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Fågelrapport för Hälsingland
2007

Rrk Hälsingland

Fågelobservationerna i landskapet fortsätter att rapporteras med hög flit. Rrk vill passa på att
tacka alla er som rapporterar och som gör denna fågelrapport möjlig. Antalet rapporter för

2007 var cirka 22000 fördelat på drygt 300 rapportörer.

Häck- och sträckfåglar
Under året genomfördes en länsomfattande
inventering av kustens häckfåglar. Vi fick nu
bra siffror för kustpopulationen av vitkindad
gås och svarthakedopping förutom alla de
arter som räknas som klassiska skärgårds-
fåglar. Under året genomfördes riksinvente-
ringar av nattskärra och gråspett vilka kom-
mer att presenteras i annat nummer av FiX.

För första gången hittades en häckning av
bändelkorsnäbb i Hälsingland. En häckning
av den alltmer ovanliga hökugglan notera-
des och för svart rödstjärt och kornknarr
samt sannolikt även av mindre flugsnappare
konstaterades häckningar. Fjolårets pilgrims-
falkspar återkom och fick även denna gång
tre ungar.

Sträcket efter kusten bevakades i stort sett

Svarthakedopping, Soptippssjön. Foto: L
ars G

 L
indström

.



 4
Fåglar i X-län nr 1-08

dagligen från Storjungfrun under våren och
hösten. Få riktigt höga sträcksiffror notera-
des men det kan ju beror på felaktiga vindar,
men också på att huvuddelen av sträcket fak-
tiskt går närmare fastlandskusten. Från Stor-
jungfrun noterades i alla fall den havssula
som setts dagen innan vid Sörfjärden, ett
stort antal skärsnäppor och en fjällabb. Un-
der senhösten bjöds på fint sträck av artiska
arter den 4 november vid Kuggören eller
vad sägs om tre tretåiga måsar, sju bred-
stjärtade labbar, en alkekung och en alförrä-
dare.

Rariteter
En hel del ovanliga fåglar sågs under året
men liksom för 2006 kunde ingen ny art
hittas. Rostgumpsvala sågs för andra gången
och amerikansk kricka sågs för andra och
tredje gången i Hälsingland. För en annan
amerikanare, vitnackad svärta, var det fynd
nr sex när en adult hanne sträckte förbi Kors-
holmsudden. Havssulan som nämns ovan
utgjorde det tredje fyndet. Fjärdegångsfynd
gjordes av ägretthäger, skärfläcka och terek-
snäppa. I övrigt kan nämnas fjällabb (sjätte
fyndet), första inlandsfyndet av vittrut, an-
dra fyndet av rödspov av rasen islandica samt
ett oväntat fynd av vitryggig hackspett. En
mycket stor flock, även i nationellt perspek-
tiv, av fjällpipare på 55 exemplar bör också
nämnas.

Underkända observationer
Två av de mest välbevakade fåglarna under
året var dels den möjliga iberiska gran-
sångaren vid Storön, Forsa i början av maj,
dels en rödspov möjligen av den ostliga ra-
sen melanuroides vid Stenö i början av sep-
tember. Båda fynden underkändes av rari-
tetskommitén, rödspoven på grund av att rk
ej har kunskap om rasen och som rk skriver
om gransångaren ”rapporten inte innehål-
ler tillräckligt mycket information för att

motivera en publicering”. Rk kräver alltså
för dessa svårbestämda fåglar en mycket om-
fattande rapport för att godkänna fynden.

För många arter har även rrk under se-
nare år blivit allt mer noggrann att det ska
finnas en bra dokumentation av fynden
innan publicering sker. Observationer som
kräver fyndbeskrivning/raritetsrapport upp-
dateras regelbundet i din så kallad skuldlista
som du hittar på Svalans inrapporterings-
sida. I många fall får vi inte in någon rapport
och i andra fall är rapporten alldeles för
mager för att kunna godkänna fyndet. Flera
fynd har därför underkänts under året vil-
ket gör att du kanske saknar en del observa-
tioner i fågelrapporten. Ta god tid på dig
när du studerar fågeln i fält och även när du
skriver den efterföljande rapporten. Det går
bra att komma in med raritetsrapporter
även i efterhand.

Svart svan Cygnus atratus
Givetvis var det samma fågel som först sågs i
Vågen och sedan förflyttade sig till Ålsjön.
Arten finns ursprungligen i Australien men
har förts in i fågelparker i Europa där detta
exemplar har rymt ifrån. Mats Axbrink

1 ex rast Vågen, Marmen 28.3 (Robert Lind-
berg). 1 ex rast Maden, Ålsjön 29.3-13.4
(Gunnar Andersson m.fl.).

Mindre sångsvan Cygnus columbianus
Antalet fynd har ökat i Norrland under se-
nare år men det märks sannerligen inte hos
oss då detta var det första fyndet sedan 2003
och blott det artonde genom tiderna. Mats
Axbrink

1 ex rast Skesta, Gnarp 3-5.4 (Lars Norman
m.fl.) .   

Sångsvan Cygnus cygnus
Normalt brukar de största ansamlingarna synas
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i Söderhamnsområdet men nu valde de alltså
att rasta väster om Hudiksvall istället. Hög-
sta antalet från tidigare är 530 i Skensta-
viken 2003. Mats Axbrink

487 ex rast Nylandet, Hög kyrka 28.3-1.4
(Mats Axbrink,  m.fl.).

Sädgås Anser fabalis
Inte heller 2007 finns någon rapport från
de förmodade häckningsområdena i nord-
västra Hälsingland. Rrk uppmanar alla som
har rapporter från Gebbarn och omgivande
områdena från 2006 och 2007 att rappor-
tera dessa på Svalan.

Den 15/4 passerade cirka 920 sädgäss Sö-
derhamn med kurs mot norr. Gässen passe-
rade i en cirka 1 mil bred korridor från kus-
ten räknat. Lejonparten (870) passerade
10:30 - 11:30. Dessa gäss anlände på efter-
middagen till Umedeltat mellan 16:00-16:30
och Brånsjön norr om Umeå på eftermidda-
gen. Avståndet Söderhamn-Umedeltat är 34
mil, vilket ger en flyghastighet om 68 km/h,
vilket är rimligt i svag medvind. Med samma
hastighet även söderut tyder allt på att de
kom ifrån Kvismaren (28 mil) eller Östen
(38 mil). Huvuduppbrottet skedde i så fall
kl. 05:00 i Östen alternativt cirka 06:30 i
Kvismaren. Förutom detta nordstäck berörs
Hälsingland av ett sträck i östlig riktning ut
över havet mot Finland. Den 13/4 sträckte
sädgäss mot norr över Örebro för att nå
Umeå på eftermiddagen. Samma dag stäckte
340 sädgäss mot öster förbi Storjungfrun.
Det är dock rimligt att de gäss som denna
dag sträckte mot öster härrör från rast-
lokaler i Uppland, till exempel Hjälstaviken
där antalet rastande sjönk från 2000 13/4
till 300 14/4. Mats Axbrink

920 ex str N Alirs Öga 15.4 (Robert Lind-
berg). 340 ex str NO Storjungfrun 13.4
(Stefan Persson) .  

Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus
Tre fynd är tämligen normalt, men märkli-
gare är att det blev såväl första marsfyndet
som novemberfyndet. Klimateffekt? Mats
Axbrink

1 ex rast Tunasjön 27-30.3 (Håkan Byrén
m.fl.). 1 ex stationär Östanbräckssjön,
Hudiksvall 11.4 (Karin Svensson m.fl.) .  4
ex rast Ålsjön 2-5.11 (*Anders Johansson
m.fl.).

Bläsgås Anser albifrons
Bläsgås är ingen lättsedd art i Hälsingland,
varför två fynd får ses som normalt. Senaste
höstfyndet, med en dag. Mats Axbrink

1 ex stationär Ålsjön 31.3-12.4 (Robert Lind-
berg m.fl.). 1 ad rast Ålsjön 3.11 (Stefan
Persson m.fl.) .   

Fjällgås Anser erythropus
I Hudiksvallsområdet sågs under våren upp
emot ett 60-tal fåglar vilket är i paritet med
2005 under våren. Under hösten var det
maximala antalet minst 78 ex i månadsskif-
tet augusti-september, också det en hög nivå.
Det som framför allt gladde var att hela 19
ungfåglar noterades fördelade på 7 kullar,
det bästa häckningsresultatet någonsin sedan
Projekt Fjällgås startade. I den stora flocken
fanns endast fem märkta fåglar vilket alltså
innebar att andelen fåglar som är födda i
frihet uppgick till 94 procent. Den ruggande
sommarflocken bestod i år av 18 fåglar.
Utanför Hudiksvalls-området sågs som van-
ligt några fåglar i Söderhamnstrakten. Mats
Axbrink

1 ad Ålsjön 9.4 (Stefan Delin). Max 22 ex
Fiskeby 13-19.4 (Kenneth Karelius, Johnny
Snell m.fl.). Max 42 ex rast Lillfjärden 21-
30.4 (Mats Axbrink, Lars Göran Lindström
m.fl.). Max 41 ex Lillfjärden 2-7.5 (Stefan
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Persson, Robert Lindberg m.fl.). 1 ad födo-
sökande Skatön - Stålnäshararna 4.5-7.6
(Per Aspenberg, Mats Axbrink). Max 4 ex
rast Lillfjärden 14-19.5 (Kjell Johansson
m.fl.). Max 24 ex födosökande Lillfjärden
17-30.6 (Lars Norman, Niklas Andersson
m.fl.). 18 ad rast Lillfjärden 10.7-18.8 (Ken-
neth Karelius, Bo Fagerström m.fl.). 1 ex
rast NV delen, Ålsjön 15.7 (Lars Hennings-
son). 1 ex Sandarne 12.8 (Olle Thyrestam,
Urban Thyrestam, Marcus Bergström). 1 ad
rast Ålsjön 19-21.8 (Ingemar Johansson
m.fl.). 78 ex rast Lillfjärden - Tunasjön -
Hälsingtuna kyrka 22.8-16.9 (Lars Göran
Lindström, Mats Axbrink m.fl.) .   

