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Fågelrapport för Hälsingland
2008

Rrk Hälsingland
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FÖR 2008 FINNS DRYGT 25000 OBSERVATIONER

från 326 rapportörer inlagda på Svalan.
Som vanligt blev det åter ett rekord på båda
fronterna. Alla observationer är varmt väl-
komna och alla kan säker bidra med sitt strå
till stacken för att öka fågelkunskapen om
Hälsinglands fåglar.

Rariteter
Det har nu gått några år sedan en ny fågelart

siktades i landskapet. 2008 kunde dock no-
teras en ny art, tuvsnäppa. Tyvärr var obser-
vationen kortvarig och bara en observatör
han ta del av fågelns besök. Tuvsnäppan
häckar såväl i norra Nordamerika som i östra
Sibirien. Eftersom observationen gjordes i
samband med vadarnas flyttperiod i en flock
med andra sibiriska vadare kan man säkerli-
gen anta att vår fågel hade ett östligt ur-
sprung.
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Ägretthäger sågs vid två tillfällen på Hölick
vilka utgör fynd nr fem respektive sex.
Ägretten har under senare år haft en mycket
stark ökningstakt i stora delar Europa och
fortsätter den ökningstakten lär våra fynd
snabbt öka i antal. Det är väl inte otroligt att
arten till och med snart häckar i Sverige.
Bland rovfåglarna gjordes tre trevliga fynd
av rara arter i vårt landskap. En röd glada
passerade mycket oväntat vid Rönnskär re-
dan i februari. En adult hane stäpphök (fynd
nr 6) fotograferades vid Ålsjön i maj i tron
att det var en hane blå kärrhök, det var först
efter bildgranskning som artidentifikationen
avslöjades. Under midsommartid upptäck-
tes en 2K hane aftonfalk bland Ålsjöns många
lärkfalkar och gladde många. Den kanske
mest uppskattade fågeln under 2008 hitta-
des också vid Ålsjön – en praktfull biätare
(fynd 4) som förgyllde en magisk maj-kväll.
En nästan lika vacker fågel, en rosenstare
(fynd 3), sågs i början av juni på Rönnskär,
men liksom vid tidigare tillfällen blev besö-
ket kortvarigt.

Sedan soptipparna i vårt landskap lagts
ner har fynden av vittrut minskat drastiskt
och arten är nu en riktig raritet, även natio-
nellt sett. Därför var det extra glädjande med
en ungfågel i Bollnäs i april. Att det lönar sig
att skåda året runt bekräftar den berglärka
som sågs i Delsbo, i november. Till sist måste
den dvärgsparv (fynd 3) som sågs på Präst-
grundet slutet av september nämnas.

Häckfåglar
Årets riksinventeringsart utgjordes av korn-
knarr. Eftersom arten eftersöktes speciellt,
och resultatet ändå låg i paritet med tidigare
år, så får vi förmoda att knarren hade ett
mediokert år 2008. Bland nattsångarna hade
busksångaren och flodsångaren ett gott år
med sex respektive 13 sjungande fåglar och
det är väl inte en allt för kvalificerad gissning
att arterna är regelbundna som häckfåglar i
Hälsingland. Även svart rödstjärt hade ett

gott år och tycks vara en regelbunden men
sällsynt häckfågel i landskapet.

Pilgrimsfalken fortsatte sin framgångssaga,
nu med hela tre lyckade häckningar. När
dvärgmåsen till slut ska lyckas få fram flygga
ungar i Hälsingland är svårt att sia om. 2008
var det dock nära, en unge kläcktes vid Hål-
sjöviken men dog sannolikt i dåligt väder
någon dag senare.

I södra Sverige var en av årets fågel-
händelser att mängder av ugglor från nord-
liga trakter dök upp under hösten. I våra
trakter var det främst observationer av lapp-
ugglor under hösten som blev uppmärksam-
made. Stationära, och orädda, lappugglor i
såväl Söderhamn som Hudiksvall under jul-
helgen lockade många fågelskådare. Tyvärr
så måste konstateras att såväl ugglorna i Syd-
sverige som våra lappugglors uppträdande
var en följd av ytterst begränsad smågnagar-
tillgång i våra skogar. Uppenbarligen inträf-
fade en så kallad sorkkrasch under försom-
maren 2008.

