott om gnagare, men bara tio säkerställda 
häckningar antyder motsatsen. Kan det ha 
varit så att tillgången på gnagare avtog under 
våren? Förhållandet var likartat för kattuggla, 
vilket stärker denna teori. 

BD

Lappuggla   Strix nebulosa   NT
Redan 14/1 sågs 1 ex på en lokal i Östervåla 
socken. Arten sågs sedan, som flest 3 ex, vid 

flera tillfällen under perioden 5/3–2/5. Vid 
ett par tillfällen hördes spel och parning/
parningsförsök observerades en gång. Den 
2/5 sågs en individ flyga in i skogen med 
sork i klorna. Häckning eftersöktes med ne-
gativt resultat, men kan inte uteslutas. Arten 
har rapporterats från ytterligare fyra lokaler 
under våren. På en lokal norr om Uppsala 
hördes ihärdigt spel 14–27/2, men inte vid 
senare besök. På en lokal i Altuna socken 
(nära en av fjolårets häckningslokaler) hördes 
(lockläten, övriga läten) 1 ex 19/3, men inga 
tecken på förekomst vid senare besök. Därtill 
sågs 1 ex födosöka vid Siggefora, Järlåsa 14/4 
(Karl-Fredrik Sjölund) och 1 ex sittande på 
viltstängsel vid Uppskedika, Hökhuvud 18/4 
(Daniel Goedkoop).

Från andra halvåret har arten rapporterats 
från två lokaler, dels 1 ex på en lokal i Hud-
dunge socken 22/8 (Emil V Nilsson) och 18/9 
(Gabriel Tjernberg), dels 1 ex Koffertberget, 
Fasterna 12/11 (Bill Douhan). 

BD

Härfågel (Upupa epops) i Norrby, Valö 7 oktober 2021. FOTO: ANNIKA RASTÉN
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Härfågel   Upupa epops   [tidigare 
häckfågel; 96; 95; 8]   RE

Tre fynd föreligger, samtliga från hösten: 1 ex 
Torskär, Rådmansö 6/10 (gnm Roine Karls-
son); 1 ex Norrby, Valö 6–8/10 (Andréa Påls-
son, Annika Rastén, Gudrun Öhman) samt 
1 ex Grönö, Österlövsta 6/11 (gnm Peter 
Berglund). Endast tre fynd är färre än normalt. 

DA

Kungsfiskare   Alcedo atthis   VU
Från vintermånaderna januari–februari finns 
rapporter om minst 30 ex (många rapporte-
rade även december 2020) fördelade på 27 
lokaler, vilket är betydligt fler än motsvarande 
period året innan (= minst 12 respektive 10). 
Det kan finnas flera förklaringar till detta, 
att det kan ha funnits många kungsfiskare 
efter en bra häckningssäsong 2020 och flera 
milda vintrar med hög överlevnad kanske är 
de främsta.

Trots den goda förekomsten från början 
av året, blev häckningssäsongen inte fullt 
lika positiv som året innan. Från perioden 
mars–augusti finns fynd noterade på totalt 32 
lokaler, vilket är färre än fjolårets 48 (2019 
och 2018 vardera 20). På sex av dessa har 
häckning kunnat säkerställas (= bobygge, 
bobesök, observerade ungar), vilket även det 
är lägre än året innan (9, dock 3 år 2019 och 
2 år 2018). Flertalet lokaler (= 25) har angi-
vits som ”lämplig biotop under kortare eller 
längre tid där häckning är möjlig” vilket gör 
att antalet lokaler med häckning sannolikt var 
högre än de sex som är kända.

Från slutet av året (november–december) 
har totalt minst 13 ex rapporterats från lika 
många lokaler. Det är betydligt färre än vad 
som registrerades motsvarande period året 
innan (= minst 50 respektive 39) och därför 
mer likt åren 2019 (= 9) och 2018 (= 7). 
Huvudorsakerna till den kraftiga minskningen 
mellan 2020 och 2021 är sannolikt två, dels 
att slutet på 2021 var kallare än året innan och 
dels att det eftersök av arten som gjordes med 
hjälp av kanot längs flera vattendrag under 
denna period 2020, inte tycks ha upprepats 
2021 (Observationer som rapporterats inom 

2–5 km har här räknats som samma ”lokal” 
utifrån för arten angiven revirstorlek på 3–5 
km). 

DA

Biätare   Merops apiaster   [16; 15; 
28; 3]

Ett fynd även detta år; 3 ex mot S Örskär 
13/5 (Martin Irestedt). Tidigt fynd, det finns 
endast ett från tidigare år som slår detta; 8 
ex Svartlöga 10–11/5 år 2009. Det här är 
den andra observationen av arten på ön. Den 
första, även det av 3 ex, sågs 16/5 år 2009. 

ML

Göktyta   Jynx torquilla   
Först ut var 1 spelande hane Hållen, Hållnäs 
21/4 (Martin Tjernberg, Mats Brisegård). Det 
är ett normalt förstadatum, men en vecka 
senare jämfört med de två föregående åren. 
Det dröjde sedan en vecka fram till nästa 
fynd, men därefter finns dagliga observationer.

Om vi på samma sätt som 2020 och 2019 
redovisar hur många km²-rutor (Rikets nät, 
RT90) arten har rapporterats från, får vi 
denna gång normala 279 rutor (spelande i 
227) vilket är nära motsvarande resultat för 
2020 (= 263 respektive 230) och 2019 (263 
respektive 225). 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. Redovisar vi förekomsten på 
detta sätt erhålls 313 rutor (spelande i 251) 
vilket även det liknar uppträdandet under 
2020 (332 respektive 285) och 2019 (295 
respektive 250). Situationen för arten tycks 
för närvarande vara stabil. Årets sista göktyta 
rapporteras från Gottsunda, Uppsala 1/9 
(Weine Erlandsson). 

DA

Tretåig hackspett   Picoides tridac-
tylus   NT

Från första halvåret har det rapporterats 
1–4 ex från totalt 18 lokaler under perioden 
1/1–18/5. Par har noterats på tre av dessa och 
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på ytterligare en av dem två individer. Flera 
av lokalerna är skyddade som naturreservat. 
Det är en avsevärd förbättring jämfört med 
sju lokaler 2020 och även det bästa året på 
länge. Från hösten föreligger åtta fynd av en-
staka individer, att jämföra med två året innan. 
Sammantaget ett bra år för arten, kanske en 
följd av växande angrepp av granbarkborre 
på gran. 

ML

Mindre hackspett   Dryobates minor   
NT

I likhet med tidigare år har det gjorts en 
översiktlig analys utifrån rapporterade obser-
vationer under perioden april–juni och den 
resulterade i förekomst av 166 revir (bedömt 
antal). Fördelar vi dessa på kommuner er-
hålls följande (resultat 2020 inom parentes): 
Uppsala 40 (30), Norrtälje 37 (25), Tierp 29 
(16), Enköping 18 (15), Östhammar 14 (24), 
Älvkarleby 9 (7), Knivsta 9 (6), Heby 8 (8) 
samt Håbo 2 (2). Årets totalt 166 revir är fler 
än året innan (= 133), men nära det antal olika 
revir som bedömdes ha rapporterats för de två 
åren 2018–2019 tillsammans (= 174). Sju sä-
kerställda häckningar har rapporterats 2021. 

ML

Vitryggig hackspett   Dendrocopos 
leucotos   CR

I Båtforsområdet sågs en ringmärkt hane 9/1. 
Det var troligen samma ringmärkta hane som 
sedan observerades i området 1/3–6/4. Han 
var ringmärkt här som bounge året innan 
(Anders Eriksson, Magnus Liljefors m fl). I 
en annan del av Dalälvsområdet, tillhörande 
rapportområdet, genomförde ett sedan ti-
digare känt par en lyckad häckning där fyra 
ungar försågs med ring 16/5 (Lynx Beverskog 
m fl). I övrigt har inga andra individer rap-
porterats från detta område, vilket innebär att 
minst tre fåglar har försvunnit härifrån sedan 
föregående år. En observation finns även från 
en helt annan del av rapportområdet; 1 hane 
i Dannemoraområdet 8/5 (Annika Rastén). 

ML

Gråspett   Picus canus 

Den uppryckning som kunde utläsas från 
rapporteringen 2020 tycks ha fortsatt även 
detta år. Under våren (1/3– )har revir eller 
revirhävdande fåglar noterats enligt följande: 
2 ex (spel) Långfallet, Tensta 1/3–4/4 (Tomas 
Berg m fl); 3 ex (spel) i och kring Styggkärret 
NR, Jumkil 1–29/3 (Per-Erik Holmlund m fl); 
minst 3 par Båtforsområdet 1/3–1/5 (Mag-
nus Liljefors m fl); 1 ad hane (födosökande) 
Stallfjärden, Älvkarleby 23/3–9/6 (David 
Aldvén m fl); 1 ex (spel) Gropsholmarnas 
NR, Älvkarleby 10/4–2/5 (Eric Sandström 
m fl); 1 hane (spel, bobesök?) Tamsforsen, 
Båtforsområdet 9/5 (Tommy Löfgren); 1 ex 
(spel) Stallmon, Älvkarleby 16–31/5 (Tore 
Dahlberg m fl) samt 1 hane Storskogen, Ären-
tuna 13/6 (Rasmus Elleby). En säkerställd 
häckning har rapporterats; 3 nyligen flygga 
ungfåglar sågs på Södra Kvarnön, Söderfors 
9/7 (Gabriel Tjernberg). Avslutningsvis bör 
några iakttagelser av sträckande fåglar vid 
Billudden nämnas; 2 ex mot V 23/3 (Kalle 
Brinell), 1 ex mot V 25/3 (David Hammar-
berg) och 1 ex mot V 26/3 (Kalle Brinell, Per 
Johan Ulfendahl). 

ML

Aftonfalk   Falco vespertinus   [26; 
87; 202; 3]

Fjolårets elva individer följdes nu av tre 
fördelat med vardera en under vår, sommar 
respektive höst: 1 2K hane Lundås, Edebo 
15–16/5 (Mikael Johansson, Tomas Johans-
son); 1 ad hane Sundbromark, Bälinge 20/7 
(Yngve Hareland) och 1 1K mot V Labbkob-
ben, Singö 8/9 (Fredrik Bondestam). Fynd 
mitt i sommaren är ovanliga. Trots ett sämre 
resultat än 2020, för att inte tala om 2019 
då 69 individer registrerades, är årets resultat 
ganska normalt. Om vi bortser från 2019 är 
genomsnittet för övriga år under perioden 
2002–2020 3,9 aftonfalkar/år. 

MT

Pilgrimsfalk   Falco peregrinus   NT
Den numera välbekanta vinterfalken i Upp-
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sala fanns kvar in på det nya året och sågs 
regelbundet vid domkyrkan och i stadens 
närhet fram till 26/3. Nämnas bör att 2 ex 
(1 ad och 1 trolig 2K) sågs tillsammans vid 
Övre Föret 13/1 (August Thomasson). An-
dra vinterfynd från årets början var: minst 
1 2K Hjälstaviken–Fjärdhundra 3/1–6/2 
(Hans-Valfrid Österlund, Ulric Ilvéus m fl); 
1 ad hona Bysholmen, Väddö 31/1 (Fredrik 
Bondestam, Tomas Pärt); 1 ex Knivsta 3/2 
(Carl Magnus Strömbeck) samt 1 ad Dyarna, 
Enköping 21/2 (Hans-Valfrid Österlund).

Utifrån inkomna rapporter bedöms årets 
vårflyttning ha pågått 6/3–29/5 med kulmen 
i månadsskiftet april/maj. Antalet individda-
gar, med undantag för observationer av den 
övervintrande falken i Uppsala, uppgick till 
67. Det är klart färre än föregående vår (= 
110), men över medelvärdet för perioden 
2004–2020 (= 53). Motsvarande för de se-
naste tio åren (= 2011–2020) är dock 65, en 
följd av allt fler sedda individer.