Stripgås Anser indicus
Tre fynd av stripgås under året. Noterbart
att en halt fågel sågs i Sillerbo 30 maj och att
även den adulta fågeln i Bollnäs också var
halt. Gåsen i Bollnäs sällskapade med 2
juvenila. Stefan Persson

6 ex stationär Sillerbo Ljusdals fg 20-30.5
(Tony Persson). 3 ex rast Bollnäs C 11.9
(Lennart Stern). 1 ad stationär Lillfjärden
16-20.9 (Johan Myhrer m.fl.) .   

Snögås Anser caerulescens
Fjärde fyndet i landskapet. Stefan Persson

2 ex str N Myckelängarna 13.3 (Kerstin
Svensson) .   

Prutgås Branta bernicla
Relativt få fynd och samtliga inom normal
sträckperiod för arten. Mats Axbrink

50 ex str S Enskär 15.9 (Pedro Haglund). 2
ex str SV Hörneudde 29.9 (Mats Axbrink).
1 ex str S Skatrevet 29.9 (Stefan Persson,
Robert Lindberg). 16 ex str S Skatrevet 30.9
(Stefan Persson, Robert Lindberg, Tord
Swales). 1 ex str Skatrevet 30.9 (Robert

Lindberg). 2 ex str S Dressviken, Rogsta 9.10
(Mats Sundkvist).

Vitkindad gås Branta leucopsis
Under sommarens kustfågelinventering fick
vi en bra uppdatering över hur stor popula-
tionen längs kusten har vuxit sig till. Upp-
skattningsvis hittades 70 par där den abso-
luta majoriteten finns i Söderhamns skärgård
och då främst koncentrerat till Söderhamns-
fjärden och området kring Stålnäset - Humle-
gårdstrand. 3 par noterades i Nordanstig och
8 par i Hudiksvall. I inlandet finns den isole-
rade populationen i Järvsö kvar. Minst 9 par
noterades på häckningsöarna, men under
hösten sågs flockar på upp till 100 ex i om-
givningen. Huruvida de fåglarna fick påspäd-
ning från andra områden är osäkert. Totalt
verkar det nu finnas 80 par i Hälsingland.
Notera att arten började häcka hos oss först
1993. Mats Axbrink

Gravand Tadorna tadorna
Tre fynd är i samma storleksordning som
under perioden 2004-2006, medan fynd-
bilden från början 2000-talet såg annor-
lunda ut med något 10-tal fynd varje år. Mats
Axbrink

1 ex str N Storjungfrun 30.3 (Lars
Henningsson). Max 2 ex rast Stenöorn 3-
23.5 (Stefan Persson m.fl.). 1 ex rast Bisko-
pen Rogsta 25.5 (Mats Sundkvist) .   

Snatterand Anas strepera
Ett riktigt tidigt fynd från Malgrynnan, men
det tidigaste historisk är från 1 april 1984.
Fler par sågs under våren varav det vid
Ornskarpen måste ses som mest intressant
ur häckningssynpunkt. Mats Axbrink

1 hane Malgrynnan, Hudiksvall 5-6.4 (Mats
Axbrink m.fl.). 4 ex Muckeltjärn, Sässman-
området 8-29.4 (Örjan Davidsson). 2 i par
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Sässmanområdet 22.4 (Johannes Malmberg,
Stefan Karlbom). 1 hane rast Hölick 25.4
(Patrik Rhönnstad, Mikael Rhönnstad).  1
hane Ålsjön 27.4 (Stefan Persson m.fl.). 2 i
par Ol-Nilsstenen, Granuddsviken 3.5 (Mats
Axbrink, Per Aspenberg). 2 i par Sunbergs-
viken 3.5 (Mats Axbrink, Per Aspenberg). 1
hane Kyrkbytjärn 3.5 (Stefan Persson
m.fl.). 2 i par par i lämpl. häckbiotop Orn-
skarpen, Strömsbruk 13-30.5 (Karin Svens-
son m.fl.). 2 ex rast Ålsjön 19.8 (Ingemar
Johansson) .   

Amerikansk kricka Anas carolinensis
Fynd nr 2 och 3. Det första fyndet härrör
från 1996 då en hanne sågs vid Kyrkby-
tjärnen. Rrk har bedömt att fyndet vid Ålsjön
respektive Stenö utgörs av två olika fåglar.
Under våren är omsättnngen av krickor stor
samtidigt som lämpliga rastlokaler kring Sö-
derhamn är välbevakade. Mats Axbrink

1 ad hane stationär Ålsjön 26.4 (*Thomas
Tiger m.fl.). 1 hane Stenö 13-14.5 (*Gö-
ran Bridén m.fl.).

Skedand Anas clypeata
Något färre vårfynd än normalt. Höstfynden
var riktigt få, arten ses huvudsakligen under
hösten i sträckande bläsandsflockar. Mats
Axbrink

1 hane rast Tunasjön 19.4 (Kjell Johansson
m.fl.). 2 ex Ålsjön 21.4-14.5 (Stefan Pers-
son m.fl.). 2 ex par i lämpl. häckbiotop
Muckeltjärn, Sässmanområdet 22.4-12.5
(Örjan Davidsson m.fl.). 4 i par par i lämpl.
häckbiotop Sässmanområdet 24.4-5.5 (Len-
nart Stern, Örjan Davidsson, Johannes Malm-
berg). 1 ex rast Forsa k:a 24.4 (Mats Sund-
kvist, Lars Göran Lindström m.fl.). 2 i par
rast Borka, Enånger 29-30.4 (Karin Svens-
son m.fl.). 1 hane str N Storjungfrun 29.4
(Stefan Persson, Robert Lindberg). Tot. 2 i
par födosökande Hårte, Jättendal 2.5 (Lars
Norman). 2 ex Kyrkbytjärn 3.5 (Stefan Pers-
son, Lennart Stern). 1 hane str V Hålsjö-
viken, Hålsjö 7.5 (Jonas Lind). 2 hane NV
delen, Ålsjön 14.5 (Stefan Persson). 1 hane
Stenö 15.5 (Mats Axbrink, Karin Svens-
son). 2 ex par i lämpl. häckbiotop Ålsjön

Snatterand. Foto: Lars Göran Lindström.
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15.5-21.6 (Robert Lindberg m.fl.). 2 i par
Ålsjön 18.5 (Ulf Johansson). 2 ad i par par
i lämpl. häckbiotop Hålsjöviken, Hålsjö 20-
21.5 (Ville Fagerström, Jonas Lind). 1 ex
rast Stenö 23.7 (Stefan Persson). 1 hona rast
Stenö 12.8 (Lars Henningsson m.fl.). 3 ex
rast Stenö 29.8 (Karin Svensson). 1 honf
str S Rönnskär 10.9 (Johan Myhrer). 2 ex
str S Skatrevet 30.9 (Stefan Persson) .  

Brunand Aythya ferina
Häckning konstaterad vid Tannetjärnen där
två honor sågs med sju ungar i mitten av juni
och i början av juli med fem ungar. I övrigt
observerad på tre lokaler med fler än en få-
gel. Mats Axbrink

Praktejder Somateria spectabilis
Honfärgade praktejdrar utgjorde nästan
hälften av fynden under 80-talet. Efter ett
fynd 1990 har dock enbart hannar rappor-
terats. Drygt hälften av Hälsinglands fynd
av praktejdrar har gjorts vid Kuggören. Mats
Axbrink

1 ex Kuggören 10-11.11 (Mats Axbrink
m.fl.) .   

Alförrädare Polysticta stelleri
Ser man på de tidsmässiga fynden hos
alförrädaren så är huvuddelen gjorda un-
der vårvintern medan fynden under som-
maren och hösten är få och jämt fördelade
månadsvis. Till skillnad mot praktejdern do-
minerar fynd av honfärgade (ungfåglar och
gamla honor) fåglar. Mats Axbrink

1 honf str S Kuggören 4.11 (Mats Ax-
brink) .   

Vitnackad svärta Melanitta perspicillata
Enligt tidigare uppgifter skulle detta fynd
utgöra nummer 14 i ordningen. Rrk har
dock vid genomgång av samtliga svenska fynd

ansett att flera av våra fynd utgörs av samma
fågel och bedömt att enbart fyra fynd finns
från Hälsingland sedan tidigare. Vid en nog-
grann genomgång så är det rimligt att anta
att den verkliga siffran borde vara sex fynd
(årets fynd inräknat). Samtliga fynd har
gjorts under våren och varit utfärgade han-
nar. Mats Axbrink

1 ad hane str Korsholmsudden 1.5 (Tord
Swales, Robert Lindberg m.fl.) .   

Dalripa Lagopus lagopus
En konstaterad häckning på klassisk lokal -
Blistermyran. Samtliga fynd från NV delen
av landskapet. Man kan undra hur de snö-
fattiga vintrarna slår mot arten. Vid en tur i
ripmarkerna i 23/12 sågs en hel del slagna
ripor i markerna kring Blistermyran. Ett vitt
kamouflage är inget vidare i ett grönt land-
skap. Robert Lindberg

1 ex förbifl. Bränna, Los 24.3 (Stig Norell,
Åke Englund). 3 ex Gässmyran Hassela 1.4
(Per-Ivar Persson). 1 ex Ramsjöområdet
Ljusdals kommun 6.4 (Jan Nylander). 3 ex
Blistermyren 24.4 (Örjan Davidsson). 2 i par
bo, ägg/ungar Blistermyren 16.6 (Örjan
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Davidsson). 10 ex Blistermyren 1.8 (Örjan
Davidsson). 1 ex Tranåsen, Järvsö 11.10
(Jan Nylander ). 1 ex Sopptjärnen,
Degerkölen 23.12 (Stefan Persson). 1 ex
förbifl. Harsa-området Ljusdals kommun
29.12 (Ove Larsson) .   

