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Fågelrapport för Gästrikland
2005

Rrk Gästrikland

REGIONALA RAPPORTKOMMITTÉN (Rrk) i Gästrik-
land presenterar här den årliga sammanställ-
ningen över intressanta fågelobservationer i
landskapet. Årsredovisningen för 2005 byg-
ger på mer än 24000 observationer från 152
rapportörer som rapporterat i rapportsys-
temet Svalan.

Nyheter i 2005 års rapport
Då antalet observationer som rapporterats
mer än tredubblats under 2005 jämfört med
2002 har vi av flera skäl tvingats att minska
andelen fynduppräkningar i fågelrapporten.
Vi koncentrerar oss framöver på att ge en

sammanfattande textbeskrivning av artens
förekomst under året och endast omnämna
fynd för fåtaliga arter eller mer anmärknings-
värda iakttagelser. De observationer som lig-
ger till grund för vår rapport finns öppet
tillgängliga i Svalan. Långa uppräkningar av
fynd för vissa arter, till exempel gräshopp-
sångare (127 obsar 2005), anser vi bli allt
för skrymmande i fågelrapporten.

Nya arter och anmärkningsvärda fynd
Tre nya arter anträffades i Gästrikland un-
der 2005. Första nya arten blev en rost-
gumpsvala som gladde deltagarna under en
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exkursion med Gävle fågelklubb till Orarna
den 8:e maj. Den 24:e maj var det dags för
nästa nya art då en hona halsbandsflug-
snappare fastnade i näten på Eggegrund. Sist
men inte minst upptäcktes en sjungande vass-
ångare vid Hillesjön den 7:e juni.

Gästriklands första häckning av små-
dopping konstaterades i en nyanlagd våt-
mark vid Midsommarbacken, Karinmossen,
Sandvikens k:n. På samma lokal konstatera-
des även 3:e och 4:e häckningen av bläsand
i landskapet. Vi kan också glädjas åt flera nya
häckningar av forsärla. Drygt 10 par hitta-
des under 2005.

Ett urval av andra rara arter som gästade
landskapet: brun glada, röd glada, jaktfalk,
storlabb, småtärna, härfågel, busksångare,
höksångare, lundsångare, svartkråka, dvärg-
sparv.

Underlätta arbetet för Rrk!
Rapporteringen till Rrk sker idag till allra
största del via Svalan men några rapportö-
rer skickar in rapporter på papper. Vi väl-
komnar alla rapporter för att få en så hel-
täckande bild som möjligt; dina rapporter
är alltid mycket värdefulla!

Några saker kan vara värda att tänka på
då du rapporterar in dina observationer.
Kom ihåg att ange kön, ålder och aktivitet i
den mån det går. Rapportera alltid en så nog-
grann lokalangivelse som möjligt och försök
även att ge en beskrivande kommentar för
de mer anmärkningsvärda fynden. Sällsynta
arter skall alltid beskrivas på rapportblankett
till Rrk för att dokumenteras.

Ledamöter i Rrk Gästrikland
Under 2005 bestod Rrk av Per Aspenberg,
Johan Södercrantz, Mats Westberg, Stefan
Henriksson samt Anders Johansson som till-
trädde i mars 2005.

Rapportsystemet för fåglar (Svalan) hit-
tar du på följande adress: http://www.
artportalen.se/birds/

Knölsvan Cygnus olor
Som vanligt noteras större flockar på efter-
sommaren. De största rapporterade ansam-
lingarna redovisas.

110 ex Skälstenarna 4.7-31.7 (Per Asp-
enberg). 188 ex Ytterriskan, Bönan 18.8
(Martin Alexandersson).
Johan Södercrantz.

Sångsvan Cygnus cygnus
Inga fynd av flockar av mer än 100 ex, däre-
mot ett antal av rapporter under december
av sammanlagt 201 individer när kylan slog
till norrut, en period som var relativt isfri
hos oss.
Mats Westberg

Sädgås Anser fabalis
Årets första sädgäss rapporterades den 24.3
och årets sista den 6.11. Två goda sträck-
summor redovisas: 340 ex str N Sätrabadet,
Storsjön 23.4 (Kjell Pålsson). 322 ex str SV
Eggegrund 4.10 (Johan Södercrantz, Eva
Johansson).
Johan Södercrantz

Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus
Ett rekordår med fem fynd av tio individer.
På Eggegrund sågs sträckande spetsbergsgäss
med sädgäss vid fyra tillfällen, 2 ex str SV
27.9 (Patrik Rhönnstad, Mikael Rhönnstad
m.fl.), 1 ex str SV 2.10 (*Johan Södercrantz
m.fl. ) samt 1 ex str SV 4.10 (*Johan
Södercrantz m.fl.). Övriga fynd var rastande
fåglar: 5 ex Bysjön, Bodåsdalgången (Kjell
Pålsson m.fl) och 1 ex Mårdängsjön 16.10
(*Anders Johansson m.fl.). Ett ovanligt upp-
trädande med enbart höstfynd, normalt sett
är vårfynden i majoritet.
Johan Södercrantz

Bläsgås Anser albifrons
Fynd av bläsgås är inget som vi gästrikar är
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bortskämda med. Att det då dyker upp två
fynd av totalt 3 individer är positivt. April
och sept/okt är vanligaste tiden att dessa dy-
ker upp och de uppträder oftast när det
kommer många sädgäss.

2 ad Björke 1.4 (Esbjörn Nordlund, Stefan
Henriksson). 1 ex Söräng, Bodåsdalgången
21.5-22.5 (Stefan Henriksson, Kjell Pålsson,
Sven H Jansson).
Mats Westberg

Fjällgås Anser erythropus
Återigen förekommer färgmärkta fjällgäss på
hösten tillsammans med vitkindade gäss.
Denna höst var intervallet 6-29.8 och
maxantalet var tre individer 8.8 sedan två
ex resten av perioden. De pendlade dagli-
gen mellan Gävlebukten och golfbanan/
Gävletravet, där de furagerade under da-
garna. Fåglarnas ring-id: 838, 844 och 981.
Enligt muntliga uppgifter skall en fågel ha
översomrat i Gävlebukten. Även i år sågs
hybrider mellan vitkindade gäss och fjällgäss,
se under den rubriken.

Ett vårfynd föreligger: 1 ex Golfbanan,
Gävle 3.5-4.5 (Per Thelin, Esbjörn Nord-
lund, Stefan Flodin).
Mats Westberg

Grågås Anser anser
Vårens första obs gjordes 22.3 och den sista
12.11. Under hösten sågs de högsta antalen
vid Mårdäng-/Hillesjön, där det som mest
sågs 1023 ex 6.10. Ännu i början av novem-
ber sågs c:a 500 ex i området. Andra stora
ansamlingar: 900 ex Ön, Hedesunda 17.9
(Ulrik Lötberg, Lars Gustavsson) samt max
700 ex Gammestilla 28.8 (Johan Söder-
crantz).
Mats Westberg

Fjällgås X vitkindad gås Branta leucopsis X
Anser erythropus
Se även under fjällgås. Att hybridisering fö-
rekommer mellan dessa arter är ett direkt
resultat av fjällgåsprojektets idé att prägla
nykläckta fjällgäss på vitkindade gäss. Troli-
gen fem olika individer. Rapporter av ett
hybridpar med två unga hybrider finns 8.8
samt 27.8.

3 1K+ (1+2 med föräldrar) Gävletravet 8.8
(Martin Alexandersson m.fl.). 2 1K+ Ler-
vik, Gävle 27.8 (Martin Alexandersson m.fl.).
Mats Westberg

Grågås X kanadagås Anser anser X Branta
canadensis
Tittar man igenom våra rastande gåsflockar
finner man då och då enstaka hybrider mel-
lan grågås och kanadagås. I år finns en rap-
port om 2 ex vid Sörby gravfält, Årsunda
6.11-12.11 (Johan Södercrantz, Anders Jo-
hansson).
Johan Södercrantz

Prutgås Branta bernicla
Två sommarfynd är högst anmärkningsvärt!
Inlandsfyndet av en sträckande fågel vid
Storsjön skulle teoretiskt kunna vara samma
fågel som vid Orarna som varit ute på en
flygtur då denna inte rapporterades 3-6.6.
Det är mest sannolikt att det ändå rört sig
om två individer.

Spetsbergsgås. Foto: Martin Alexandersson.
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1 ad Vårvik 2.6-7.6 (Johan Södercrantz,
Owe Rosengren m.fl.). 1 ad str S Väster-
fjärden, Storsjön 5.6 (Johan Södercrantz).
Johan Södercrantz

Vitkindad gås Branta leucopsis
Från den inventeringen som genomfördes
2005 rapporterades 85 häckande par efter
gästrikekusten. Större delen av den häck-
ande populationen (inklusive ungfåglar)
samlas i den gemensamma flock som på
eftersommaren maximalt räknades till 374
ex. Efter månadsskiftet augusti-september
sågs inte längre några av dessa gäss. En en-
sam kvarstannare, sedd vid några tillfällen
fram till slutet av oktober (sista obs 27.10
vid Hilleängarna), utgjorde härvid ett rent
undantag.
Per Aspenberg

Kanadagås Branta canadensis
Första fyndet 22.3 o sista 22.11, helt enligt
tidtabell. Sju fynd av flockar med minst 200
ex. med maxantalet 250 i början av novem-
ber. Dessa höstflockar sågs på tre klassiska
gåslokaler: Hille/Mårdäng, Österfärnebo
och Gammelstilla.
Mats Westberg

Gravand Tadorna tadorna
Två fynd är normalt för arten: 1 ex str O
Tippen, Inre Fjärden 30.4 (Sven H Jansson).
5 ex str S Iggön 31.7 (Mats Westberg). Grup-
pen med fem individer var troligen en
familjegrupp då rapportören hann konsta-
tera att två var ungfåglar.
Johan Södercrantz

Bläsand Anas penelope
Landskapets tredje och fjärde häckning kon-
staterades vid Midsommarbacken, Karinmos-
sen där en hona med tre ungar samt en hona
med fyra ungar noterades.