Från juni–juli finns 28 observationer 
rapporterade från minst 15 lokaler relativt 
jämnt spridda över rapportområdet, från 
Hållnäs i norr till Hjälstaviken i söder. Ingen 
av dessa indikerar dock på något påtagligt sätt 
häckning. Tre av fynden avser dock årsungar 
observerade i juli, vilket rimligtvis pekar på 
häckning inte allt för långt bort från (i?) rap-
portområdet.

Höstflyttningen inleddes av allt att döma 
i månadsskiftet juli/augusti och pågick till 
åtminstone 27/10. Antalet individdagar upp-
gick till 172, vilket är färre än föregående höst 
(= 210), men ändå högre än medelvärdet för 
perioden 2004–2020 (= 139). Motsvarande 
för de senaste tio åren (= 2011–2020) är 163.

Den numera årligen övervintrande falken 
i Uppsala sågs regelbundet under perioden 
12/10–25/12, men i motsats till tidigare 
vintrar visade den sig sällan vid domkyrkan. 
Flertalet observationer är istället främst från 
slätterna kring Övre Föret. Vid två tillfällen 
sågs dessutom adult hane och dito hona (par?) 
vid Övre Föret 6 och 12/11 (August Thomas-
son). En annan lokal med observationer under 
slutet av året var Fjärdhundra- och Rydaslät-
ten där en årsunge sågs 18/11–3/12 (Anita 

Janelm, Yngve Hareland m fl). 
MT

Stenfalk   Falco columbarius   NT
Tre fynd föreligger från årets början: 1 hon-
färgad Huddunge 5/1 (Magnus Klingse); 1 
honfärgad Uppsala–Lövstaslätten vid fem till-
fällen 17/1–14/2 (Lars Sund, Carl Åkerberg 
m fl) och 1 ex Söderby, Åkerby 27/2 (Henry 
Leinonen). Även den stenfalk som sågs vid 
södra Vendelsjön 5/3 (Kenneth Pless) var 
sannolikt en övervintrande fågel.

Fynd som bedöms kunna härledas till vår-
flyttningen finns från perioden 23/3–29/5 och 
antalet individdagar utifrån detta uppgick till 
78, vilket är ett normalt antal (mv 2005–2020 
= 85, variation 46–157). Endast en observa-
tion från juni – juli; 1 ex Grantorp, Övergran 
4/6 (Maria & Christer Carlson), gissningsvis 
en försenad vårflyttare.

Höstflyttningen bedöms ha påbörjats med 
1 hona Vånsjö, Torstuna 1/8 (Leif & Kersti 
Östman) och avslutats med 1 ex Hjälstaviken 
1/11 (Anders Arweström Jansson). Under 
denna tremånadersperiod beräknas antalet 
individdagar till 111, vilket är märkbart 
fler än medelvärdet för åren 2005–2020 (= 
89, variation 59–124). Av dessa rapporteras 
endast tre individer komma på insträck över 
Ålands hav, troligen det sämsta resultatet 
under de senaste 40 åren. Avslutningsvis 
ett vinterfynd från årets slut: 1 honfärgad 
Fjärdhundraslätten 8–9/12 (Magnus Liljefors, 
Gunnar Steinholtz). 

MT

Tornfalk   Falco tinnunculus 
Antalet individer som övervintrade, alter-
nativt försökte, och som rapporterats från 
1/1–15/2 (falkar observerade efter 15/2 be-
traktas som nyanlända), var 19. Det är sex fler 
än föregående vinter, men också det högsta 
antalet för den senaste tioårsperioden (max = 
14). Fördelar vi dessa 19 på kommuner erhålls 
följande: Enköping 7, Uppsala 7, Knivsta 3, 
Tierp 1 och Sala (del av) 1.

Sammantaget har 37 säkerställda häck-
ningar rapporterats medan ytterligare 27 har 
bedömts som troliga/möjliga. Det innebär 
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totalt 64 åtminstone möjliga häckningar och 
samma nivå som året innan (= 66). Fördelar 
vid antalet säkra respektive troliga/möjliga 
häckningar på kommuner får vi följande: 
Enköping 13+2, Heby 11+0, Uppsala 5+13, 
Tierp 4+3, Norrtälje 2+2, Östhammar 1+4, 
Knivsta 1+2 samt Sala (del av) 0+1. Antalet 
säkra häckningar var dock färre 2021 (=37) 
jämfört med 2020 (= 46). Årets antal är dock 
i paritet med medelvärdet för de senaste sju 
åren (= 35). Vi bör dock ha i åtanke att det 
finns ett stort mörkertal vad gäller antalet 
häckande par, det verkliga överstiger 100 
med råge. 

MT

Lärkfalk   Falco subbuteo 
Först ut detta år var 1 ex som passerade 
Örsundsbro 30/4 (Zackarias Svensson). 
Därefter rapporteras arten dagligen fram till 
och med 24/9. Avslutningsvis finns två fynd 
från början av oktober: 1 1K Örskär 7/10 
(Martin Irestedt) och 1 ex Svenska Högarna 
8/10 (Malgorzata Surminska, Lena Douhan 
Håkansson). Fynd i denna månad är ovanliga. 
Från åren 2001–2020 finns 14 rapporterade i 
Artportalen. Det totala antalet rapporter om 
lärkfalk som inkommit under året uppgår till 
1 024 (variation 819–1 368 under perioden 
2007–2020). Om vi antar att den årliga rap-
porteringen i Artportalen har gjorts på ett 
likartat sätt, bedöms beståndet för närvarande 
vara stabilt. 

MT

Varfågel   Lanius excubitor 
Från vintern 2020/21 (= 1/12–28/2) har 
varfågel rapporterats med vardera en individ 
från totalt 182 km²-rutor (Rikets nät) i rap-
portområdet, fördelat på kommuner enligt 
följande: Uppsala 56, Enköping 47, Norrtälje 
23, Tierp 22, Knivsta 9, Heby 8, Östhammar 
8, Älvkarleby 5, Sala (del av) 3 och Håbo 1. 
Detta sätt att redovisa närvaron säger bara 
i stora drag hur många individer som setts 
(ett vinterrevir kan omfatta flera km²), men 
kan vara ett sätt att jämföra förekomsten från 
vinter till vinter.

Vårens sista var 1 ex Örskär 11/5 (Petter 

Haldén). Därefter följde några sommarfynd 
från juli och augusti: 1 ex Ledskär 29/7–15/8 
(Kalle Brinell m fl); 1 ex Solvallamossen, Fa-
ringe 30/7–2/8 (Tomas Kjelsson, Benny Åhr); 
1 ex Hjälstaviken 5/8 (Hans-Valfrid Öster-
lund) samt 1 ad Kunsta, Lena 30/8 (Petter 
Haldén). Ingen information som ger antydan 
om häckning har bifogats dessa fynd, men en 
individ vid Ledskär mitt i sommaren även 
detta år får en att fundera om det ändå inte 
har gjorts något häckningsförsök i närheten.

Troligen samma varfågel som tidigare hade 
setts vid såväl Ledskär som Solvallamossen 
fanns kvar in i september, medan den första 
för hösten, 1 ad, försågs med ring på Svenska 
Högarna 11/9 (Bill Douhan). Det dröjde 
sedan fram till sista veckan i månaden innan 
arten började rapporteras mer allmänt även 
på andra lokaler. Enstaka individer noterades 
sedan på många lokaler spridda över rapport-
området fram till årets slut. 

DA

Sommargylling   Oriolus oriolus   EN
Ett normalt uppträdande av vardera en sjung-
ande hane hörda på totalt fem lokaler under 
perioden 29/5–10/6: Hjälstaviken 29/5 (Jo-
han Ericsson, Ingrid Åkerberg, Rasmus Elleby 
m fl); Idö, Björkö-Arholma 3/6 (Bill Douhan); 
Örskär 6/6 (Peter Schmidt, Jan Wärnbäck); 
Gräddö, Rådmansö 9/6 (Hans Ellegren) samt 
Ekeby, Riala 10/6 (Martin von Pfaler). En 
mindre vanlig observation var istället den 
av en honfärgad individ sedd på nordsträck 
över Lövstaslätten 15/6 (August Thomasson). 
För att inte tala om den likaledes honfärgade 
som sågs tillsammans med björktrastar vid 
Smultrongärde, Vendelsjön så sent som 5/11 
(Ragnar Hall). Enligt Artportalen är detta  
det senaste fyndet någonsin av arten i landet. 
Även det näst senaste fyndet av sommargyl-
ling i Sverige är från Uppland; 1 1K Björn 
13–17/10 år 2016. 

DA

Råka   Corvus frugilegus 
I brist på resultat från genomförd inventering 
av häckande råkor (görs i Uppsala kommun 
bara jämna år) har vi detta år bara spontanrap-
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porteringen att tillgå för att bedöma artens 
status i rapportområdet. Vid inventeringen 
2020 uppskattades antalet häckande par 
till cirka 130, varav cirka 120 i Björklinge 
och resterande i Uppsala. En grov bedöm-
ning av antalet häckande par i Björklinge 
detta mellanår gav cirka 130 häckande par i 
samma område som tidigare. Därtill föreföll 
häckningsresultatet ha varit gott utifrån sedda 
stora ungar i bon (Fredrik & Eskil Friberg). 
De häckande råkorna i Uppsala förde åter 
en fortsatt tynande tillvaro med aktivitet vid 
endast ett eller några bon i Boländerna (Plan-
tagen/Bauhaus), Kungsängens industriområde 
(Willy´s), Gamla stadshuset, Mikaelskyrkan 
respektive vid centralstationen. Det finns 
dock inga uppgifter om eventuell häcknings-
framgång.

I likhet med året innan noterades större 
flockar med hög andel årsungar under som-
maren. Som flest noterades hela 725 råkor vid 
Villsåker och Svarvarbo vid Gamla Bäling-
emossar 20/6, varav 50–60 % bedömdes ha 
varit årsungar. Då det rimligtvis bör vara råkor 
från Björklinge som sågs här, förefaller ande-
len flygga årsungar, cirka 350–400, för många 
för att ha kunnat komma från de 130 paren 
i Björklinge. Även om alla häckande par i 
Björklinge skulle ha fått i snitt drygt två ungar 
på vingarna, ett mer rimligt resultat, och alla 
dessa samlats här, skulle det inte bli fler än 
”bara” 250–300. Det ligger utifrån detta nära 
till hands att tro att antalet häckande par i 
Björklinge är underskattat, alternativt att det 
finns en eller flera kolonier norr om Uppsala 
som inte är kända. En möjlig förklaring till 
en eventuell underskattning av antalet häck-
ande par i Björklinge skulle kunna vara att 
häckningssäsongen här föreföll ha varit ganska 
utdragen med noterade boungar från andra 
veckan i maj till slutet av juni. Detta är något 
att beakta vid nästa års inventering. Även om 
råkorna i Björklinge tycks hålla ställningarna 
blir beroendet av denna i rapportområdet 
enda kända kolonin mycket påtaglig.

Övervintrande råkor har rapporterats med 
upp till tiotalet individer under såväl januari 
som december. Mer regelbundna observatio-
ner gjordes som vanligt bara i Uppsala (främst 

på Kungsängen), men enstaka noteringar finns 
från Fjärdhundraslätten och Björklinge. 

PS

Svartkråka   Corvus corone corone 
Ett exemplar flög mot SV över Understen, 
Singö 20/5 (Fredrik & Henrik Bondestam). 
Det var allt detta år, dock nollresultat före-
gående år. 

