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Hemsidor
Att ha en ”hemsida” på Internet kan kännas lock-
ande för oss ideella föreningar. Här har vi enorma
möjligheter att informera om föreningen och det är
lätt att någon drar igång projektet med stora för-
hoppningar och spännande idéer. Så var det inte
minst på 90-talet. Men när den första entusiasmen
lagt sig så är det oftast ingen som orka driva det
vidare. Det blir till slut många hemsidor vars senaste
uppdatering sträcker sig åtskilliga år tillbaka. Frågan
om det inte är bättre med ingen hemsida alls än en
som inte uppdateras?

Det var också så som styrelsens resonerade när
det kom funderingar på om varför inte GLOF hade
någon hemsida. Det var egentligen ingen i styrel-
sens som hade suget att sköta hemsidan, men efter
att vi resonerat igenom frågan kom vi fram till att en
hemsida borde vi ha, men då måste den byggas med
förstånd så att den inte ständigt krävde uppdate-
ringar. På vår hemsida har vi i första hand försökt
informera i ämnen som är relativt statiska. De olika
arbetsgrupperna har mycket kunskap att sprida om
sina verksamheter. Sålunda har de båda rrk lagt ut
mycket information om fågelfynd runt om i länet.
Vi har också scannat in en del rapporter från FiX
om riksinventeringar genom åren. Vi jobbar vidare
på att så sakta utöka med mer ämnen. Tills vidare
sköts hemsidan av Calle Zetterlund.

Bland våra lokalföreningar finns idag två bra hem-
sidor i Söderhamn och Gävle, båda med mer aktu-
ella uppgifter än på GLOF:s sida. Kolla bland annat
in Bildgalleri och Program i Söderhamn eller Berät-
telser och Gästbok i Gävle.

GLOF: www.sofnet.org/glof
SFK: www.silvertarna.se
GFK: www.gavlefagelklubb.se

Styrelsens sida
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Färre gråtrutar drabbade
av trutdöden

i Gästrikland sommaren 2005

Per Aspenberg
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Varningsklockor
När denna artikel skrivs hösten 2005 domi-
neras nyhetsrapporteringen periodvis i olika
media av rapporter om fågelinfluensans
spridning. Virustyperna i just detta fall är
sedan länge identifierade, men oron är som
bekant stor att de kan uppträda mutationer
i en form som också smittar direkt mellan
människor. Situationen känns onekligen olus-
tig inte minst för oss som hanterar vilda fåg-
lar i samband med ringmärkning eller kan-
ske sysslar med rehabilitering av skadade fåg-
lar.

Men även där vår egen hälsa inte är så
direkt hotad som i fallet fågelinfluensa har
förekomsten av utbredda förgiftnings- och
sjukdomssymptom hos vildlevande fåglar
länge betraktats som en viktig första indika-
tion på att ekosystemen kan vara i olag. Så-
dana iakttagelser har därmed tjänat som en
indirekt varning om obalans i miljön som
också kan vara ett hot för oss människor.
När Rachael Carsson 1962 publicerade ”tyst
vår” befann vi oss i Sverige i en epok där
naturintresserade hittade allt för många döda
eller döende djur för att känna att allt skulle
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vara i ordning. Det var då frågan om bland
annat fasan, rapphöna, ringduva och fröä-
tare som gulsparv som hittades döda eller
med tydliga kramptillstånd (se till exempel
Borg 1975). Småningom kunde dessa ob-
servationer kopplas till spridningen av metyl-
kvicksilver i form av betat utsäde och detta
ledde till en första så kallad biociddebatt i
landet och även ett förbud mot användning
av organiskt kvicksilver 1966 i sådana här
sammanhang.

Eftersom sjukdomssymptom hos fåglar
inte alltid är lika lätta att observera som i
exemplen ovan måste ibland blotta popu-
lationsförändringarna tjäna som motsva-
rande varningsklockor för att närmare un-
dersöka den bakomliggande orsaken.
Havsörnens tillbakagång och sämre repro-
duktion från mitten av 1950-talet och ett
par decennier framåt (Helander 2003) kan
tjäna som exempel på denna typ av larm. I
det fallet kunde en låg reproduktion så små-
ningom kopplas till förekomsten av stabila
miljögifter som DDT och PCB. Dessa exem-
pel kan anföras som bakgrund till hur ange-
läget det är att både följa populations-
utvecklingen hos våra häckande fåglar och
att vara observant på massdöd eller uppre-
pade fynd av sjuka fåglar med sinsemellan
likartade symptom.

Trutdöden
Under 2000-talet har flera epidemier av få-
geldöd med oklar orsak uppmärksammats
hos svenska kustfåglar. Massmedia har rap-
porterat om t ex omfattande ejderdöd vid
Gotska Sandön i juni 2004 (se till exempel
SvD 2004-06-10) och en katastrofalt dålig
överlevnad för ejderungarna sommaren
2005 i Östergötlands skärgård (http://
www.sr.se/ekot/arkiv.asp - inslag från 2005-
07-27). Från Gävleborgs har inte larmats om
några onormala tillstånd för just de häck-
ande ejdrarna, men däremot har vi som bekant

varit direkt berörda av den så kallade trut-
sjukan. Den uppmärksammades först i Ble-
kinge (och noterad även i Hälsingland) år
2000, i mindre omfattning i Gävle skärgård
2001 för att slå till med stor kraft här som-
maren 2002. Sjukdomstillståndet drabbar
främst gråtrut och i andra hand havstrut,
men bara i få fall en del andra arter som
silltrut, skrattmås, vadare och simänder
(Aspenberg 2002). Symptomen är att fåg-
larna först försvagas i benen och inte kan
stödja på dem. Sedermera blir även ving-
arna kraftlösa medan hals och huvud rörs
normalt. Efter flera dagar med tilltagande
förlamning dör fågeln, då med gumpen ned-
kletad av gulgrön spillning. Sjukdomens or-
saker är fortfarande anmärkningsvärt nog
okända trots att hundratals fåglar har in-
samlats och undersökts.