1 hona + 3 pulli, 1 hona + 4 pulli häckning

Midsommarbacken, Karinmossen 19.6-21.6
(*Johan Södercrantz m.fl.).  Varje år finner
man icke häckande bläsänder under som-
maren längs kusten. I år finns sex fynd av
hela 36 ex (med viss risk för viss dubbel-
räkning) under perioden 3.6-6.7 (Per
Aspenberg m.fl.). Omslaget till nordvindar
den 15-16.10 efter en lång högtrycksperiod
med vindar från sydsektorn utlöste kraftig
sträckrörelse hos kvardröjande bläsänder.
Det är sedan tidigare välkänt att det i sam-
band med dessa sträck ofta rastar stora mäng-
der bläsänder i lä vid Orarnas sydstrand. De
stora flocknoteringarna i år är dock excep-
tionella! Följande höga antal rastande fåg-
lar räknades av Björn Jerner från Vårvik,
Sikvik: 800 ex 10.9, 400 ex 15.10, 1950 ex
16.10 samt 1100 ex 17.10. Enstaka bläs-
änder dröjer sig ofta kvar på senhösten om
det finns öppet vatten vilket följande fynd
är ett exempel på: 5 ex Strandbaden, Väster-
fjärden, Storsjön 12.11 (Johan Södercrantz,
Anders Johansson).
Johan Södercrantz

Snatterand Anas strepera
Från den inventering som genomfördes
2005 rapporterades minst 18 häckande par
efter gästrikekusten. Merparten (16 par)
återfanns i det sydligast belägna delområdet
mellan Furuvik och Bönan. Förutom dessa
med all sannolik häckande par tillkom två
troligen häckande par i Harkskär-Trödje.
Endast en inlandslokal är känd, nämligen
Kastsjön-Rudsjön öster om Gävle där ett el-
ler möjligen två par sannolikt häckade.
Per Aspenberg

Stjärtand Anas acuta
En hög sträcksiffra från Bodås där 238 ex
passerade 2.9 (Kjell Pålsson).
Johan Södercrantz

Årta Anas querquedula
Typiskt uppträdande med fyra fynd av fem
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individer i maj. Det finns inga fynd i andra
hälften av maj som gör att vi kan misstänka
några häckningar.

1 par Hillesjön 7.5 (Kjell Grankvist). 1 hane
Inre Fjärden 11.5 (Mats Westberg). 1 par
Hilleviksfjärden 15.5-16.5 (Tommy Eriksson,
Andreas Widing). 1 hane Villa Rettig 17.5
(Johan Bergkvist).
Johan Södercrantz

Skedand Anas clypeata
Från den inventering som genomfördes
2005 uppskattades antalet häckande par till
minst fem efter gästrikekusten. Två
häckningar kunde verifieras via ägg/ungar:
en på Vitgrund med sju ungar som resultat
samt den andra i Trödjefjärden (bo med elva
ägg). Erfarenheter från bl a dessa två lokaler
pekar på svårigheterna att belägga häck-
ningar för arten och därmed sannolikt också
ett stort mörkertal. Årets sista observation
gjordes 9.10 vilket är jämförelsevis sent för
att vara i Gästrikland.
Per Aspenberg

Brunand Aythya ferina
Vid Rud-/Kastsjön har häckning konstaterats.
Två kullar med två och tre ungar har rap-
porterats. Som vanligt rör rapporterna
många fåglar under lång tid på dessa grann-
lokaler varav de flesta är hanar. Som mest
observerades 12 hanar där 15.4. Troligen är
det tre honor som omfattas av rapporterna.
I övrigt normal förekomst i antal och tids-
mässigt uppträdande.
Mats Westberg

Bergand Aythya marila
Normal fyndbild med flockar på flera ställen
längs kusten under perioden 8.10-20.11
samt några enstaka individer i december. En
mycket stor ansamling fanns vid Vårvik där
92 ex sågs 6.11 (Björn Jerner). Ett enda vår-

fynd föreligger: 1 hane + 2 hona Vårvik,
Sikvik 29.5-6.6 (Peter Ståhl, Anders Johans-
son, Jan Moberg m.fl.).
Johan Södercrantz

Svärta Melanitta fusca
Ett udda fynd har rapporterats. En flock med
hela 23 svärtor sträckte västerut över Väster-
fjärden, Storsjön på kvällen den 8.7 (Johan
Södercrantz). Inlandsfynd görs ej årligen.
Anders Johansson

Rapphöna Perdix perdix
Två fynd har rapporterats: 1 par Björke
26.3-27.3 (Esbjörn Nordlund, Martin Alex-
andersson m.fl.), 1 hona Järvstaängarna,
Gävle 29.8-11.10 (Olle Berglund m.fl.). Som
nämnts i tidigare års fågelrapporter anses
samtliga rapphöns i Gästrikland på senare
år vara utsläppta från fångenskap, främst för
träning av jakthundar.
Johan Södercrantz

Vaktel Coturnix coturnix
Åtta vaktlar är en tämligen normal årssumma
och fördelade sig på följande lokaler under
perioden 8.6-4.7: Tippen, Inre Fjärden (2),
Järvstaängarna, Gävle (1), Brunn, Hede-
sunda (1) Särstasjön, Torsåker (1), Vi, Tors-
åker (1), Hjortens, Näsbysjön (1), Mo,
Ockelbo (1).
Johan Södercrantz

Fasan Phasianus colchicus
Totalt 37 rapporter av 1-3 ex på flera loka-
ler. Enda fyndet utanför Gävleområdet var
en hane vid Vibyhyttan, Torsåker 25.4 (Kjell
Pålsson).
Johan Södercrantz

Smålom Gavia stellata
I början av året gjordes två vinterfynd och
från mitten av november och framåt rap-
porterades två fynd. Arten är en regelbun-
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den vintergäst och kan ses i goda antal vissa
vintrar (bl.a. 2004).
Johan Södercrantz

Storlom Gavia arctica
Ett vinterfynd har rapporterats: 1 ex Iggön
6.1 (Johan Östberg, Tommy Eriksson, Sven
H Jansson, m.fl.).
Johan Södercrantz

Smådopping Tachybaptus ruficollis
Gästriklands första häckning konstaterades i
den nyrenoverade våtmarken vid Mid-
sommarbacken, Karinmossen i Sandvikens
k:n. Ett oväntat och häftigt häckningfynd av
en riktig doldis! En adult fågel hördes spe-
lande i juni och från början av juli sågs en
förälder med två halvstora ungar.

1 ad + 2 1K häckning Midsommarbacken,
Karinmossen, Sandvikens k:n 19.6-3.8 (*Jo-
han Södercrantz, Per-Owe Loock m.fl.).

Den svenska populationen uppskattades till

ca 300 par i slutet av 1990-talet (SOF. 2002.
Sveriges Fåglar. 3:e uppl. Stockholm.). Öv-
riga fynd under året gjordes under vinter-
halvåret vilket utgör en majoritet av arterns
uppträdande i landskapets.

1-2 ex Marskärs udde, Utvalnäs 2.1-24.2
(Tommy Eriksson, Sven H Jansson, m.fl.). 1
ex Vårvik, Sikvik 28.9 (Yngve Meijer). 2 ex
Vårvik, Sikvik 19.11-9.12 (Sven H Jansson,
Anders Johansson, Björn Jerner, m.fl.).
Johan Södercrantz

Skäggdopping Podiceps cristatus
Några stora flocknoteringar i inlandet gjor-
des under den milda senhösten 2005 med
som mest 155 ex Västerfjärden, Storsjön
12.11 och 44 ex Ottnaren 6.11 (Johan
Södercrantz).
Anders Johansson

Gråhakedopping Podiceps grisegena
Två par inledde häckning vid Gruvviken i
södra Västerfjärden men liksom de flesta

Smådopping. Foto: Martin Alexandersson.



 101
Fåglar i X-län nr 4-06

föregående år misslyckades de även under
2005. Ölbosjöarna i Hedesunda är sedan
många år en känd lokal för gråhakedopping.
En observation av en vuxen fågel i slutet av
juni i Norra Ölbosjön indikerar att arten tro-
ligen häckat där även 2005.
Johan Södercrantz

Svarthakedopping Podiceps auritus
Från inventeringen som genomfördes 2005
rapporterades minimum 27 häckande par
efter gästrikekusten. På vissa lokaler (som
SV-delen av Orarna) har svarthakarna mins-
kat, men på andra har fler kunnat räknas in
(t ex Finnharsfjärden). Detta geografiska
mönster med omflyttningar av små kolonier
av häckande par är känt sedan tidigare i re-
gionen. Arten häckar i grunda vikar och sund
där paren ofta är svåra att hitta, varför an-
talet häckningar vid kusten sannolikt är fler
(möjligen betydligt fler) än 30. Inlandslok-
alerna är färre. Troliga häcklokaler är Rud-
sjön med upp mot tio par, Sävasjön och
Laxodlingen, Hyttön med minst två par.
Ännu ovanligare är höstfynd på inlandsloka-
ler. Dock finns ett oktoberfynd från Storsjön
av 2 ex vid Gunnar udde 10.10 (Sören René
Johansson).

Svarthakedoppingen häckade tidigare
även i västra delarna av Gästrikland vilket
finns dokumenterat från riksinventeringa-
rna 1969 och 1972 (Axbrink, M. 1996. In-
ventering av svarthakedopping i Gästrikland
och Hälsingland 1996. Fåglar i X-län
27:118). Under riksinventeringen 1996
fann man inga par i Sandvikens eller Hofors
k:n. Efter millennieskiftet finns endast ett fynd
i Hofors k:n och fyra fynd i Sandvikens k:n.
Per Aspenberg

Storskarv Phalacrocorax carbo
Kolonin vid Hilsholmarna i Hedesunda-
fjärden var den första häckplatsen i Gästrik-
land där skarvarna genomförde lyckade

häckningar. År 2005 övergav emellertid
skarvarna redan i maj denna häckplats som
sålunda inte producerade några ungar detta
år. Detta gjorde däremot två skärgårds-
kolonier. Den ena vid Limön i Gävles södra
skärgård utgjorde en nyetablering med 161
bon som producerade minst 250 flygga
ungar. Vid den andra kolonin vid Gåshällan
i Gästriklands norra skärgård gjordes ett
misslyckat häckningsförsök av ett hundratal
par 2004. Sommaren 2005 hittades 165
bon, varav minst 107 med ägg. Minst 150
flygga ungar lämnade denna koloni.
Per Aspenberg

Rördrom Botaurus stellaris
Femton rördrommar innebär en fortsatt god
årssumma. En observation av en flygande
rördrom vid Gunnarudde 24.7 (Sören René
Johansson) tyder på att denna doldis säkert
häckar på flertalet av de lokaler där den hörts
spela. Många lokaler hyser årligen tutande
rödrommar men för varje års fågelrapport
inkommer tillfälliga observationer från ett
flertal lokaler.

Gävle k:n (5 ex 31.3-19.6): Mårdängsjön
(1), Hillesjön (1), Flösta, Hedesunda (1),
Dalkarlsbo (1), Valsjön (1); Ockelbo k:n (1
ex 18.6): Bysjön, Ockelbo (1); Sandvikens
k:n (9 ex 15.4-24.7): Norbyviken, Storsjön
(1), Körsjön (1), Boänge, Sandviken (1),
Gunnarudde, Sandviken (2), Sätrabadet,
Storsjön (1), Lomsjön, Lomsmuren (1),
Ottnaren (1), Näsbysjön (1).

