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Styrelsens sida

Fortsatta problem med tågdödade örnar
Problemen med tåg som kör på havs- och kungsörn
som äter på trafikdödat vilt fortsätter. Vi skrev om
problematiken i FiX 4:05 och GLOF hade flera kon-
takter med Banverket och det kändes som att pro-
blemet skulle kunna få ett slut. Tyvärr så har det inte
blivit så och denna vinter har det varit värre än nå-
gonsin. Under en kort period i januari 2010 fick
polisen i Gävle in hela sex tågdödade örnar. Bland
dessa fanns flera ringmärkta fåglar, till exempel en
20 år gammal kungsörn som ringmärkts i Finland.

Naturhistoriska riksmuséet fick under 2009, på
uppdrag av Banverket, i uppdrag att titta på proble-
matiken. Rapporten ”Analys av påkörningar av ör-
nar längs statens järnvägar 2000-2007” visar bland
annat på att uppstädningen av påkört vilt sker efter
alltför lång tid. Men också på att området norr om
Gävle, inlandsbanan samt ostkustbanan, tillhör ett
av de områden där flest örnar körts på under perio-
den 2000-2007, minst 19 stycken har rapporterats
inom detta lilla område.

Den kanske viktigaste slutsatsen som man drar i
rapporten är att ”trafik är idag den vanligaste döds-
orsaken bland påträffade havsörnar och kungsörnar
i Sverige, och av de trafikdödade örnarna står
påkörningar av tåg för närvarande för en helt över-
vägande del”.

Förhoppningsvis kan rapporten, och den upp-
märksamhet frågan fått i media, få Banverket att
inse vilket ansvar man verkligen har och därmed
förbättra uppstädningen, men även att jobba före-
byggande genom att skapa viltpassager så att inte älg
och rådjur behöver komma upp på järnvägarna.

Mats Axbrink
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DET ÄR DEN 14 JUNI OCH MORGONEN har inte
börjat bra. När jag vinklar upp persienner-
na denna söndagsmorgon är det grått så
långt det nyvaknade ögat kan se. En titt på
termometern avslöjar att det inte är mer än
tio grader. Rutinmässigt vrider jag sedan hu-
vudet något åt höger för att titta på Jet-mack-
ens flaggor – måttlig nordväst! Inte bra! Ty-
piskt att det inte kan vara bättre väder på
helgerna under den giftiga tiden på året. Alla
vindar från sydsektorn hade varit OK, men
nordväst, och måttlig!

Morgonen präglas av segslitna förhand-
lingar med mig själv huruvida det är någon
idé att åka ut eller inte. Det ihärdiga dugg-
regnet har nu övergått från duggregn till
enbart ihärdigt, och när himlen så öppnar
sig är beslutet lätt att ta – lägg ner!

Det visar sig att det ligger ett massivt regn-
väder över hela Mellansverige och klockan
11.31 finns ingenting som tyder på att denna
söndag skall kunna producera något av in-
tresse i fågelväg. Några sekunder senare,
klockan 11.32 kommer ett larm på BMS. Up-
penbarligen ett fellarm: skäggtärna i Ålsjön!
Det kan ju bara inte vara rätt! Fel vind, fel
temperatur, massivt regn, och dessutom kol-
lade jag Ålsjön igår. Jag undersöker larmet
lite noggrannare för att se vem som har lar-
mat fel: Matthis Kaby. Fel person också! San-
nolikheten att en icke lokal skådare skulle

upptäcka en superraritet i Ålsjön, där vi har
bevakning nästan dygnet runt, måste betrak-
tas som pinsamt låg (med betoning på pin-
samt i alla fall…). Det är lugnt, det kommer
väl en rättelse snart…

Minuterna går och det kommer ingen rät-
telse. Jag tittar på larmet igen. Ovanlig tärna
i mitten av juni, hmm. Jag konsulterar ”Säll-
synta fåglar i Sverige” som säger att fynd-
bilden för skäggtärna visar en topp i slutet
av maj, och ytterligare en topp i mitten av
juni… hmm. Nu börjar jag känna en viss
nervositet. Det är ju inte helt fel årstid i alla
fall, men regnet – det öser ju ner! Å´ andra
sidan har ju Ålsjön visat framfötterna vid
otaliga tillfällen. Skall det dyka upp en skägg-
tärna i Hälsingland så är det i Ålsjön den
dyker upp! Nu börjar det bli riktigt jobbigt!
Jag ringer Stefan Persson men som vanligt
finns det ingen mottagning i Tönnånger…
Några minuter senare har min ryggmärgs-
reflex fått mig att hämta tubkikaren och
plockat fram ett paraply. Ytterligare några
minuter senare ringer Robert Lindberg och
undrar varför jag inte är på plats.... Osanno-
likt!