ML

Sidensvans   Bombycilla garrulus 
Från januari rapporteras arten från betydligt 
fler lokaler väl spridda över rapportområdet 
jämfört med under december året innan. 
Sammantaget var det klart fler individer, men 
ändå inga riktigt stora mängder. Tresiffriga 
antal har noterats på sju lokaler, varav sex i 
Uppsala, med som flest blygsamma cirka 150 
ex Kåbo, Uppsala 4/1 (Björn Svensson). Även 
om arten minskade markant i antal under 
februari, rapporteras den fortfarande i små 
antal (max 70) från relativt många lokaler. 
Sidensvansar fanns sedan kvar i efterhand 
minskande antal under mars och april. Från 
maj finns observationer av 1–2 ex på ett tiotal 
lokaler, vilket är ovanligt många. Senast var 
1 ex vid Ledskär 22/5 (Kristoffer Hylander).

Från andra halvåret finns två fynd i sep-
tember med 1 ex Ledskär redan 12/9 (Per 
Johan Ulfendahl, Gudrun Öhman) som 
den tidigaste. Det var först kring mitten av 
oktober som det på allvar började anlända 
sidensvansar från norr och en markerad topp 
nåddes redan i slutet av oktober. Den största 
ansamlingen då var minst 500 ex Risinge, 
Hökhuvud 2/11 (Wilhelm Dietrichson). 
Antalet sidensvansar minskade sedan kraftigt 
fram till efter mitten av november, för att se-
dan åter öka rejält till en ny, dock lägre, topp 
i slutet av november och under första halvan 
av december. Det var vid denna tid som årets 
största ansamling noterades; minst 800 ex 
Tierp (Makrillvägen) 24/11, medan cirka 500 
ex fanns på Sälvägen i samma samhälle 10/12 
(Kalle Brinell). Efter mitten av december 
registrerades betydligt färre sidensvansar och 
det tycks ha varit så att de redan nu, i sam-
band med att rönnbären började ta slut, drog 
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vidare åt söder. Även om det, på samma sätt 
som senhösten 2019, var gott om rönnbär, var 
det klart färre sidensvansar som rapporteras 
från rapportområdet motsvarande period 
innevarande år. Jämför vi dessa två år var det 
ungefär tre gånger så många senhösten 2019. 
Antalet rapporter om stora antal (≥ 500) var 
också betydligt fler då. 

BD

Pungmes   Remiz pendulinus   [0; 38; 
48; 1]   CR

Endast ett fynd detta år och inga indika-
tioner på eventuell häckning; 1 hane södra 
Vendelsjön 25/5 (Annika Rastén, Magnus 
Edberg m fl). 

DA

Skäggmes   Panurus biarmicus 
Vinterfynd under årets början (januari–fe-
bruari) har rapporterats från sju lokaler: 
Hjälstaviken, Sörfjärden (Älvkarleby), Dal-
byviken, Vårhäll (Tämnaren), Grystaviken, 
Svepholmen (Gräsö), Vendelsjön samt Källvi-
ken (Ekoln). Flest, minst 25 ex, noterades vid 
Hjälstaviken 18 och 29/1 (Martin Tjernberg 
m fl), vilket för övrigt var den enda lokalen 
med tvåsiffriga antal rapporterade.

Från häckningstid (maj–augusti) finns fynd 
från elva lämpliga/tänkbara häckningslokaler. 
Vid två av dessa, Hjälstaviken och Alasjön, har 
säkerställd häckning konstaterats (= årsungar 
sedda) medan andra observationer finns från 
Tämnaren, Brosjön, Bälsundaviken/Biskops 
Arnö, Vendelsjön, Hosjön, Dannemorasjön, 
Grystaviken, Dalbyviken och Ledskärsviken.

Fynd från perioden oktober–december 
har inkommit från 23 lokaler, vilket är i 
paritet med året innan. Årets största flock 
rapporteras från denna tid i samband med 
”högflykt”, nämligen minst 50 ex på Björn 
30/10 (Baltasar Pinheiro m fl). 

DA

Trädlärka   Lullula arborea 
Arten är för närvarande så pass vanlig och 
väl spridd i rapportområdet (åtminstone där 
det finns rapportörer) under häckningstid 

att vi inte gör någon analys av förekomsten 
detta år. Nämnas kan dock att årets första 
sågs vid Mångsbo, Börje socken redan 26/2 
(Tony Henricsson), medan den sista noterades 
på Svenska Högarna 14/10 (Bill Douhan). 
Ovanligt många i en flock var de 16 som 
passerade Storvreta med nordlig kurs 30/4 
(Patrick Fritzson). 

ML

Sånglärka   Alauda arvensis 

Observationer finns från vintermånaden fe-
bruari med början 21/2, men det var fåglar 
som hade anlänt från sydligare trakter. Sist 
på plats i rapportområdet detta år var kan-
ske den som sågs på Örskär 16/11 (Mikael 
Malmaeus). 

ML

Berglärka   Eremophila alpestris   VU
I likhet med föregående år, endast ett fynd 
även denna gång; 1 ex mot N Tranvikholmen, 
Singö 3/3 (Tomas Pärt). Vad kan vi förvänta 
oss av denna art under kommande år? 

ML

Korttålärka   Calandrella brachydac-
tyla   [0; 6; 10; 1]

Efter fem år utan fynd, gjordes ett i maj: 1 
ex Tomtasjön, Knivsta 6–7/5 (Eskil & Fredrik 
Friberg m fl). Det är det 13:e för rapportområ-
det, ytterligare fyra finns från Upplandsdelen 
av Stockholms rapportområde. 

ML

Backsvala   Riparia riparia 
Häckningsförekomster har rapporterats 
från endast åtta lokaler, i samtliga fall grus-/
bergtäkter, enligt följande: 6 ex ”besöker 
bebott bo” Stallmon, Älvkarleby 16/5 (Tore 
Dahlberg m fl); ”minst 10 påbörjade bon” 
55:ans bergtäkt, Läby 29/5 (Bo Söderström); 
”35+2 bohål” Hovgården, Rasbo 30/5 (Nike 
Nylander); 2 bebodda bon Åsby, Knutby 4/6 
(Leif Gustavsson); ”60–65 bohål” + ”12 bohål” 
+ ”40–45 bohål” Västra Ledinge, Skederid 
1/7 (Per Claesson); cirka 30 (?) aktiva bon 
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Högstaåsen, Bälinge 3/7 (Åsa Steinholtz, 
Leo Larsson); ”13 bohål varav i alla fall tio 
aktiva” Korsbacken, Vårfrukyrka 18/7 (Nike 
Nylander) samt cirka 120 ”påbörjade och 
bebodda bohål” Dalboda, Viksta 20/7 (Nils-
Olof Jerling). Det är allt. Totalt cirka 300 bon 
räknade, men sannolikt inte alla bebodda. 
Sammantaget kanske 200 häckande par i 
hela rapportområdet. Förhoppningsvis finns 
det ytterligare någon eller några få kolonier, 
men det råder ingen tvekan om att arten är 
på fallrepet i rapportområdet. 

BD

Ladusvala   Hirundo rustica 
Första observationen detta år var 1 ex Get-
skärsudden, Gräsö 18/4 (Claes Hansson), ett 
ganska normalt förstadatum, men tio dagar 
senare än fjolårets. Stora ansamlingar (≥ 500) 
har registrerats på tre lokaler under perioden 
15/8–2/9: vid Hjälstaviken 15–29/8, som flest 
minst 1 000 ex födosökande 15/8 (Magnus 
Edberg); cirka 500 ex födosökande Ledskär 
17/8 (Kalle Brinell) och cirka 2 000 rastande 
ex Mysinge, Kulla 2/9 (Pekka Westin). No-
vemberfynd är mycket ovanliga, men det 
finns två från början av månaden detta år: 1 
ex mot S Västanån, Älvkarleby 1/11 (Tommy 
Löfgren) och 2 ex Björn 2/11 (Gabriel Tjern-
berg, Mats Brisegård m fl). 

ML

Hussvala   Delichon urbicum   VU
Fynd finns från perioden 29/4–18/9 med 
som flest cirka 200 ex Johannesberg, Fittja 
29/7 (Pekka Westin). Antalet bebodda bon 
vid Stabby gård, Uppsala-Näs var detta år 21 
den 16/6 (Martin Tjernberg). 

BD

Lundsångare   Phylloscopus trochi-
loides   NT

Åter ett ganska magert år med blygsamma 
åtta fynd av totalt nio individer enligt föl-
jande: på Svenska Högarna 1 ex 17/5 (Bill 
Douhan) och 2 sjungande hanar 29/5 (Per-
Erik Holmlund, Kenneth Pless m fl); 1 sjung-
ande hane Bäcklösa, Uppsala 28/5 (Tobias 

Hammarberg m fl); 1 sjungande hane Björn 
28/5 (Claus Rüffler, Anssi Laurila); 1 sjung-
ande hane Långsandsörarna 28/5 (Per Johan 
Ulfendahl, Jan Moberg); 1 sjungande hane 
Örsten, Singö 15/6 (Fredrik Bondestam); 1 
ex Rångsand, Hållnäs 21/6 (Martin Amcoff, 
Lennart Söderlund) samt 1 1K ringmärkt 
Björn 30/8 (Ulrik Lötberg).

Höstfynd är ovanliga i landet som helhet 
och från Upplands rapportområde finns bara 
en handfull efter millenniumskiftet. Senast 
det begav sig var även det på Björn, den 14/8 
2018. 

AE

Gransångare   Phylloscopus collybita 
Ett vinterfynd har inkommit; 1 ex vid Tierp-
sån i Tierp 8/12 (Kalle Brinell). Vinterfynd är 
mycket ovanliga, men är kanske något som vi 
kan förvänta oss fler av under kommande år 
med sina eventuellt allt mildare vintrar. 

AE

Gransångare, underarten tristis    
Phylloscopus collybita tristis 

Uppträdandet började även detta år med 
ett vårfynd; 1 ex Björn 13/5 (Anssi Laurila, 
Claus Rüffler). Från hösten finns sedan ett 
dussin fynd från perioden 27/9–17/10, det 
vill säga helt i linje med föregående år: på 
Svenska Högarna 1 ex ringmärkt 27/9, 1 ex 
ringmärkt 29/9, 1 ex 1/10, 1 ex 5/10, 1 ex 
8/10 och 1 ex rm 9/10 (Anders Eriksson m 
fl); 1 ex ringmärkt Långsandsörarna 3/10 
(Per Johan Ulfendahl, Jan Moberg, Jan-Eric 
Rönnqvist); 1 ex Sågarbofjärden, Älvkarleby 
7/10 (David Hammarberg); 1 ex Måssten, 
Singö 8/10 (Tomas Pärt); 2 ex Örskär 9/10 
(Karl-Fredrik Sjölund, Måns Grundsten) samt 
1 ex Hjälstaviken 17/10 (Martin Fransson). 

'AE

Brunsångare   Phylloscopus fuscatus   
[0; 4; 20; 1]

Noterades även detta år, med 1 ex Björn 
27–30/9 (Bengt Allberg, Joakim Djerf, Ulrik 
Lötberg m fl). Fynd nummer 24 i rapportom-
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rådet (totalt 25 i landskapet) och det tionde 
för Björn. 