En summering av lokaler mellan åren 2002-
2005 ger 20 rördromslokaler, här presente-
rade kommunvis med max antal spelande
rödrommar inom parentes.

Sandvikens k:n (10 lokaler) Norbyviken,
Storsjön (3), Gunnar udde, Storsjön (2),
Bysjön, Österfärnebo (2), Fängsjön (2),
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Sätrabadet, Storsjön (1), Sjövik, Årsunda (1),
Näsbysjön (1), Boänge, Sandviken (1), Kör-
sjön (1), Lomsjön (1). Gävle k:n (7 lokaler)
Mårdängsjön (2), Hedesunda kyrka (2),
Hillesjön (1), Trösken (1), Valsjön (1),
Somfarn, Dalkarlsbo (1), Flösta, Hedesunda
(1).Ockelbo k:n (2 lokaler) Östersjön,
Ockelbo (1), Bysjön, Ockelbo (1). Hofors
k:n (1 lokal) Ottnaren (1). Sammanställ-
ningen visar något förvånande att Hofors
k:n är sämst representerad med blott en
rapporterad lokal. Vissa lokaler är svårare
att bedöma, dit hör bl.a. Hedesunda,
Norbyviken och Mårdängsjön/Hillesjön där
antalet rördrommar vissa år möjligen kan
vara fler än vad som redovisas här.
Johan Södercrantz

Brun glada Milvus migrans
Under 2005 gjordes ett fynd av två fåglar,
troligen ett par, i Hedesundatrakten 25.5
(*Per-Owe Loock). Även 2004 sågs ett par
bruna glador vid denna tid på året vilket
ytterliggare spär på misstankarna om att ar-
ten möjligen kan häcka någonstans i södra
Gästrikland eller i norra Uppland. 14:e fyn-
det i landskapet.
Johan Södercrantz

Röd glada Milvus milvus
Fjärde och femte fyndet i Gästrikland sedan
1920-talet. De senaste två fynden i landska-
pet gjordes under 2002.

1 ex str SO Jäderfors 5.2 (*Anders Johans-
son, *Jan Moberg, Mikael Dahlbom). 1 ex
str S Bodås 10.9 (*Lennart Risberg, Kjell
Pålsson, Hans Rudhe).

Att röda gladan skulle noteras vid Bodås var
inte oväntat då bevakningen av rovfågels-
sträcket på lokalen under hösten genom-
förts under många år. Februarifyndet var
däremot högst oväntat! Vinterfynd är ovan-

liga i Svealand och man kan därför anta att
dessa fynd rör samma kringströvande fågel
som sågs vid Jäderfors: 1 ex str S Svärdsjö,
Dlr 19.1, 1 ex str SV Ullvi, Köping, Vstm 15.2
och samma individ dagen efter: 1 ex
Fellingsbro, Fellingsbro s:n 16.2.
Johan Södercrantz

Blå kärrhök Circus cyaneus
Vårens första fynd rapporterades den 5.4
och årets sista den 10.10. Två intressanta
fynd har gjorts under sen vår och sommar.
En hona uppehöll sig vid Gråtängarna 16-
25.5 och en hona sågs vid Ytsundet, Östveda,
Hedesunda 18-24.7 (Per-Owe Loock). De
båda fynden kan möjligen röra samma fågel?
Johan Södercrantz

Fjällvråk Buteo lagopus
Inga vinterfynd eller sommarfynd. Höstens
första fjällvråkar dök upp den 19.8 (2 ex)
vilket är tidigt.
Johan Södercrantz

Kungsörn Aquila chrysaetos
Tolv fynd av 14 individer under normal tid,
11 ex 15.1-7.4 och 3 ex 10.11-10.12. Alla
fynd utom ett rör enstaka individer. Det är
sällan som tre kungsörnar ses samtidigt som
vid Säljemar 24.3 (Per-Olof Erickson).
Johan Södercrantz

Fiskgjuse Pandion haliaetus
En extremt sen fiskgjuse sågs vid Långsnäs,
Hofors 5.11 (Lennart Risberg gnm Johan
Södercrantz). Det förra fenologirekordet var
4.10.
Johan Södercrantz

Jaktfalk Falco rusticolus
En ung jaktfalk kom insträckande över havet
från NO vid Vårvik den 1.12 (Björn Jerner).
Arten är knappt årlig i landskapet.
Johan Södercrantz
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Pilgrimsfalk Falco peregrinus
Sjutton fynd av 18 ex är en bra årssumma.
Fynden redovisade per kommun och period:
Hofors k:n (2 ex 3.9-18.9), Gävle k:n (4 ex
2.4-7.5 och 11 ex 22.8-8.10), Sandvikens
k:n (1 ex 8.9). Det tidiga höstfyndet från
Gävle k:n utgjordes av 1 ex vid Fasmur,
Hedesunda 22.8 (Per-Owe Loock).
Johan Södercrantz

Vattenrall Rallus aquaticus
Tio spelande vattenrallar rapporterades från
sju lokaler är en ganska normal rapport-
eringsfrekvens för arten i landskapet. Även i
år noterades vattenrall vid Hillesjön sent på
hösten, sista fyndet gjordes 5.11 (Johan
Södercrantz). Några vinterfynd finns från
lokalen tidigare år. På följande lokaler har
spelande vattenrallar rapporterats 2005
(antalet individer inom parentes): Mårdäng-
sjön (3), Hillesjön (1), Snötippen, Inre Fjär-

den (1), Dalkarlsbo (1), Villa Rettig (2),
Flokarna, Trösken, Grinduga (1), Björsjö,
Bomhus (1).
Johan Södercrantz

Småfläckig sumphöna Porzana porzana
Tre spelande hanar under perioden 1.6-5.7.
En mager årssumma men samma antal som
under de två föregående åren.

1 ex Mårdängsjön 1.6 (Per-Owe Loock). 1
ex spel/sång Midsommarbacken, Karinmos-
sen 19.6 (Johan Södercrantz). 1 ex spel/sång
Norbyviken, Storsjön 20.6-5.7 (Ulf Hult-
inger, Stefan Henriksson).
Johan Södercrantz

Kornknarr Crex crex
Sex spelande kornknarrar är magert. Det är
sällan som arten rapporteras från Ockelbo
kommun men skådaraktiviteten är också väl-
digt låg i denna del av landskapet.

1 ex Hille kyrka 14.6-16.6 (Roger Kaufmann
m.fl.). 1 ex Norrån, Österfärnebo 16.6 (Ulf
Hultinger). 1 ex Kräbäck, Österfärnebo 16.6
(Ulf Hultinger). 1 ex Fornlämningarna,
Mårdängsjön 18.6 (Johan Södercrantz). 1
ex Böle, Ockelbo 19.6 (Johan Södercrantz,
Martin Alexandersson). 1 ex Midsommar-
backen, Karinmossen 5.7 (Per-Owe Loock).
Johan Södercrantz

Rörhöna Gallinula chloropus
Vid Rudsjön sågs som mest fyra individer un-
der perioden 14.4-3.9 och häckning kon-
staterades då åtminstone en ungfågel sågs
21.7-1.10 (Johan Södercrantz, Håkan Sö-
derman m.fl.) Enstaka observationer av en-
samma fåglar under häckningstid gjordes vid
Västra Sikvik 15.5 (Mikael Svensson m.fl.),
Reningsverksdammarna, Villa Rettig 13-18.5
(Per Thelin, Tommy Eriksson, Mats West-
berg) och Skärgårdsviken, Harkskär 17.7

Fiskgjuse. Foto: Martin Alexandersson.
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(Mats Dahlén). Fynd utanför Gävle k:n har
på senare år varit mycket få och fyndet av
en adult vid Gunnar udde 10.10 (Sören René
Johansson) var därför glädjande även om
det var utom häckningstid i oktober. Arten
har tidigare häckat vid Gunnar udde så
denna observation kan vara värd att följa
upp kommande år. Årets sista obs gjordes
vid PerMånsviken, Bomhus 18.10 (Håkan
Söderman).
Johan Södercrantz

Kustsnäppa Calidris canutus
Nio fynd (1-10 ex 22.5-10.9) rapportera-
des under 2005 vilket är mycket magert. Det
är sällan vi märker av de arktiska vadarnas
nordsträck på våren men tillfälliga vårfynd
av kustsnäppa och andra arter görs vissa vå-
rar. Vid Orarna sågs rastande kustsnäppor
vid tre tillfällen i maj: 2 ex 22.5, 2 ex 25.5
samt 1 ex 29.5 (Peter Ståhl, Anders Johans-
son).
Johan Södercrantz

Sandlöpare Calidris alba
Normalt uppträdande med elva fynd om 1-
50 ex under perioden 9.7-8.9 vid Iggön,
Klubbstenarna, Eggegrund och Vårvik.
Största antalet var 50 ex vid Klubbstenarna
21.7.
Johan Södercrantz

Småsnäppa Calidris minuta
Fem fynd av nio exemplar har rapporterats
under perioden 6.7-3.10 vid Klubbstenarna,
Iggön, Trödjehällan och Eggegrund.
Johan Södercrantz

Mosnäppa Calidris temminckii
Under våren rapporterades rastande mo-
snäppor på två lokaler, Orarnas sydstrand
10.5-31.5 med som mest 21 exemplar (!)
21.5 (Per Aspenberg) och 6 ex vid Bysjön,
Bodås 28.5 (Johan Östberg). Under hösten

gjordes fem fynd mellan 6.7-15.8.
Johan Södercrantz

Spovsnäppa Calidris ferruginea
Fem fynd av nio ex under normal flyttnings-
tid (21.7-29.9). 1 ex vid en översvämmad
åker i Lingbo, Årsunda 18.8 ( Johan
Södercrantz) avviker då fynd i inlandet är
ovanliga.
Johan Södercrantz

Skärsnäppa Calidris maritima
Såväl lokaler, datum som antalet fynd är ty-
piska för årets uppträdande: 1 ex str SO
Eggegrund 4.10 (Johan Södercrantz). 1 ex
Skatbohällan, Iggön 29.10 (Sven H Jansson,
Johan Södercrantz, Anders Johansson).
Johan Södercrantz

Myrsnäppa Limicola falcinellus
Fyndbilden upprepar sig för tredje året rad
med blott ett vårfynd i landskapet, som sig
bör vid Orarna där 1 ex rastade 31.5 (Per
Aspenberg).
Johan Södercrantz

Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus
Två vårfynd och ett höstfynd får anses
mycket magert. Endast en observationsdag
vid Eggegrund är anmärkningsvärt. Att
dvärgbeckasinerna hörs spela över mossar,
kärrmarker och sjöstränder under flytt-
ningen i april/maj är ett välkänt fenomen.
Det är alltid en speciell känsla att få höra det
säregna spelet. Vid Dalkarlsbo hördes spe-
lande dvärgbeckasin så gott som varje kväll
26.4-7.5.