Solnaparet Matthis och Ulrika Kaby har
varit i Sundsvall under helgen och bestämt
sig för att spana lite vid Ålsjön på hemvägen.
Trots att det i stort sett är lika mycket vatten
ovanför vattenytan som under, låter de
devisen ”stick to the plan” prägla förmidda-
gen. De arbetar sig därför trots regnet syste-
matiskt österut längs norra sidan av sjön. Mitt
för gamla tornet, vid ”Britas backe” upptäcker
de så tärnan, och Matthis larmar ut fågeln
tämligen omgående. Det osannolika har alltså
inträffat och det första fyndet av skäggtärna
i Hälsingland är ett faktum. Att jobba fram
en skäggtärna under dessa förhållanden
inger verkligen respekt!

Dagen efter var tärnan kvar till mångas
förtjusning. Nu var vädret bättre och det
gick att få riktigt fina observationer. Fågeln

Skäggtärna

– ny art för Hälsing-
land

Thomas Tiger
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var adult och i vacker sommardräkt. Den 16
juni kunde dock skäggtärnan inte återfinnas
i Ålsjön, men däremot upptäcktes samma dag
en skäggtärna i Muckeltjärn utanför Edsbyn.
”Muckeltärnan” var mycket samarbetsvillig
och många lyckades få bra bilder på fågeln.
Ytterligare en dag senare, den 17 juni, var
tärnan åter tillbaka i Ålsjön. Denna dag var
den sista som tärnan observerades i Hälsing-
land, men var det samma tärna vid de olika
platserna?

Alltför ofta drar man slutsatsen att en rad
observationer rör en och samma individ,

framförallt när det gäller ovanliga fåglar. Vid
ett flertal tillfällen har det dock visat sig att
det kan vara flera olika individer inblandade.
Hur var det egentligen med hälsingetärnan?
Jo, lyckligtvis togs en hel del bra bilder på
hälsingetärnan vid de olika platserna och
efter att noga studerat dessa bilder konsta-
terades att en mörkare skuggning kunde hit-
tas på undersidan av den basala delen av
några yttre handpennor (se bilderna ovan
och på nästa sida). Denna fläck fanns hos
både Ålsjö- och Muckeltärnan. Samma indi-
vid alltså!

Skäggtärna Chlidonias hybrida, Muckeltjärn, Edsbyn, 16 juni 2009 (Lars Göran Lindström).
Om man inbegriper bildfågeln finns då detta skrivs 21 godkända fynd av 28 individer i Sverige. Flera av
dessa individer har setts på flera platser, till exempel ett exemplar i Småland, maj 2006, som observe-
rades i sjöarna Ryningen och Draven. Även i maj 2008 sågs en skäggtärna på två ställen i Småland.
Uppträdandet av skäggtärnor har emellertid en ”eruptiv” karaktär på häckplatser nära Norden. Således
häckar till exempel skäggtärnan i nationalparken Biebrza i Polen med starkt varierande antal mellan
åren då tillgången på häckplatser av olika anledningar kan variera. Då grupper av skäggtärnor därför
söker lämpliga häckningsplatser skall man vara medveten om att fler individer kan vara inblandade när
de dyker upp hos oss. I Krankesjön i Skåne observerades till exempel fyra individer 1992, och i
Willington i England dök det upp en flock om elva individer i april 2009. De engelska fåglarna spred sig
senare för att i olika antal dyka upp på andra ställen i centrala England. Notera bildfågelns diffust
mörka fläck på basen av handpenna 8 på vänster vinge. Denna fläck visar att Ålsjötärnan och
Muckeltärnan var samma individ.
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Den 20 juni observerades en skäggtärna i
Vendelsjön (Uppland). Tärnan stannade en-
dast en dag men även här togs en hel del bra
bilder. Utifrån bildmaterialet är det troligt
att även denna fågel är identisk med
hälsingefågeln.