AE

Tajgasångare   Phylloscopus inorna-
tus 

Efter en följd av år med stigande trend av 
fynd blev detta år dock en besvikelse så till 
vida att ”endast” 17 fynd av totalt 23 ex (145 
år 2020) har rapporterats. Följande fynd finns 
från perioden 5/9–10/10: på Björn 1 ex 5/9 
(Ulrik Lötberg), 1 ex 10/9 (Bo Hallman, 
Björn Wester, Ulrik Lötberg), 1 ex 12/9 (Ul-
rik Lötberg), 4 ex 26/9 (Bengt Allberg, Ulrik 
Lötberg m fl), 1 ex 27/9 (Henrik Bergendahl, 
Ulrik Lötberg m fl), 1 ex 30/9 (Ulrik Lötberg 
m fl), 1 ex 8/10 (Johan Södercrantz m fl) och 
3 ex 9/10 Johan Södercrantz, Per Andersson 
m fl); 1 ex Billudden 22/9 (David Hammar-
berg); på Örskär 1 ex 24/9, 1 ex 26/9, 1 ex 
9/10 och 2 ex 10/10 (Martin Irestedt); 1 ex 
Rödhäll, Hållnäs 25/9 (Matthis Kaby); 1 ex 

Gräskö, Blidö 3/10 (Christer Jansson); 1 ex 
Ugglan, Gräsö 7/10 (Leif & Kersti Östman) 
samt 1 ex Långsandsörarna 8/10 (Per Johan 
Ulfendahl, Jan-Eric Rönnqvist).

Årets resultat är det sämsta sedan 2010. 
Märkligt att det saknas fynd från Svenska 
Högarna, trots att bevakningen här var den-
samma som tidigare höstar. Bortsett från en 
individ på Gräskö, Rådmansö registrerades 
övriga längs kusten i norr. Från Horssten finns 
bara två fynd, vilket även det var betydligt 
färre än normalt för senare år.

Antalet av en art som tajgasångare är 
mycket svårt att avgöra på lokaler som exem-
pelvis Björn och Svenska Högarna (dock inte 
i år för denna lokal). För att upprätthålla en 
standard som är lätt att följa, har vi utgått från 
att samtliga fåglar varje dag är nya såvida det 
inte finns otvetydiga bevis för att det rör sig 
om samma (till exempel ringmärkt). 

AE

 

Busksångare (Acrocephalus dumetorum) vid Salsta slott 24 maj 2021. FOTO: ANNIKA RASTÉN
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Kungsfågelsångare   Phylloscopus 
proregulus   [1; 140; 126; 5]
Fem fynd av vardera en individ denna höst, 
ett resultat något över medel för senare år: 
på Svenska Högarna 1 ex ringmärkt 5/10 
(Anders Eriksson m fl) och 1 ex ringmärkt 
14/10 (Bill Douhan m fl); på Örskär 1 ex 6/10 
(Petter Haldén, Jan Rosenfeld m fl) och 1 ex 
9/10 (Karl-Fredrik Sjölund, Måns Grundsten, 
Göran Frisk) samt 1 ex Röder, Blidö 2/11 
(Mårten & Claes Wikström). I stort sett idel 
välkända lokaler för arten. 

AE

Videsångare   Phylloscopus schwartzi   
[0; 6; 13; 2]

På Svenska Högarna ringmärktes 1 ex 7/10 
(Anders Eriksson m fl) och ytterligare 1 ex 
14/10 (Bill Douhan m fl). Det innebär fynd 
nummer 13 och 14 för Svenska Högarna 
och totalt 18 i rapportområdet. Den stora 
dominansen av arten på Svenska Högarna är 
intressant då brunsångaren uppvisar en an-
norlunda fyndbild med en något mer jämn 
fördelning av fynd mellan Björn, Örskär och 
Svenska Högarna. 

AE

Grönsångare   Phylloscopus sibilatrix 
Det är sällan denna art nämns i rapporten, 
men denna gång finns det anledning då 
två oktoberfynd har rapporterats; 1 ex Ör-
skär 4–7/10 (Petter Haldén m fl) och 1 ex 

Understen, Singö 9/10 (Fredrik & Henrik 
Bondestam). Dessa är de första fynden av 
arten i rapportområdet för denna månad. Det 
senaste fyndet från tidigare år är från 26/9 år 
2010 (även det på Örskär). 

AE

Trastsångare   Acrocephalus arun-
dinaceus   NT

Redan 4/5 hördes årets första sjunga vid 
Långsjön (Sävastabäckens utlopp), Björklinge 
(Lynx Beverskog). När den sista hade hörts, 
i Alasjön (Vassunda), 5/7 (Anders Lindén), 
kunde totalt 29 sjungande hanar fördelade på 
21 lokaler summeras för rapportområdet. Sett 
till de senaste åren är detta ett normalt resul-
tat, men man skall komma ihåg att Sörsjön 
och Tämnaren normalt håller fler sjungande 
än vad som rapporterats 2021, det vill säga 
sex respektive en. En ordentlig genomlyssning 
av hela Tämnaren hade sannolikt inneburit 
betydligt fler än bara en. 

AE

Busksångare   Acrocephalus dume-
torum   NT

Efter fjolårets goda resultat (= 44 sjungande 
hanar) registrerades nu totalt 52 (= tangerat 
rekord från 2013) under perioden 23/5–5/7. 
Fördelar vi dessa på kommuner erhålls följan-
de (fjolårets antal inom parentes): Enköping 
6 (3), Knivsta 7 (0), Norrtälje 5 (13), Tierp 
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13 (13), Uppsala 19 (12) och Östhammar 3 
(3). Vid såväl Salsta slott (Lena) som Uppsala 
avloppsreningsverk gjordes observationer av 
bobyggande fåglar, men närmare säkerställd 
häckning kom man aldrig. Även föregående 
år sågs fåglar under omständigheter som pe-
kade på häckning vid avloppsreningsverket 
i Uppsala. 

AE

Kärrsångare   Acrocephalus palustris 
Årets första hördes sjunga på Kniven, Lövsta-
bukten 22/5 (Per Johan Ulfendahl), vilket var 
en dag senare jämfört med året innan. Efter en 
något svag början, fyllde det snabbt på med 
många nya runt om i rapportområdet från och 
med månadsskiftet. Sist ut att hävda revir var 
1 hane Sässön, Norrtälje 9/8 (Magnus Blad-
lund). Ett försök till summering av det totala 
antalet revirhävdande detta år stannar vid 209 
vilket är färre än fjolårets 238, men ändå det 
näst högsta antalet åren 2004–2021. Fördelar 
vi året sjungande hanar på kommuner får vi 
följande (antalet föregående år inom paren-
tes): Uppsala 59 (70), Tierp 43 (49), Norrtälje 
24 (43), Enköping 39 (40), Östhammar 16 
(21), Knivsta 13 (8), Heby 5 (4), Älvkarleby 
7 (2) och Håbo 3 (1). 

BD

Flodsångare   Locustella fluviatilis   
NT

Efter några år med relativt låga antal sjung-
ande hanar (32 år 2020), innebär årets resul-
tat, totalt 47 hanar, en klar förbättring och 
det bästa året sedan 2016 (= 52). Den första 
hördes vid Röbotippen, utanför Uppsala, 19/5 
(Rebecka Homman m fl) och den fanns kvar 
fram till åtminstone 3/7. Den sista hördes 
vid Ekolsunds slott 11/7 (Andreas Grabs). 
Fördelas årets 47 sjungande på kommuner 
får vi följande resultat: Enköping 5, Heby 3, 
Knivsta 1, Norrtälje 2, Tierp 12, Uppsala 13, 
Älvkarleby 5 och Östhammar 6. Flertalet 
fanns således i ett brett stråk över Uppsala, 
från söder om staden till längst upp i norr. 

AE

Vassångare   Locustella luscinioides   
VU

Vassångaren anländer tidigt, ofta redan i slutet 
av april (dock aldrig tidigare än 19/4), men 
denna gång var det nära ett undantag. Årets 
första hördes, som vanligt, i Hjälstaviken, 
men först 30/4 (Tony Persson m fl). Fler 
anlände efterhand och så småningom bedöm-
des minst sju som revirhävdande på lokalen 
(Pekka Westin m fl). Här kunde också en 
häckning säkerställas, efter flera år med mer 
eller mindre säkra indikationer, i och med att 
minst två ungar sågs bli matade av vuxna vid 
WWF–spången 23/8 (Ingemar Johansson). 
Här observerades sedan enstaka individer vid 
flera tillfällen fram till början av september.

Utöver Hjälstaviken har totalt 39 sjung-
ande rapporterats från 18 lokaler: 2 ex 
Dalbyviken 2/5–2/6 (Bo Söderström m fl); 
6 ex Alasjön, Vassunda 6/5–10/7 (Anders 
Eriksson m fl); 2 ex södra Vendelsjön 7/5–1/8 
(Thomas Pless m fl); 1 ex Grystaviken 11/5 
(Ulf Elman); 9 ex Lårstaviken (inre delen) 
17/5–9/6 (Thomas Johansson, Pekka Westin 
m fl); 2 ex Dyarna, Enköping 18/5–8/7 
(Musse Björklund m fl); 1 ex Örsundaån (O 
Alstasjön), Gryta 18/5 (Gunnar Steinholtz); 
1 ex Övre Föret 20/5–2/6 (Ulf Johansson m 
fl); 1 ex Vreta, Kulla 20–21/5 (Pekka Westin); 
1 ex Brosjön, Roslags-Bro 29/5–9/6 (Mikael 
Johansson); 1 ex Hederviken, Närtuna 4/6 
(Marcus Teveborg); 1 ex Nedre Föret 5–12/6 
(Henrik Bergendahl m fl); 1 ex Funbosjön 
(Frötunaviken) 5/6 (Samuel Persson); 2 ex 
Infjärden, Rådmansö 5/6 (Liese Hanisch); 2 
ex Sisshammarsviken 6–21/6 (Pekka Westin 
m fl); 3 ex Kyrkviken, Vassunda 7/6 (Johan 
Ericsson); 2 ex Sörsjön 8–9/6 (Claus Rüffler) 
samt 1 ex Bondkroken, Häggeby 13–14/6 
(Pekka Westin).

Detta innebär sammantaget 46 sjungande 
hanar fördelat på 19 lokaler. Det är fler än 
fjolårets rekordantal revirhävdande (= 35), 
men inte fullt så många lokaler som då (= 
21). Arten är helt klart på ordentlig fram-
marsch i landet. 

AE
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Gräshoppsångare   Locustella naevia 

Vårflyttningen mot norr resulterade i 286 
sparvhökar som rapporterats från kusten 

under perioden 12/3–29/5. De två högsta 
dagssummorna är från Björn: 33 ex 12/5 
(Anssi Laurila, Frank Johansson m fl) och 60 
ex 13/5 (Kalle Brinell, Per Andersson m fl). 
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Under hösten registrerades 716 ex på insträck 
över Ålands hav under perioden 12/8–31/10, 
vilket är ett förhållandevis normalt antal (mv 
2004–2020 = 980). 

MT

Svarthätta   Sylvia atricapilla 
Tre vinterfynd finns från årets början och ett 
från årets slut: 1 hane kvar i Storvreta sedan 
december 2020 och sågs nu 2/1–21/2 (Patrick 
Fritzson); 1 hona Valsätra, Uppsala 3/1 (Jonas 
Knape); 1 hane Malma backe, Uppsala 29/1 
(Klas Allander) samt 1 hane Jungfruholmen, 
Skutskär 8/12 (Gudrun Öhman). 

AE

Höksångare   Sylvia nisoria   VU
Även detta år finns det ett försommarfynd 
från Vidinge, Rådmansö skärgård där 1 ex sågs 
10/6 (Nils-Olof Jerling, Per-Erik Holmlund, 
Peter Nerman m fl). Huruvida arten häckade 
vet vi inte, men det är inte uteslutet då ön 
är en pålitlig lokal för arten. Efter fjolårets 
avsaknad av höstfynd, finns dock två detta år; 
1 1K Hjälstaviken 21/8 (Håkan Svahn) och 1 
1K Svenska Högarna 3/10 (Anders Eriksson, 
Bill Douhan).