Rapphöna Perdix perdix
En rapphöna spelade kort på Maden och
trots tappra försök sågs eller hördes den inte
av mer. I likhet med de flesta övriga fynd av
arten torde det röra sig om en utsläppt få-
gel. Robert Lindberg

1 ex stationär Maden, Ålsjön 10.6 (Tord
Swales m.fl.) .   

Vaktel Coturnix coturnix
Ett rekordår utan like för vakteln i Hälsing-

land. Ett sjuttiotal spelande fåglar har rap-
porterats mot normalt någonstans mellan 10
och 20. I södra delarna var förekomsten
endast något högre än normalt. Runt Del-
lensjörna var koncentrationen ovanligt hög
och många fynd gjordes även runt
Hudiksvall och norrut i Nordanstigs kom-
mun. De fem fåglar som sågs 1:a september
i Vedmyra torde röra en familjegrupp och
indikerar en häckning i närområdet. Star-
kare indicier än spel/sång är mycket ovan-
liga för en doldis som vakteln. Robert Lind-
berg

5 ex födosökande Vedmyra 1.9 (Ola Jörn-
stedt, Olle Mauritzon) .  

Vitnäbbad islom Gavia adamsii
Efter några år utan vitnäbbade islommar så

Rapphöna. Foto: Lars Göran Lindström.
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sågs nu fem fåglar vid tre olika tillfällen. Fynd
på våren och senhösten är normalt för ar-
ten. Mats Axbrink

1 ex str N Korsholmsudden 26.4 (Tord Swales
m.fl.). 1 ex str N Korsholmsudden 26.4
(*Tord Swales m.fl.). 1 ex förbifl. Horns-
landsudde, Hölick 11.11 (Arnold Lars-
son). 2 ex förbifl. Skatrevet 17.11 (Stefan
Persson) .   

Smådopping Tachybaptus ruficollis
Allt fler fynd per år och nu även två vårfynd
som indikerar att det inte borde dröja länge
innan vi upptäcker vår första häckning. Få-
geln vid Dressviken upptäcktes redan 2006
och det var samma fågel som sågs vid Tuna-
sjön respektive Ullsättjärnen. Fem nya fynd i
år ger totalt 34 genom tiderna. Mats Axbrink

1 ex rast Dressviken, Rogsta 2.1 (Mats Sund-
kvist). 1 ex födosökande Granskärs våt-
mark, Flaket 5.1-14.4 (Robert Lindberg
m.fl.). 1 ex rast Tunasjön 14-15.4 (Mats
Axbrink, Johnny Snell m.fl.). 1 ex rast Ull-
sättjärnen 16.4-25.6 (Mats Sundkvist
m.fl.). 1 ex rast Övre Dösjön, Gnarp 29.4-
7.5 (Lars Norman). 1 ex Röste 16-17.12
(Stefan Persson). 1 ex stationär Iggesund
30.12 (Kenneth Karelius).

Gråhakedopping Podiceps grisegena
Liksom för 2006 en ganska svag rapporte-
ring utom för välbesökta lokaler som Hål-
sjöviken. Åk gärna och kolla efter gråhake
på andra lokaler också! Ungefär 15 par rap-
porterades under året. Mats Axbrink

Svarthakedopping Podiceps auritus
Det har länge varit känt att svarthakedop-
pingen allt mer söker sig ut mot kusten för
att finna häckningsplatser. I Hälsingland har
det mest konstaterats i Söderhamns skär-
gård. Under kustfågelinventeringen hittades,

liksom för vitkindade gåsen, majoriteten av
svarthakarna också längs Söderhamnskusten.
Totalt noterades 61 par längs kusten varav
hela 56 par i Söderhamn och endast 3 resp
2 par i Hudiksvall och Nordanstig. Enbart i
området kring Svartsundsrännan, Skatön
fanns 22 par. I inlandet noterades cirka 35
par under året, men här skulle vi behöva
göra en riktad satsning för att få ett säkert
mått på hur stor populationen är. Knappt
100 konstaterade par är dock det överläg-
set bästa resultatet på många år. Mats Axbrink

Havssula Morus bassanus
Hälsinglands tredje havssula och det är hela
21 år sedan den senaste sågs. Sulan upptäck-
tes på kvällen den 10 sep. vid Sörfjärden
och sågs sedan sträcka söderut dagen efter
vid Storjungfrun. Havssulan sågs sedan ef-
ter en och en halv timme vid Eggegrund i
Gästrikland. Stefan Persson

1 ex str S Sörfjärden, Gnarp - Storjungfrun
10-11.9 (Johan Myhrer  resp Stefan Pers-
son) .   

Storskarv Phalacrocorax carbo
Bon av skarv noterades på två öar under
året. 326 bon på en ö i Hudiksvalls kommun
och 200 bon på en ö i Söderhamns kom-
mun. Häckningsframgången var dock mycket
skral och högst ett 30-tal bon fick fram ungar
på ön i Hudiksvall. Antal bon är ungefär
samma som under 2006. Mats Axbrink

Rördrom Botaurus stellaris
Rördrommen fortsätter sin positiva trend i
år med sju st fynd. Stefan Persson

1 ex spel/sång Fräkensjön, Hanebo 14.4
(Kent Westlund). 1 ex spel/sång Kyrkbytjärn
17.4-21.6 (Stefan Persson m.fl.). 1 hane
spel/sång Herte 3.5 (Lennart Stern). 1 ex
spel/sång Jättendal 20.5-4.6 (Karin Svensson
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m.fl.). 1 ex spel/sång Lötviken, Skog 22-25.5
(Kent Westlund m.fl.). 1 ex stationär Forsa
k:a 27-30.5 (Mats Axbrink m.fl.). 1 ex
förbifl. Muckeltjärn, Sässmanområdet

Ägretthäger Egretta alba
Landskapets 4:e fynd, nu av en rastande få-
gel i Ålsjön. Trots att den endast stannade en
dag hann många personer få se den. Stefan
Persson

1 ex Ålsjön 1.5 (*Thomas Persson m.fl.) .   

Vit stork Ciconia ciconia
Vita storkar fortsätter dyka upp och årets
fynd är det sextonde i ordningen. Säkerli-
gen var det samma fågel som sågs i Sundsvall
dagarna innan. På morgonen den 1 juni fort-
satte fågeln sannolikt söderut och kanske var
det samma fågel som sågs i Västmanland
samma kväll. Mats Axbrink

1 ex str Bergsjö 31.5-1.6 (Karin Svensson
m.fl.) .   

Röd glada Milvus milvus
12:e fyndet i landskapet. Per-Ivar Persson

1 ad Hedvigsfors 11-12.8 (Arnold Larsson
m.fl.) .   

Ängshök Circus pygargus
Första höstfyndet någonsin och vi får gå till-
baka till 2004 för att hitta föregående obs.
På början av 2000-talet sågs ängshök varje
år och gjorde även ett häckningsförsök 2001.
Årets observation  gjordes på en sydsträck-
ande gammal hona som kunde fotodoku-
menteras vilket gjorde artbestämningen sä-
ker. Stefan Persson

1 ad hona str S Renskalla grustag, Ljusne
19.8 (*Stefan Persson) .   

Kungsörn Aquila chrysaetos
Fyra häckningar i Hälsingland varav tre
dubbelkullar, således totalt sju ungar. Stefan
Persson

Jaktfalk Falco rusticolus
1 ex förbifl. Hornslandet 24.4 (Patrik
Rhönnstad).

Pilgrimsfalk Falco peregrinus
Pilgrimsfalken häckade för andra året i rad
på samma plats i Ljusdals kommun och fick
även nu ut 3 ungar. Dessutom flera observa-
tioner av adulta fåglar under sommarhalv-
året i Söderhamn med omnejd vilket är
mycket spännande. Har vi möjligen etable-
ring av ytterligare ett par i landskapet? Antalet

Antal fynd av pilgrimsfalk månadsvis 2007
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observationer har ökat varje år och nu sågs
pilgrimsfalk vid 37 olika tillfällen förutom
de vid häckningen. Stefan Persson

Vattenrall Rallus aquaticus
Ett normalt år vad gäller antalet spelande
hanar (21). Återigen måste påpekas att
vattenrallen kan leva ett mycket tillbakadra-
get liv trots att den är synnerligen högljudd
när den är på det humöret. Vid Granskär,
där en häckning konstaterades, finns endast
två rapporter om spelande fågel under vår
och sommar. Med tanke på att Granskär är
en av de mer välbevakade lokalerna i land-
skapet så lär det finns en hel del rallar som
undgår upptäckt. Vinterfyndet vid Skälön
15/12 hör till ovanligheterna. Robert Lind-
berg

Kornknarr Crex crex
Ett något udda år för arten. Glädjande är
att det konstaterats en häckning i Gnarp där
två ungar sågs vid slåtter. Turligt nog så rå-
kade dessa knarrar träffa på en naturintresse-
rad bonde som av bröt slåttern då han såg
sina gäster. Natten innan 5 juni regnade det
ned uppenbarligen ned knarrar i Norraladalen.

Minst 10 fåglar spelade i området kring Norr-
ala k:a och totalt 15 fåglar kunde räknas in i
dalgången! Fyra dagar tidigare hördes två
spelande fåglar så nedfallet måste ha skett
under en kort tidsrymd. Många fåglar blev
kvar i dalen men spred ut sig i omgivning-
arna de följande kvällarna. Totalt hördes
cirka 25 spelande hanar, vilket är ett gott år
för arten. Robert Lindberg

3 hane spel/sång Tyby 22.5-14.7 (Robert
Lindberg m.fl.). Max 2 ex spel/sång Sken-
staviken 23.5-15.7 (Christer Lindberg
m.fl.). 1 ex stationär Skesta, Gnarp 26-27.5
(Anna Berglin m.fl.). 10 ex spel/sång Norr-
ala 1-24.6 (Robert Lindberg m.fl.). 2 ex spel/
sång Kungsgården 5-24.6 (Mats Renström
m.fl.). 1 ex spel/sång Sivik 5.6 (Robert Lind-
berg). 1 ex spel/sång Nolhed, Mo 5.6 (Ro-
bert Lindberg). 1 ex spel/sång Haddäng
Gnarp 9-19.6 (Lars Norman m.fl.). 1 ex spel/
sång Idenor, Hudiksvall 20-24.6 (Kenneth
Karelius m.fl.). 1 ex spel/sång Söderrå,
Hudiksvall C 20.6 (Mats Axbrink). 1 ex spel/
sång Myckelängarna 21-22.6 (Kalle Källe-
brink m.fl.). 1 ex spel/sång Norn, Tönnånger
25.6 (Mats Olsson). 2 1K pulli/nyligen flygga
Haddäng Gnarp 1.8 (gnm Anders Johans-
son) .   