Gråtrutens populationsutveckling relativt väl
dokumenterad
Kustfågelpopulationerna följs tämligen väl i
flera delar av landet, genom kontinuerliga
monitorprogram eller punktvisa kustfågel-
taxeringar finansierade av till exempel
länsstyrelserna. I flera andra regioner stu-
deras kustfåglarna kvantitativt på rent pri-
vat initiativ. Utvecklingen  för de häckande
grå-trutarna (och silltrut med flera kust-
fågelarter) i Gävleborgs län är välkänd ge-
nom den systematiska ringmärkning av
ungar i Hälsinglands alla större kolonier som
bedrivits i många år av Kenneth Karelius och
Mats Axbrink.

För Gästriklands del har också alla vikti-
gare kolonier för gråtrut i Gävlebukten be-
sökts årligen under de senaste decennierna
genom författarens försorg, huvudsakligen
med uppdrag att följa populationsutveck-
lingen, men i viss mån även i avsikt att ring-
märka ungar. Därmed har också trutsjukans
utveckling kunnat följas under 2000-talet
även innan det första kraftiga utbrottet 2002.
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Gråtrutarna i Gästrikland 1997-2004
Som tidigare rapporterats i denna tidskrift
(Axbrink 2002, Aspenberg 2002, Aspenberg
2003) registrerades det kraftigaste utbrottet
hittills av trutdöden i vår region sommaren
2002 . Om man relaterar antalet häckande
adulta gråtrutar till antalet funna döda
adulta (med trutsjukesymptom i form av till
exempel spillningsrester) på häckplatserna
kunde man detta år konstatera att hela 35
procent av gästrikekustens gråtrutar föll of-
fer för farsoten. Året därpå, 2003, stannade
förlusterna vid cirka 7 procent och  2004
beräknades antalet döda adulta till likartade
7,5 procent. Tilläggas kan att andelen döda
havstrutar under toppåret 2002 hamnade
på cirka 10 procent.

Av den nedre linjen i diagrammet ovan
framgår den accentuerade toppen i relativ
dödlighet under just sommaren 2002.  Som
synes minskade också kustpopulationen från
2002 till 2004 med drygt 30 procent, san-
nolikt som en direkt följd av just ”trutsjukan”.

Rikstäckande undersökningar 2005
Efter några år av regionala larm, kanske
främst från privatpersoner som Le Carlsson
i Blekinge (se till exempel Miljömagasinet
2003-10-17), uppmärksammades trut-
döden även av Naturvårdsverket. SNV kal-
lade till möte i februari 2005  för att få till
stånd en kartläggning av kunskapsläget när
det gäller onormal sjöfågeldöd. Represen-
tanter från flertalet länsstyrelser (eller i vissa
fall andra organisationer) samlades i Stock-
holm och följande lägesbeskrivning framkom
(se tabell nästa sida).

Trutsjukan tycktes sålunda förekomma
spridd efter hela Östersjökusten från Skåne
till Västerbotten, men inte direkt dokumen-
terad på samma sätt från Västkusten. Slut-
satserna från mötet blev att på basis av in-
samlade lägesbeskrivning uppmuntra län-
styrelserna till att särskilt inventera onormal
fågeldöd med början 2005 och med fokus
på gråtrut i första hand. Om monitoring-
program redan fanns, antogs att dessa kunde



Källa. SNV. Hedlund & Inghe. Minnesanteckningar från möte om övervakning av
onormal fågeldöd 2005-02-17
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Södermanland fågeldöd Bråviken-Askön 2004
Västra Mälaren, kraftig minskning av häckbestånd

Östergötland ingen onormal sjöfågeldöd utom den låga överlevnaden för
ejderungar

Vättern ingen fågeldöd norra Vättern
Visingsö många döda 2001 (528) och 2002 (93)

Kalmar fågeldöd Västervik-Mönsterås
Gotland ingen onormal trutdöd

1000-tals ejdrar döda vid Gotska Sandön 2004 (hakmask)
Fårö också döda ejdrar

Blekinge Omfattande fågeldöd (vissa platser 20-70 procent)
Skåne fågeldöd konstaterad
Halland ingen fågeldöd konstaterad
V Götaland döda fåglar – normalt?
Vänern fågeldöd från 2001
Västernorrland fågeldöd Övik och norrut
Västerbotten fågeldöd 2002, även 1993-94

Aktivitet Ungefärlig tidsperiod
——————————————————————————————————————
———————————————————————————-
A Tidig sjöfågelräkning från båt första hälften av maj
B Tidig häckågeltaxering alla kustarter medio maj – medio

juni
C Uppföljning av häckfågeltaxeringen samtliga kolonier andra hälften av juni
D Uppföljning spec. gråtrut samtliga gråtrutkolonier början av juli
E Uppföljning av de största gråtrutkolonierna slutet av juli

utökas för att täcka in undersökningar av
också fågeldöden.

Metod
För Gävleborgs län, som saknade löpande
monitorprogram för kustfåglar, innebar detta
att länsstyrelsen i samarbete med ornitologer
från GLOF utarbetade en särskilt plan för
dessa undersökningar och uppdrog till Mats
Axbrink ( för Hälsingland) och Per
Aspenberg (Gästrikland) att svara för fältar-
betet sommaren 2005. Monitorprogrammet
fick följande upplägg:
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Förlamad gråtrut drabbad av den så kallade trutsjukan. Skälstenarna 2002-06-26.
Foto; Per Aspenberg

Den tidiga sjöfågelräkningen (A) var i första
hand inriktad på ejder. Efter 15 maj är det
på dessa breddgrader mycket svårt att skapa
sig en uppfattning om antalet häckande
ejdrar och det har därmed kommit att bli en
eftersatt art (i varje fall i Gästrikland) i de
ideellt drivna kustfågelräkningar som bedri-
vits under de senaste decennierna i Gävle-
borg. Inför ett sämsta scenario med även
omfattande ejderdöd under 2005 ansågs det
angeläget att genomföra denna del av
häckfågeltaxeringen, trots att just den un-
dersökningen inte fokuserar på gråtrut i för-
sta hand.

Den tidiga häckfågeltaxeringen (B) är det
viktigaste instrumentet för att få en totalbild
av kustfågelpopulationerna och innebär be-
sök (nära med båt eller landstigning om
större ö) vid samtliga skärgårdsöar.