Under 2009 finns enligt ”Svalan” ytterligare

Skäggtärna Chlidonias hybrida, Ålsjön, Söderhamn 15 juni 2009 (Kjell Johansson).
Huvudets utseende gör att förväxlingsrisk med fisk- och silvertärna kan föreligga om man ser fågeln
hastigt, speciellt då skäggtärnan är något större än de andra ”träsktärnorna”. Den korta stjärten som
ovan är grå (ej vit) är då en viktig karaktär. Den mörka bakkanten på handens undersida är i verk-
ligheten mycket svårare att se än vad som ofta framhålls i fågelböcker. På hälsingefågeln gick det i
vissa ljussituationer att se en tydlig mörk bakkant, medan handen såg rent vit ut i annat ljus!

två observationer av skäggtärna i Sverige.
Den första vid Haparanda Sandskär (Norr-
botten) där en nordsträckande skäggtärna
observerades den 13 juni (uppenbarligen
inte samma individ som hälsingefågeln). Den
andra vid Oset utanför Örebro (Närke) den
9-10 oktober.
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VID ETT BESÖK PÅ STENÖ KVÄLLEN den 16 sep-
tember 2008 rastande en hel del vadare.  Jag
gick ut till gräskanten på ostsidan för att få
bra koll på de rastande vadarna. En flock
vadare kom då och landade 30 m från mig.
Tittade igenom flocken med kärrsnäppor
och småsnäppor och upptäckte omgående
tuvsnäppan. Ringde till Robert Lindberg för
att han skulle larma ut fågeln då mitt larm-
system inte fungerade. När jag ringt färdigt
försökte jag få upp kameran ur ryggsäcken
men då lyfte flocken och landade på nordost-
udden. Beslöt då att inte gå upp till udden
utan att invänta de skådare som var på väg
till Stenö, så att även de skulle få se snäppan.

Tyvärr hittades inte tuvsnäppan igen, den
hade troligen osedd dragit vidare.

Tuvsnäppan vid Stenö bedömdes vara en
äldre fågel då de vita V:na på ryggen ej var
så tydliga.

Tuvsnäppan häckar i Nordamerika och
nordöstra Sibirien och är den i Europa of-
tast sedda amerikanska vadaren.  Med tanke
på fyndbilden med flera fynd på ostkusten
är det rimligt att anta att vi berörs av fåglar
från Sibirien snarare än Kanada. I Sverige
har den setts drygt 260 gånger så det var på
tiden att den även skulle hittas i Hälsingland.
I Gästrikland har tuvsnäppa setts en gång,
den 1:a oktober 1982 på Eggegrund.

Tuvsnäppa

– förstagångsfynd för Hälsingland

Stefan Persson denna sida och Mats Axbrink nästa sida

Tuvsnäppan på M
algrynnan. Foto: M

ats A
xbrink.
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solklar! Nya larm och ett otal telefonsamtal
till de som inte är kopplade till Club 300
larmsystem följde. Fågeln visade sig vara
mycket samarbetsvillig och alla skådare som
kom under kvällen ( inklusive hela
Söderhamns Fågelklubbs styrelse och två
Gävleskådare) fick se fågeln finfint. Rarite-
ter som denna leder inte minst till att fågel-
skådare från olika delar av länet samlas och
träffas, trevligt!

Lyckligtvis stannade tuvsnäppan kvar i
flera dagar, trots att många andra vadare
sågs komma och dra iväg från Malgrynnan.
Det var först den 16:e augusti som den slut-
ligen drog iväg. Vattenståndet hade nu höjts
markant och det återstod bara en lite yta av
grynnan, till slut hade den nästan ingen yta
kvar att rasta på.

Om artbestämningen var tämligen lätt av
fågeln så var åldersbestämningen desto svå-
rare. Observationsavståndet från landbacken
ut till Malgrynnan är ju minst 250 m när
fåglarna är som närmast och då blir småde-
taljer svåra att uppfatta. Till en början med
var vi ganska överens om att det var en ung-
fågel som vi hade att göra med, men Tomas
skrev i e-post lite senare: ” I mina ögon ser
det bra ut för en adult fågel:
· Ingen antydan till delat ögonbrynsstreck
· ”Oordnad” dräkt med överlag ljusa

bräm (framförallt tertialerna)
· Otydligt mantel-V och inget V längs

skulderfjädrarna
Men bättre obs skulle ju sitta fint!”

…och andragångsfynd
När det dyker upp någon ovanlig fågel i
hemmatrakterna så vill man gärna vara
snabbt på plats. När Stefan hittade ovanstå-
ende tuvsnäppa hösten 2008 var vi många
som snabbt tog oss till Stenö, men tyvärr var
fågeln redan försvunnen och för er som kol-
lar vadarsträcket under sommaren och hös-
ten vet med vilken hastighet flockarna rör
sig söderut så var det nog chanslöst att den
skulle komma tillbaka. När de flesta av oss
var framme vid Stenö kanske fågeln i fråga
redan hade hunnit lämna landskapet?