Rörhöna Gallinula chloropus
En konstaterad häckning och ytterligare fynd
på tre lokaler under häckningstid. Glädjande
att det ses rörhönor i Ullsättjärnen efter
några år utan rapporter från lokalen. Två
vinterfynd visar att arten är härdig och hål-
ler sig ibland kvar på häckningslokalen in i
det sista. Robert Lindberg

1 ex Granskärs våtmark, Flaket 7.1-31.3 (Lars
Henningsson m.fl.) .  1 häckning Björktjära-
tjärn, Bollnäs 12.4-24.9 (Lars Henningsson
m.fl.). 1 ex Ullsättjärnen 16-23.4 (Mats
Sundkvist m.fl.). 2 ex stationär Hälsingtuna
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kyrka 18-23.4 (Mats Axbrink m.fl.). 1 ex
Fansmyren lakvattendamm, Hudiksvalls sop-
tipp 26.5 (Karin Svensson). 1 ex Granskärs
våtmark, Flaket 1.9 (Thomas Tiger m.fl.) .  1
1K Björktjäratjärn, Bollnäs 13-28.12 (Ste-
fan Persson) .  

Sothöna Fulica atra
Sothönan kan tyckas vara en trivial art att ta
upp i fågelrapporten men faktum är att det
första vinterfyndet i Hälsingland gjordes så
sent som 2002. Sedan 2005 har sothönor
setts vintertid i landskapet, antingen i havet
eller i anslutning till varmvattenutsläpp al-
ternativt i anslutning till andra av männis-
kan öppethållna vatten. Detta trendbrott
skulle lätt kunna tolkas som ännu ett uttryck
av klimatförändringen. Robert Lindberg

4 ex Malgrynnan, Hudiksvall 1-17.1 (Karin
Svensson m.fl.). 1 ex Kilsbo, Norrfjärden 1.1
(Gunnar Andersson). 1 ex Mellanfjärden
2.1 (Karin Svensson). 1 ex Granskärs våt-
mark, Flaket 14.1-18.2 (Lars Henningsson
m.fl.). 1 ex Mellanfjärden 16.1 (Lars Nor-
man, Ove Fredin). 1 ex Granskärs våtmark,
Flaket 1-31.12 (Stefan Persson m.fl.).

Skärfläcka Recurvirostra avosetta
Fåglarna hittades när dimman lättade vid
letandet efter tereksnäppan som fanns där
samtidigt. Fyndet är Hälsinglands fjärde och
samtliga fynd är vid Stenö. Stefan Persson

2 ex rast Stenö 22-23.5 (Jan Lundstedt
m.fl.) .   

Fjällpipare Charadrius morinellus
Fyra platser med rastande fjällpipare är ett
mycket bra årsfacit. Flocken vid Hög med
minst 55 fåglar är den i särklass största un-
der alla år. Stefan Persson

Max 4 ex Flygstaden 17.5 (Stefan Persson

m.fl.). 24 ex Mohed 17-19.5 (Robert Lind-
berg m.fl.). 55 ex stationär Hög kyrka 18.5
(*Ville Fagerström m.fl.). 6 ex rast Norsta
Rogsta 19.5 (Mats Sundkvist) .   

Skärsnäppa Calidris maritima
Hela 11 fynd och av dom är 10 från Stor-
jungfrun där det bedrevs nästan daglig
sträckräkning. Detta bevisar att skärsnäppor
rastar och sträcker förbi vår kust regelbun-
det och långt ut. Sammanlagda antalet fynd
under tidigare år var 34 st. Stefan Persson

1 1K rast Hälludden, Storjungfrun 22.9 (Ste-
fan Persson). 1 ex rast Storjungfrun 27.9
(Stefan Persson, Lars Henningsson). 2 ex str
s. Storjungfrun 5.10  09:10 (Stefan Persson).
15 ex rast Storjungfrun 5.10 09:20 (Stefan
Persson). 4 ex str s. 5/10 11:35 (Stefan Pers-
son). 6 ex str s Storjungfrun (Stefan Pers-
son). 7 ex rast Storjungfrun 6.10 (Stefan
Persson). 1 ex rast Skatrevet 6.10 (Gunnar
Andersson m.fl.).  1 ex str s. Storjungfrun
6.10 11:12 (Stefan Persson). 1 ex Skatrevet
19.10 (Stefan Persson). 2 ex rast Stor-
jungfrun 20.10 (Robert Lindberg, Stefan
Persson, Tord Swales m.fl.) .   

Myrsnäppa Limicola falcinellus
Endast två fynd och båda som rastande un-
der vårsträcket. Stefan Persson

1 ex rast Ornskarpen, Strömsbruk 30.5 (Ka-
rin Svensson). 2 ex rast Ornskarpen 30.5
(Mats Axbrink). 1 ex NV delen, Ålsjön 1.6
(Robert Lindberg, Stefan Persson) .   

Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus
En helt normal fyndbild med 4 vårfynd och
7 höstfynd. Stefan Persson

1 ex rast Hornslandet 24.4 (Patrik Rhönn-
stad). 1 ex födosökande Ålsjön 2.5 (Håkan
Byrén). 1 ex rast Byfjärden, Iggesund 10.5



14
Fåglar i X-län nr 1-08

(Lars Göran Lindström). 1 ex rast Hålsjö-
viken, Hålsjö 18.5 (Arnold Larsson). 1 ex
rast Stenö 22.9 (Stefan Persson). 3 ex Stenö
23.9 (Jan Lundstedt, Stefan Persson m.fl.).  1
ex rast Stenö 5.10 (Ulf Johansson). 1 ex
födosökande Ornskarpen, Strömsbruk 6.10
(Lars Norman). 2 ex Stenö 6.10 (Stefan
Persson). 1 ex Skatrevet 13.10 (Stefan Pers-
son). 2 ex rast Stenö 20.10 (Stefan Pers-
son) .   

Dubbelbeckasin Gallinago media
Ett helt normalt uppträdande med enstaka
observationer, i år endast ett fynd och det
på våren. Stefan Persson

1 ex rast Maden, Ålsjön 16.5 (Anders Jo-
hansson m.fl.) .   

Rödspov, rasen islandica Limosa limosa
islandica
En fågel med islandicakaraktärer uppehöll
sig vid Svågans mynning 2-3/9. Rödspoven
den 14/9 är ej rasbestämd men troligen rör
det sig om samma fågel. Fyndet är Hälsing-
lands andra, första var i Stenö 2003. Stefan
Persson

1 ex Svågans mynning, Bjuråker 2-14.9 (*Hå-
kan Delin, Arnold Larsson m.fl.) .   

Rödspov Limosa limosa
Denna individ, som var mycket oskygg, var
svår att fastställa ras på. Varken nomanit-
rasen limosa eller islandica stämde överrens.
En rapport till rk om att fågeln kunde till-
höra de ostliga rasen melanuroides under-
kändes då kunskapen om den rasens utse-
ende som ungfågel inte är tillräcklig.

1 ex stationär Stenö 3-9.9 (Robert Lindberg,
Stefan Persson, Lars Henningsson m.fl.) .   

Tereksnäppa Xenus cinereus
Fjärde godkända fyndet och liksom fågeln i
fjol på nästan samma datum och på samma
plats Stenö. Stefan Persson

1 ex rast Stenö 22.5 (*Stefan Persson
m.fl.) .   

Smalnäbbad simsnäppa Phalaropus lobatus
Tre fynd per år är ett helt normalt uppträ-
dande under de senaste åren. Stefan Persson

1 ex Våtnäs, Enånger 24.6 (Mats Axbrink,
Kenneth Karelius). 1 ex rast Stor-Hällan,
Jättendal 15.7 (Mats Axbrink, Kenneth
Karelius). 1 ex Kyrksjön, Harmånger 29-
30.7 (Karin Svensson m.fl.).

Bredstjärtad labb Stercorarius pomarinus
Tre fynd får räknas som ett bra uppträdande,
men vi borde sett många fler då mycket stort
antal observerades från Eggegrund. Trots
nästan daglig sträckräkning på Storjungfrun
sågs endast en säkert bestämd och ett par
obestämda bredstjärtade labbar. Detta för-
anleder en frågeställning om vart labbsträcket
går? Stefan Persson

1 ex Storjungfrun 6.10 (*Stefan Persson

Dubbelbeckasin. Foto: Lars Göran Lindström.
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m.fl.). 4 1K str S Kuggören 4.11 (Mats
Axbrink). 3 1K str SO Kuggören 4.11 (Mats
Axbrink) .  

Fjällabb Stercorarius longicaudus
6:e fyndet i landskapet och även denna var
en ungfågel. Fjällabben sträckte ej utan kom
från öster och gick vidare mot norr. Sträcker
och uppehåller sig labbarna långt ut på ha-
vet och är det där vi skall leta efter dom?
Stefan Persson

1 1K stationär Storjungfrun 5.10 (*Stefan
Persson m.fl.) .   