AE

Brandkronad kungsfågel   Regulus 
ignicapilla   [0; 2; 52; 2]  

Endast två fynd: 1 sjungande hane Storsvian, 
Alsike 7–29/5 (Niklas Hjort m fl) och 1 hane 
ringmärkt Svenska Högarna 30/9–9/10 (Bill 
Douhan, Anders Eriksson m fl). Anmärk-
ningsvärt få fynd med tanke på artens kraftiga 
expansion i landet. Rimligtvis finns det dock 
ett stort mörkertal. Det skulle inte förvåna 
om arten redan är en regelbunden häckfågel 
runt Mälaren. Äldre fynd: 1 sjungande hane 
Svarvarbo, Bälinge 17/5 (Thomas Pless). 
Årssumman för 2020 landar därmed på fem. 

AE

Rosenstare   Pastor roseus   [0; 3; 10; 
1]

En adult fågel sågs vid Hjälstaviken tillsam-

mans med starar 18–21/6 (Frank van Spelde 
m fl). Detta är det 11:e fyndet av arten i rap-
portområdet, ytterligare tre finns från Upp-
landsdelen av Stockholms rapportområde. 
Äldre fynd: 1 ex Örskär 7/6 år 2020 samt 1 
1K på Måssten/Örsten, Singö 11 och 13/9 år 
2020 (Fredrik Bondestam, Tomas Pärt). 

ML

Stare   Sturnus vulgaris   VU
Arten är inte längre ovanlig under vintern. Så 
gott som dagliga observationer finns från årets 
början (1/1–15/2) och december. Rapporter 
finns från många lokaler runt om i rapportom-
rådet, men med en stor dominans för urbana 
miljöer och slätter kring Uppsala. De saknas 
från de mer skogrika delarna av Uppland.

Stora ansamlingar (≥ 2 000) har noterats 
15/6–27/9 på följande lokaler: Svenskär, Led-
skär cirka 2 000 ex 15/6 (Kalle Brinell); Hjäl-
staviken cirka 2 000 ex 19/6 samt 24–30/8 
(Mats Brisegård m fl); Karlholmsviken cirka 
3 000 ex 9/7 (Kalle Brinell); Ekebydammen, 
Uppsala 12/7–3/8, som flest cirka 5 000 ex 
19/7 (Anders Lindholm); Övre Föret 5–8/8, 
som flest cirka 5 000 ex 8/8 (August Thomas-
son, Max Karlsson); Lövstaslätten 10–16/8, 
som flest cirka 5  000 ex 11/8 (Ingemar 
Johansson) samt Kilbyslätten, Alunda cirka 
2 500 ex 27/9 (Mats Edholm, Brita Tibell). 
Dylika stora ansamlingar betyder ofta att 
de setts i anslutning till övernattnings- eller 
rastplatser. 

DA

Björktrast   Turdus pilaris   NT
Den enda större ansamlingen (≥ 1 000) under 
första halvåret var minst 1 000 ex Bystaden, 
Väddö 2/5 (Ronny Carlsson). Samma dag 
noterades dock likartade antal på sträck 
längre norrut längs kusten; cirka 1  000 ex 
Örskär (Mikael Malmaeus, Martin Irestedt) 
och 1 371 ex mot V Billudden (Johan Söder-
crantz, Kalle Brinell).

Det finns 26 rapporter om fyrsiffriga antal 
under november–december och bland dessa 
kan följande riktigt stora antal (≥ 2  000) 
nämnas: cirka 2 000 ex Rydaslätten, Nysätra 
16/11(Yngve Hareland, Curt Johnsson); cirka 
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2 000 ex Fjärdhundraslätten 18/11 (Yngve 
Hareland, Curt Johnsson) och minst 6 700 
ex Hågadalen, Uppsala 15/12 (Max Karlsson). 

ML

Rödvingetrast   Turdus iliacus   NT
Inga vinterfynd finns från årets början, men 
i likhet med björktrast, om än inte i samma 
antal, var även rödvingetrast ovanligt talrikt 
förekommande under december och rap-
porterades då så gott som dagligen. Van-
ligtvis bara i enstaka individer eller några få 
tillsammans, men ibland lite fler. Flest, minst 
15 ex, i Norby, Uppsala 13/12 (Tomas Pärt). 
Den mycket goda tillgången på rönnbär var 
rimligtvis orsaken. 

ML

Taltrast   Turdus philomelos 
Inga vinterfynd från årets början, men ett från 
december: 1 ex Bergsbrunna, Danmark 16/12 
(Björn Lundgren). 

ML

Svarthalsad trast   Turdus atrogularis   
[1; 1; 5; 1]

1 1K+ hane Helgeby, Rasbokil 27/11 (Baltasar 
Pinheiro). Det är det fjärde fyndet av arten 
i rapportområdet, ytterligare fyra finns i den 
del av Stockholms rapportområde som tillhör 
landskapet Uppland. 

ML

Ringtrast   Turdus torquatus 
Med början den 17/4 rapporteras sedan 
totalt 38 individer under våren fram till 
och med 9/5. Det är ett lägre antal jämfört 
med genomsnittet för de senaste åren (47 år 
2020). Vårens fynd är väl spridda över rap-
portområdet, men det finns dock många från 
kustnära delar av norra Uppland (norra Gräsö, 
Hållnäs). Tillgången under höstflyttningen är 
alltid mycket lägre, men höstens totala av-
saknad av observationer hör till undantagen. 

ML

Dubbeltrast   Turdus viscivorus 
Några få vinterfynd finns från januari och in i 

februari, men redan från mitten av månaden 
rapporteras allt fler vilket indikerar att det 
började anlända nya från söder redan då. Tre-
siffriga antal på sträck under våren har räknats 
på några kustlokaler kring mitten av april: 204 
ex mot V Billudden 13/4 (David Hammar-
berg); vid Rönnskärs udde cirka 150 ex mot N 
17/4 och 208 ex mot N 18/4 (Jacob Rudhe) 
samt 187 ex mot N Tranvikholmen, Singö 
under två timmar 17/4 (Tomas Pärt). Även 
dubbeltrast observerades i större omfattning 
än normalt under december. Aldrig fler än 
två individer åt gången, men sammantaget 
har cirka 30 rapporterats. 

ML

Grå flugsnappare   Muscicapa striata 
Först på plats var kanske 1 ex Skatudden, 
Gräsö 10/5 (Göran Ormestad), ett normalt 
förstadatum, medan 1 ex Svenska Högarna 
7/10 (Anders Eriksson m fl) var den sista 
för året. 

ML

Sydnäktergal   Luscinia megar-
hynchos   [0; 2; 2; 1]

En sjungande hane fanns vid Starbo, Uppsala 
14/5–21/6 (Petter Haldén, Ida Westin, Göran 
Ocklind m fl). I och med att den satt i an-
slutning till en gångväg var den lättillgänglig 
för alla som ville höra den. Fyndet är det 
fjärde för rapportområdet och det femte för 
landskapet. 

ML

Näktergal   Luscinia luscinia 
Fynd finns från perioden 10/5–2/8. Många, 
36, sjungande hanar, hördes vid en nattfågel-
taxeringsrunda sträckan Giresta–Fittja–Kulla–
Hjälsta–Husby-Sjutolft–Litslena–Tängby 
8–9/6 (Pekka Westin). 

ML

Blåhake   Luscinia svecica 
Totalt cirka 37 ex har rapporterats från ett 
tiotal lokaler, flertalet belägna vid kusten eller 
på öar i skärgården, under perioden 10–23/5. 
Flest, 8 ex, noterades på Svenska Högarna 
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13/5 (Mårten Wikström). Det är ett ganska 
magert resultat för våren. Höstens första var 
1 1K på Björn 16/8 (Thomas Pless). Därefter 
noterades arten regelbundet under perioden 
22/8–12/10. Fördelas antalet rapporterade 
individer (totalt sett, viss dubbelräkning kan 
förekomma) på tiodagarsperioder erhålls föl-
jande (föregående års värde inom parentes): 
22–31/8 = 172 (129), 1–10/9 = 311 (269), 
11–20/9 = 144 (100), 21–30/9 = 29 (15), 
1–10/10 = 6 (6) och 11–20/10 = 1 (1). Med 
kulmen i början av september är detta helt i 
linje med motsvarande beräkning för 2020. 
Det som skiljer är totalantalet, årets 663 
jämfört med fjolårets 523. 

ML

Tajgablåstjärt   Tarsiger cyanurus   
[0; 2; 26; 5]   EN

Efter hela nio fynd 2020 har vi fem detta år, 
ett vårfynd och fyra från hösten: 1 honfärgad 
Understen, Singö 15/5 (Fredrik Bondestam); 
på Svenska Högarna ringmärktes 1 1K 16/9 
(Bill Douhan), 1 1K 26/9 (Anders Eriksson m 

fl) och 1 2K+ hane 29/9 (Anders Eriksson m 
fl) samt 1 1K Björn 19/9 (Erik Wahlgren m fl). 

ML

Halsbandsflugsnappare   Ficedula 
albicollis   [1; 18; 73; 10]

Efter bara ett fynd föregående år, rapporteras 
nu rekordmånga tio individer från perioden 
12–25/5, flertalet – som vanligt – från Svenska 
Högarna där 5 (!) ex sågs 12/5 (Mårten Wik-
ström), 1 hona 21/5 (Bill Douhan), 1 hona 
22/5 och 2 ex 23/5 (Magnus Liljefors, Mårten 
& Claes Wikström m fl). Därutöver rastade 
1 hona på Björn 25/5 (Martin Amcoff, Björn 
Svensson). 

ML

Mindre flugsnappare   Ficedula parva 
Med början 8/5, 1 sjungande hane Hacksta 
(Gustaf Floderus), rapporteras arten från 
ett 25-tal lokaler runt om i rapportområdet 
under maj, flertalet individer dock som ras-
tande längs kusten och i skärgården. Utöver 
uppenbart rastande fåglar har revirhävdande 

Svart rödstjärt (Phoenicurus ochruros) på Ängskär 30 september 2021. FOTO: ANNIKA RASTÉN
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hanar hörts under vår/försommar på ett 
flertal lokaler, antalet sjungande fördelat på 
kommuner blir som följer: Enköping 4, Heby 
1, Knivsta 1, Norrtälje 5, Tierp 4, Uppsala 3, 
Älvkarleby 3–4 samt Östhammar 5. Därtill 
en säkerställd häckning (ungar sedda) och två 
troliga (varnande fåglar) i Norrtälje kommun 
(Bill Douhan). Årets sista var en årsunge som 
försågs med ring på Svenska Högarna 10/10 
(Malgorzata Surminska m fl). 

ML

Svart rödstjärt   Phoenicurus ochru-
ros   NT

Observationer finns från perioden 5/4–5/11 
spridda över rapportområdet, dock med en 
klar övervikt för lokaler vid kusten och på 
öar i skärgården. Ingen säkerställd häckning 
har rapporterats, men förefaller trolig på 
åtminstone två lokaler: bobyggande hona 
Boländerna, Uppsala 16/4 (Nikolaj Hauta-
viita) och hane med mat i näbben vid värme-
verket i Enköping 8/6 (Kent Ekman). Andra 
lokaler med observationer som kan indikera 
häckning: Tierp (cementgjuteriet); Skutskärs-
verken; Gamla bruket, Västland; Söderfors 
bruk; Hallstavik (gamla kraftverket); Knivsta 
samt Riddersholm, Rådmansö. 

ML

Obestämd svarthakad/vitgumpad 
buskskvätta   Saxicola torquatus s.lat. 

En hane fotograferades på ett hygge utanför 
Almunge 16/6 (Susanne Malm). Tyvärr går 
det inte att utifrån fotografiet avgöra vilken 
art det är. 

ML

Buskskvätta   Saxicola rubetra 
Oktoberfynd är ovanliga, men det finns ett 
från detta år: 1 ex ringmärktes på Svenska Hö-
garna 5/10 (Anders Eriksson, Bill Douhan). 