Tuvsnäppa är dock en art som man borde
räkna med att den kan dyka upp fler gånger
och så skedde också knappt ett år senare.
Efter jobbet på kvällen den 13 augusti åkte
jag direkt till Malgrynnan eftersom de se-
naste dagarna känts ”heta” ute på grynnan,
det vill säga, mycket vadare och lågt vatten-
stånd. Ganska snart på plats upptäckte jag
en vadare som inte riktigt stämde in i mönst-
ret hos våra vanliga arter. Jag misstänkte
snabbt att det rörde sig om en tuvsnäppa,
men den ville inte visa sig riktigt bra. Efter-
som jag åkt direkt från jobbet så saknades
också två väsentliga saker i dagens fågelskåd-
ning – mobiltelefon och bra bestämningslit-
teratur. Goda råd var dyra. Jag skyndade
mig därför hem efter dessa saker och åter-
vände så snart som möjligt. På vägen tillbaks
passade jag också på att ringa Thomas Tiger
för att på det sättet få snabbast möjliga upp-
datering över vilka karaktärer som var vik-
tiga vid artbestämning. ”Glöm inte att
spetsstjärtad snäppa kan vara en möjlighet”
sa Tomas.

När jag åter var på plats så återupptäckte
jag fågeln snabbt. Artbestämningen var i stort
sett klar, men jag nöjde mig med att larma
”artbestämning osäker” till att börja med.
Efter bara några minuter kom dock fågeln
fram och visade upp sin mycket karaktäris-
tiska bröstteckning, nu var artbestämningen

Typisk bröstteckning på tuvsnäppan. Foto:
Mats Axbrink.
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SENHÖST, GRÅMULET, MILT OCH IHÅLLANDE ostlig
vind. Förhållandena är som gjutna att åka
ut till kusten för att skaka fram någon ostlig
raritet. Precis så här var det den 24 oktober
2009 när jag med stor tillförsikt drog iväg ut
mot Hornslandet.  Nu har ju det varit lik-
nande väder förut utan att man lyckats stöta
på något oväntat, så även om förhoppning-
arna fanns där så var man förberedd på att

det kunde bli en medioker dag. I valet mel-
lan Kuggören eller Hölick så valde jag att
börja denna dag på Hölick och verkligen
försöka skåda igenom hela området. Efter
en första koll av fiskeläget och Östra havs-
badets stranddyner så gav jag mig iväg ut
mot Hornslandsudde. Inget direkt avvi-
kande mötte mig på vägen så till slut var jag
ute vid udden och satte mig ner för att kolla

Korttålärka

– förstagångsfynd för Hälsingland

Mats Axbrink

K
orttålärkan på sandstranden vid H

ölick. Foto: M
ats A

xbrink.
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fågelsträcket ett tag. Några fina flockar med
prutgås, bergand och sjöorre passerade men
det var ingen riktig fart och jag återvände
snart till strandskogen. Här dök det upp ett
fint gäng med större korsnäbb som jag fick
verkliga närobservationer på. Det märkliga
var att de valde att födosöka på undersidan
av grenarna på knotiga gammeltallar som
står ute vid havsbandet. Undrar vad de hit-
tade för något i födoväg där?

Stärkt av de häftiga korsnäbbarna skådade
jag vidare mot Själhällorna. Ett tubkikarspan
ut mot udden gav precis den art som jag
hoppats på. En ensam skärsnäppa rastade
på hällarna närmast vattnet. För att få lite
bättre observation av snäppan ”tvingas” man
passera den lilla sandstranden på inre delen
av Själhällorna. När jag kommer fram till
stranden så lyfter plötsligt en liten brun få-
gel alldeles framför mig. Den flyger oroligt
ovanför mig en stund och är flera gånger på
väg att landa alldeles intill mig, men till slut
väljer den att dra iväg och landar längre bort
på stranden. Redan när fågeln flyger över
mig är känslan att det här verkligen kan vara
något ovanligt – kanske någon östlig sten-
skvätta? När jag får in den i tubkikaren så ser
jag att det istället är en liten lärka. Lärkor
och piplärkor är ju något av Hölicks speciali-
teter med fynd av såväl hedpiplärka, tre
större piplärkor och en häckande popula-
tion av trädlärka.