Den närmast liggande uppföljningen (C)
begränsas till öar med rikt fågelliv påträf-
fade i fas B. Här kan häckningsframgången
bedömas och här påträffas också normalt de
första offren för trutsjukan.

De två avslutande uppföljningar (D och
E) är specifika för de större gråtrutkolonierna
för att kunna göra en slutbedömning av an-
tal döda fåglar och kunna studera det tids-
mässiga förloppet. Man kan t ex studera
huruvida fåglar fortfarande insjuknar un-
der sensommaren och man kan i fas D få en
uppfattning om reproduktionen av gråtrut-
ungar genom räkning av dessa på vattnet.

Fältarbetet i Gästrikland kom att i allt vä-
sentligt följa detta monitorprogram under
sommaren 2005.

Det kan också nämnas att det med avstamp
från ett särskilt möte mars 2005 vid SVA i



  137
Fåglar i X-län nr 4-05

Gråtrut, Lillfjärden. Foto: Lars G Lindström.

Uppsala togs fram en instruktion som beskrev
lämpligt sätt att hantera sjuka och döda fåg-
lar samt anvisade även blanketter för att do-
kumentera utfallet från fältarbetet.

Resultat
En sammanräkning av antal häckande grå-
trutar i samtliga kolonier av någon bety-
dande storleksordning (ner till 8 par) ger en
slutsiffra 2005 om 595 par. Denna är direkt
jämförbar med tidigare årssiffror redovisade
i diagram 1 ovan och visar alltså på att den
minskande trenden brutits och ersatts av en
ökning till att återta ungefär 2003 års nivå
efter bottennivån 2002. I dessa kolonier hit-
tades fram till eftersommaren (för flertalet
öar månadsskiftet juli-augusti) sammanlagt
bara 27 döda och 13 sjuka adulta gråtrutar.
Detta skulle innebära en fortsatt nedgång i
dödstalet för adulta till 4,2 procent.

Studerar man lokala skillnader såg bilden
något sämre ut än årsgenomsnittet för det
tidigare sorgebarnet Skälstenarna med 6,6
procent. Klubbstenarna hade ett ännu sämre

resultat, nämligen 9 döda av 120 adulta (60
par), det vill säga 7,5 procent döda.

Reproduktionen i kolonierna var uppen-
barligen mycket god sommaren 2005. Några
genomräkningar av antalet årsungar sim-
mande på vattnet utanför kolonierna i bör-
jan av juli gav följande kvantitativt verkligt
imponerande resultat:

Skälstenarna: 6 juli - ca 490 juv (175 häck-
ande par) vilket skulle innebära hela 2,85
ungar per par!

Skommarrevet: 9 juli - 114 juv (40 häck-
ande par) vilket skulle innebära hela 2,85
ungar per par!

Ungfågelräkningar vid ett par andra lokaler
gav något mer moderata siffror, till exempel

Elofs grund: 2 juli - 26 juv (15 häckande
par) vilket här ändå skulle peka på 1,93
ungar per par.

Diskussion
Både den relativa adulta dödligheten och
de kvantitativa uppskattningarna av repro-
duktionsframgång bygger på att antalet
häckande fåglar taxerats på ett rättvisande
sätt. I denna undersökning har antalet
häckande par gråtrut beräknats som antalet
närvarande adulta (vid det besök då flest
kunnat räknas in) dividerat med två.
Uppskattningarna har förvisso skiftat mel-
lan olika datum. Då flera oberoende räk-
ningar har gjorts vid olika tillfällen har det
sämsta resultatet antalsmässigt inte varit lägre
än 80 procent av det högsta registrerade
antalet. Då har bortsetts från ungefärliga
uppskattningar från båt i samband med den
tidiga ejderräkningen som oftast har gett
mycket låga antal (ner till 60 procent av
maxvärdena), kanske beroende på det tidiga
datumet? Redan en variation på 20 procent



andelen döda med trutsjuksymptom kan ha
överskattats något. Eftersom samma taxe-
ringsmetodik använts i Gästrikland under
senare tid borde under alla omständigheter
måtten på andelen döda vara jämförbara
mellan olika år.

Slutsats
De synliga följderna av trutsjukan 2005 ef-
ter gästrikekusten fortsatte att minska i om-
fattning så som skett genomgående efter
problemåret 2002. Ett trendbrott inträffade
även i så måtto att kustpopulationen av grå-
trut åter ökade i antal efter att ha minskat
med cirka en tredjedel åren 2002-2004.
Den synbarligen goda reproduktionen för-
väntas innebära en fortsatt ökning av gråtrut-
beståndet till sommaren 2006.

Omsvängningarna mellan olika år under
2000-talet, med en eventuell koppling till
faktorer som temperaturförhållanden, har
dock varit väl kraftiga för att medge att slå
sig till ro i antaganden om fortsatt avkling-
ande. Med tanke på att trutdödens orsaker
ännu inte klarlagts finns det särskild anled-
ning att noga följa den fortsatta utvecklingen.
Måhända kan även risken för spridning av
fågelinfluensan till våra trakter bidra till be-
hovet av fortsatta fältstudier.

Tack
Arbetet med uppföljning av onormal
sjöfågeldöd i Gästrikland har skett med nära
stöd av Statens Naturvårdsverk , Statens
Veterinärmedicinska Anstalt och Länsstyrel-
sen i Gävleborgs län som också delfinansierat
fältarbetet. Ett särskilt tack riktas också här-
med till Naturskyddsföreningen som bidrags-
vägen sett till att täcka uppkomna bil- och
båtkostnader.

Referenser
Axbrink, Mats 2002. Trutdöden drabbar
hälsingekusten 2002. FiX 33:170-171.
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är dock betydande och kan förklaras av så-
dana faktorer som att alla häckande adulta
inte alltid är på plats, att icke häckande adulta
ibland finns inom kolonin samt, naturligtvis,
den praktiska svårigheten att räkna en stor
mängd kringflygande trutar. Det är också
mycket riktigt så att boräkning allmänt re-
kommenderas som en mer tillförlitlig metod
(se till exempel rekommendationer från
Joint Nature Conservation  Committee) el-
ler till och med upprepade boräkningar
(Nordisk Ministerråd 1983, Ferns & Mudge
1981). Men boräkning upplevdes som ett
alltför tidskrävande arbetssätt för att rymmas i
den härmed presenterade undersökningen.