Övrigt
De milda vintrarna tycks nu snarare var en
regel än undantag. Flera högst oväntade
vinterfynd gjordes, men turturduva i Järvsö
var nog den som var mest oväntad. Man
kanske hade kunna förvänta sig ett fynd av
den ovanliga större turturduvan på vintern,
men verkligen inte av turturduvan, en art
som vi främst förknippar med varma för-
sommardagar.

Den officiella våren (det vill säga när tem-
peraturen är över 0oC under sju dygn i
sträck) inträffade redan den 17 februari i
kustbandet. Lyckligtvis valde inte alla fåglar
att tro på SMHI, men extremt tidiga fynd
gjordes ändå, exempelvis tordmule den 1
mars.

Rapportering av ovanliga fåglar
Rrk vill återigen påminna om att fynd av en



5
Fåglar i X-län nr 1-09

del ovanliga arter i regel kräver att ni som
observatör skriver en sk raritetsrapport. Även
från 2008 saknas en del raritetsrapporter
av ovanliga fynd. Ni måste själva bevaka er
sk skuldlista som du hittar på Svalans
inrapporteringssida. I dagsläget är arbetssi-
tuationen för rrk alltför belastande för att vi
ska hinna med att påminna er om att skriva
rapporter. Fynd av rariteter som inte har
någon skriven raritetsrapport bordläggs tills
vidare och finns således inte med i denna
fågelrapport.

I sammanhanget vill vi också påminna om
att varje rapport, av såväl ovanliga som van-
liga arter, betraktas som officiella fynd av
exempelvis naturvårdande myndigheter. Är
du det minsta osäker på arttillhörigheten på
den fågel du rapporterat så bör den förses
med ett frågetecken (osäker observation)
eller inte rapporteras alls.

Fågelrapport 2008

Tundrasädgås Anser fabalis rossicus
Fynd av denna sädgåsras har bara gjorts vid
något enstaka tillfälle tidigare. Det krävs bra
obsförhållanden och stor vana med att ob-
servera sädgäss för att kunna skilja ut rasen
från vanliga sädgäss. Eftersom så få sädgäss
rastar hos oss vår och höst så gör detta att
chansen minskar ytterligare. Mats Axbrink

1 ex rast Ålsjön 27.4 (Thomas Tiger).

Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus
Rekordartat uppträdande. Arten har ju bli-
vit allt vanligare i våra grannlandskap så en
ökning var inte helt oväntad. Mats Axbrink

2 ex stationär Sanna, Hudiksvall 31.3-15.4
(Karin Svensson m.fl.). 1 ex rast Nylandet,
Hög kyrka 2.4 (Mats Sundkvist). 8 ex rast
Finflo 3-5.4 (Johnny Snell m.fl.). 6 ex rast
Nylandet, Hög kyrka 4.4 (Lars G Lindström,

Karin Svensson). 1 ex rast Nylandet, Hög
kyrka 15.4 (Krister Karlsson, Hugo Martins-
son m.fl.). 3 ex str N Alirs Öga 20.4 (Ro-
bert Lindberg m.fl.). 1 ex rast Finflo 14-15.5
(Jonas Lind). 1 ad rast Ålsjön 24.5 (Tho-
mas Tiger m.fl.). 2 ex förbifl. Ålsjön 25.5
(Mattias Edman, Anna-Maria Eriksson). 1
ex stationär Lillfjärden 19-27.6 (Bo Fager-
ström m.fl.).  1 ex rast Tunasjön 15.8 (Mats
Axbrink). 1 ex Lillfjärden 12.10 (Mats West-
berg, Helena Persson)

Bläsgås Anser albifrons
Ett tämligen normalt uppträdande under
året. Man kan med fog misstänka att det
många gånger rör sig om samma individer
som återkommer år efter år. Exemplevis har
en bläsgås setts Järvsö-området såväl 2005
som 2007. Mats Axbrink