Men den fågel jag har framför mig är de-
finitivt ingen piplärka och de trädlärkor som
man stöter upp landar aldrig på sandstran-
den. Fågeln är liten som en trädlärka men
saknar dess mörka lillvinge. Lärkan är också
helt ljus på bröstet – finns det något annat
än korttålärka att välja på!? Jag smyger mig
närmre för att få bättre observationer men
fågeln är märkligt rädd och den flyger iväg
på stort avstånd. Inte blir det bättre av att
ljuset är rätt dåligt. För att inte störa lärkan
mer än nödvändigt så väljer jag till slut att

kolla in skärsnäppan lite närmre och gå till-
baks till bilen för välbehövligt fika. Nu har
även Robert Lindberg kommit till Hölick och
vi återvänder till den lilla sandstranden och
hittar snart lärkan och kan beskådade den
tills mörkret faller.

Dagen efter är fler skådare på plats och
korttålärkan visar sig bli kvar på den lilla sand-
stranden månaden ut. Fågeln ses födosöka i
det lilla tångbälte som spolats upp på sand-
stranden. Nu kan vi också se andra karaktä-
rer, bland annat mörka mellersta täckare, på
den annars så anonyma arten. Lärkan fort-
sätter att vara lika orolig så några riktigt bra
bilder blir det aldrig.

Korttålärka häckar kring Medelhavsom-
rådet, men även på de stora stäppområdena
norr om Svarta havet och Kaspiska havet.
Med tanke på årstiden och vädret tror jag
nog av fågeln på Hölick hade ett sydostligt
ursprung. De flesta fynd av arten görs an-
nars i maj och då kan vi räkna med att det
oftast är fåglar från Medelhavet som för-
längt sin flyttning.  I Sverige har den setts ca
200 gånger, mestadels i södra Sverige. I Gäst-
rikland har korttålärka setts vid två tillfällen.

Ett av få hyfsade foton på den skygga lärkan.
Foto: Lars G Lindström.
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DE SENASTE ÅREN HAR INTRESSET av att exploa-
tera vindkraft ökat avsevärt och det känns
ibland som att varje bergknalle utforskas på
dess vindförhållanden. Kommunpolitikerna
har lagt bredbandsutbyggnaden bakom sig
och har här något nytt som ska frälsa gles-
bygden och exploatörerna har hakat på.
Förvisso är det miljövänlig energi det hand-
lar om, men den anstormning som det rör
sig om motverkar en vettig och långsiktig pla-
nering. För oss i Kungsörnsgruppen har det
blivit mycket extraarbete med att svara på
remisser och samråd samt möten och andra
kontakter med exploatörer. Ofta känns det

också som att våra argument för att skydda
boplatser och revir väger lätt gentemot en
vindsnurra på 2 MW. Men det finns ljus-
punkter även här och jag ska ge exempel
från två, som jag ser det, lyckade kompro-
misser. Gemensamt för båda exemplen är
att det är revir som är på gränsen mellan X-
och Z-län.

Det ena exemplet berör dialogen vi har
haft och fortfarande har med ett par ex-
ploatörer som har projekt som gränsar till
varandra och bl.a. ett revir berör båda pro-
jekten. Det är wpd Scandinavia som projek-
terade ett område på 15 vindkraftverk samt

Två vindkraftprojekt där hänsyn tas
till kungsörnarna

Calle Zetterlund

Många vindkraftverk planeras nu i höjdområden i skogslandet. Foto: Mats Axbrink.
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Bergvik Skog som i anslutning projekterade
100 vindkraftverk. Vår dialog började i ett
tidigt skede med båda exploatörerna och vi
förde fram våra krav för att undvika
vindsnurror i närheten av boplatser etc. Ef-
ter vindmätningar och ytterligare planering
såg sig Bergvik Skog ”nödgade” att utöka till
130 vindkraftverk samt att de vidhöll ett
minsta avstånd till boplats på 1 km. Vi har
haft ett möte med Bergvik Skog om detta
område, samt två områden ytterligare som
är utsatta för exploatering, och vi kom inte
fram till någon lösning som var bra för
kungsörnarna utan det vi enades om var att
Länsstyrelsen i Z-län får sista ordet. Vi får
hoppas på att Länsstyrelsen hörsammar våra
krav och/eller att Bergvik tar sitt förnuft till
fånga i detta fall.