ML

Strömstare   Cinclus cinclus 
Inga häckningar är kända och det finns inte 

ens några observationer rapporterade från 
perioden juni–september. Intresset för att 
leta efter häckningar är dock inte stort och 
det är därför troligt att arten ändå är en årlig 
häckfågel i rapportområdet. Det finns några 
majfynd av enstaka individer på lokaler där 
häckning kan ha förekommit, i första hand vid 
Harg och Forsmarks bruk. Efter några bra år 
i mitten av 2010-talet med flera säkerställda 
häckningar, har det efter 2018 varit betydligt 
magrare. 

PS

Gråsparv   Passer domesticus 
Större ansamlingar (≥ 40) har rapporterats 
från elva lokaler, varav sex i Uppsala stad: 
Bärumsparken 3/1–15/2, som flest cirka 100 
ex 3/1 (Susanne Malm); cirka 40 ex Kungs-
gärdet 25/1 (Mathieu Pélissié); cirka 50 ex 
Ekebydammen 25/7 (Christian Ekstedt); 
cirka 60 ex Kungsängstorg 9/8 (Christian 
Ekstedt); Gjuteriparken 13/11–4/12, som 
flest 61 ex 13/11 (Kjell-Arne Larsson) och 
cirka 40 ex Spinnrocksvägen 26/12 (Lois 
Rancilhac); tre i stadens närhet: cirka 60 ex 
Vaksala backe 29/7 (Nils-Olof Jerling); cirka 
50 ex Källbro (Danmark) 1/9 (Bill Douhan) 
och cirka 50 ex Lilla Ultuna 10/9 (Baltasar 
Pinheiro) samt i övrigt cirka 40 ex Bålsta 5/1 
(Andreas Grabs) och cirka 40 ex Lövstalöt 
9/1 (David Hammarberg). 

DA

Pilfink x gråsparv   Passer montanus 
x domesticus 

1 ex Ekebydalen, Uppsala 2/1 (Nina & Anita 
Janelm). Av foton att döma bör detta vara en 
hybrid mellan dessa två arter. 

ML

Järnsparv   Prunella modularis 
Som vanligt bara några få vinterfynd, denna 
gång två, båda från december: 1 ex Tierpsån, 
Tierp 8 och 31/12 (Kalle Brinell) samt 1 
ex Bergsbrunna, Danmark 25/12 (Björn 
Lundgren). 

ML
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Sädesärla   Motacilla alba 

Den sädesärla som påbörjade övervintring vid 
Norrtäljeån 2020 fanns kvar in på det nya året 
och sågs fram till 22/2 (Mikael Johansson m 
fl). Därtill sågs 1 ex mer tillfälligt i Ekebyda-
len, Uppsala 1–2/1 (Håkan Andersson m fl). 

ML

Engelsk sädesärla   Motacilla alba 
yarrellii

Ett fynd även detta år, men troligen samma 
fågel som sågs vid Ledskär vid samma tid 
föregående år. En trolig hane rapporteras från 
Karlholmsviken (enstaka observationer finns 
även från Ledskär) 3–8/4 (Joakim & Elisabeth 
Djerf m fl).

 ML

Citronärla   Motacilla citreola   [0; 8; 
H+33; 5]

Efter ett år helt utan fynd, finns fem från detta 
år (tre från våren och två från hösten): 1 2K 
hane Skutskärsverken 10/5 (Per Johan Ulfen-
dahl m fl); 1 hane Björn 22/5 (Ulrik Lötberg, 
Natalie Isaksson); 1 2K+ hane Hjälstaviken 
22/5 (Raul Vicente, Per Johansson); 1 adult 
Snöskär, Västland 15/9 (Kalle Brinell) samt 1 
1K Örskär 29/9 (Martin Irestedt). Fyndet vid 
Hjälstaviken är det tredje för lokalen på fyra 
år under sen vår/sommar. Fem fynd är fler än 
något tidigare år. 

ML

Forsärla   Motacilla cinerea 
Forsärlorna från december 2020 fanns kvar 
vid och kring avloppsreningsverket i Upp-
sala under januari–februari där 1–3 ex sågs 
1/1–24/2 (gnm Upplands rrk). Därtill finns 
tre ströfynd på andra lokaler under dessa 
månader: vid Ulva kvarn, Bälinge 1 ex 7/1 
(Kjell Kroon, Carina Häger) och 24/2 (Niklas 
Hjort); 1 ex Lövstabruk 9/1 (Gudrun Öh-
man) samt 1 ex Fågelsundet 27/2 (Mathieu 
Pélissié).

Från häckningstid finns rapporter om 
säkerställd häckning på 19 lokaler och trolig 

häckning på ytterligare 15. Betydligt fler 
häckningar finns eftersom arten numera tycks 
finnas i de flesta för forsärlan lämpliga vat-
tendrag över hela rapportområdet.

Efter några kallperioder under senhösten 
och början av vintern har inga forsärlor rap-
porterats från avloppsreningsverket i Uppsala 
under december. Å andra sidan noterades 
arten istället på två andra lokaler under 
månaden: 1 ex Rimbo avloppsreningsverk 
1/12 (Bill Douhan) och 1 ex Tierpsån i Tierp 
5–31/12 (Kalle Brinell, Anders Jansson). 

ML

Gulärla   Motacilla flava 
Säkerställda häckningar har rapporterats från 
Hjälstaviken (Anders Haglund m fl), Övre 
Föret/Kungsängen (Robert Ekblom, Petter 
Haldén) och Funbosjön (Susanne Malm). 
Många rastande under flyttningstid i maj (≥ 
100) var: som flest 120 ex Ledskär 11–12/5 
(Claus Rüffler m fl) och som flest cirka 200 
ex Björn 18–19/5 (Ulrik Lötberg m fl). 

ML

Skärpiplärka   Anthus petrosus 
Inga vinterfynd har rapporterats, men två 
vårfynd från inlandet: 1 ex Hjälstaviken 1/4 
(Björn Wester m fl) och 1 ex Braxenberget, 
Alsike 20/4 (Eskil Friberg). Fynd från häck-
ningstid finns från knappt ett 50-tal lokaler 
spridda längs kusten, från Björn i norr till 
Svenska Högarna i söder. Vi har dock dålig 
kunskap om hur pass vanlig den numera 
är som häckande i rapportområdet. Från 
hösten finns åtta inlandsfynd från perioden 
13/9–3/10. 

ML

Ängspiplärka   Anthus pratensis 
Vinterfynd är ovanliga, men det finns tre från 
januari under denna milda vinter: 1 ex Kungs-
ängen, Uppsala 5–6/1 (August Thomasson 
m fl); 1 ex Hjälstaviken 7/1 (Johan Ericson, 
Jean-Paul Lösing, Mathias Andersson) och 
1 ex Hågadalen 18/1 (Bo Söderström). Det 
finns två fynd även från slutet av februari; 1 
ex Fjärdhundraslätten 26/2 (Kalle Källebrink, 
Eva Johansson) och 2 ex Åby, Vendel 27/2 
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(Jörgen Sjöström), men dessa kan mycket väl 
ha varit nyanlända från söder. 

ML

Rödstrupig piplärka   Anthus cervinus   
VU

Klena tolv vårfynd av enstaka individer finns 
från perioden 11–28/5, medan uppträdandet 
istället var ovanligt talrikt, jämfört med de 
närmast föregående åren, under hösten. Från 
perioden 22/8–6/10 föreligger cirka 80 fynd 
från 21 lokaler, vanligtvis av enstaka individer, 
men tre ex sågs samtidigt vid Hosjön 7/9 (Leif 
Gustavsson). Flertalet fynd är, som vanligt, 
från Hjälstaviken, framför allt observerade 
vid ”Kokullen”, ”Västra ängarna” och ”fågel-
tornet”. Härifrån rapporteras 55 av fynden 
perioden 23/8–2/10, som flest två fåglar. 

ML

Bofink   Fringilla coelebs 
Den högsta dagssumman sträckande denna 
vår var cirka 22 350 ex mot N Tranvikshol-
men, Singö 17/4 (Tomas Pärt), medan den 
näst högsta var mer blygsamma 2 520 ex mot 
N Rönnskärs udde samma dag (Jacob Rudhe). 
Under hösten har följande höga dagssummor 
sträckande mot V/SV (≥ 5  000) inräknats: 
cirka 8 500 ex Måssten, Singö 8/10 (Tomas 
Pärt); minst 5 000 ex Svenska Högarna 8/10 
(Anders Eriksson, Bill Douhan) samt cirka 
8  000 ex Understen, Singö 9/10 (Fredrik 
& Henrik Bondestam). Förefaller öka som 
övervintrare, vilket inte minst rapporter om 
tresiffriga antal på två lokaler under decem-
ber visar: som flest 230 ex Ånge fågelsjö, 
Lena 4/12 (Martin Amcoff) och som flest 
120 ex Söderäng, Bälinge 11/12 (Thomas 
Pless). Så stora antal som dessa indikerar även 
andra bidragande orsaker som ovanligt god 
födoförekomst av mer tillfällig karaktär (till 
exempel oskördat sädesfält). 

TH

Bo-/Bergfink   Fringilla coelebs/mon-
tifringilla 

Fyra höga sträcksummor (≥ 5 000) från våren 

kan nämnas: vid Billudden 5 210 ex mot V 
1/4, 6 110 ex mot V 4/4 (Kalle Brinell) och 
11 795 (bergfink i stor majoritet) ex mot V 
28/4 (Tobias Hammarberg) samt cirka 16 000 
ex (cirka 80 % bergfink) mot V Fågelsundet 
28/4 (Anders Eriksson). 

TH

Bergfink   Fringilla montifringilla 
Inga stora antal på sträck (se dock ovan under 
bo-/bergfink) har rapporterats från våren, 
men sjungande hane (sannolikt oparad) på 
två lokaler vid norra Upplandskusten i juni 
kan nämnas: 1 ex Fågelsundet 12/6 (Bengt 
Ottosson) och 1 ex Billudden 15/6 (Per Jo-
han Ulfendahl). Stora ansamlingar på sträck 
under hösten (≥ 5  000) har rapporterats 
från tre kustlokaler 8/10: cirka 10  000 ex 
Måssten, Singö (Tomas Pärt); cirka 4  000 
ex Korsnäset, Singö (Tomas Pärt) och minst 
2 500 ex Svenska Högarna (Anders Eriksson, 
Bill Douhan).

En av efterårets mer anmärkningsvärda 
händelser var de många övervintrande berg-
finkarna med stora ansamlingar (≥ 50) rap-
porterade från följande lokaler: fågelmatning 
vid Dragmansbo, Altuna 1–29/12, som flest 
cirka 70 ex vid flera tillfällen (Eva Johansson, 
Kalle Källebrink); cirka 50 ex fågelmatning 
vid Finsta, Fröslunda 7/12 (Martin Tjernberg); 
vid fågelmatning i Bergsbrunna, Uppsala 10 
och 28/12, som flest cirka 70 ex 28/12 (Björn 
Lundgren); vid Ånge fågelsjö 11 och 17/12, 
som flest cirka 200 ex 17/12 (Esbjörn Olofs-
son); cirka 50 ex Gottsundagipen, Uppsala 
21/12 (Håkan Johansson); vid fågelmatningen 
Hjälstaviken 22 och 28/12, som flest minst 
130 ex 28/12 (Pekka Westin); minst 125 ex 
i rönnar/vid fågelbord Bärby hage, Uppsala 
25/12 (Pekka Westin); cirka 50 ex fågelmat-
ning vid Norrboda, Gräsö 27/12 (Åke & Eli-
sabeth Karlsén) samt cirka 50 ex Löt Råberg, 
Almunge 29/12 (Susanne Malm). Ovanligt 
med så stora ansamlingar, dessutom på så 
många ställen, samma vinter. 