Dvärgmås Larus minutus
Inga fynd har rapporterats som tyder på
häckning. Endast fåglar som uppträtt tillfäl-
ligt har rapporterats. Stefan Persson

1 ex Borka, Enånger 3.5 (Urban Gren-
myr). 1 ex Muckeltjärn, Sässmanområdet
6.5 (Carl-Erik Zetterlund, Örjan Davidsson,
Leif Larsson). 5 ex födosökande Tjärnatjärn
Bjuråker 7-10.5 (Arnold Larsson). 4 ex
förbifl. Hålsjöviken, Hålsjö 7.5 (Jonas
Lind). 1 2K födosökande Tjärnatjärn
Bjuråker 9-10.5 (Arnold Larsson). 1 ad
födosökande Ålsjön 15.5 (Mats Axbrink,
Karin Svensson). 1 3K födosökande Ålsjön
15.5 (Mats Axbrink, Karin Svensson). 2 ex
Ålsjön 17-18.5 (Robert Lindberg, Stefan
Persson, Ulf Johansson m.fl.). 3 ex födo-
sökande Hålsjöviken, Hålsjö 30.5 (Mats
Sundkvist). 2 1k rast Kyrksjön, Harmånger
15.7 (Karin Svensson). 2 ad rast Kyrksjön,
Harmånger 16.7 (Karin Svensson). 2 ex rast
Halvarskär, Hornslandet 12.8 (Mats Sund-
kvist). 1 1K str S Rönnskär 10.9 (Johan
Myhrer).

Vittrut Larus hyperboreus
Första fyndet i Bollnäs kommun och första i
inlandet om vi bortser från fåglarna som

besökte Hudiksvalls soptipp för ett antal år
sedan. En ungfågel liksom i stort sett alla ti-
digare fynd. Av våra 25 fynd är endast 2
bestämda som äldre fåglar. Stefan Persson

1 1K rast Bollnäs C 2-8.12 (Stefan Persson,
Lars Henningsson m.fl.) .   

Tretåig mås Rissa tridactyla
Två fynd av sträckande fåglar med 2 respek-
tive 1 fågel och med endast en timmes mel-
lanrum. Totalt har det endast setts tretåig
mås vid 26 tillfällen i landskapet. Stefan Pers-
son

2 1K str S Kuggören 4.11 (Mats Axbrink). 1
1K str S Kuggören 4.11 (Mats Axbrink).

Småtärna Sternula albifrons
Landskapets 13 fynd, och som nästan alla
tidigare fynd vid Stenö. Stefan Persson

1 ex Stenöorn 18.6 (*Stefan Persson m.fl.) .   

Skräntärna Hydroprogne caspia
Status quo för skräntärnan blev det 2007.
Vårt enda par på Jättbågan misslyckades med
häckningen. Antal fynd därutöver var nå-
got färre än tidigare år. Enligt uppgift var
häckningsresultatet på den stor koloni i norra
Uppland dåligt vilket kanske avspeglar sig i
färre fynd på Stenö. Mats Axbrink

Svarttärna Chlidonias niger
26 fyndet och det sjätte vid Ålsjön. Ett nor-
malt uppträdande där fåglarna endast är
kvar en dag. Stefan Persson

1 ad rast Ålsjön 26.5 (Thomas Tiger m.fl.) .   

Sillgrissla Uria aalge
Liksom tidigare så sågs överlägset flest
sillgrisslor vid Gran. 22 ex i början av juni
visar sannolikt på ett bra sätt hur många fåglar



16
Fåglar i X-län nr 1-08

som verkar ty sig till ön som häckningslokal.
Obsar i början av maj skulle ju kunna vara
fåglar som är på väg till häckplatser i norr.
Mats Axbrink

3 ex rast Sandön 25.4 (Tord Swales m.fl.) .  1
ex str N Storjungfrun 9.5 (Stefan Persson). 9
ex lämpl biotop Gran 13.5 (Mats Axbrink,
Per Aspenberg). 3 ex rast Remmarharet,
Rogsta 25.5 (Mats Sundkvist). 22 ex statio-
när Gran 2.6 (Jonas Lind m.fl.). 1 ex Korv-
grund, Rogsta 2.7 (Kenneth Karelius) .   

Alkekung Alle alle
17:e och 18:e fynden och liksom alla öviga
med ett undantag, under vinterhalvåret.
Noterbart är att tre av fynden gäller fåglar
som hittats i fiskenät. Stefan Persson

1 ex död Bergön, Rogsta 3.11 (gnm Mats
Axbrink). 1 ex str S Kuggören 4.11 (Mats
Axbrink) .   

Skogsduva Columba oenas
Antalet fynd ligger kvar på samma nivå som
förra året 86 obsar. Krister Karlsson

Turkduva Streptopelia decaocto
Antalet fynd ligger kvar på samma nivå som
de senaste åren. Obsarna är ganska jämt för-
delade över hela året. Krister Karlsson

Hökuggla Surnia ulula
En konstaterad häckning. Per-Ivar Persson

1 ex Anneforsområdet 25.2 (Carl-Erik Zet-
terlund, Leif Larsson). 1 ex spel/sång
Klibbalsreservatet., Hornslandet 9.3 (Håkan
Byrén). 2 i par bo, ägg/ungar Blistermyren
20.5 (Örjan Davidsson) .  

Lappuggla Strix nebulosa
Lappugglor noterades på fyra platser och alla
under häckningsperioden. En häckning kon-
staterades. Stefan Persson

1 ex spel/sång Hudiksvalls k:n 26.3 (Mats
Axbrink). 1 ex spel/sång Bollnäs k:n29.3-
9.4 (Åke Englund m.fl.). 1 ex Ljusdals kom-
mun 7.4-21.6 (Helena Persson). 2 1K bo,
ägg/ungar Ljusdals kommun 1.8 (gnm Stig
Norell) .  

Jorduggla Asio flammeus
Endast 5 fynd totalt under året men några
observationer avser fåglar under häcknings-
tid. Per-Ivar Persson

1 ex födosökande Nyvallen Bjuråker 9.5
(Arnold Larsson). 1 ex Rödmyra 17-24.5
(Jan Nylander). 1 ex Morasjön, Delsbo
29.5 (Stig Dahlfors). 1 ex spel/sång Släng-
såstjärn Bjuråker 2.6 (Arnold Larsson).  1

Jorduggla. Foto: Martin Alexandersson.
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ex str S Storjungfrun 7.9 (Stefan Persson). 1
ex födosökande Stormyrsberget, Skog 11.10
(Kent Westlund) .   

Nattskärra Caprimulgus europaeus
En utförlig rapport kommer i nästa nummer
av FiX. Robert Lindberg

Kungsfiskare Alcedo atthis
Fågeln i Iggesund från 2006 fick sällskap
under vintern då två fåglar sågs fram till i
februari. Det dök senare upp en
långstannare till i december, denna gång vid
Granskärs våtmark i Söderhamn. Krister
Karlsson

Max 2 ex Skälön Iggesund 2.1-11.2 (Kjell
Johansson m.fl.). 1 ex förbifl. Kvarnåkers/
Hällbo 25.7 (Carl-Johan Mannheim). 1 ex
stationär Granskärs våtmark, Flaket 1-31.12
(Lars Henningsson m.fl.) .   

Härfågel Upupa epops
Det blev även i år endast ett fynd av härfå-
gel. Så som det har varit dom senaste fem
åren. Krister Karlsson

1 ex stationär Näsviken 7-8.5 (Mats Axbrink,
Karin Svensson m.fl.) .   

Göktyta Jynx torquilla
Göktytan verkar ha kommit igen efter fjol-
årets markanta nedgång av observationer.
Antalet fynd är åter igen uppe i över hundra
i antal. Krister Karlsson

Gråspett Picus canus
Inventeringsart 2007. 27 häckningar och på
ytterligare 120 platser där häckningsindicier
noterats. Se separat artikel i kommande nr
av FIX. Krister Karlsson

Gröngöling Picus viridis
Den positiva fyndbilden håller i sig för grön-
gölingen och hela 109 fynd gjordes. Även
fyndbilden är mer utbredd, med fler fynd
gjord i inlandet. 65 av fynden är gjorda
mars - maj och de flesta pekar på revirhävd-
ande individer. Krister Karlsson

Vitryggig hackspett Dendrocopos leucotos
Efter många år utan fynd av arten i landska-
pet så sågs en individ i Söderhamns kom-
mun. Krister Karlsson

Rostgumpsvala Cecropis daurica
Glädjande nog så behövde vi bara vänta 2 år
på fynd nr två för landskapet. Det som skil-
jer fynden åt är att detta kom en dryg
månad tidigare och att första fyndet kom
från en kustlokal. Krister Karlsson

1 ex Myckelängarna 6.5 (*Thomas Tiger,
Kerstin Svensson m.fl.).  

Ängspiplärka Anthus pratensis
Under senare år har de första ängspiplärko-
rna börjat dyka upp redan i slutet av mars.
Släktingen trädpiplärkan dyker i sin tur upp
en månad senare med de första fynden sista
veckan i april. Fyndet i januari vid Stenö är
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det första dokumenterade vinterfyndet i
Hälsingland men man behöver inte ta sig
längre söderut än till Stockholmstrakten för
att hitta enstaka individer vintertid. Robert
Lindberg

1 ex stationär Stenöorn 4-7.1 (Pedro Hag-
lund m.fl.). 1 ex förbifl. Norrbobyn 31.3
(Arnold Larsson). 2 ex Ålsjön 31.3 (Stefan
Persson). 1 ex Maden, Ålsjön 31.3 (Stefan
Persson) .   

Skärpiplärka Anthus petrosus
Återigen ett år utan fynd under häcknings-
tid. Även antalet fynd har gått ner och en-
dast 4 individer har rapporterats. Krister
Karlsson

1 ex rast Hästholmen, Hornslandet 6.5 (Mats
Sundkvist). 1 ex rast Hälludden, Storjungfrun

10.9 (Stefan Persson). 1 ex rast Hälludden,
Storjungfrun 22.9 (Stefan Persson). 1 ex-
emplar lockläte Kuggören 5.10 (Mats
Axbrink) .   

Sydlig gulärla Motacilla flava flava
Rapporter om den sydliga formen av gul-
ärla, flava, tillhör ovanligheterna i Hls. Nor-
malt ses fåglar av rasen thunbergi. En mer
noggrann titt på de gulärlor som ses borde
ge fler fynd. Robert Lindberg

1 ex lämpl biotop Granskärs våtmark, Fla-
ket 26.5 (Thomas Tiger) .  