De ovan redovisade nivåerna för antalet
flygga ungar per par ligger på en nivå som
måste upplevas som synnerligen hög. Tilläg-
gas bör att två av öarna (Skälstenarna och
Skommarrevet) är belägna långt från när-
maste koloni och den stora majoriteten av
de många nyss/ knappt flygga ungar som räk-
nades på vattnet blev synbarligen utskrämda
från ön, varför ungarna med stor sannolik-
het var födda just här. Möjligen kan det fö-
rekomma en viss systematisk underskattning
av antalet häckande par (se diskussionen
ovan). Cramp et al 1983 redovisar repro-
duktionsnivåer från olika studier där 10-40
procent av gråtrutarnas ägg genererade flygga
ungar. Samma källa anger kullstorlekar på
2,4-2,8, vilket alltså kombinerat skulle ge re-
produktionstal på  0,24-1,1 flygga ungar per
par. Från Stora Karlsö anges en låg färsk
siffra, endast 0,14 flygga ungar per par
(Capandegui 2006), avhängigt en hög pre-
dation inom arten. I jämförelse med dessa
”normala” reproduktionstal avviker angivna
nivåer på 2,8 ungar per par signifikant. Även
om  faktum kvarstår att häckningssäsongen
2005 måste varit mycket gynnsam för
gråtrutarna efter gästrikekusten finns tecken
på att antalet gråtrutar kan ha underskat-
tats en del, vilket i sin tur skulle betyda att
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Gråtrut, Lillfjärden februari 2005. Foto: Lars G Lindström.
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SÖNDAGEN DEN 8 MAJ 2005 hade Gävle Fågel-
klubb sin sedvanliga exkursion till ön Orarna
utanför Sikvik. Genom åren har en del in-
tressanta observationer gjorts ute på Orarna
vid den här tiden på året och kanske var det
en av anledningarna till den goda uppslut-
ningen på samlingen vid Konserthuset på
morgonen. En annan anledning var kanske
att landskapet var insvept i en härlig dimma,
en omständighet som kan tvinga den mest
sträcksugna lilla fågel att rasta – och då kan
det vara riktigt intressant att skåda på öar…

Tre tur- och returresor med båt krävdes
innan Per Aspenberg på ett föredömligt sätt
transporterat alla 19 deltagare den relativt
korta biten ut till Orarna. Vi som åkte med
de första båtlassen väntade in de övriga ge-
nom att ta en rejäl fika, samtidigt som vi lyss-
nade på fågelkören.

Sedan startade vi vandringen längs strand-
ängarna på öns södra sida. Strandängar kan-
ske inte är helt korrekt benämning då det
idag inte pågår någon hävd i området. Dock
är markerna, trots den pågående landhöj-
ningen, relativt öppna, till stor del tack vare
regelbundna högvatten samt iserosion och
gåsbete.

Efter någon timme hade vi nått en av de
flacka landtungorna på öns sydöstra sida.
Hittills hade vi inte haft några anmärknings-
värda observationer. Många av oss hade fått
årets första obsar av annars vanliga arter som
rödstjärt, gulärla och grönsångare. Ute på
den lilla udden växte några lövträd och kring
dessa höll en stor flock svalor till. Dessa måste
jag så klart kolla igenom!

Det var mest ladusvalor i flocken men även
en hel del hussvalor. Trots det korta avstån-
det använde jag tubkikaren för att kolla ige-
nom de svalor som satt i träden. Ganska snart
fick jag syn på en avvikande fågel. Ungefär
ett år tidigare hade jag fått en kort obs av en
rostgumpsvala på Öland och ganska precis
ett halvår tidigare hade jag sett hundratals
av arten nere i Kenya, så jag var redan nu
säker på vad jag hade ”i tuben”. Men som så
många gånger annars när man ser något
ovanligt så ringer medvetandets alla ”säker-
hetsklockor”. Man vill inte riktigt tro på det
man ser, än mindre skrika ut det, så jag säger
något i stil med:
– Visst saknar rostgumpsvala mörkt på stru-
pen? Jag får något jakande till svar så jag
fortsätter.
– Jag har en rostgumpsvala här i tuben!

Sen blir det fart på folk! Alla vill ju veta

Rostgumpsvala
på Orarna

Anders Johansson

Rostgumpsvala. Foto: Anders Johansson.
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uddens omedelbara närhet, men allt efter-
som dimman börjar lätta blir också flygturer-
na allt längre. Vi får njuta av rostgumpsvalan
i en dryg timme, men någon gång innan halv
elva ser vi den för sista gången när flocken
av svalor rör sig i västerut, i riktning in mot
Gävle. En skådare inne på fastlandet, som
på telefon hållits underrättad om fågelns fö-
rehavanden, blir den siste som får se svalan
för denna gång. I övrigt var det bara vi 19
exkursionsdeltagare som hade nöjet att få
se Gästriklands, och Gävleborgs läns, första
godkända rostgumpsvala. Sedan tidigare
finns åtminstone tre rapporter om rost-
gumpsvala i Gästrikland – vilka samtliga se-
dan underkänts.

Följande karaktärer och kännetecken
kunde noteras:

Fågelns form och proportioner ungefär
som hos ladusvala. Undersidan ljus ända från
näbben och bak till stjärtpartiet som var helt
svart, på både över- och undersidan. Fågelns
övergump var tydligt roströd liksom dess kin-
der och nacke. En svag rostton kunde även
ses på flankerna.

var de ska titta och det är inte så lätt att
beskriva vilken av de hundra svalorna i trä-
det som är den rätta. De mest ivriga (eller
taktiska) ser förstås till att få se fågeln i den
kikare som redan är riktad mot den. Alla
exkursionsdeltagare verkar dock inte förstå
att det är ”heta grejer” på gång. Vi som hunnit
se fågeln är förstås noga med att alla ska få se
fågeln och vi får faktiskt hämta några som
inte alls verkar inse att något utöver det van-
liga är på gång när folk börjar springa, peka
och flockas kring några få kikare. Rostgump-
svalan, för det var mycket riktigt en sådan,
är dock mycket medgörlig och låter sig väl
beskådas av alla. Oftast sittande, men även
flygande då den med regelbundna mellan-
rum gör flygturer över vattnet och snappar
insekter. När fågeln sitter ges rikliga tillfällen
att fotografera den genom våra tubkikare.
De dåliga ljusförhållandena och brister i ka-
merans handhavande gör att åtminstone jag
inte får några kanonbilder. Däremot åtskil-
liga bilder som kan fungera som dokumen-
tation.