1 ex spel/sång Dalkarlsbo 26.4-7.5 (Arvid
Löf, Agneta Löf). 1 ex Axmar 1.5 (Hans Sand-
blom). 1 ex Färnebofjärdens Nationalpark
8.5 (Stig Holmstedt). 1 ex Eggegrund 16.10
(Krister Karlsson, Göran Dahlbäck).
Johan Södercrantz
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Enkelbeckasin Gallinago gallinago
En enkelbeckasin sågs vid Älgsjön, Gävle 9.1
(Tommy Eriksson). Midvinterfynd är mycket
ovanligt i Gästrikland. Någon enstaka dvärg-
beckasin och enkelbeckasin hittas årligen i
öppna diken i Uppland under vintern. T.o.m.
så långt norrut som i Medelpad finns vinter-
fynd både under 2004 och 2005 vilket visar
att årets vinterfynd inte är helt unikt ur ett
lite större perspektiv.
Johan Södercrantz

Rödspov Limosa limosa
Rödspoven uppträder sällsynt i landskapet
men detta var fjärde året i rad som arten
rapporterats. Det blev åter ett augustifynd
av rödspov i Bodåsdalgången där 1 ex sågs
vid Söräng 27.8 (Kjell Pålsson). Under hös-
ten uppträdde rödspov av den isländska ra-
sen islandica ovanligt talrikt i hela Sverige
och med tanke på tidpunkten för Bodås-fyn-
det är det möjligt, för att inte säga troligt, att
detta var en islandica!?
Johan Södercrantz

Storspov Numenius arquata
Ett av årets mest udda vinterfynd gjordes
vid Marskärs udde, Utvalnäs den 12.2 där
en storspov sågs på sydsträck (Martin
Alexandersson). Frågan om ursprunget på
denna individ kan ju diskuteras, har den kla-
rat vintern någonstans norröver eller har
den lurats flytta norrut av de varma vindarna
som rådde strax innan uppdykandet? Det
senare kanske verkar mest troligt men arten
övervintrar faktiskt årligen långt norrut längs
Norska kusten så även det kan vara ett möj-
ligt ursprung.
Johan Södercrantz

Rödbena Tringa totanus
Ett häckningsförsök i inlandet är ovanligt: 2
par i lämpl. häckbiotop Midsommarbacken,
Karinmossen 27.5-29.6 (Ingrid Åkerberg,

Johan Södercrantz, Weine Erlandsson).
Johan Södercrantz

Roskarl Arenaria interpres
På Eggegrund gjordes ett sent fynd för våra
breddgrader: 1 ex Eggegrund 4.10 (Johan
Södercrantz, Mats Westberg, Tommy Eriks-
son).
Johan Södercrantz

Bredstjärtad labb Stercorarius pomarinus
Hösten 2005 blev åter en relativt god labb-
höst. Hela sju fynd av nio individer är en bra
siffra men i ett historiskt perspektiv är det
ganska normalt antal för de år som arten
uppträtt.

Inlandsfyndet av bredstjärtad labb vid
Västerfjärden, Storsjön är förstås helt unikt
och mycket anmärkningsvärt på flera sätt.
Fyndet är både sent på säsongen och arten
har aldrig tidigare setts i inlandet i Gästrik-
land. Denna individ stannade dessutom hela
tre dagar i Storsjön.

Under invasionen hösten 1999 gjordes
flera fynd i bl.a. Siljan i Dalarna och med
tanke på det geografiska läget och Storsjöns
yta gör ändå att fyndet inte kom som en
total överraskning. Den 27.10 2001 sågs en
stor labb på långt håll ute på Västerfjärden
som inte kunde bestämmas men som kunde
ha varit en bredstjärtad labb.

1 1K str S Iggön 18.9 (*Esbjörn Nordlund,
Per Thelin). 1 1K Eggegrund 20.9 (*Marcus
Bergström). 1 ex str S Eggegrund 29.9 (Gun-
nar Niklasson, Patrik Rhönnstad). 1 1K str
SV Eggegrund 6.10 (*Johan Södercrantz,
Kalle Källebrink, Mats Westberg). 1 1K
Iggöskaten 23.10 (*Anders Johansson, Mar-
cus Bergström, Arvid Löf). 1 1K Väster-
fjärden, Storsjön 11.11-13.11 (*Johan
Södercrantz, Ulf Hultinger, Anders Johans-
son, Björn Jerner). 3 ex Östervik, Ytterhar-
näs 16.11 (Martin Alexandersson).
Johan Södercrantz
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Storlabb Stercorarius skua
Landskapets andra fynd av storlabb gjordes
liksom det första vid Eggegrund. En adult
fågel observerades både 5.10 och 8.10 och
bedöms vara samma individ. Vid båda tillfäl-
len trakasserades storlabben av kustlabbar
och bjöd på fina observationer öster om
Fyrön. I Uppland gjordes tre fynd under
2005 varav ett fynd utgörs av Eggegrunds-
fågeln som sågs flyga över landskapsgränsen
in i Lövstabukten den 5.10. Totalt finns det
17 fynd i Uppland (t.om. 2005) och i Häl-
singland två fynd vilket visar att arten är en
stor raritet längs Ostkusten.

1 ad Eggegrund 5.10-8.10 (*Johan Söder-
crantz, *Mats Westberg, Tommy Eriksson,
Eva Johansson, Kalle Källebrink).
Johan Södercrantz

Dvärgmås Larus minutus
Under våren rapporterades som mest fyra
rastande dvärgmåsar (blandade dräkter) vid
Orarnas sydsida 10.5-29.5 samt tre adulta
vid Gunnar udde, Sandviken 12.5. Höst-
sträcket var som vanligt igång redan i första
halvan av juli då de gamla fåglarna lämnat
häckplatserna. Har man tur kan man vissa
dagar i framför allt juli-augusti få uppleva
fint sträck av dvärgmåsar både vid kusten
och även vid Storsjön i inlandet. Den 11.8
var säkerligen en sådan dag då hela 29 ung-
fåglar i en flock rastade vid Orarnas sydsida
på kvällen. Årets sista obs gjordes 2.10.
Johan Södercrantz

Skrattmås Larus ridibundus
Årets första skrattmåsar rapporterades från
Inre fjärden den 24.3 och den sista observe-
rades vid Västerfjärden, Storsjön 12.11. Vid
den nyskapade våtmarken Midsommar-
backen, Karinmossen fanns en mindre ko-
loni av skrattmåsar i maj-juni som tyvärr av-
bröt sina häckningar av okänd anledning.
Den 17.7 var en fin sträckdag för skrattmås

då ca 4000 ex räknades på sträck förbi
Västerfjärden, Storsjön under tre timmar.
Det verkliga antalet sträckande skrattmåsar
denna dag torde ha varit mycket högt!
Johan Södercrantz

Silltrut Larus fuscus
Ett inlandsfynd i maj vid Östveda, Hede-
sunda 14.5 (Per-Owe Loock) är värt att lyfta
fram då arten faktiskt häckat vid enstaka till-
fällen vid bl.a. Hilsholmarna i Hedesunda-
fjärden. Det är inte ovanligt med observa-
tioner av enstaka silltrutar i oktober månad,
men i slutet av den månaden har de flesta
normalt lämnat oss. Vid Iggöskaten sågs en
ungfågel 29.10 (Johan Södercrantz, Anders
Johansson, Sven H Jansson). Under somma-
ren inventerades kustens trutkolonier av Per
Aspenberg och totalt noterades 169 par
häckande silltrutar. Utöver tidigare nämnda
inlandsfynd i maj gjordes blott ett inlands-
fynd i oktober vid Bodås: 1 ad str S 9.10
(Kjell Pålsson).
Johan Södercrantz

Tretåig mås Rissa tridactyla
Ett udda försommarfynd av en tretåig mås
som rastade i sällskap med fiskmåsar och
skrattmåsar vid Orarnas sydsida: 1 2K
Orarna 2.6 (Johan Södercrantz).
Johan Södercrantz

Skräntärna Hydroprogne caspia
Ett typiskt uppträdande med enstaka vår-
fynd, ströobservationer i Gävlebukten un-
der juni-juli samt mer regelbundna fynd av
som mest 6 ad och 4 1K i området kring
Orarna under juli. Årets första skräntärna
sträckte norrut förbi Eskön 15.4 och årets
sista observation gjordes vid Harkskär 22.7.
Johan Södercrantz

Fisktärna Sterna hirundo
Ett ex vid Inre Fjärden 9.4 (Mats Westberg,
Ulf Hultinger) innebär en putsning av feno-
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logirekordet för tredje året i rad. Fenologir-
ekordet före 2003 var 22.4 och justerades
till 15.4 (2003), 12.4 (2004) och nu 9.4!
Trenden att både fisk- och silvertärna anlän-
der allt tidigare har varit tydlig på senare år.
Hur länge håller årets rekord?
Johan Södercrantz

Silvertärna Sterna paradisaea
Helgen 29-30.10 noterades tre unga silver-
tärnor vid Iggön (Johan Södercrantz, An-
ders Johansson) vilket är mycket sent men
inte rekordsent. Någon enstaka gång har sil-
vertärna noterats de första dagarna i novem-
ber.
Johan Södercrantz

Småtärna Sternula albifrons
Sjätte fyndet för Gästrikland av småtärna
gjordes liksom under 2004 vid Inre Fjärden.
En adult småtärna sågs på nära håll från en
båt då den satt på ett sjömärke i farleden i
Inre Fjärden 19.8 (*Per-Olof Erickson). Det
verkar troligast att det är finska småtärnor

som når oss under flyttningen då ca 50 par
uppges häcka i Uleåborg-trakten. Enstaka par
småtärnor häckar även i Norrbottens skär-
gård.
Johan Södercrantz

Svarttärna Chlidonias niger
En rekordsen ung svarttärna höll till kring
Eggegrund mellan den 5-8.10 (*Johan
Södercrantz, Mats Westberg m.fl.). Det kan
inte uteslutas att det faktisk kan ha varit mer
än en individ då en ung svarttärna sågs
insträckande från NO både 5.10 och 6.10
och därefter sågs den inte igen förrän den
8.10. Denna sent uppdykande svarttärna
har med sannolikhet sitt ursprung långt bort
i öster? Fyndet var faktiskt det senaste rap-
porterade i hela Sverige under 2005!
Johan Södercrantz

Sillgrissla Uria aalge
Fyndbilden 2005 bryter mönstret för de se-
naste åren då åtta av årets nio fynd (tio in-
divider) rapporterades under våren/sommaren.