Forsärla Motacilla cinerea
Fynd som indikerar häckning fortsätter att
ligga runt 40 stycken, och forsärlan är nu
funnen i så gott som hela landskapet. Värt
att notera är ett sent fynd som visar på ägg/

Svart rödstjärt, Håstaholmen, Hudiksvall juli 2007. Foto: Lars G Lindström.



19
Fåglar i X-län nr 1-08

ungar i Kårböle den 10 Augusti. Troligtvis
en andra kull. Krister Karlsson

Sidensvans Bombycilla garrulus
I år blev det för första gången på flera år
som inga observationer under häckningstid
noterats. Krister Karlsson

Rödhake Erithacus rubecula
Rödhaken kan övervintra men är då ofta en
riktig doldis. Den besöker ibland fågelbordet
men avslöjas oftast då den blir skrämd och
knattrar till. Tre vinterfynd är mer än vanlig.
Robert Lindberg

1 ex födosökande Hårte, Jättendal 1-4.1
(Karin Svensson m.fl.). 1 ex Marmaskogen,
Marmaverken 21.1 (Robert Lindberg). 1 ex
födosökande Skälön Iggesund 29.1-9.2 (Ste-
fan Delin m.fl.) .   

Näktergal Luscinia luscinia
Efter några sviktande år med som lägst 64
sjungande 2005 visade näktergalen en upp-
åtgående trend 2006 med 73 sjungande fåg-
lar. Nu är arten tillbaka med besked och med
ca 135 sjungande fåglar är 2007 det bästa
året hitintills för arten. Robert Lindberg

Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros
Ännu ett år med gott om svarta rödstjärtar.
En konstaterad häckning och ytterligare fem
rapporter under tänkbar häckningstid. Ar-
ten är mycket tillbakadragen under häckning
och kan lätt förbises trots god bevakning så
fler häckningar kan mycket väl ha genom-
förts. Robert Lindberg

1 ex födosökande Kuggören 15.4 (Johnny
Snell m.fl.). 1 hane Långvind 5.5 (Robert
Lindberg, Stefan Persson m.fl.). 1 hona
Hårte, Jättendal 16.5 (Mats Axbrink, Ken-
neth Karelius). 1 hane Skog 20.5 (Lars
Henningsson). 1 ex stationär Ljusne 21.6

(gnm Jan Lundstedt). 2 ex upprörd, var-
nande Kvarnåkers/Hällbo 7.7 (Carl-Johan
Mannheim) .  1 häckning (3 ungar) Hudiks-
vall C 10.7-2.8 (Ville Fagerström m.fl.) .  1
honf Tönnebro värdshus 29.7 ( Pekka
Westin).

Ringtrast Turdus torquatus
18 fynd, alla under andra halvan av april
och första delen av maj, är ett gott resultat.
Robert Lindberg

1 hane Iggesund 15-16.4 (Mats Axbrink,
Lars Göran Lindström, Mats Sundkvist
m.fl.). 1 hane Håckstaviken Rogsta 15.4
(Anders Johansson, Henrik Roos). 1 ad hane
Arnön 15.4 (Anders Johansson, Henrik
Roos). 1 hane Ålsjön 15.4 (Robert Lindberg,
Stefan Persson). 1 honf Fiskeby 15.4 (Mats
Axbrink). 1 hane födosökande Svedje Has-
sela 16.4 (Per-Ivar Persson). 1 ex förbifl.
Rödmyra 16.4 (Jan Nylander). 1 hona rast
Ismyran Bollnäs 18.4 (Stefan Persson, Lars
Henningsson). 1 hane Tönnånger 20.4
(gnm Stefan Persson). 1 ex Malsta, Rogsta
20.4 (gnm Karin Svensson). 1 ex födo-
sökande Hålsjö 22.4 (gnm Jonas Lind).  1
hane Tjärnatjärn Bjuråker 22.4 (Arnold Lars-
son). 1 hona Svedje Hassela 25.4 (Per-Ivar
Persson). 1 hane rast Bollnäs 28.4 (Elisabet
Nilsson). 1 ex födosökande Fjälefjärden 1.5
(Börje Åhlund). 1 ex Skräddarbo 4.5
(Gittan Matsson). 1 hona rast Fjälefjärden
6.5 (Lars Henningsson).  1 ad hona
Niannoret 12.5 (Kjell Johansson) .   

Rödvingetrast Turdus iliacus
Vinterfynd av rödvingetrast görs emellanåt.
Det gäller då ensamma rödvingar som säll-
skapar med björktrast. Robert Lindberg

1 ex Stocka 1.1 (Anders Johansson m.fl.) .   

Dubbeltrast Turdus viscivorus
Januarifynd av dubbeltrast är ovanliga i
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Hälsingland. De få fynden görs ofta i havs-
nära områden, möjligen beroende på att det
närmast havet ofta är snöfritt längst. Robert
Lindberg

2 ex Stålnäset 14.1 (Stefan Persson) .   

Gräshoppsångare Locustella naevia
Antalet fynd har under de senaste tre åren
legat stabilt kring cirka 40 sjungande fåglar.
Fynden är tämligen väl spridda i den östra
halvan av landskapet, med viss koncentra-
tion kring fågelskådartäta områden. Robert
Lindberg

Flodsångare Locustella fluviatilis
Med nio sjungande fåglar får 2007 räknas
som ett medelgott år för arten. Robert Lind-
berg

1 ex spel/sång Ellervik, Bergvik 31.5-6.6

(Gunnar Falck m.fl.). 1 ex stationär Gnarp
2-4.6 (Anders Johansson m.fl.). 1 ex statio-
när Fläcka, Enånger 4.6 (Anders Johansson
m.fl.). 1 ex spel/sång Trönö 4.6 (Mats Ren-
ström). 1 hane spel/sång Gnarp 15-26.6
(Karin Svensson m.fl.). 1 ex spel/sång Änga,
Enånger 19.6 (Mats Axbrink). 1 ex spel/sång
Njutånger k:a 20.6 (Mats Axbrink). 1 ex
spel/sång Mörtsjö, Vallsta 21-25.6 (Kjell Jo-
hansson). 1 ex spel/sång Ljusdal 7.7 (Tony
Persson) .   

Busksångare Acrocephalus dumetorum
Sex fynd av totalt sju sjungande busksångare
är ett gott resultat. Två med busksångarmått
långstannare, en vid Reffelmansviken och en
i Delsbo. I Delsbo hördes under en kort pe-
riod två sjungande fåglar. Robert Lindberg

2 ex spel/sång Delsbo k:a 6-25.6 (Arnold
Larsson m.fl.). 1 ex spel/sång Reffelmans-

Gräshoppsångare, Jättendal 06/06 -2007. Foto: Lars G Lindström.



viken, Hudiksvall C 10-24.6 (Karin Svens-
son m.fl.). 1 ex spel/sång Onsängs-sjön 16.6
(Tony Persson, Eleonor Jansson). 1 ex spel/
sång Haddäng Gnarp 18-21.6 (Mats Axbrink
m.fl.). 1 ad hane spel/sång, ej häckning
Hallfräng, Skog, Skog 23-25.6 (Anders Lind-
blad). 1 ex spel/sång Digerön Svågan
Bjuråker 24.6 (Arnold Larsson) .   

Kärrsångare Acrocephalus palustris
Ca 20 sjungande fåglar är en minskning jäm-
fört med -06 men ändock i nivå med senare
år. Arten verkar fortfarande häcka i land-
skapet då det märktes ungfåglar både vid
Granskär och Reffelmansviken. Robert Lind-
berg

Trastsångare Acrocephalus arundinaceus
Blott det 15:de fyndet i landskapet. Lokalen
inte den typiska men detta rör sig naturligt-
vis om en rastande fågel. Arten visade en
uppåtgående trend i landskapet i slutet av
90-talet men sedan 2001 har endast ett fynd
gjorts (2004). Robert Lindberg

1 ex spel/sång Vitörarna 16.6 (Mats Axbrink,
Per Aspenberg) .   

Ärtsångare Sylvia curruca
Sent fynd. Ärtsångaren ses regelbundet fram
till mitten av september och fynd görs spo-
radiskt fram till första veckan av oktober.
Robert Lindberg

1 ex Vitörarna 1-4.10 (Mats Axbrink) .   

Svarthätta Sylvia atricapilla
Tredje året i rad med vinterfynd av svart-
hätta. Robert Lindberg

1 hona födosökande Hudiksvall C 2.2 (gnm
Mats Axbrink). 1 ex Morasjön, Delsbo 21.12
(Stig Dahlfors) .   

Lundsångare Phylloscopus trochiloides
Två fynd under för arten typiska omstän-
digheter. Början på juni gärna ute på en ö i
strandskogen är rätt tid och plats för den
som vill optimera sina chanser att se lunds-
ångare. Båda fynden torde röra individer
på flytt. Robert Lindberg

1 ex stationär Storjungfrun 3.6 (Robert Lind-
berg, Stefan Persson). 1 ex spel/sång Bålsön
8.6 (Peter Engström) .   

Mindre flugsnappare Ficedula parva
Fem fynd, alla under tänkbar häckningstid.
På Bålsön sågs ett par och i mitten på juli
fanns hanen kvar och varnade på lokalen.
Robert Lindberg

1 ex spel/sång Slåttmyran, Långvind 19.5
(Lars Henningsson). 1 ex spel/sång Sveden,
Mellanbyn, Hudiksvall 3.6 (Lars Göran Lind-
ström). 1 ex spel/sång Lillljungfrun 7.6
(Mats Axbrink m.fl.). 2 ex par i lämpl. häck-
biotop Bålsön 8-9.6 (Peter Engström). 1 ex
spel/sång Fusksjön,Forsa 10-16.6 (Lars
Henningsson, Karin Svensson m.fl.). 1 ad
hane upprörd, varnande Bålsön 15.7 (Peter
Engström) .   
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Skäggmes Panurus biarmicus
Fynd på två lokaler. Fåglarna i Hålsjöviken
sågs under en kort period slutet på mars.
Vid Granskär dök fåglarna upp september,
viket följer mönster med fåglar som bryter
upp från artens starka fästen i söder och le-
tar sig nya häckningsområden. Robert Lind-
berg

3 ex Hålsjöviken, Hålsjö 21-25.3 (Jonas Lind
m.fl.). 5 ex Granskärs våtmark, Flaket 1-2.9
(Robert Lindberg m.fl.). 1 hona födo-
sökande Granskärs våtmark, Flaket 21.10
(Thomas Tiger) .   