Tack vare dimman håller sig alla svalor i

Rostgumpsvala tillsammans med ladusvala, Orarna maj 2005. Foto: Anders Johansson.
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JAG HADE PRECIS KOMMIT HEM från jobbet och
skulle kolla igenom all post efter en två veck-
ors utlandsresa. Väl nersjunken i fåtöljen så
surrade sökaren till, jag kollade den och
kunde konstatera 340618, det vill säga
ROSTGUMPSVALA i Hälsingland – ring till
Club 300. Sagt och gjort, någon hade sett
svalan flygande över sanddynfälten på Hö-
lick vid 15-tiden. Jag ringde direkt till Karin
Svensson och kollade om hon kunde hänga
med till Hölick. ”Hm, jag ska ju öva med
kören ikväll så jag vet inte om jag hinner…”

Rostgumpsvala
på Hölick

050614-15

Mats Axbrink

Rostgumpsvala, Hölick maj 2005.
Foto: Tomas Thiger.

Efter en kort övertalning så hängde hon för-
stås med. Strax efter 17 så anländer vi till
Hölick och det tar bara någon minut innan
Karin hittar igen fågeln. Rostgumpen kom-
mer flygande med några ladusvalor och ut-
märker sig genast med sin lite mer sävliga
flyktstil och det becksvarta stjärtpartiet som
så skarpt kontrasterar mot den ljusa magen.
Den rostiga övergumpen är inte så rostig på
detta exemplar utan nästan vit. Några som
helst problem med artbestämningen är det
dock inte då fågeln kommer flygande på bara
något 10-tal meters avstånd. Efter en hel del
telefonsamtal till lokala skådare och mer
njutobservationer av fågeln så måste vi dock
åka hemåt igen om Karin ska hinna med sin
körövning...! På vägen tillbaks till Hudiksvall
möter vi flera bilar med fågelskådare som
har något märkligt fokuserande i blicken.
Fågeln ses sedan hela kvällen i området, även
om den någon gång tar en lång sväng ut
över havet. Senare på kvällen, när födo-
sökandet avtar, blir den alltmer inställd på
att söka övernattningsplats och landar då på
ledningar i området. Thomas Thiger kan nu
få fina bilder av den första rostgumpsvalan i
Hälsingland. Fågeln sågs också tidigt nästa
morgon.

Frågan var nu, vem hade hittat fågeln?
Efterhand kommer det fram att Hans Le-
vander från Delsbo hade varit ute med Ola
Jörnstedt från Stockholm under dagen och
hittat fågeln på eftermiddagen. Ola lycka-
des få tag i en kompis från Stockholm som i
sin tur kunde larma till Club 300. Tur att det
finns snabba kontaktvägar ibland.

Tidigare under våren fick också Gästrik-
land sitt första besök av denna medelhavs-
art. Tidigare Norrlandsfynd för arten är fyra
stycken från Västerbotten och ett från Lyck-
sele lappmark. Samtliga dessa fynd är från
våren och försommaren. Rostgumpsvala ses
regelbundet, men sällsynt, årligen i södra
Sverige.
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Sent på kvällen den 7 juni ringer det på min
mobiltelefon. Det är Janne Moberg som för-
synt kollar att jag inte hunnit gå och lägga
mig. Naturligtvis var syftet med hans samtal
inte att kolla mina dygnsvanor utan kort
därefter sa han det jag nästan hade på känn
att han skulle säga:

– Jag har en vassångare här!

Jag vet sedan tidigare att Janne har god er-
farenhet av vassångare och att det knappast
finns anledning att tvivla på artbestäm-
ningen. Efter att ha fått höra att han befin-
ner sig vid Hillesjöns norra sida, och dess-
utom fått höra den inte lika relevanta infor-
mationen att det är hans första nattsångar-
lyssning för året, kastar jag på mig lämplig
utrustning och rusar iväg. När jag sitter i bi-
len ringer jag Mats Westberg och vi kommer
överens om det lämpliga i att jag plockar
upp honom på väg ut. När vi redan är på
god väg i bilen kommer larmet om fågeln
från Janne på våra personsökare.

Strax därefter kommer vi fram och möts
av Janne. Vassångaren hörs genast där den
sitter och surrar ute i vassen. Det är svårt att
göra någon skönmålande beskrivning av en
sådan här observation. Dels eftersom vi na-
turligtvis inte får se fågeln eftersom den sit-
ter ute i bladvassen i skumrasket, och dels
eftersom sången endast utgörs av ett enve-
tet surrande, inte helt olikt gräshopp-
sångaren – men mer mekaniskt och tonlöst.

Eftersom vi fick lite förhandsinformation
var vi även först på plats, men det dröjer
inte länge innan fler skådare anländer och
inom en timme efter larmet är vi nog ett
tiotal personer som står och lyssnar på Gäst-
riklands första vassångare. Även den följande
natten hördes fågeln men då sjunger den
mer sporadiskt. Därefter kunde fågeln inte
återfinnas. Kanske satt den i någon mer otill-
gänglig del av sjön och sjöng? Mer troligt är
dock att den drog vidare och sökte lyckan
på annat håll.

I Hälsingland finns sedan tidigare ett fynd
av vassångare medan arten är årlig i vårt
södra grannlandskap Uppland. Ofta hörs
den där på flera lokaler varje år. En inte helt
oäven gissning är att fler exemplar kommer
hittas de kommande åren och kanske kan vi,
i form av vassångare, få en ny häckfågel i
framtiden?