Turkduva. Foto: Hans Lindh.
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Hela fem fynd på Iggön är både oväntat och
anmärkningsvärt då man hos oss sällan ser
arten nära land.

1 ex str SO Eggegrund 21.5 (Mikael Svens-
son, Anders Johansson, Johan Östberg). 1
ad Iggön södra stranden 14.6 (Olle
Thyrestam). 1 ex Eggegrund 15.6 (Jan
Wärnbäck). 1 ex str S Iggö fyr 18.6 (Johan
Södercrantz). 1 ex Iggö fyr 22.6 (Yngve
Meijer ). 1 ex Eggegrund 24.6 (Per
Aspenberg). 2 ex str S Iggöskaten 7.7 (Ulf
Hultinger). 1 ex str S Iggöskaten 21.7 (Kjell
Pålsson). 1 ex Vårvik, Sikvik 17.10 (Björn
Jerner).
Johan Södercrantz

Turkduva Streptopelia decaocto
Den goda turkduvestammen i Sandviken
föjdes av Sören René Johansson under året.
Flera häckningar konstaterades och giss-
ningsvis finns det upp emot 15 par i Sandvi-
kens tätort. Övriga fynd inom Sandvikens
k:n: Gustavsäng, Storvik (6 ex 19.9), Äng-
sjön, Jäderfors (1 ex 18.6). Det har under
2005 inkommit fler rapporter än vanligt från
Gävletrakten. Maxantal per delområde:
Strömsbro (2), Stigslund (4), Forsby (1),
Södertull (1), Sätra (1) samt Alborga, Valbo
(7). Årets rapportering ger en indikation om
ca 25-30 par.
Johan Södercrantz

Berguv Bubo bubo
En ropande uv gjorde sig känd i Gävle un-
der vårvintern. Övriga fynd rör en ropande
individ i Hedesundatrakten 1.4 samt ett par
inom Gävle k:n som troligen häckade.
Johan Södercrantz

Hökuggla Surnia ulula
I januari sågs en hökuggla vid Snåltjärnen,
Måcksjön. Fynd i landskapets NV-del har
gjorts regelbundet även under år då

flyttningstendeser uteblivit i andra delar av
landskapet. Den hökuggla som fångades på
Eggegrund redan den 22 augusti förebådade
invasionen vintern 05/06 som blev den största
på många år.

1 ex Snåltjärnen, Åmot 31.1 (Per-Owe
Loock). 1 ex ringm Eggegrund 22.8
(Eggegrunds fstn). 1 ex Lindåsen 16.9 (Per
Aspenberg). 1 ex Ryssjön, Råhällan 3.10
(Esbjörn Nordlund, Hans Wallén, Per The-
lin m.fl.). 1 ex Viksjö 30.10-13.11 (Håkan
Söderman, Marcus Bergström m.fl.). 1 ex
Bergby, Hamrånge 17.11 (Bosse Forsling). 1
ex Hadeåsen - Kolartorp 11-17.12 (Ulrik
Lötberg, Mikael Malmaeus m.fl.).
Johan Södercrantz

Lappuggla Strix nebulosa
En lappuggla uppehöll sig vid Sunnanäng
norr om Sandviken 31.12 2004-7.1 2005
(Sören René Johansson). Enligt boende i
närheten sågs lappugglan redan den 28:e
december.
Johan Södercrantz

Hornuggla Asio otus
Totalt ca 25 kullar har rapporterats: Sandvi-
kens k:n (9), Hofors k:n (3-4), Ockelbo k:n
(6), Gävle k:n (6).
Johan Södercrantz

Jorduggla Asio flammeus
Av de fyra vårfynden som rapporterats 2.5-
27.5 är fyndet i slutet av maj särskilt intres-
sant: 1 ex Norra färjsundet, Hedesunda 27.5
(Agneta Löf). Ett ovanligt kraftigt inflöde av
jordugglor noterades längs kusten i oktober
månad då 20 ex rapporterades. På Egge-
grund räknades t.ex. hela 12 ex insträckande
från havet på fyra dagar 4-8.10 (Johan
Södercrantz, Kalle Källebrink m.fl.). Slutli-
gen ett vinterfynd vilket är mycket ovanligt i
Gästrikland: 1 ex Hagsta, Hamrånge 11.12-
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16.12 (Marcus Bergström, Martin
Alexandersson).
Johan Södercrantz

Nattskärra Caprimulgus europaeus
16 ex på 8 lokaler varav en lokal med en

konstaterad häckning. Maxantal per lokal:
Björke grustag (4), Midsommarbacken,
Karinmossen (3), Böle, Hillesjön (2), Trekan-
ten, Gammelstilla (1), Julsjön, Björke (1),
Grustag S Årsunda (1), Marstrandstärnan,
Öjaren (1). Vid Fasmur norr om Hedesunda
sågs tre ungfåglar flygande i dagsljus i kan-
ten av en myr 28.6 (Per-Owe Loock), ett
märkligt fynd på många sätt.
Johan Södercrantz

Tornseglare Apus apus
De första tornseglarna anlände tidigt under
2005. Årets första fynd gjordes på Egge-
grund 6.5 (Mats Westberg, Martin
Alexandersson) vilket är tidigt (missade tidi-
gare fenologirekord med en dag). Flera torn-
seglare rapporterades runt om i landskapet
redan efterföljande två dagar.
Johan Södercrantz

Kungsfiskare Alcedo atthis
En säker häckning konstaterades återigen i
Testeboån vid Industrihuset Vävaren i
Strömsbro. Två troliga häckningar har rap-
porterats, vid Tolvfors/Valls Hage och Forsby.
Lokalerna är desamma som föregående år.

1 ex Valls Hage 4.4-16.4 och 7.7-24.7
(Andreas Widing, Tommy Eriksson). Max 4
ex Strömsbro 27.4-8.8 (Många rapportö-
rer). 1 ex Forsby 28.7-19.8 (Hans Lindh,
Simon Moberg).

Utanför häckningstid söker kungsfiskare upp
födorika platser längs kusten. Det är tydligt
att dessa kungsfiskare ofta är mycket statio-
nära inom ett område under långa perio-
der. Flera av dessa lokaler har hyst kungsfis-
kare flera år i rad.

Höstfynd:
1 ex Hillesjön 10.8 (Mats Dahlén). 1 ex Tolv-
fors 19.8 (Johan Södercrantz). 2 ex Silver-

Tornseglare. Foto: Martin Alexandersson.
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bäckarna, Trödjefjärden 19.8-14.10 (Johan
Södercrantz m.fl.). 1 ex Villa Rettig 23.8-
5.11 (Rebecka Bondestam, Mikael Bonde-
stam m.fl.). 1 ex Vårvik, Sikvik 15.9 (Johan
Östberg). 1 ex Hilleviksbadet 22.9-5.11
(Bernt Moberg m.fl.). 1 ex Åbyggeby 30.9-
15.10 (Bernt Moberg). 1 ex Vårvik, Sikvik
2.10 (Esbjörn Nordlund).

Ett mycket sent höstfynd gjordes vid Värön
den 25.12 där en kungsfiskare sågs fiska i en
smal öppen vak i strandkanten mellan isen
och land. Troligen en av de kungsfiskare som
tidigare under hösten setts i området
Trödjefjärden/Hilleviksfjärden.

1 ex Vårvik, Sikvik 19.11 (Sven H Jansson).
1 ex Strömsbro 25.11 (Mats Dahlén). 1 ex
Värön, Trödjefjärden 25.12 ( Johan
Södercrantz).
Johan Södercrantz

Härfågel Upupa epops
Härfågeln är inte årlig i landskapet varför
det var glädjande med två fynd. Arten kan
praktiskt taget dyka upp var som helst och
årets härfåglar är bra exempel på detta. Den
ena fågeln sågs kortvarigt i vägkanten fram-
för bilen vid Brukshundsklubben i Ersbo
medan den andra sågs längs E4:an norr om
Gävle!

1 ex Ersbo, Gävle 27.4 (*Agneta Löf). 1 ex
Skarvsjön 26.9 (*Bo Norell).
Johan Södercrantz

Gråspett Picus canus
Sammanlagt 75 fynd under året rapporte-
rade från 34 skilda lokaler jämnt spridda
över hela landskapet, varav 22 vårlokaler
som troligen motsvarar permanenta revir.
På flera av dessa platser fanns starka indicier
på häckning. Gråspetten låter sig tacksamt
dokumenteras via ropaktivitet under fram-

för allt våren och vid fågelmatningar vinter-
tid vilket naturligtvis bidrar till att många iakt-
tagelser kommit in. Arten anses dock vara
svår att hitta vid häckplatsen, vilket också
fyndbilden från sommarhalvåret tydligt vi-
sar. Det finns bara ett rapporterat fynd från
perioden 16.5-24.9 och detta gjordes vid
Gråtängarna, Karinmossen 7.7. Antalet ob-
servationer i Svalan är bara något lägre än
för gröngöling (som hade 97 fynd 2005).
Per Aspenberg

Trädlärka Lullula arborea
Årets första trädlärka dök upp på den väl-
kända häckplatsen vid Börke grustag redan
den 21.3 (Tommy Eriksson). Fram t.o.m.
26.7 sågs max 3 ex och som mest två sjung-
ande hanar hördes. Även vid Rörbergs grus
tag noterades som mest två sjungande hanar
30.3-7.7 och två ex som möjligen kan ha
varit ungfåglar sågs 7.7 (Björn Jerner). An-
dra fynd i lämplig miljö: 2 ex Grustag S
Årsunda 17.4 (Björn Jerner). 1 sj. Grustag S
Årsunda 5.6 (Johan Södercrantz). 1 ex sj.
Fasmur, Hedesunda 28.6 (Per-Owe Loock).
I Övrigt tre fynd under flyttningstid: 1 ex str
N Ängsön-Tiån, Färnebofjärden 11.4 (Helge
Röttorp). 1 ex Söräng, Bodåsdalgången 14.8
(Kjell Pålsson). 1 ex Eggegrund 26.9 (Mi-
kael Rhönnstad m.fl.).
Johan Södercrantz

Berglärka Eremophila alpestris
Efter många år utan fynd har nu oktober-
fynd av berglärka rapporterats två år i rad.
Denna gång 2 ex vid Tippen i Gävle 7.10
(Hans Wallén). Tippen har tidigare var en
klassisk lokal för arten.
Anders Johansson

Rostgumpsvala Cecropis daurica
Första fyndet i Gästrikland av en inte helt
oväntad art. Fågeln höll till på sydsidan av
ön Orarna 8.5 (*Anders Johansson, Mats
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Westberg, Per Aspenberg m.fl.). Det rådde
kraftig dimma vid obstillfället och rostgump-
svalan rastade i en stor blandflock med sva-
lor. Under perioden 6-9.5 2005 sågs rost-
gumpsvalor dessutom i ytterligare fyra land-
skap, vilket visar ett tydligt inflöde av arten.
Anders Johansson