Jag hade inget större hopp till att det skulle
gå lättare att få till en godtagbar lösning i
det mindre av de två projekten i vår strävan
att skydda kungsörnsreviret. Om Bergvik
utökade från 100 verk till 130 så kanske
wpd Scandinavia höll hårt på sina 15 verk.
Som tur var så satt jag redan vid telefonsam-
talet med wpd:s projektledare, annars hade
jag nog fallit tungt. Det var inga problem att
stryka de fyra verk som var nära boplatsen!
’Vindkraft är miljövänlig energi och vi är
dessutom intresserade av att ta miljöhänsyn
vid exploateringen’, sa projektledaren. Trots
att det fortfarande var sommar ute kände
jag vibbar av julafton och Karl-Bertil Jons-
son. Det som var så omöjligt hos den ena
exploatören var så enkelt hos den andra.
wpd Scandinavia strök således fyra vind-
kraftverk från närområdet kring boplat-
serna och lade till ett vindkraftverk längre
bort så de hamnade slutligen på 12 vind-
kraftverk i sitt projekterade område och de
närmaste är knappt 4 km till boplatsen, vil-
ket vi tycker är acceptabelt. Även om de öv-
riga 12 vindkraftverken kan vara ett hot mot
kungsörnarna känns det i alla fall som en
framgång i arbetet med boplatsskydd.

Det andra exemplet berör ett revir och ett
projekt och vi har således endast en exploa-
tör att föra dialog med där. Exploatören är
Ownpower och vi har haft kontakter med
dem i samband med andra projekt och hade
således kanaler upparbetade. Vi fick en för-
frågan strax före jul om kungsörns-
förekomsten inom det projekterade områ-
det och jag gav ett löfte om svar efter nyårs-
helgen. Nu visade det sig att av det projekte-
rade området var ungefär två tredjedelar i
farlig närhet till boplatsområdet och den res-
terande delen på ett godtagbart avstånd. Jag
kontaktade Ownpower och redogjorde för
situationen och framhöll min ståndpunkt att
vi inte tänkte acceptera en exploatering i när-
heten av boplatserna (två alternativa bon)
och att vi således skulle överklaga om de fort-
skred med sina planer. Dock nämnde jag att
det finns områden i nära anslutning som
mycket väl kan lämpa sig för vindkraft och
där det inte finns kungsörnsrevir. Det områ-
det är hårt drivet av storskogsbruket och även
om kungsörnarna kan använda det som jakt-
mark är det lämpligare att bygga vindsnurror
där än i örnarnas berg. Svaret jag fick från
Ownpower var att de var måna om att visa
hänsyn till kungsörnarnas häckningsområden
samt att ett överklagande skulle förlänga
projektet i onödan och med oviss utgång.
Vilket som vägde tyngst för dem vet jag inte
men det spelar mindre roll, de lovade att
ändra sina planer till kungsörnarnas bästa.
Cirka 25 vindkraftverk beräknade projekt-
ledaren att det området skulle rymma och
om de kan få ut samma antal på annat ställe
vet jag ej i skrivande stund. Projektet var i ett
tidigt planeringsskede och de skulle nu un-
dersöka andra möjligheter i området.

Nu väntar nya projekt, nya översiktsplaner
och nya samråd, men med den här fram-
gångarna har vi blivit lite kaxigare och kan
wpd och Ownpower ändra sina planer för
kungsörnarnas bästa så kanske fler exploa-
törer kan göra detsamma.
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Nu är resultaten från den stora och omfattande kustfågelinventeringen som genomfördes
2007 av Per Aspenberg och Mats Axbrink publicerad i en rapport hos länsstyrelsen. Hela rap-

porten ”Kustfåglar i Gävleborg 2007” kan du ladda hem från länsstyrelsens hemsida:
www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Publikationer/2009/Kustfaglar_i_Gavleborg_2007.htm

På hemsidan hittar du också resultat från två andra undersökningar som utfördes i samband
med inventeringen nämligen ”Metodstudie kustfågelinventering 2007” samt ”Metod-

jämförelse av undersökningstyper för kustfåglar”.Här följer en sammanfattning av huvud-
inventeringen;

Kustfågelrapporten
klar

DET FRÄMSTA SYFTET MED INVENTERINGEN 2007
var att kartlägga förekomsten av häckande
kustfåglar detta år, för att genom jämförelse
med motsvarande siffror från tidigare inven-
teringar få en uppfattning om populations-

utvecklingen. Andra syften var att samla in
data om onormal fågeldöd och om olika as-
pekter på skötsel av skyddade områden, till
exempel status för skyltning.
 De kustfåglar som inventerats är främst

Fisktärna-en av vinnarna längs kusten. Foto: L
ars G

 L
indström
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fågelarter som är knutna till vattenmiljön,
det vill säga sjöfåglar, måsar, tärnor och va-
dare. Därutöver inkluderades andra arter
utanför dessa kategorier som har sin regio-
nala utbredning begränsad till just skärgårds-
miljö (till exempel skärpiplärka) samt grå-
häger och ängspiplärka som är relativt lätt-
inventerade arter med en faunistiskt intres-
sant förekomst i skärgården.