Vassångare
Hillesjön

050607

Anders Johansson
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Inventering av gråhäger
i Hälsingland 2004UNDER ÅRENS LOPP HAR DET DÅ OCH DÅ förekom-

mit att havs- och kungsörnar blivit påkörda
av tåg. Fåglarna lockas till järnvägen om nå-
got vilt, oftast älg, blivit påkört men sedan
inte blivit omhändertaget. Systemet fungerar
ju så att om ett djur blir påkört av järnvägs-
trafik så meddelar lokföraren (anställd av
SJ) till Banverket om händelsen och de för-
söker då så fort som möjligt frakta bort dju-
ret.

Med allt fler älgstängsel längs vägar och
järnvägar är djurens rörelser nu mer be-
gränsade än tidigare med följd att färre älgar
körs på. Tyvärr kan vi konstatera att systemet

med rapportering och bortförande av vilt
ibland inte verkar fungera och då kan det få
mycket tragiska konsekvenser.

Lite historik
De senaste tio åren känner vi inom havsörns-
gruppen till åtminstone sex tillfällen då havs-
örnar blivit påkörda av tåg, i samtliga fall
har dödsfallet kunnat hänföras till att fåg-
larna lockats till platsen av påkört vilt.

• December 1997. Gammal havsörn påträffas
tågdödad nordväst om Gävle. Fågeln är ring-
märkt och nyligen etablerad som häckfågel.

E
n av de tågdödade örnarna i januari 2006. Foto: Bo Forsling.

Örnar tågdödade, igen

Mats Axbrink
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• Januari 1998. Gammal havsörn tågdödas
vid Axmar. Även denna fågel är ringmärkt
och känd häckfågel i länet.

• Mars 2001. En omärkt gammal havsörn
körs på utanför Axmar men överlever
olyckan. Den förs till Boda viltstation där den
efter lång konvalescens kan släppas fri un-
der försommaren.

• December 2002. Gammal havsörn dödas
strax söder om Gävle. Fågeln är ringmärkt
och född i Hälsingland 1994. Sannolikt in-
går den i något revir i norra Uppland när
den dödas.

• Februari 2004. Gammal havsörn körs ihjäl
vid Oslättfors i Gästrikland. Fågeln är ring-
märkt och en känd häckfågel från Väster-
botten. Den blir dödad när den är på väg
norrut för att inleda årets häckningssäsong.

• Mars 2004. En ung havsörn som ring-
märkts som bounge på Åland dödas av tåg
vid Sunnäs i södra Hälsingland.

Det är inte osannolikt att fler örnar blivit
påkörda och dödats under perioden, men
att de inte kommit till vår kännedom. Fram-
för allt för omärkta fåglar borde siffran vara
högre eftersom vi räknar med att cirka 40
procent av havsörnarna inte är ringmärkta.

Nya fall i januari 2006
I början januari får örngruppens Bosse For-
sling besked, via Polisen, om att en ”örn”
setts ligga död vid järnvägsspåret nära Gran-
ön i gränstrakterna av Hälsingland och Gäst-
rikland. På morgonen den 10 januari anlän-
der Bosse och Lennart Ögren, också aktiv i
örngruppen, till platsen för att ta rätt på
örnen. De kan inte direkt lokalisera fågeln
utan tar skidorna och kör söderut. Efter nå-
gon kilometer hittar de rester av påkört vilt

och de hittar en misstänkt grop i snön där de
snart kan plocka upp en död ringmärkt havs-
örn i sin fjärde vinterdräkt. Ringarna visar
att fågeln är märkt i Hälsingland. Bosse och
Lennart blir lite fundersamma hur någon
kunde ha sett denna, i snön, begravda örn
och börjar därför oroa sig för att det kanske
är ”fel” örn de hittat. De åker därför nu
norrut längs järnvägen och snart ser de en
örnvinge som sticker upp ur snön, ytterli-
gare en död havsörn hittas! Fågeln är gam-
mal och ringmärkt i Lappland 1994, det vill
säga en sedan länge etablerad häckörn. Or-
saken till att örnarna lockats till järnvägen
kan lätt ses. Längs en flera kilometer lång
sträcka har en älg släpats framför tåget, kött
har slitits av och finns nu ”överallt” längs
järnvägsrälsen. Älgkroppen ligger i anslut-
ning till en av de döda örnarna. Av spåren
att döma verkar älgkrocken skett flera da-
gar tidigare och säkert har många fåglar
hunnit lockas till platsen.

Man kan verkligen konstatera att någon-
stans har kommunikationen mellan lokfö-
rare och ansvarig på Banverket allvarligt brus-
tit i detta fall. Åtminstone två havsörnar fick
sätta livet till på grund av detta slarv! Utan
att använda kraftuttryck så kan man tycka
att det är djupt beklagligt!

Framtiden
Örngruppen har vid flera av de tidigare till-
fällena tjatat om att omhändertagande av
dödat vilt längs järnvägen måste bli bättre.
En känsla har varit att det fungerar sämre
nu, när Statens Järnvägar och Banverket är
två olika organisationer, än tidigare. Björn
Helander i Projekt Havsörn kommer nu att
sammanställa en lista över samtliga tåg-
dödade örnar i Sverige och söka kontakt med
naturvårdsmyndigheter med flera för att
försöka få till krafttag i frågan. Det känns så
totalt onödigt att örnar ska behöva dö på
det här viset.
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Ovan. Lennart Ögren med tågdödad örn. Nedan. Järnvägsspår full med rester från påkörd älg.
Foto: Bo Forsling.
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Historik
Karinmossen, Östra (den heter så på torv-
språk) och Gråtängarna är två energitorv-
täkter, som nått eller är i slutet av sin aktiva
period. Områdena ingår i ett stort myr-
komplex, som utöver dessa två våtmarker
också innefattar bland annat Bysjön, Kalk-
mossen, Bysjömossen och Buksjömossen.
Området ligger nordost om Österfärnebo,
inringat av vägarna 67, 272 och 509. Hela
det angivna området, med undantag av
energitorvtäkterna, är av riksintresse för na-
turvård.