Rödstrupig piplärka Anthus cervinus
Ett vårfynd (26.5 Eggegrund) och sju höst-
fynd av 16 ex (27.8-21.9), fördelat på fyra
lokaler, är ungefär i paritet med föregående
år men ur ett längre perspektiv är trenden
tyvärr nedåtgående för arten. Merparten
av höstfynden görs normalt under en kon-
centrerad period i början av september. 6
ex på sträck vid Bodås den 10.9 är ingen
unik siffra och bekräftar att arten passerar
med ett visst antal över landskapet under
flyttningen även om antalet rapporter är få.
Johan Södercrantz

Skärpiplärka Anthus petrosus
Normalt uppträdande med typisk fyndbild,

2 vårfynd och 13 höstfynd från två lokaler.
Vid Iggön gjordes fynd av enstaka exemplar
i april (10.4, 30.4) och i oktober (5.10,
30.10) och på Eggegrund noterades tio obs-
dagar under perioden 27.9-12.10 med 1-3
ex.
Johan Södercrantz

Forsärla Motacilla cinerea
För varje år hittas nu nya forsärlepar i land-
skapet. Hela tio par bedömdes som häck-
ande under 2005 (även par som uppträder
på en lokal regelbundet under häckningstid
har bedömts som häckande). Forsärlan le-
ver mycket tillbakadraget och därför är det
sannolikt så att flera par förblivit oupptäckta,
även på lokaler som besökts av skådare. Här
redovisas fynden per kommun.

I Gävle k:n bedömdes fyra par häcka: 1 par
+ 1 1K Tolvfors 25.3-19.8 (Johan Söder-
crantz m.fl.), 1 par + 1 1K Mackmyra bruk,
Valbo 17.4-8.10 (Björn Jerner m.fl.), 1 par
Strömsbro 30.4-6.8 (Bernt Moberg, Mats
Westberg m.fl.), 1 par besöker bo Forsby 9.7-
16.7 (Tommy Eriksson, Simon Moberg).
Övriga fynd: 1 ex Oppala, Mårdängsjön 24.3
(gnm Esbjörn Nordlund), 1 ex Hille kyrka,
Hille 25.3 (Björn Jerner), 1 hane Sätra, Gävle
26.3 (Tommy Eriksson), 1 hona Stenbäcken,
Hagaström 21.4 (Peter Ståhl), 1 par Konsert-
huset, Gävle 27.4 (Stefan Persson), 1 ex Fors-
backa bruk 5.7 (Simon Moberg), 5 ex Stads-
trädgården, Gävle 13.8 (Hans Wallén), 1 ex
Majvägen, Gävle 26.8 (Peter Ståhl ).
Fyndet av ett par vid Konserthuset i april
och 5 ex vid Stadsträdgården i augusti kan
möjligen indikera en förbisedd häckning i
det området.

I Sandvikens k:n konstaterades tre häck-
ningar: 2 par hittades i Järbo 26.6 av Björn
Jerner (uppströms kraftstationen vid Finnäs
samt kraftstationen nedströms Kalltjärns-
vägen) och ett par med en ungfågel vid

Skärpiplärka. Foto: Martin Alexandersson.
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Kungsfors 22.7 (Björn Jerner ).
Sex vårfynd gjordes: 1 ex Bångs, Storsjön
24.3 (Johan Södercrantz). 1 ex Mattön,
Gysinge 25.3 (Johan Södercrantz, Martin
Alexandersson). 1 hane Kvarnströmmen,
Sandviken 3.4 (Peter Ståhl). 1 ex Gysinge-
forsarna, Gysinge 4.4 (Johan Södercrantz).
1 hona Gysingeforsarna, Gysinge 12.4 (Kalle
Källebrink). 1 hane sj. Jäderfors Holme,
Jäderfors 22-24.4 (Johan Södercrantz). 1
honf Gavelhyttan, Hammarby 3.5 (Stefan
Henriksson).

I Ockelbo k:n hittades två säkra häckningar
av Björn Jerner 22.7: 1 hane + 1 1K sågs vid
Hyttan i Jädraås och en hane med föda i
näbben vid Ivantjärnshedens kraftverk,
Jädraås. En forsärla i Laån, Ockelbo 28.7 är
en god indikation på ytterliggare en möjlig
häckning (Hans Lindh).

I Hofors k:n häckade ett par vid Viby-
hyttan där minst en ungfågel blev flygg (Kjell
Pålsson). Vid en riktad inventering av Len-
nart Risberg i april så hittades forsärlor på
ytterliggare fyra lämpliga häckningslokaler:
Robertsholm (1 par), Råbacka (1 par), Bergs
kvarn (1 par) samt Fagersta där en ensam
fågel sågs.

Övriga fynd: 1 ex Ovako, Hofors 31.3 (Kjell
Pålsson), 1 ex str N Ovako, Hofors 21.4 (Kjell
Pålsson), 1 ex str S Söräng, Bodåsdalgången
18.9 (Kjell Pålsson).
Johan Södercrantz

Sädesärla Motacilla alba
Två udda fynd har inkommit. En till synes
frisk sädesärla upptäcktes av Roger Larsson
utanför Konsum seglet vid Brynäs, Gävle
12.1. Det är inte långt till Duvbackens
reningsverket vid Villa Rettig och i Södra
Sverige övervintrar sädesärlor regelbundet
vid reningsverk vilket gör att man kan kan-
ske misstänka ett ursprung därifrån!? En ska-
dad sädesärla som inte kunde flyga sågs vid

Sundet, Hedesundafjärden den 15.11 (Ar-
vid Löf). Vinterfynd av sädesärla är mycket
ovanliga i Gästrikland men senast 2002 lycka-
des en faktiskt övervintra i en ladugård i
Kungsgården.
Johan Södercrantz

Sidensvans Bombycilla garrulus
I början av 2005 fanns tusentals sidensvansar
i rörelse men antalet minskade snabbt från
februari månad och framåt. De största flocka-
rna i början av 2005 var: 2500 ex rast
Södertull, Gävle 26.1-27.1 (Mikael Dahl-
bom, Per Aspenberg, Martin Alexandersson).
2890 ex Brynäs, Gävle 28.1 (Mats West-
berg). Förbiflyttande sidensvansar ses inte
sällan under maj månad, här redovisas ett
sent vårfynd från Eggegrund den 21.5: 1 ex
Eggegrund 21.5 (Anders Johansson m.fl.).
Ett unikt högsommarfynd: 2 ex str NV
Kungsbäck, Gävle 24.7 (Johan Södercrantz,
Per Aspenberg). Julifynd har inte rapporte-
rats tidigare i landskapet. Man kan speku-
lera huruvida detta fynd rör icke häckande
fåglar eller var dessa sidensvansar tillbringat
sommaren. Det vore inte omöjligt med
häckningar av arten i Gästrikland.

Hösten 2005 fick vi återigen ett omfat-
tande invasion av sidensvansar vilket bl.a. re-
dovisas av dessa stora antal: 2300 ex Sand-
viken 28.10-4.11 (Sören René Johansson).
2000 ex Lilla Sätraskolan, Gävle 24.11 (Ste-
fan Flodin).

Slutligen bör nämnas ett udda fynd som
gjordes vid Lantmäteriverkets där en albino
sidensvans sågs den 18.1 (Mats Westberg).
Johan Södercrantz

Rödhake Erithacus rubecula
Tre vinterfynd har rapporterats kring Gävle:
1 ex Bomhus 27.12-28.12 (Håkan Söder-
man). 1 ex Tolvfors 24.1 (Kenth Elofsson).
1 Granskogen, Norrlandet 15.1 (Olle
Thyrestam).
Johan Södercrantz
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Näktergal Luscinia luscinia
Näktergalen förekommer lokalt med stora
tätheter i landskapet. Kring Gävle finns flera
sådana områden (bl.a. runt Inre Fjärden och
Mårdängsjön) där antalet sjungande indivi-
der är mycket svårt att räkna. Ett försök till
uppskattning per kommun ger ca 130 ex:
Sandviken (33), Hofors (6), Ockelbo (4),
Gävle (90). En häckning med 2 juv konsta-
terades vid Boänge, Sandviken (Sören René
Johansson).
Johan Södercrantz

Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros
Två häckningar konstaterades under 2005.
Det numera välkända paret vid Trödje
häckade för tredje året i rad och sågs på lo-
kalen 10.4-16.10. I Sandviken påbörjades
en häckning i ett asfaltupplag på Bredmossens
industriområde 10.4-25.6 men avbröts p.g.a.
för stor aktivitet i området. Tre veckor se-
nare dök paret upp 800 meter längre bort
vid SITA:s containerupplag. Där genomför-
des en häckning och paret matade tre ungar
i bohålet den 26.7 och sågs fram t.o.m. 4.8.
Övriga obsar inom samma område: 1 ex 7.9-
10.9, 2 ex 1.10. Tre ströfynd finns i övrigt: 1
hane Valbo 26.4 (Tor Wik), 1 honf Snö-
tippen, Inre Fjärden 9.9 (Olle Thyrestam)
samt 1 honf Ovako, Hofors 21.9 (Kjell
Pålsson).
Johan Södercrantz

Ringtrast Turdus torquatus
Tre vårfynd av fyra individer är en normal
vårsumma men höstfynd är däremot mer
ovanliga och görs med flera års mellanrum.
Eggegrund är dock i klar majoritet för höst
fynd av arten. En rekordsen ringtrast uppe-
hölls sig vid Bönans lotsplats 4-6.11 vilket
utgör det första novemberfyndet!

2 ex Dalkarlsbo 2.5 (Arvid Löf, Arne Löf). 1
ad hane Avan, Inre Fjärden 6.5 (Gunnar

Hallberg). 1 ex Eggegrund 7.5 (Mats West-
berg). 1 1K hane ringm Eggegrund 9.10
(Patrik Wildjang, Janne Sjöberg). 1 1K hane
Lotsstationen, Bönan 4.11-6.11 (Johan
Södercrantz m.fl.).
Johan Södercrantz

Rödvingetrast Turdus iliacus
Enstaka vinterfynd görs nästan årligen: 1 ex
Tippen, Inre Fjärden 11.1 (Per-Owe Loock).
Johan Södercrantz

Dubbeltrast Turdus viscivorus
Under året noterades två riktiga vinterfynd
(februari, december) vilket är sällsynt i Gäst-
rikland. Att vinterfynden gjordes vid kusten
är inte oväntat eftersom det ofta finns rikligt
med bär i havstornsnåren. I slutet av okto-
ber och i början av november var det mycket
björktrastar i rörelse och bland dessa fanns
även enstaka dubbeltrastar.