TH
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Stenknäck   Coccothraustes coc-
cothraustes 

Under året har 25 fynd av tvåsiffriga antal 
rapporterats. Flest, minst 65 ex, noterades 
vid Hjälstaviken (Stora backen) 14–16/11 
(Pekka Westin, Anita Janelm m fl). Det är 
den näst största ansamlingen som är känd 
från 2000–talet, endast slaget av cirka 170 ex 
Gottsundagipen, Uppsala 7/3 år 2017. 

MT

Tallbit   Pinicola enucleator   VU
Året började som det föregående hade slutat, 
med en nästan total frånvaro av tallbitar. 
Endast två fynd finns från det första halv-
året: 2 ex Dragmansbo, Altuna 18/1 (Eva 
Johansson) och 1 ex Ar, Knivsta så sent som 
7/4 (A Martin Fransson). Nästan på dagen 
sex månader senare sågs 3 ex på insträck vid 
Rönnskärs udde 8/10 (Jan Andersson). Det 
är anmärkningsvärt tidigt och observationen 
ingav, trots att det bara var två år sedan den 
föregående, hopp om en ny invasion under 
den påföljande vintern.

Det infriades så småningom till fullo. Det 
dröjde dock en vecka innan 1 ex sågs vid 
Havsskogen, Väddö 17/10 (Ronny Carlsson), 
men snart även 30 ex mot S Norrboda, Gräsö 
redan 19/10 (Åke Karlsén). Sedan rullade det 
på med bland annat 133 ex mot S Sandviken, 
Väddö 31/10 (Magnus Liljefors). Många 
rapporter om små antal finns från 5/11, men 
dagen därpå noterades så många som 2 013 
på sydsträck längs Väddökusten, räknade från 
Rönnskärs udde. Tre flockar sågs sträcka med 
en mer västlig kurs, möjligen inkomna från 
andra sidan Ålands hav (Jacob Rudhe). En 
vecka senare, lördagen 13/11, rapporterades 
totalt 665 tallbitar fördelade på hela 48 
lokaler runt om i rapportområdet. Från och 
med då och framöver fanns arten väl spridd 
i rapportområdet.

Under de första tio dagarna av december 
rapporterades många tallbitar i rapportom-
rådet, ≥ 500 ex, under flera dagar. Att det 
nu var fler än tidigare kanske mest berodde 
på att de nu började söka sig in i samhäl-

len, i första hand Tierp, för att ta för sig av 
alla rönnbär och därmed blev de lättare att 
upptäcka. Därefter följde en period med re-
lativt få bokförda tallbitar, men sedan vände 
det åter kraftigt uppåt. Från och med 20/12 
började många söka sig in i samhällen längre 
söderut i rapportområdet och särskilt många 
fanns det i Uppsala. Kulmen tycks ha nåtts på 
julaftonen då minst 700 individer noterades 
bara på Tunagatan (Pekka Westin m fl). Detta 
uppträdande blev dock kortvarigt i och med 
att tallbitarna nästan helt hade försvunnit 
härifrån till följd av att rönnbären snart var 
uppätna. Invasionen detta år var av allt att 
döma än större än den 2019. 

BD

Rosenfink   Carpodacus erythrinus   
NT

Året började som det föregående med de 
första individerna noterade 14/5 med var-
dera 1 ex Boholmen, Ledskär (Per Johan 
Ulfendahl) respektive Måssten, Singö (To-
mas Pärt). Dessa följdes snart av nya och 
sjungande hanar rapporteras sedan dagligen 
i rapportområdet 18/5–9/7, det vill säga en 
normal sångperiod. Totalantalet sjungande 
hanar stannade dock vid låga 122, att jäm-
föra med fjolårets 177 och 184 året innan 
(sjungande hanar på typiska rastlokaler längs 
kusten har inte räknats). Det är sannolikt det 
sämsta resultatet sedan slutet av 1900–talet. 
Artens tillbakagång tycks således fortsätta. 
Fördelar vi årets resultat på kommuner får 
vi följande: Norrtälje 48, Tierp 28, Östham-
mar 27, Uppsala 8, Älvkarleby 5, Enköping 4 
och Heby 2. Flertalet av årets sjungande, 88 
%, hördes som tidigare år i kommuner längs 
kusten, medan endast 14 rapporteras från 
inlandet. Två lokaler med många hanar som 
står ut jämfört med andra är Ledskärsområdet 
respektive Riddersholm (Rådmansö) med 
vardera uppskattningsvis tio revirhävdande. 
Att det var ett dåligt år indikeras även av att 
fynden från flyttningstid var få. Från augusti 
finns bara ett knappt tiotal fynd bokförda. 
Årets sista rosenfink var 1 ex Svenska Hö-
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garna 3/10 (Anders Eriksson m fl). 
BD

Grönfink   Chloris chloris   EN
Sett till antalet rapporter om tresiffriga antal 
jämfört med tidigare år kan tyvärr ingen 
förbättring för arten skönjas. Från årets inled-
ning är detta antal bara noterat på en lokal, 
Örsundsbro industriområde, 14/1–19/2 
med som flest cirka 200 ex 19/2 (Gabriel 
Tjernberg, Pekka Westin). Tresiffriga antal 
har inräknats på fem lokaler i slutet av året, 
30/10–29/12, med som flest cirka 200 ex Eke-
bydammen, Uppsala 3/11 (Yngve Hareland) 
och cirka 175 ex Örsundsbro industriområde 
20/12 (Gabriel Tjernberg). 

MT

Vinterhämpling   Linaria flavirostris   
VU

Från första halvåret finns rapporter från 
1/1–2/5 om totalt minst 512 ex, vilket är 

lägre än motsvarande resultat föregående år 
(= drygt 900) och under medelvärdet. Flest, 
78 ex, noterades vid Lingonbacken, Långtora 
12/2 (Martin Tjernberg). Majfynd är ovanliga, 
men det finns ett även detta år: 2 ex mot NV 
Fågelsundet 2/5 (Magnus Liljefors).

Under andra halvåret noterades arten 
26/9–30/12 med sammantaget minst 704 ex, 
vilket är en mer normal summa. Tresiffriga an-
tal rapporteras endast från Landsbergaslätten 
9–29/12, som flest cirka 150 ex 9/12 (Bernt 
Axelsson m fl). 

AE

Hämpling   Carduelis cannabina
Ett vinterfynd föreligger från årets inledning; 
1 ex Lygnesta, Långtora 21/2 (Ragnar Hall). 
Tre observationer av enstaka individer finns 
från 2–3/3 vilka även de kan ha varit övervint-
rande. Det dröjde sedan elva dagar innan det 
började rapporteras hämplingar som bedöms 
som nyanlända. Stora flockar (≥ 50) har rap-
porterats vid sju tillfällen under hösten, två 

Hane av tallbit (Pinicola enucleator) i Nyby, Dannemora 12 november 2021. FOTO: ANNIKA RASTÉN
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av dem rejält stora: cirka 400 ex Altomta, 
Lena 24/9 (Petter Haldén) och cirka 450 ex 
Hjälstaviken 3/10 (Niklas Westermark, Mats 
Hildeman). Ansamlingen vid Hjälstaviken är, 
enligt Artportalen, den största för rapportom-
rådet under 2000–talet. 

MT

Gråsiska   Carduelis flammea 
Gråsiskan var fortsatt mycket fåtalig under 
årets inledning. De enda tresiffriga antal 
som rapporterats från första halvåret är cirka 
400 ex Görlinge, Biskopskulla 3/1 (Anders 
Eriksson m fl) och, i samband med vårens 
nordsträck, cirka 200 Örskär 27/3 (Mikael 
Malmaeus). Enstaka sommarfynd rapporteras 
så gott som årligen, framför allt från skärgår-
den, och så även detta år i och med att enstaka 
individer noterades såväl på Örskär som 
Gisslingö (Vätö). Vid några tillfällen under 
senare år har häckning misstänkts.

Från hösten har tresiffriga antal rapporte-
rats på sträck från kusten vid några tillfällen 
25–26/9, 7–19/10, 29–31/10 samt 6/11. Flest, 
cirka 1 500 ex, noterades på sträck åt väster 
vid Björn 29/10 (Henrik Bergendahl m fl). 
Därefter uppträdde arten mycket fåtaligt i 
rapportområdet fram till årsskiftet. 

AE

Snösiska   Acanthis flammea exilipes 
Endast sju individer har rapporterats från 
detta år, varav fem under januari och två 
under februari. 

BD

Större korsnäbb   Loxia pytyopsit-
tacus 
Större korsnäbb är fåtaligare än den mindre 
släktingen och har ett jämnare uppträdande 
mellan åren. Det kan diskuteras hur säkra 
artbestämningarna är vad gäller överflygande 
individer som bara hörs, men  följande redo-
visning bygger på vad  rapportörerna angivit. 
På samma sätt som för mindre korsnäbb inled-
des året svagt, långt under medelvärdet, även 
för den större arten. Från januari–februari 
finns endast 15 fynd rapporterade med som 
flest 5 ex Börje sjö, Vänge 27/2 (Håkan Mark-
stedt). Antalen var större och på en relativt 
jämn nivå under perioden mars–september 
med månadstotaler som låg nära eller strax 
under medelvärdena för åren 2000–20. I 
slutet av september noterades en markant ök-
ning för att följas av en kraftig topp i oktober 
då medelvärdet för månaden var större än 
det dubbla jämfört med tidigare år. Det var 
inte oväntat i denna månad som de största 
dagssummorna rapporterats, nämligen 30 ex 
Ugglan, Gräsö 2/10 (Jan Sundberg) och 50 
ex Örskär 4/10 (Petter Haldén). Mot slutet 
av året minskade arten successivt i antal, men 
totalsummorna för respektive månad blev 
klart högre än medel. Sammanfattningsvis 
blev 2021 ett hyfsat år för arten, det sjunde 
bästa sedan sekelskiftet. 

MT

Mindre korsnäbb   Loxia curvirostra 
Arten var mycket fåtalig i slutet av 2020 och 
detta fortsatte in på det nya året (se Figur). 
Från januari–februari finns endast 30 fynd 
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noterade, vanligtvis av enstaka individer och 
som flest 15 ex Mosta, Åland 9/1 (Åke Berg). 
Från och med mars ökade antalet rapporte-
rade, men det var fortsatt lågt och klart under 
medelvärdet (2000–20) fram till och med 
juli. Under första halvan av augusti kom det 
ett inflöde av mindre korsnäbbar. Även om 
antalet individer mer än halverades under 
andra halvan av augusti, landar totalantalet 
för månaden över medelvärdet för åren 
efter millenniumskiftet. Under september 
var utbudet ungefär lika stort som under 
andra halvan av augusti, men totalantalet för 
månaden var fortfarande över medelvärdet. 
Tillgången på mindre korsnäbbar ökade sedan 
markant under oktober, särskilt den andra 
halvan av månaden bjöd på god förekomst, 
och totalantalet för månaden hamnar långt 
över snittet. Det var vid denna tid som de 
två högsta dagssummorna sträckande bokför-
des; cirka 200 ex Ugglan, Gräsö 24/10 (Jan 
Sundberg) och cirka 650 ex Billudden 26/10 
(David Hammarberg). Även om arten sedan 
minskade efterhand, var totalantalet för no-
vember respektive december fortfarande klart 
över genomsnittet för åren 2000–21. Även om 
året började magert, blev året i sin helhet den 
femte bästa efter millenniumskiftet, sett till 

antalet rapporterade individer. 
MT

Bändelkorsnäbb   Loxia bifasciata 
Första halvårets fynd inskränker sig till tre: 2 
hanar kvar Ulleråker, Uppsala 5–30/1 (August 
Thomasson m fl); 1 ex Skutskär 2/3 (Håkan 
Söderman) och 1 ex Bärtbo, Tärna 20/6 (Kalle 
Källebrink, Gabriel Tjernberg).