Trots sitt stora naturvårdsintresse har samt-
liga myrmarker påverkats i stor omfattning
genom mänsklig verksamhet. Torvtäkterna
ligger inom ett mycket stort sänkningsföre-
tag; Bysjön, Östersjön, Buksjön, Karinsjön
och Björsjön från 1894. En av företagets hu-
vudkanaler går, från i höjd med Karinsjön, i
nordostlig riktning genom Karinmossen, Ö
förbi Björsjö för att sedan vika av norrut mot
Ålboån. Gråtängarna ligger norr respektive
väster om denna kanal. I södra och västra
delarna av den egentliga Karinmossen har
det under lång tid bedrivits torvtäkt, av i

En ”ny” fågellokal
Karinmossen och Gråtängarna

Sven H Jansson

R
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indström
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Trana. Foto: Lars Göran Lindström.vudsak växttorv. Verksamheten på det väs-
tra området upphörde under 1950-talets
senare del, medan den förmodligen avsluta-
des tidigare än så på det södra området.

På Karinmossen Ö och Gråtängarna bör-
jade torvbrytningen under första hälften av
1980-talet. Brytningen på Gråtängarna upp-
hörde 1999, medan det förfarande pågår
brytning på delar av Karinmossen Ö. För
Gråtängarna fastställde länsstyrelsen en
efterbehandlingsplan i juni 2004. Genom att
brytningen skett ner till en nivå som ligger
under huvudkanalens nivå, så vattenfylldes
de lägsta delarna av torvtäkten när pump-
ningen avbröts. Vattennivån i täkten kom-
mer att ligga cirka 0,5m högre än huvud-
kanalens botten. Anledningen till denna höj-
ning var att länsstyrelsen bedömde att det
vid den nivån fanns bättre förutsättningar
för att få en biologiskt fungerande våtmark,
men även i övrigt än vid en nivå direkt kopp-
lad till huvudkanalen. Vattenytan är regler-
bar. Våtmarken är cirka 45 hektar, medan
det kommer att bli cirka 30 hektar produk-
tiv skogsmark inom täktområdet. Som ett led
i efterbehandlingsarbetet har fågelbeståndet
på området inventerats av Per-Owe Loock
under 2005. Att området redan är intres-
sant, framgår av texten längre ner i artikeln.

De östra delarna av Karinmossen Ö är
färdigbrutna. Pumpningen upphörde 2004.
Någon efterbehandlingsplan finns inte än för
Karinmossen. Två låglänta områden har
vattenfyllts och återvegeteringen har börjat
ske spontant. Områdena, som inte alls är
efterbehandlade,  lär även efter avslutad täkt
få i stort nuvarande utseende. När brytningen
är helt avslutad kommer det att bli ytterli-
gare våtmarker väster om de nuvarande.
Även detta område (utöver Gråtängarna)
har snabbt blivit mycket intressant för fågel-
livet och vi är flera som besökt området un-
der den gångna sommaren.

Bägge torvtäkterna är fortfarande arbets-

platser, med en hel del trafik av arbetsma-
skiner och annan tung trafik. Torvtäkter är
också högriskområden när det gäller brand.
Inför skrivandet av den här artikeln var jag
därför i kontakt med exploatören, Råsjö
Torv AB, för att få deras inställning till att vi
gjorde reklam för området. Jag fick ett posi-
tivt bemötande och efter en diskussion om
bristen på bra utsiktsplatser åtog sig bolaget
att bygga en plattform vid infarten till Karin-
mossen Ö. När ni läser detta så är platt-
formen redan på plats!

Vägbeskrivning.
Du kommer längs väg 67 på väg norrut.
Cirka 4km norr om avtagsvägen till Gysinge
går det in en skogsbilväg till vänster. Vägen
är skyltad Karinmossen. Följ vägen. Vid
avtagsvägen in till torvtäkten finns en väg-
bom, som kan vara stängd. I så fall har, Du
en cirka 300m lång promenad framför dig.
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Om bommen är öppen finns det på höger
hand, precis innan Du når täkten en stor
grusplan. Ställ bilen där. Precis när Du till
fots kommer fram till täkten ser Du platt-
formen rakt framför dig.

Om Du vill besöka Gråtängarna, kan Du
antingen ta en promenad på kanten till våt-
marken på Karinmossen och sedan fortsätta
till höger i en knapp kilometer så ser Du Gråt-
ängarna på vänster hand. Den täkten är i
nuläget lite svårskådad, men det finns möj-
lighet att ta sej ner till de södra delarna av
täkten ganska enkelt på ett par ställen. Den
stora våtmarken, som ligger längre norrut,
kräver lite mer energi, men är helt klart värd
ett besök. Det finns också möjlighet att ta
bilen med sig till täkten, men promenaden
kan bjuda på en hel del fågel både längs ka-
nalen och i kringliggande skogsmarker.

Förhållningsregler
Respektera eventuella skyltningar om be-
gränsad rörelsefrihet. Det råder förbud mot
öppen eld på hela torvtäktsområdet. Det är
heller inte tillåtet att köra bil utanför väg-
området, även det med hänsyn till brand-
risken. Jag vet dessutom av egen erfarenhet
att det också går att köra fast i torvmark. Vid
besök på Karinmossen; parkera på grus-
planen och gå fram till tornet. Vid besök på
Gråtängarna; parkera längs vägen eller på
vändplanen längst bort så att ni inte hindrar
trafiken.