Vinterfynd:
1 ex Utvalnäs 11.2 (Sven H Jansson). 1 ex
Valsjön 8.11 (Björn Jerner). 1 ex Sjöhagen,
Årsunda 11.11 (Johan Södercrantz). 1 ex
Vårvik, Sikvik 23.12 (Johan Södercrantz).
Johan Södercrantz

Gräshoppsångare Locustella naevia
Ca 76 ex är det högsta antalet som rappor-
terats under de senaste fyra åren. Lokalt av-
speglas förekomsten väl av rapporteringen
men t.ex. visar 7 ex kring Bastfallet att arten
är förbisedd inom vissa områden. Antalet in-
divider per kommun: Sandvikens k:n (38),
Gävle k:n (23), Hofors k:n (10), Ockelbo
k:n (5).
Johan Södercrantz

Flodsångare Locustella fluviatilis
Under 2005 noterades ingen flodsångare i
Gästrikland vilket i sig är anmärkningsvärt!
Johan Södercrantz
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Vassångare Locustella luscinioides
Gästriklands första fynd gjordes vid Hille-
sjön 7.6-9.6 (*Jan Moberg, Anders Johans-
son m.fl.) då en sjungande vassångare hör-
des i norra delen av sjön. Första natten 7-
8.6 sjöng den ganska ihållande men efter-
följande natt sjöng den bara sporadiskt.
Detta var en av de mest väntade nya arterna
eftersom den uppträder årligen i Uppland
med ett flertal fynd. Dessutom har det gjorts
några fynd norr om Gästrikland (senaste fyn-
den i Hälsingland 2001 samt Medelpad
2001 och 2004).
Johan Södercrantz

Busksångare Acrocephalus dumetorum
En sjungande busksångare noterades under
2005. Den 31.7 överraskades ringmärkarna
på Tippen av en busksångare i nätet, frågan
man ställer sig är om fyndet kan indikera en
oupptäckt häckning i närheten? Utöver in-
riktad fångst av arten ringmärks bara enstaka
busksångare årligen i Sverige.

1 2K+ hane spel/sång Järvsta 14.6-17.6
(*Kjell Wallin m.fl.). 1 2K+ ringm Avan, Inre
Fjärden 31.7 (Kjell Wallin, Göran Dahlbäck,
Hans Wallén m.fl.).
Johan Södercrantz

Kärrsångare Acrocephalus palustris
Ca 20 ex rapporterades under 2005 förde-
lade per kommun: Gävle k:n (12), Sandvi-
kens k:n (7), Hofors k:n (1).
Johan Södercrantz

Trastsångare Acrocephalus arundinaceus
Under året hittades tre sjungande hanar i
landskapet. Fyndet vid Midsommarbacken
var oväntat eftersom vassområdet på loka-
len är begränsat. Trots en konstaterad första-
gångshäckning 2002 samt regelbundet revir-
hävdande hanar under flera år vid Hillesjön
verkar trastsångaren inte riktigt etablera sig

i Gästrikland. Antalet sjungande hanar fort-
sätter att ligga på en låg nivå. Dock finns en
mycket intressant iakttagelse av 2 ex vid
Gunnarudden, Sandviken i slutet av juli som
tyder på att häckning kan ha genomförts där.

1 ex spel/sång Hillesjön 18.5-28.5 (Sven H
Jansson m.fl.). 1 ex spel/sång Midsommar-
backen, Karinmossen 27.5-19.6 (Ingrid
Åkerberg, Weine Erlandsson m.fl.). 1 ex spel/
sång Gunnarudden, Sandviken 15.6 (Sören
René Johansson). 2 ex upprörd, varnande
Gunnarudden, Sandviken 21-24.7 (Sören
René Johansson).
Johan Södercrantz

Höksångare Sylvia nisoria
1 ex ringmärktes på Eggegrund 22.8 (Egge-
grunds fstn). Ett på många sätt typiskt fynd
för vår region. Ungfåglar som fångas vid
ringmärkning i augusti-september domine-
rar fyndbilden även för övriga Norrland.
Johan Södercrantz

Svarthätta Sylvia atricapilla
Enstaka svarthättor ses nästan årligen vin-
tertid i Gästrikland kring fågelbord. Under
2005 rapporterades sju svarthättor (fyra
hanar, en hona och två ej könsbestämda)
vilket delvis kan förklaras av att fler fågelin-
tresserade rapporterar sina fågelbords-
observationer i Svalan. Den milda hösten
2005 lockade troligen fler svarthättor än
vanligt att försöka övervintra vilket de sex
fynden under andra halvåret visar. Mars-
fyndet visar också att vissa svarthättor fak-
tiskt lyckas övervintra hos oss.

Vinterfynd:
1 ad hane Hamrånge 11.1-9.3 (Jan Lund-
stedt, Tommy Sjöberg). 1 hane Söder, Gävle
7.3-24.3 (Sven H Jansson, Martin Alex-
andersson). 1 ex Södertull, Gävle 27.11 (Ulla
Nyberg). 1 ex Hagaström 27.11 (Mikael
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Svensson). 1 hane Bergby, Hamrånge 18.12
(Tommy Sjöberg). 1 hona + 1 hane Villa-
staden, Gävle 22.12 (Folke Stenström).
Johan Södercrantz

Lundsångare Phylloscopus trochiloides
Typiskt uppträdande för lundsångare med
vårfynd i månadsskiftet maj/juni på Egge-
grund. Hela tre fynd gjordes under denna
period 2005!

1 ex spel/sång Eggegrund 22.5 (Patrik
Wildjang, Per Johansson). 1 ex spel/sång
Eggegrund 26.5 (Per Johansson, Patrik
Wildjang). 1 ex ringm Eggegrund 29.5 (gnm
Johan Södercrantz).
Johan Södercrantz

Taigasångare Phylloscopus inornatus
Åter ett gott år med nio individer på Egge-
grund samt ett fastlandsfynd på Iggön där
en individ hördes 8.10 (*Anders Johansson,
Martin Alexandersson, Mikael Svensson)!
Det kan tyckas märkligt att arten inte påträf-
fats fler gånger på fastlandet då den är en så
pass regelbunden gäst på Eggegrund och ofta
avslöjar sig med sitt karaktäristiska lockläte. I
Uppland görs ofta flera fynd på fastlandet
årligen.

Eggegrundsfynden:
1 ex ringm 12.9, 1 ex 15.9 (Håkan Lind-
blom). 1 1K ringm 19.9, 1 1K ringm 22.9
(Per Aspenberg, Marcus Bergström, Arvid
Löf). 1 ex hörd 26.9, 2 ex 30.9-1.10 (Patrik
Rhönnstad, Mikael Rhönnstad, Gunnar Nik-
lasson m.fl.). 1 ex 6.10 (*Kalle Källebrink
m.fl.). 1 ex hörd 7.10 (*Johan Södercrantz,
Kalle Källebrink).
Johan Södercrantz

Gransångare Phylloscopus collybita
Årets första gransångare rapporterades den
16.4 och årets sista 8.10. Väldigt få rappor-

ter finns i Svalan från häckningstiden. Hur
ovanlig är arten egentligen som häckfågel i
landskapet?
Johan Södercrantz

Mindre flugsnappare Ficedula parva
Under vårflyttningen ringmärktes 5 ex på
Eggegrund 22.5-24.5 (Patrik Wildjang, Per
Johansson). Två sjungande hanar hördes till-
fälligt i maj vid Storhagen, Bomhus 23.5
(Kjell Wallin m.fl.) och Snötippen, Gävle
28.5 (Håkan Söderman). Från hösten före-
ligger blott ett fynd från Eggegrund 12.10-
13.10 (Janne Sjöberg, Patrik Wildjang) som
tangerade fenologirekordet.
Johan Södercrantz

Halsbandsflugsnappare Ficedula albicollis
Första fyndet för landskapet. En hona fånga-

Gransångare på jakt efter en insekt. Foto:
Martin Alexandersson.
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des på Eggegrund 24.5 (Patrik Wildjang).
Honan som redan bar på en svensk alumi-
niumring var ringmärkt som bounge vid
Tuvviken på Gotland 20 juni 2003! Fynd
norr om häckningsområdet görs årligen i bl.a.
Sörmland men fynd längre norrut i Sverige
är mycket få.

I Finland är arten en förstaklassig raritet
men dagarna innan Eggegrundsfyndet rap-
porterades flera individer. Extra anmärk-
ningsvärt var att en annan individ halsbands-
flugsnappare kontrollerades på Lågskär,
Åland 20.5. Även den bar på en svensk ring!
(källa: http://www.tarsiger.com)
Johan Södercrantz

Skäggmes Panurus biarmicus
Normalt uppträdande med vinter och höst-
fynd. Minst 9 ex (5 hane + 4 hona) Tippen,
Inre Fjärden 1.1-28.3 (Tommy Eriksson
m.fl.), 2 ex Hillesjön 10.8 (Mats Dahlén), 3
ex Hillesjön 8.10 (Johan Södercrantz), 5 ex
Tippen, Inre Fjärden 30.10-20.11 (Tommy
Eriksson m.fl.), max 12 ex Villa Rettig 30.10-
21.12 (Kenth Elofsson m.fl.).
Johan Södercrantz

Nötkråka Nucifraga caryocatactes
Av de 130 fynden härrör nästan samtliga
(ca 115) från gävleområdet där nötkråkor
med skiftande raskaraktärer (smal- och
tjocknäbbade) provianterar på cembratall-
frön. Nötkråkorna i cembratallar började
som vanligt ses i juli och lämnade staden i
riktning NV, V, SV, S, SO. Ingen enda obser-
vation finns före månaden maj! Förekom-
sten under eftersommaren i Gävle har lö-
pande dokumenterats i Svalan av främst
Björn Jerner och Olle Berglund. Veckorna
29 och 30 (18-31 juli) noterade Olle Berg-
lund 35 resp 33 fåglar flygande över Söder-
tull till/från Hemsta. Ännu 26 september sågs
7 i denna flygtrafik.

Senare på hösten, när cembratallkottarna

förbrukats, gör nötkråkorna i stället besök i
tätorterna för att utnyttja fågelmatningar
med inriktning på nötpåsar och talg. Ett ex
sågs sålunda regelbundet på detta sätt av Ulf
Hultinger vid Hedgrind, Sandviken från 17
oktober - 7 november. Innan dess hade Sö-
ren René Johansson sett upp till 4 ex i Sand-
viken. Förutom alla iakttagelser i gävle-
området och knappt tiotalet i Sandviken
noterades en handfull ströfynd från andra
delar av landskapet.
Per Aspenberg

Råka Corvus frugilegus
Ett vinterfynd och ett sommarfynd avviker
ifrån de övriga tre fynden som gjordes un-
der normal flyttningstid.