För storskarv och häger skedde (liksom
1997) en systematisk boräkning. I övrigt
användes antalet närvarande fåglar som un-
derlag för uppskattningar av antalet häck-
ande par.

För att tillfredsställa möjligheterna till goda
jämförelser tio år bakåt i tiden användes nu,
liksom 1997, en metodik innebärande tre
räkningstillfällen. Den första räkningen var
inriktad på sjöfåglar (men noteringar gjor-
des för alla observerade fåglar) och genom-

fördes tidsperioden 28 april – 13 maj. Den
andra räkningen genomfördes i huvudsak
31 maj – 16 juni. Vid båda dessa taxerings-
omgångar genomkorsades länets skärgård av
de två författarna tillsammans i en öppen
båt från länsgränsen mot Uppland i söder till
gränsen mot Medelpad i norr. Den tredje
taxeringsomgången genomfördes under
perioden 18 juni – 22 juli. Vid denna om-
gång, som huvudsakligen syftade till att stu-
dera reproduktion, minkpredation och
onormal sjöfågeldöd, arbetade författarna
parallellt på olika håll.

En jämförelse av resultatet för 2007 med
tidigare inventeringar visar exempel på ar-
ter med en uppseendeväckande population-
sökning såväl som arter med en lika kraftig
minskning inom länets gränser. Population-
sökningarna kan bero på en ökad födo-
tillgång till följd av eutrofiering. Även en

Artgrupp Trend Möjlig orsak

Doppingar Stark ökning Eutrofiering
Storskarv Explosionsartad ökning Minskad jakt, ökad

födotillgång
Svanar & gäss Ökning Minskad jakt
Simänder Ökning Eutrofiering
Dykänder Splittrad bild Olika påverkan av mink
Vadare Minskning (dock ej f.strandskata) Eutrofiering? Mink?

Flyttning – övervint-
ring?

Labb Viss ökning Fler tärnor
Skrattmås Ökning Omflyttning från in-

sjöar till skärgård,
eutrofiering

Övriga måsfåglar Tämligen oförändrat
Fisk- och silvertärna Ökning Ökad födotillgång
Alkfåglar Omflyttning från inner- till  Predation från mink och

ytterskärgård och viss ökning ökad födotillgång
Återgivning av tabell 2 från avsnitt 6.1.2 i rapporten.
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förbättrad miljögiftssituation och minskad
jakt kan spela in. Minskningar av populatio-
ner beror sannolikt på predation från fram-
för allt mink. Resultatet kan sammanfattas i
ovanstående tabell, där förändringar mel-
lan 1997 och 2007 samt möjliga orsaker till
dessa redovisas för olika artgrupper.

Ett intryck som förstärktes under fältar-
betet våren-sommaren 2007 var skillnaden
mellan fågelrika och fågelfattiga skärgårds-
avsnitt. I stort sett tycks samma geografiska
skillnader som noterades under invente-
ringen 1997-1998 kvarstå.

Resultaten visar att onormal sjöfågeldöd
betingat av sjukdom och/eller toxiner endast
förekom i mycket ringa omfattning denna
sommar. Betydande ungförluster förorsa-
kade av mink kunde dock dokumenteras för

de markhäckande kustfåglarna och det kan
konstateras att problemet kvarstår i tämli-
gen oförminskad omfattning.

Förslag på åtgärder för att minska hoten
mot kustfåglarna inkluderar fortsatt över-
vakning av skärgårdens toppkonsumenter
och miljögifter, skapa säkrare farleder och
navigationssystem för att minska risken för
oljeolyckor, fortsatt uppföljning av trut-
sjukan samt stimulera decimeringen av mink.
Även hänsyn vid planering och exploatering
längs kusten anses angeläget, liksom aktiva
åtgärder för att minska igenväxningen av
öppna strandängar och vissa fågelskär utan
högre vegetation. Slutligen bör häckfågel-
livet i skärgårdarna undersökas även framö-
ver med tanke på den förväntade klimat-
förändringen.