Observationer vid Midsommarbacken,
Karinmossen 2005
I Svalan registrerades tolv besök vid Mid-
sommarbacken mellan den 27.5-18.8 för-
delade på maj (ett), juni (tre), juli (fem),
augusti (tre). Totalt noterades 89 arter un-
der perioden. Flera intressanta häckfåglar
noterades varav smådopping och bläsand
utgör de ovanligaste. Här följer en sam-
manställning (av Johan Södercrantz) över de

intressantaste fågelobservationerna under
2005.
Sångsvan: Ett par låg byggde bo i våtmarken
men avbröt häckningen av okänd anledning.
Kanadagås: Troligen två häckningar.
Bläsand: Gästriklands första häckningar i
modern tid upptäcktes den 19.6 då två honor
med tre respektive fyra dunungar hittades i
våtmarken (JSZ).
Kricka: Minst två häckningar. En hona med
fyra pulli noterades 19.6 och hona med en
pulli den 18.7. Utöver dessa sågs som mest
tio hanar den 19.6.
Smådopping: Gästriklands andra häcknings-
fynd genom tiderna. En adult med två ungar
sågs 19.6-3.8 (JSZ, POL med flera)
Bivråk: Två exemplar sågs vid flera tillfällen
under häckningstid.
Brun kärrhök: Ett par sågs regelbundet un-
der häckningstid.
Trana: Fyra exemplar sågs i våtmarken den
19.6, några tecken på häckning fanns dock
inte.
Småfläckig sumphöna: En spelande hane
hördes den 19.6 (JSZ).
Kornknarr: En spelande hane hördes den
5.7 (POL).
Tofsvipa: Troligen minst tre par i området.
Två par med vardera två ungar noterades
den 18.7 (JSZ).
Mosnäppa: Vardera en individ noterades
på flyttning den 7.7 (JSZ) och den 8.7
(UHR).
Kärrsnäppa: En adult fågel i sommardräkt
rastade den 18.7 (JSZ).
Svartsnäppa: Noterades rasta med 2 exem-
plar 29.6 (UHR), 1 exemplar 27.7 (MAN),
2 ex 3.8 (MWG).
Rödbena: Minst ett par inledde häcknings-
försök. Den 27.5 hördes två spelande
rödbenor (IÅG, WEN) och  en fågel var-
nande den 19.6 (JSZ). Därefter sedd med
två exemplar den 29.6 (UHR) men då var
häckningen troligen redan avbruten.
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Gulärla, juni 2005. Foto: Lars Göran Lindström.

Inlandshäckningar av rödbena har på senare
år veterligen bara förekommit på Axmar
högmosse detta fynd är därför mycket in-
tressant.
Skrattmås: En liten nyetablerad koloni på
en revel i våtmarken. Den 27.5 noterades
cirka 50 skrattmåsar kring kolonien (IÅG,
WEN) och den 19.6 sågs cirka 15 dunungar
och antalet par uppskattades då till cirka 20
(JSZ). Av okänd anledning avbröts häck-
ningen och den sista obsen gjordes den 18.7
då fyra flygga ungfåglar noterades.
Fiskmås: Minst fem par häckade.
Fisktärna: Ett par med två dunungar hitta-
des 19.6 (JSZ).
Nattskärra: Som mest hördes tre spelande
nattskärror i området.

Gulärla: Både den nordliga och sydliga ra-
sen häckade troligen vid våtmarken. Den
18.7 noterades minst fem flygga ungar.
Gräshoppsångare: En sjungande hördes den
19.6 (JSZ).
Trastsångare: En hane sjöng 27.5-19.6 (IÅG,
WEN, AJN med flera). Ett oväntat fynd då
vassområdet i våtmarken är begränsat.

Rapportörer
Martin Alexandersson, Gävle (MAN),
Weine Erlandsson, Uppsala (WEN), Anders
Johansson, Gävle (AJN), Ulf Hultinger, Sand-
viken (UHR), Per-Owe Loock, Gävle (POL),
Johan Södercrantz, Uppsala (JSZ), Mats
Westberg, Gävle (MWG), Ingrid Åkerberg,
Enköping (IÅG).



Mats Axbrink

I både Västerbotten och Uppland har de se-
naste åren pågått inventeringar av häckande
kustfåglar. Under 2005 kom slutrapporter-
na från inventeringarna. Rapporterna kan
gratis laddas hem från nätet på eller bestäl-
las från länsstyrelsen i Västerbotten och Upp-
sala.

Resultat från inventeringarna
I Uppsala län inräknades totalt drygt 26000
par sjöfåglar. Som en jämförelse kan näm-
nas våra knappt 20000 par som vi hittade
1997-98 längs Gävleborgs kust. Resultaten
för varje art visar i stort sett på samma tren-
der som vi ser i vårt län. Arter som grågås,
storskarv, knölsvan och storskrake ökar,
medan det ser betydligt sämre ut för svärta,
silltrut, skärpiplärka och tobisgrissla som alla
minskar i rask takt. Intressant är fina nume-
rärer av gravand (23 par), kustlabb (65 par)
och större strandpipare (77 par). Som ett
verkligt flaggskepp längs Upplandskusten
måste framhållas Sveriges största skräntärne-
koloni i Lövstabukten.

I Västerbottens inventeringsrapport kom
man fram till att det fanns imponerande
44500 häckande kustfågelpar längs kusten
och då inventerades ändå inte den så fågel-
rika Holmö-arkipelagen. Här räknades drygt
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11000 par in under en specialsatsning 1993.
I Västerbotten gjordes en liknande invente-
ring 1976 och man kan alltså här på ett bra
sätt jämföra vilka förändringar som skett. Det
mest slående är att det totala antalet häck-
ande fåglar har ökat så markant, 1976 hitta-
des nämligen ”bara” 13500 par. Flera nya
häckfågelarter har tillkommit längs Väster-
bottenskusten, exempelvis vitkindad gås,
storskarv och snatterand. Glädjande nog så
ökar här arter som svärta, tobisgrissla och
småskrake. Den enda art som uppvisar säkra
vikande siffror är silltruten, från 698 till 547
par.

I ett avsnitt av Västerbottens-rapporten
har en mycket ambitiös och läsvärt genom-
gång gjorts av samtliga kustfågelinven-
teringar i Sverige och Finland under senare
år. Man kan här konstatera att med årets
rapporter från Uppsala och Västerbottens
län så finns nu hyfsat fräscha uppgifter från
de flesta kustområden i vår närhet, men
ännu saknas det från Stockholms och Norr-
bottens län. I Stockholm har det dock pågått
inventeringar under senare år och det borde
rätt snart komma en rapport även därifrån.
I Norrbotten pågick inventeringar 2005 så
även här har kunskapsläget fått ett rejält upp-
sving.

Du hittar rapporterna på www.ac.lst.se/pu-
blikationer/?z=&BPML=1555&Yr=2005
respektive http://www.c.lst.se/templates/
Page.aspx?id=2185
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Nya skärgårds-
inventeringar

längs Bottenhavskusten
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