Andra halvåret började med 1 ex Sen-
nebyhaken, Väddö 18/7 (Jan Andersson) och 
följdes sedan från månadsskiftet juli–augusti 
av allt fler observationer. Fram till årsskiftet 
har totalt 65 rapporter inkommit omfattande 
134 ex. I de allra flesta fall var det enstaka  
individer eller några få tillsammans. Flest 
var 10 ex Billudden 30/10 (Yngve Hareland, 
Lotta Hedkvist). Totalsumman för året stan-
nade vid 138 ex, vilket är avsevärt under 
medelvärdet för åren 2002–2020 (= 525, 
variation 22–2 511). 

MT

Steglits   Carduelis carduelis 
Tio ansamlingar omfattande tresiffriga antal 
har registrerats under året. Den överlägset 
största fanns vid Hjälstaviken under sep-
tember–oktober där som flest cirka 850 ex 

Steglitsar (Carduelis carduelis). FOTO: GÖRAN OCKLIND
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observerades 23/9 (Pekka Westin). Större an-
hopningar har endast noterats vid två tillfällen 
under 2000–talet. Allra flest, cirka 2 000 ex, 
fanns vid Björnome, Gryta i januari–februari 
2013. 

MT

Gulhämpling   Serinus serinus   [1; 
15; 45; 4]   VU

Med fyra fynd av enstaka individer, innebär 
det att arten nu har rapporterats fem år i följd. 
Vardera två är från våren respektive hösten: 
1 hane mot N Rönnskärs udde 28/4 (Bill 
Douhan); 1 hane Björn 20/5 (Ulrik Lötberg, 
Natalie Isaksson); 1 1K Svenska Högarna 
4–7/10 (Anders Eriksson m fl) samt 1 ex 
mot SV Örskär 6/11 (Martin Irestedt m fl). 
Äldre fynd: 1 ex Ledskär 6/5 2017 (Per Johan 
Ulfendahl, Thomas Pless). Av nu totalt 46 
individer rapporterade från rapportområdet, 
har tolv setts på Örskär. 

ML

Grönsiska   Carduelis spinus 
Den märkbart dåliga tillgången på grönsiskor 
i slutet av 2020 fortsatte in på det nya året. 
Det var först kring mitten av mars som det 
började anlända fler från söder och sträckrö-
relser har rapporterats fram till mitten av maj. 
Tresiffriga antal på flyttning har rapporterats 
vid tolv tillfällen, samtliga sträckande mot 
väster vid kusten i norr. De tre största antalen 
är alla från Billudden: cirka 400 ex 4/4 (Kalle 
Brinell), 415 ex 29/4 (Claus Rüffler) och 460 
ex 9/5 (Tobias & David Hammarberg).

Förekomsten under andra halvåret var 
fortsatt god ända fram till årsskiftet. Större 
flockar/dagssummor sträckande (≥ 250) har 
rapporterats vid 26 tillfällen. Flest noterades 
på västflyttning vid Understen, Singö: cirka 
800 ex 7/10 (Fredrik Bondestam) och cirka 
1 500 ex 9/10 Fredrik & Henrik Bondestam). 
Flockar innehållande tresiffriga antal fanns 
kvar på många platser hela december ut. Flest, 
cirka 500 ex, sågs vid Klastorp, Uppsala 11/12 
(Jörgen Sjöström). 

MT

Lappsparv   Calcarius lapponicus   
VU

Observationer finns från perioderna 12/4–2/5 
(7 individer) och 29/8–2/11 (30 individer). 
Vid endast ett tillfälle har fler än en lappsparv 
observerats; 3 ex mot SV Fjärdhundraslätten 
26/9 (Richard Suneson). Antalet lokaler i rap-
portområdet med fynd var endast 20. Årets 
resultat, 35 fynd av sammanlagt 37 ex, är en 
ny bottennotering för arten. Lappsparven har 
blivit allt ovanligare i såväl rapportområdet 
som landet i sin helhet. 

AE

Snösparv   Plectrophenax nivalis 
Från första halvåret har sammantaget minst 
525 ex rapporterats från 1/1–15/4, vilket 
under perioden 2003–2021 ”underträffas” 
endast av 474 ex 2015 (se Figur). Inget tre-
siffrigt antal har observerats, flest var cirka 50 
ex Hjälstaviken 12/1 (Hans-Valfrid Österlund 
m fl).

Andra halvårets första snösparv sågs vid 
Skutskär 7/10 (Per Johan Ulfendahl), men 
följdes redan dagen därpå av flera. Fram till 
årsskiftet har totalt minst 952 ex rapporterats 
från flera tiotal lokaler runt om i rapportom-
rådet. Det är i linje med resultaten från senare 
år. Inga stora antal nu heller. Flest, cirka 60 
ex, har registrerats på tre lokaler.

Figuren visar att antalet rapporterade 
snösparvar varierar kraftigt mellan åren, men 
också att trenden är nedåtgående för såväl 
totalantalet som observerade under första 
halvåret. För andra halvåret är trenden bara 
svagt negativ. 

AE 

Gulsparv   Emberiza citrinella   NT
I motsats till föregående års klena närvaro av 
stora flockar (≥ 100), blev det en klar förbätt-
ring 2021. Från första halvåret finns rapporter 
om sådana från 19 lokaler 6/1–13/3 med 
som flest cirka 500 ex Svenskär, Österlövsta 
26–27/1 (Kalle Brinell) och cirka 400 ex 
Lygnesta, Långtora 14/2 (Ingrid Åkerberg). 
Även från andra halvan av året noterades 
tresiffriga antal, nu på elva lokaler under 
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perioden 1/11–29/12. De tre största antalen 
var: cirka 500 ex Sund, Österlövsta 20/12 
(Kjell-Arne Larsson); cirka 900 ex Skoklos-
ter 21/12 (Pekka Westin) och cirka 600 ex 
Wij, Övergran 22/12 (Pekka Westin). Detta 
är många, men i jämförelse med början av 
2000–talet, då fyrsiffriga antal rapporterades 
från och till, är årets största ändå inte så upp-
seendeväckande. 

MT

Videsparv   Emberiza rustica   NT
Fjolårets vårfynd, det första sedan 2013, 
följdes inte av något detta år, men väl av, för 
senare år, ovanligt många höstfynd, alla under 
perioden 21/8–21/9: 1 ex Storskäret, Röder 
21–23/8 (Dag Lanerfeldt); 2 ex Sågarbofjär-
den, Billudden 25–28/8 (Per Johan Ulfendahl 
m fl); 1 ex Rullsand, Billudden 25/8 (Per 
Johan Ulfendahl); 3 ex Örskär 5/9 (Martin 
Irestedt m fl); 1 ex Långsandsörarna 5/9 (Per 
Johan Ulfendahl, Kalle Brinell, Jan Moberg); 
på Björn 1 ex 5/9 (Joakim & Elisabeth Djerf, 
Ulrik Lötberg), 1 ex 11/9 (Claus Rüffler m fl) 
och 1 ex 12/9 (Ulrik Lötberg); 1 ex Ugglan, 
Gräsö 6/9 (Leif & Kersti Östman); 2 ex Un-
dersten, Singö 9/9 (Fredrik Bondestam) och 
1 ex 11/9 (Fredrik & Henrik Bondestam); 2 
ex Övre Föret 11–18/9 (Björn Lundgren m 
fl); 1 ex ringmärktes Svenska Högarna 14/9 
(Bill Douhan); 1 ex Åby, Vendel 18/9 (Per 
Eriksson) och 1 ex Skutskär 21/9 (Håkan 

Söderman).
Summa 15 fynd av totalt 20 ex är över 

genomsnittet före senare år (fem fynd av 
totalt fem ex föregående höst). Det rappor-
teras om en god häckningssäsong 2021 och 
även i övriga delar av landet har det setts fler 
videsparvar under höstflyttningen än vad som 
numera är brukligt. Den långsiktiga trenden 
är dock kraftigt negativ. 

AE

Sävsparv   Emberiza schoeniclus   NT
Trots allt mildare vintrar är sävsparven fortfa-
rande en sparsam övervintrare i rapportom-
rådet. Från vintermånaderna januari–februari 
finns elva fynd, lika många som 2020, och 
de flesta avser enstaka individer. Som flest 
noterades 6 ex Hjälstaviken 5/1 (Bengt Ot-
tosson) och 4 ex Darsgärde, Skederid 10/1 
(Sebastian Apelgren). Från andra änden av 
året, i december, finns bara en observation; 
1 ex Kärven, Knutby 11/12 (Bill Douhan). 

MT

Ortolansparv   Emberiza hortulana   
CR

I samband med vårflyttningen har vardera 1 
ex rapporterats från endast tre lokaler, samt-
liga belägna vid kusten: Örskär 12/5 (Petter 
Haldén), Korsnäset, Singö 12/5 (Tomas 
Pärt) och Björn 25/5 (Martin Amcoff, Björn 
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Svensson). Observationer av revirhävdande 
har noterats på endast ett fåtal lokaler. Först 
var 1 hane vid Ulva kvarn där den, för tredje 
året i följd, hördes 8/5–11/7 (Lars Sund m fl). 
Detta var den enda revirhävdande i Uppsala 
kommun.

Övriga har rapporterats från lokaler i En-
köping kommun. De inventeringsinsatser som 
har gjorts under en följd av år, var denna gång 
begränsad till en handfull besök i kärnområ-
det sydväst om Sparrsätra kyrka. Här hördes 
minst 10 sjungande hanar samt en varnande 
hona under perioden 20/5–5/6. Genom 
åren har ortolansparvarna i detta område 
haft en tendens att flytta på sig beroende på 
skördeläget i här befintliga energiskogar, men 
också av andra mer oklara faktorer. De flesta 
reviren tycks för närvarande finnas strax söder 
om kyrkan, kring Benalatorpen och Övre 
Lönsåker, där fåglarna företrädesvis sitter 
och sjunger från åkerholmar. För närvarande 
är detta det enda område i Uppland som kan 
anses hålla någon form av population. På 
andra sidan länsgränsen, i Västmanland, fanns 
detta år endast en ensam hane. Situationen 
för denna i ett historiskt perspektiv sam-
manhängande population är således prekär.

Andra lokaler i Enköping med rappor-
terad förekomst var Hyvlingeåsens grustag, 

Torstuna där minst 1 hane hördes sjunga 
11/5– 25/6 (Pekka Westin m fl). Av allt att 
döma var det sedan ett par som uppehöll sig 
här, men det finns inga rapporter som tyder 
på häckning. En individ fanns dock kvar 29/8 
(Kalle Källebrink m fl), vilket kan vara en 
indikation på eventuell häckning. En hona 
sågs för övrigt på den närliggande Vånsjöåsen, 
Torstuna 22/8 (Stephen Clegg) vilken möjli-
gen kan ha kommit från Hyvlingeåsen. I övrigt 
finns följande observationer från kommunen: 
1 sjungande hane Valsbrunna, Torstuna 19/5 
(Mats Wilhelm) och i ortolansparvmarkerna 
kring Trögden hördes 1 hane vid Amnö, Veck-
holm 18/5 och 1 hane på Veckholms skjutfält 
21–22/5 (Ulf Elman).

Sammanfattningsvis innebär detta att 
15 revirhävdande hanar är kända från rap-
portområdet 2021 (14 i Enköping och 1 i 
Uppsala). Det är det lägsta antalet någonsin 
och kan jämföras med 21 såväl året innan som 
2019. Det dåliga resultatet kan kanske delvis 
förklaras av en något sämre inventeringsinsats 
2021, men tyvärr speglar det säkert en fortsatt 
utarmning av den uppländska populationen.

Från hösten finns inte ett enda känt fynd 
av arten från lokaler utanför kända revir, vilket 
även det givetvis är en bottennotering. 

PS