1 ex Gysinge 28.1 (Per-Owe Loock). 2 ex
Björke 25.3-5.4 (Sven H Jansson, Ulf Hult-
inger, Hans Ellegren). 4 2K Hamrånge 11.4
(Anders Johansson, Mikael Dahlbom). 2 ex
Hilleängarna, Hille 12.6 (Hans Sandblom).
1 ex Dalkarlsbo 29.10 (Arvid Löf, Martin
Alexandersson, Marcus Bergström).
Johan Södercrantz

Svartkråka Corvus corone corone
En individ observerades vid Hille 15.5
(*Tommy Eriksson). Denna västliga ras av
kråka uppträder tillfälligt i Gästrikland. Då
förväxlingsrisken med framförallt unga råkor
är stor ställs höga dokumentationskrav på
fynd av svartkråka. På den taxonomiska si-
dan händer nu mycket och en inte helt vå-
gad gissning är att svartkråka och vår grå
kråka snart kan komma att betraktas som
två fullgoda arter.
Anders Johansson

Stare Sturnus vulgaris
Enstaka starar övervintrar årligen i landska-
pet. Två större flockar har rapporterats un-
der hösten.
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Vinterfynd:
8 ex Snötippen, Inre Fjärden 8.1-16.1 (An-
ders Johansson m.fl.) 1 ex Brynäs 15.1 (Mats
Westberg). 15 ex Forsbacka soptipp 22.1-
27.2 (Johan Östberg m.fl.). 4 ex Utvalnäs
11.2 (Sven H Jansson).

Stora antal:
1000 ex str O Tippen, Inre Fjärden 10.9
(Johan Östberg, Tommy Eriksson). 550 ex
Gunnar udde, Sandviken 30.10 (Sören René
Johansson).
Johan Södercrantz

Bofink Fringilla coelebs
1.1-15.3: 10 fynd av 27 individer med hela
19 ex 24.2 i Bomhus (Esbjörn Nordlund).
15.11-31.12: 6 fynd av 10 individer.
Mats Westberg

Steglits Carduelis carduelis
Steglitsen blir allt vanligare vintertid i Gäst-
rikland, så fr.o.m. denna rapport summeras
bara vinterfynden. Från januari och februari
finns 14 fynd om 38 fåglar. De sista 2 måna-
derna på året 11 fynd om 69 fåglar. Flera
häckningar påträffades i Sandviken och på
en av häcklokalerna vid Bredmossens indu-
striområde sågs hela 65 ex varav 40 ung-
fåglar 10.9 (Sören René Johansson) vilket
visar att de stora sensommar- och höstflockar
som ses i landskapet till stor del består av
våra lokala häckare.
Mats Westberg

Vinterhämpling Carduelis flavirostris
Elva fynd har rapporterats varav ett udda
vinterfynd från ett fågelbord i Hedgrind,
Sandviken där en vinterhämpling sågs vid
två tillfällen i februari/mars.

1 ex Iggöskaten 15.1 (Olle Thyrestam, Mi-
kael Svensson, Martin Alexandersson). 1 ex
Hedgrind, Sandviken 11.2-2.3 (Ulf Hult-

inger). 1 ex Balsta, Österfärnebo 17.4 (Jo-
han Södercrantz). 14 ex Norrsidan, Sand-
viken 4.10 (Sören René Johansson). 4 ex
Bredmossens industriomr., Sandviken 8.10
(Sören René Johansson). 5 ex Silver-
bäckarna 8.10 (Johan Södercrantz). 6 ex
Klubbstenarna 27.10 (Per Aspenberg). 8 ex
str Iggöskaten 6.11 (Kjell Pålsson). 11 ex
Klubbstenarna 21.11 (Per Aspenberg). 1 ex
Forsbacka soptipp 18.12 (Tommy Eriksson).
1 ex Vårvik, Sikvik 27.12 (Björn Jerner).
Johan Södercrantz

Snösiska Carduelis hornemanni
Under perioden 5.10-14.10 ringmärktes 26
snösiskor på Eggegrund med som mest 10
ex den 13.10. Här redovisas bara fynd i fält
utanför Eggegrund (antal fynd/antal indivi-
der): Jan (5/7), Feb (1/1), Mar (1/1), Nov
(3/5), Dec (1/1).
Johan Södercrantz

Bändelkorsnäbb Loxia leucoptera
En svag flyttrörelse av bändelkorsnäbb märk-
tes av längs norrlandskusten under sommar
och höst och detta resulterade i sex fynd
under normal tid. Junifyndet ligger dock
något tidigare än vanligt.

1 ex str V Iggö hamn 18.6 (Johan Söder-
crantz). 1 honf Iggöskaten 21.8 (Johan
Södercrantz, Anders Johansson). 1 ex Egge-
grund 5.9-6.9 (Kalle Källebrink, Hans Lindh,
Eva Johansson). 1 1K Iggöskaten 6.9 (Ulf
Hultinger). 1 1K ringm Eggegrund 9.9-10.9
(Kalle Källebrink, Eva Johansson). 1 ex
Östveda, Hedesunda 14.10 (Per-Owe
Loock).
Johan Södercrantz

Tallbit Pinicola enucleator
Efter årsskiftet 2004/2005 sågs fortfarande
en del tallbitar kring Gävle. Den största rap-
porterade flocken var på 22 ex vid Lantmä-
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teriverket, Gävle 2.1. Allt eftersom bären tog
slut rapporterades endast tre fynd i februari
samt ett anmärkningsvärt fynd i april: 1 ex
Norra Åbyggeby 9.4 (Olle Thyrestam).

Hösten 2005 gjordes få fynd av tallbit
längs Norrlandskusten men några exemplar
nådde oss. Septemberfyndet är mycket ti-
digt men även under 2004 gjordes två ti-
diga septemberfynd.

Fynd under hösten 2005:
1 hane Fiskängstjärn, Sandviken 17.9-22.9
(Sören René Johansson). 6 ex (4 hane+2
honf) Ingalund, Sandviken 2.11 (Sören
René Johansson). 10 ex Iggön 5.11 (Johan
Södercrantz). 2 ex Iggöskaten 5.11 (Johan
Södercrantz, Mats Westberg). 5 ex Bångs,
Storsjön 7.11 (Björn Jerner). 1 ex Ovako,
Hofors 9.11 (Kjell Pålsson).
Johan Södercrantz

Lappsparv Calcarius lapponicus
Inga vårfynd har rapporterats. Under hös-
ten 28.8-10.10 rapporterades 17 fynd av
28 ex med risk för dubbelräkning på Egge-
grund under perioden 5-10.9 då 1-3 ex sågs
dagligen.
Johan Södercrantz

Ortolansparv Emberiza hortulana
Endast tre sjungande ortolansparvar har rap-
porterats samt en observation av ett par i
mitten av juni. Om denna negativa utveck-
ling fortsätter är risken stor att arten snart
är utgången som häckfågel i landskapet!? Av
de tre sjungande ortolansparvarna som rap-
porterats var två tillfälligt sjungande hanar
(Norra Hillesjön och Tippen, Inre Fjärden).
Båda lokalerna är så pass välbesökta av
skådare att en revirhävdande hane sanno-
likt inte skulle förbises? Ortolansparven är
uppenbarligen en art som förbises en del men
när flera kända revir står tomma ringer larm-
klockorna. Tre höstfynd är normalt.
1 sj. Hillesjön 7.5 (Kjell Grankvist). 1 sj. Norra

Toretorp, Storvik 15.5-6.6 (Anders Johans-
son, Kjell Pålsson). 1 sj. Tippen, Inre Fjärden
8.6 (Ulf Hultinger). 1 par Nyhem, Sandvi-
ken 17.6 (Sören René Johansson). 1 ex
Berga, Årsunda 4.9 (Johan Södercrantz). 1
ex Iggöskaten 6.9 (Ulf Hultinger). 1 ex Egge-
grund 7.9 (Eva Johansson, Kalle Källebrink).
Johan Södercrantz

Videsparv Emberiza rustica
Trots att arten nu efterlyses inkom endast
ett fynd under 2005: 2 ex Eggegrund 13.9
(Eggegrunds fstn). Trenden är tydlig längs
hela Norrlandskusten där fynden minskar
under både häcknings- och flyttningstid. En-
staka häckningar har förekommit i landska-
pet då arten utvidgade sitt utbredningsom-
råde söderut under 70- och 80-talet.
Johan Södercrantz

Dvärgsparv Emberiza pusilla
Under hösten ringmärktes två dvärgsparvar
på Eggegrund. Typiskt uppträdande i land-
skapet för arten.

1 ex ringm Eggegrund 30.9 (Mikael Rhönn-
stad, Gunnar Niklasson, Patrik Rhönnstad).
1 1K ringm Eggegrund 8.10 (Tommy Eriks-
son, Mats Westberg, Johan Södercrantz, Eva
Johansson, Kalle Källebrink).
Johan Södercrantz

Sävsparv Emberiza schoeniclus
Sävsparven övervintrar regelbundet i Gäst-
rikland i varierande antal. De allra flesta fyn-
den görs i kustnära vassområden. Två loka-
ler som årligen hyser goda antal av över-
vintrande sävsparvar är vassarna vid olje-
cisternerna vid Tippen och vid Villa Rettig
där man både vintern 04/05 och 05/06 no-
terade fler än tio ex vardera. Här redovisas
maxnoteringar per månad och lokal. Tippen,
Inre fjärden (Jan: 5 ex, Feb: 14 ex), Bönan
(Jan: 3 ex), Villa Rettig (Jan-Feb: 10 ex, Dec:
10 ex). Johan Södercrantz
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Kallelse till årsmöte

Gävleborgs Läns Ornitologiska Förening (GLOF) håller sitt årsmöte i Gävle

Tid: Tisdagen 20/3 klockan 19.00
Plats: Högskolan, (ingången mot stora parkeringen (mot stan),

ta direkt vänster och en trappa ner).
Program: Per Aspenberg berättar om verksamheten

vid vår egen fågelstation Eggegrund

GLOF bjuder på fika.

Informationsdag om mink och skärgårdsfåglar

Tid: Lördagen 10/3
Plats: Högskolan i Gävle, sal 99:133

Programpunkter: Minken–en presentation
Minkens effekter på skärgårdsfåglar
Rapport från Nordupplands skärgård
Rapport från Gästriklands skärgård

Fångst med fälla
Erfarenheter från minkjakt i Gävle skärgård

Förevisning av lövblåsteknik och fällor
Ramverk för decimeringskampanjer

Arrangörer. Studiefrämjandet i Gävle och GLOF.

Foto framsidan: Berguv, Hans Lindh.
Foto baksidan: Hökuggla, Martin Alexanders-
son
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