Varfågel Lanius excubitor
Att göra en bedömning av hur många av de
rapporterade fynden som kan tänkas gälla
individer som håller revir är svårt då arten
är på flytt samtidigt som en del fåglar nått
sitt mål. Detta kräver god lokalkännedom
eller att observatören på något sätt marke-
rar att det gäller en tänkbar häckning, tex
genom att ange kriteriet lämplig biotop.
Något att tänka på när man rapporterar

varfågel i mars och april! Nedan listas fynd i
skogslandet under tänkbar häckningstid.
Robert Lindberg

2 i par Vinströmmen, Voxnan 15.7 (Johan-
nes Malmberg). 1 ex Morvallen, Ljusdal 2.8
(Stig Norell). 1 ex Långsjön, Mellansjö 3.8
(Stig Norell, Åke Englund). 3 ex lämpl bio-
top Mjusjön, Bjuråker 4.8 (Sven H Jans-
son) .   

Nötkråka Nucifraga caryocatactes
Trots ovanligt många fynd har inga rappor-
ter med häckningskriterier kommit in detta
år. Av de cirka 80 rapporterade fynden är
endast sex gjorda under första halvåret. Hu-
vuddelen av fynden gäller fåglar som födo-
söker alt. förbiflygande på provianterings-
runda. Robert Lindberg

Råka Corvus frugilegus
Råkor ses regelbundet under andra hälften
av mars och april men i varierande antal från
år till år. 2007 var ett år med något fler fynd
än normalåret. Ett fynd sticker ut lite och
det är 5 ex som rastade i Skesta, Gnarp 14/4.
Oftast ses enstaka råkor i sällskap med andra
kråkfåglar. Robert Lindberg

Svartkråka Corvus corone corone
Svartkråkans status som egen art har varit
på tapeten under flera år men det lutar nu
åt att den blir kvar som ras av kråka. Tolfte
fyndet för landskapet, fynd nummer elva
gjordes 18/10 -06 i samma område och kom
inte med i fågelrapporten. Frågan är om det
var samma individ även då. Svartkråka har
nu varit synlig i Hudikområdet de senaste
tre åren och det är fullt möjligt att det är en
och samma individ som visar upp sig när
kråkfågelflockarna samlar ihop sig på hös-
ten. Robert Lindberg

1 ex Sanna, Hudiksvall 2-12.1 (Mats Axbrink)
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Skäggmes, Hålsjöviken mars 2007.
Foto: Lars G Lindström.
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Stare Sturnus vulgaris
I 2006 års rapport flaggades för att staren
skulle bli en sällsynt vintergäst i och med att
landskapet sista soptipp med öppen depo-
nering stängdes. Detta infriades och endast
två fynd finns rapporterade från vintermå-
naderna trots mild vinter. Robert Lindberg

1 ex Ljusdal 5-27.2 (Stig Norell, Jan
Nylander). 1 ex födosökande Delsbo k:a
8.12 (Arnold Larsson) .  

Bofink Fringilla coelebs
Bofink brukar vara något vanligare som
vintergäst vid fågelbordet än bergfinken, så
även i år då ett 40-tal fåglar sågs. Notabelt
är att antalet övervintrande bofinkar inte
påverkats lika positivt som antalet bergfin-
kar av den milda vintern. Robert Lindberg

Bergfink Fringilla montifringilla
Ovanligt många fynd, totalt cirka 30 fåglar,
under januari och februari får nog tillräknas
den milda vintern. Två fynd i december är
mer i nivå med den normala fyndbilden.
Robert Lindberg  

Steglits Carduelis carduelis
De flesta steglitsar ses i och runt Söderhamn
och Hudiksvall där arten häckar årligen.
Fynd i inlandet och norr om Hudik är mer
ovanliga. Första konstaterade häckningen i
Nordanstigs kommun genomfördes i Jätten-
dal. Robert Lindberg

1 häckning (1 ungar) bo, ägg/ungar Jätten-
dal 21.6 (Mats Axbrink, Karin Svensson) .  

Vinterhämpling Carduelis flavirostris
Nio vårfynd och två höstfynd är ett magert
resultat. Visserligen har antalet vinter-
hämplingar sjunkit på 2000 talet men årets
nivå är ovanligt låg. Största flocken endast
14 ex. Robert Lindberg

1 ex födosökande Ålsjöstugan, Ålsjön 6.3
(Gunnar Andersson). 2 ex födosökande
Svedje Hassela 18.3 (Per-Ivar Persson).  2
ex rast Skesta, Gnarp 27.3 (Lars Norman,
Ove Fredin). 14 ex rast Skesta, Gnarp 31.3-
1.4 (Lars Norman). 7 ex födosökande
Dressviken, Rogsta 1.4 (Mats Sundkvist).  2
ex förbifl. Skenstaviken 8.4 (Olle Thyre-
stam). 8 ex rast Skesta, Gnarp 8.4 (Anders
Johansson). 1 ex Storjungfrun 9.4 (Stefan
Persson). 2 ex str N Storjungfrun 13.4 (Ste-
fan Persson). 1 ex rast Stenö 28.10 (Stefan
Persson). 1 ex str V Hornslandsudde, Hölick
11.11 (Arnold Larsson) .   

Snösiska Carduelis hornemanni
Ovanligt många (16) fynd från vintermåna-
derna har inkommit. Höstens ringmärkning
brukar annars vara det som står för stor-
delen av fynden. Denna höst var ovanligt
mager med endast en märkt snösiska och två
ytterligare fynd. För den intresserade finns
en hel del foton med kommentarer på att
fördjupa sig i på Svalans bildgalleri. Att sä-
kert bestämma en snösiska är inte helt lätt.
Robert Lindberg

2 ex Iggesund 1.1 (Mats Axbrink m.fl.) .  1
ad födosökande Skog 8.1 (Bosse Forsling). 1
ex födosökande håsta, Hudiksvall C 11.1
(Mats Sundkvist). 2 ex Ålsjön 14.1 (gnm
Stefan Persson). 1 ex födosökande Håsta,
Hudiksvall C 15.1 (Mats Sundkvist). 1 hona
ringm håsta, Hudiksvall C 18.1 (Kenneth
Karelius). 2 ex Kilafors 20.1 (Kent West-
lund). 1 ex Korset 21.1 (Robert Lind-
berg). 1 ex Granskärs våtmark, Flaket 21.1
(Olle Thyrestam). 1 hona födosökande Ig-
gesund 29.1 (Stefan Delin). 1 ex rast Håsta,
Hudiksvall C 6.2 (Mats Sundkvist). 1 ex
Medskogstjärnen, Hudiksvalls soptipp 11.2
(Tommy Lantz). 1 ex födosökande Håsta,
Hudiksvall C 19.2 (Mats Sundkvist). 1 ex
födosökande Håsta, Hudiksvall C 21.2
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(Mats Sundkvist). 2 ex födosökande ”Ber-
get”, Gammelsträng 22.2 (Håkan Byrén). 1
3K+ hane Håsta, Hudiksvall C 24.2 (Lars
Göran Lindström). 1 ex ringm Reffelmans-
viken, Hudiksvall C 20.10 (Kenneth Karelius,
Mats Sundkvist, Lars Göran Lindström). 1
1K Granskärs våtmark, Flaket 3.11 (Stefan
Persson). 1 ex Iggesund 29.12 (Karin Svens-
son) .  

Bändelkorsnäbb Loxia leucoptera
Ett tämligen gott år för arten. Landskapets
första häckning dokumenterades på Horns-
landet och många av årets fynd härrör från
detta område. Under perioden 22/7 - 29/7
gjordes fem fynd i landskapet vilket med lite
god vilja kan tolkas som att det genomför-
des fler häckningar i närheten. Nästa topp
kom i början av oktober vilket är mer i linje
med vad man kan vänta sig. Robert Lindberg

1 ex Hölick 5.1 (Stefan Persson m.fl.). 1 ex
Stålnäset 5.1 (Robert Lindberg). 3 ex spel/
sång Klibbalsres., Hornslandet 24.3 (Mats
Sundkvist) .  1 häckning bo, ägg/ungar Horns-
landet 26.4 (Patrik Rhönnstad m.fl.). 1 ex
rast Gackerön 22.7 (Magnus Liljefors) .  6
ad Hörneudde 23.7 (Mats Axbrink m.fl.) .  3
ex rast Skatön 24.7 (Stefan Persson). 1 ex
str V Lillharet, Idenor, Hudiksvall 27.7 (Olle
Thyrestam). 2 ex förbifl. Åsbacka, Sandarne
29.7 (Ulf Johansson). 1 ex str S Vitörarna
1.10 (Mats Axbrink). 1 ex lockläte Vitöra-
rna 3.10 (Mats Axbrink). 1 1K Vitörarna
4.10 (Mats Axbrink). 1 ex str Hölick 6.10
(Karin Svensson). 1 hona Kilafors 21.10
(Kent Westlund) .   