Svärta-fortfarande en vanlig syn i skärgården. Foto: Lars G Lindström
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Brun kärrhök är riks-
inventeringsart 2010

SOFs Forskningskommitté har som 2010 års
riksinventeringsart utsett brun kärrhök. Föl-
jande år har man bestämt att det blir svart-
hakedopping 2011 och rördrom/dvärgmås
2012.

Brun kärrhök har tidigare riksinventerats
1969, 1979 och 1995. I både Gästrikland
och Hälsingland såg vi vid inventeringen
1995 att arten blivit mycket vanligare. Har
den utveckling fortsatt?

Respektive rrk har utsett Per Aspenberg
(Gästrikland) samt Mats Axbrink (Hälsing-
land) för att samordna och sammanställa re-
sultaten av årets inventering.

Vi återkommer med mer information om
riksinventeringen av brun kärrhök under vå-
ren, antingen på hemsidan eller i kommande
FiX.

I Tunasjön, Hudiksvall har brun kärrhök
häckat i flera år. Foto: Lars G Lindström.

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2010 FÖR
GÄVLEBORGS LÄNS ORNITOLOGISKA FÖRENING

PLATS: Folkets Hus, Iggesund (mitt emot konsum, ses från E4)

TID: Tisdagen den 23 mars kl 19:00

Bildvisninh efter sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Väl mött!
Vi bjuder på fika!

Styrelsen
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Riksinventering av berguv. Sammanställning
av inventeringen 2009

Stig Norell

Under 2009 hade berguven utsetts som riksinventeringsart. Eftersom Projekt Berguv Nord Gävle-
borg har mycket god kännedom om arten i länet så valde rrk Gästrikland och Hälsingland att
låta projektets inventeringsansvarige Stig Norell hålla i riksinventeringen.

2009 karaktäriserades av mycket svag gnagartillgång med i stort sett uteblivna häckningar
för arter som pärluggla och slaguggla i länet. Även om inte berguven är lika starkt beroende
av gnagartillgången i sin häckning så spelar det stor roll även för uven.

I länet var under 2009 sex par (revir) kända och av dessa gick tre par till häckning. I
Hälsingland gick två par till häckning. Ett par fick ut två ungar, det andra paret fick ut tre
ungar, men den minsta ungen avled senare. I Gästrikland finns bara en känd lokal med
häckande uvar. Detta par fick fram två ägg. En unge kläcktes men den försvann senare.

Förutom paren i reviren lokaliserades dessutom tre ensamma ropande uvar i Hälsingland
och två i Gästrikland. I östra Härjedalen (som ingår i Berguv Gävleborgs arbetsområde) så
hördes ensamma uvar på tre lokaler.

           Diagram: Utveckling hos berguven inom Berguv Nord Gävleborgs arbetsområde.
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Nu kan du beställa boken, 66 sidor bild & text

BERGUVEN, MYTOMSPUNNEN, AVSKYDD AV EN DEL, ÄLSKAD OCH BEUNDRAD AV ANDRA. I slutet av 1960-
talet hade Berguven nästan försvunnit från vårt land, det var också då som några entusias-
ter i sydvästra delen av Sverige insåg att något måste göras.

1967 startade Berguv Sydväst en uppfödningsverksamhet av berguvar. Tio år senare
startades Berguv Nord som också hade som uppgift att föda upp och sätta ut unga berguvar.
Efter 30 års verksamhet är det nu dags att sammanfatta detta arbete i en jubileumsbok. Vår
förhoppning är, att visa vilka svårigheter vi haft under dessa 30 år, men också vilka möjlig-
heter det finns att fortsätta och utveckla berguvstammen.

Var vänlig sätt in 240 kr för 1 ex av boken till:
Bankgiro 402-65 97 ”Berguv Nord Gävleborg”

Alternativt Plusgiro 697 09-4, eller postförskott (+50:-)
Detta inkluderar 1 ex av boken (195:-) samt porto och emballage. Obs! Glöm ej att ange

ditt namn och hemort.
När betalningen är mottagen skickar vi boken omgående.

*Obs! Vi kan max skicka 3 böcker per brev.
2 böcker + Porto och emballage : 390 kr + 60 kr = 450:-
3 böcker + Porto och emballage: 585 kr + 90 kr = 675:-
Vid beställning av 4 eller fler böcker lämnar vi frakt offert.
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Rapphöna
Enånger januari 2010.
Foto: Lars G Lindström
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