Tallbit Pinicola enucleator
Ett dåligt år för rönnbär brukar innebära ett
dåligt år vad beträffar antalet tallbitar. Detta
var slående för första delen av året då en-
dast fem fynd gjordes. Senare delen av året
blev bättre med totalt 17 fynd. Näst intill

alla fynd gäller dock fynd i skogslandet och
inte födosökande i städer som brukar vara
vanligt goda rönnbärsår. Robert Lindberg

5 ex födosökande Skog 8.1 (Bosse For-
sling). 1 ex Fjäle, Enånger 13.1 (Lars
Henningsson). 5 ex födosökande Skälön
Iggesund 15.2 ( Jonas Lind) .  1  ex
Idfjärdsvallen,Söderhamn 10.3 (gnm Stefan
Persson). 1 hona rast Hölick 24.3 (Mats
Sundkvist). 4 ex Mörtsjön, Hassela 20.10
(Per-Ivar Persson). 1 ex förbifl. Östra Höle
Rengsjö 27.10 (Lars Henningsson). 4 ex
Vassberget 2.11 (Åke Englund). 10 ex
förbifl. Självbrännmyran,Arbrå 3.11 (Åke
Englund). 12 ex förbifl. Kroksjön,
Malungsfluggen 15.11 (Staffan Berg-
man). 2 ex förbifl. Rännsjön Bergsjö 16.11
(Mats Axbrink). 13 ex födosökande
Johannesberg Delsbo 18.11 (Arnold Lars-
son). 8 ex Hällåsen 20.11 (Stefan Pers-
son). 23 ex Acktjärnbo Arbrå 28.11 (Åke
Englund). 6 ex födosökande Järvsö 28.11
(Krister Karlsson). 8 ex Degelberget Arbrå
8.12 (Carl-Erik Zetterlund). 13 ex förbifl.
Bollegården 11.12 (Stefan Persson, Lars
Henningsson). 20 ex str V Bollegården
13.12 (Stefan Persson, Lars Hennings-
son). 40 ex förbifl. Bollegården 14.12 (Ste-
fan Persson, Lars Henningsson). 29 ex Änga
Vallsta 16.12 (Carl-Erik Zetterlund). 20 ex
Bollegården 17.12 (Stefan Persson, Lars
Henningsson). 5 ex förbifl. Djupsjöns na-
turreservat 24.12 (Björn Dellming) .   

Stenknäck Coccothraustes coccothraustes
Sex fynd är ungefärligen i nivå med vad som
brukar rapporteras. Arten ses oftast på få-
gelbord, mycket beroende på artens tillba-
kadragna leverne och att många förbises då
få fågelskådare på våra breddgrader är väl-
bekant med artens läten. Robert Lindberg

3 ex str N Tärnsharen 27.3 (Stefan Persson). 1
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ex födosökande Ålsjöstugan, Ålsjön 28.3
(Gunnar Andersson). 1 ex lockläte Söder-
hamn C 28.3 (Thomas Tiger). 1 ex Järvsö
Stene, Järvsö 23.4 (gnm Alf Forsblom). 1
hona Rödmyra 28.5 (Jan Nylander). 1 ex
födosökande Överås, Hudiksvall C 6.6 (Mats
Åberg) .  

Lappsparv Calcarius lapponicus
Lappsparv förekommer sällan i fågel-
rapporten. Denna gång gäller det ett fynd
27 mars som är något tidigare än normalt
för arten. Normalt dyker lappsparvarna upp
någon vecka in i april med en topp i må-
nadsskiftet. På hösten görs de flesta fynden
under första delen av september och från
andra halvan av oktober är arten sällsynt

förekommande. Noteras kan att det inte in-
kommer så många fynd av lappsparv i Sva-
lan, knappt 20 under 2007. Höstfynden bru-
kar dominera och den största ansamlingen
var cirka 30 ex vid Flygstaden i början av
september. Robert Lindberg

1 ex rast Skesta, Gnarp 27.3 (Lars Norman,
Ove Fredin) .   

Snösparv Plectrophenax nivalis
Snösparven är en av de tidigaste vårfåglarna
och det är lite förvånade att så få vinterfynd
görs då arten är härdig och de numer snö-
fattiga vintrarna borde lämna gott om föda
framme på åkrarna. Arten ses regelbundet i
Uppland vintertid men är lika sporadiskt fö-
rekommande i Gästrikland som i Hälsing-
land. Robert Lindberg

1 ex Hölick 13.1 (Mats Axbrink). 1 1K hona
födosökande Håsta, Hudiksvall C 25-31.12
(Mats Sundkvist) .   

Ortolansparv Emberiza hortulana
Något fler fynd än föregående år. Mörker-
talet är naturligtvis stort men glädjande är
att allt fler rapporterar ortolansparv. Arten
är klassad som sårbar (VU) av Artdatabanken
och ingår i de arter som Nrk samlar in upp-
gifter på i stora delar av landet och frågan är
om inte även Hälsingland bör räknas till de
landskap där arten är starkt hotad. Ortolan-
sparven har minskat kraftigt i numerär i
Sverige och är nu utgången som häckfågel i
södra delarna av landet. I Uppland räknade
Rrk 2005 med att minskat med 99 procent!
Vid mitten av 90-talet beräknades ca 800
par häcka i Hälsingland och även om långt
ifrån alla par i Hälsingland rapporteras så
talar de inkomna rapporterna (cirka 30
sjungande fåglar) sitt tydliga språk. Att hitta
en sjungande ortolan är inte helt lätt längre!
Anmärkningsvärt är att närmare hälften av

Lappsparv, Foto: Lars G Lindström.
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fynden gäller sjungande fåglar i skogslandet.
Arten förknippas ofta med jordbruksmark
men större hyggen etcetera är en alternativ
biotop för arten. Robert Lindberg

1 ex spel/sång Änga Delsbo 5.5 (Arnold Lars-
son). 1 ex spel/sång Vallåsen Bjuråker 6.5
(Arnold Larsson). 1 ex Matnäsviken, Forsa
12.5 (Lars Göran Lindström). 4 ex spel/sång
Morasjön, Delsbo 12.5-9.6 (Arnold Larsson,
Kjell Johansson). 1 ex spel/sång Gryttja,
Östanbräckssjön, Hudiksvall 13.5 (Lars Gö-
ran Lindström). 3 ex spel/sång Maden,
Ålsjön 14.5-17.6 (Stefan Persson m.fl.) .  2
ex spel/sång NV delen, Ålsjön 17.5-4.6 (Mats
Olsson m.fl.). 1 ex Storjungfrun 17.5 (Ste-
fan Persson). 2 ex spel/sång Lövåsen Bjur-
åker 19.5-22.6 (Arnold Larsson). 1 ex spel/
sång Aspåsen, Bjuråker 19.5 (Arnold Lars-
son). 1 ex spel/sång Norrala 22.5 (Christer
Lindberg). 2 ex spel/sång Jättendal 23.5
(Mats Axbrink). 1 ex spel/sång Backsjön
Sörväna Delsbo 23.5 (Arnold Larsson).  1
ex spel/sång Jättendal 25.5-3.6 (Tommy
Magnusson m.fl.). 1 ex spel/sång Nylandet,
Hög kyrka 25.5-4.6 (Karin Svensson, Lars
Göran Lindström, Mats Sundkvist). 2 i par
lämpl biotop Svartåsen Bjuråker 2.6 (Arnold
Larsson). 1 hane spel/sång Hjällmyran Bjur-
åker 2.6 (Arnold Larsson). 1 ex spel/sång
Norra Vantåsen, Bjuråker 2.6 (Arnold Lars-
son). 1 ex spel/sång Nyvallen Bjuråker 2.6
(Arnold Larsson). 2 ex Råttjärnasjön,
Voxnaområdet 4.6 (Ulf Humlesjö). 2 ad
spel/sång Mosjön 6-15.6 (Bosse Forsling). 1
ex spel/sång Grannäs 8.6 (Lars Hennings-
son). 1 ex spel/sång Kråsen Arbrå 10.6 (Carl-
Erik Zetterlund). 1 ex spel/sång Hålsjöviken,
Hålsjö 11.6 (Jonas Lind). 3 ex spel/sång Blis-
termyren 16.6 (Örjan Davidsson) .   

Videsparv Emberiza rustica
Glädjande med en sjungande fågel då rap-
porter med häckningskriterier är sällsynta.

Sju höstfynd är fler än i fjol men ändock
magert. Videsparven har visat en starkt sjun-
kande trend i landskapet både som häckfå-
gel och under flytt. Något svar på varför
arten gått tillbaka finns inte. Under senare
år har återfynd från ringmärkning visat att
videsparven är en riktig långflyttare. Fåglar
märkta i Västerbotten har hittats i Kina - på
fågelmarknader. Kanske svaret på minsk-
ningen står att finna längs flyttvägarna eller
i övervintringsområderna. Robert Lindberg

1 hane spel/sång Svedjeboklacken Hassela
13.5 (Per-Ivar Persson). 1 ex ringm Gran-
skärs våtmark, Flaket 22.8 (Stefan Pers-
son). 2 ex Finflo 24-25.8 (Mats Axbrink
m.fl. ). 1 ex ringm Reffelmansviken,
Hudiksvall C 1.9 (Kenneth Karelius m.fl.). 1
ex Skesta, Gnarp 1.9 (Anders Johansson). 1
ex förbifl. Granskärs våtmark, Flaket 1.9 (Ste-
fan Persson, Robert Lindberg). 1 ex lock-
läte Granskärs våtmark, Flaket 2.9 (Olle
Thyrestam). 2 ex ringm Granskärs våtmark,
Flaket 9.9 (Stefan Persson m.fl.) .   

UTSKICK AV FiX

Det har varit mycket strul med ut-
skicken av FiX. Vi har hört av flera
personer som fått sin tidning, att det
har legat flera adressblad under var-
ann. Givetvis måste då några blivit
utan tidning. Om du skanar något
nummer av FiX så beror det nog på
detta. Hör av dig till Stefan Persson
Tönnånger 133, 82392 Holmsveden
eller
persson.stefan@soderhamn.com.
Berätta vilket nummer som du sak-
nar. Vi beklagar detta och hoppas att
tryckeriet bättrar sig.
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Ovan. Röd glada. Nedan till vänster. Mindre flugsnappare. Foto: Martin Alexandersson. Nedan till
höger. Kärrsångare Foto: Stefan Persson.

Framsida. Ortolansparv, Gryttja, Hudiksvall, Maj 2008. Foto: Lars G Lindström. Baksida.
Ägretthäger, Ålsjön 2007. Foto: Martin Alexandersson