1 ex födosökande Norrdala Bjuråker 5.4
(Arnold Larsson). 1 ex rast Nylandet, Hög
kyrka 15.4 (Karin Svensson, Jonas Lind
m.fl.). 1 ex Lillfjärden 27.4-9.5 (Lars Gö-
ran Lindström m.fl.). 1 ex rast Stenö 13.5
(Allan Larsson, Lennart Stern). 1 2K rast
Finflo 14-15.5 (Jonas Lind). 1 ex födo-
sökande Nordsjö, Järvsö 2.6 (Stig Norell).  1
ex stationär Lillfjärden 19-23.6 (Bo Fager-
ström m.fl.). 1 ex Ljusdals-Boda 17.9 (Jan
Nylander)

Fjällgås Anser erythropus
Efter 2007 års goda häckningsresultat blev
2008 en klar tillbakagång. Bara fyra ung-
fåglar sågs kring Hudiksvall i augusti-
sepember. Maxantalet om 69 fåglar är också
lågt i jämförelse med föregående år. Antalet
fåglar under våren är som vanligt vanskligt
att bedöma eftersom fjällgåsgrupperna kom-
mer i omgångar. De nio fåglar som sågs
sträcka förbi Korsholmsudden den 10 maj
verkar inte ha rastat vid Lillfjärden. Många
av fåglarna i Lillfjärden tycks också har dragit
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norrut den 10 maj. Fågeln vid Tjärnatjärn
höll till med vitkindade gäss och fjällgåsen
vid Ålsjön samhäckade med en vitkindad gås
(se även fjällgås x vitkindad gås). Mats
Axbrink

2 ex rast Lillfjärden 15-18.4 (Karin Svens-
son m.fl.). 35 ex rast Lillfjärden - Fiskeby -
Malgrynnan, Hudiksvall 19.4-7.5 (Mats
Sundkvist, Kjell Johansson m.fl.). 37 ex. Max
47 ex rast Lillfjärden 8-9.5 (Lars Göran Lind-
ström, Johnny Snell m.fl.). 9 ex förbifl. Kors-
holmsudden 10.5 (Thomas Persson). Max
11 ex rast Lillfjärden 11-16.5 (Mats Axbrink,
Bo Fagerström m.fl.).  20 ex rast Lillfjärden
27.6-1.7 ( Johnny Snell, Jonas Lind
m.fl.). 20 ex 7 ex Lillfjärden 7.7-8.8 (Bo
Fagerström m.fl.). 7 ex. 1 ad rast Ålsjön 8.8
(Stefan Persson). 22 ex rast Lillfjärden -
Tunasjön 10-17.8 (Bo Fagerström, Johnny
Snell m.fl.). 69 ex Hudiksvall-Fälten SW
Östanbräcks-ranchen, Hudiksvall C 18.8-

21.9 (Lars Göran Lindström, Mats Axbrink
m.fl.). 1 ex Tjärnatjärn Bjuråker 23.9-6.10
(Arnold Larsson m.fl.).

Fjällgås X vitkindad gås Branta leucopsis X
anser erythropus
Några hybrider sågs som vanligt i
Söderhamns skärgård. Här hade också san-
nolikt det par med fjällgås resp vitkindad gås-
förälder som sågs med fem ungar vid Ålsjön
häckat. Säkerligen var det dessa hybridungar
som sågs bl a i Gävle och Hjälstaviken senare
under hösten. Mats Axbrink

1 ad rast Skatrevet 30.4 (Stefan Persson). 1
ex Dragedsviken, Humlegårdsstrand 25.5
(Stefan Persson, Robert Lindberg, Lars
Henningsson, Tord Swales). 2 ex rast Ålsjön
21-28.6 (Stefan Persson m.fl.). 5 1K rast
Ålsjön 8.8 (Stefan Persson). 1 2K+ födo-
sökande Ålsjön 12.8 (Stefan Persson)

Stripgås Anser indicus
2 ex förbifl. Ålsjöstugan, Ålsjön 22.4 (Ker-
stin Stam m.fl.) .   

Prutgås  Branta bernicla
Juli
2 ad rast Grimshararna 9.7 (Pedro Hag-
lund) .   

September
21 ex str S Dressviken, Rogsta 4.9 (Mats
Sundkvist). 1 ex stationär Stenö 21-22.9
(Thomas Tiger m.fl.). 

Oktober
33 ex str S Skatrevet 1.10 (Stefan Pers-
son). 13 ex str S Skatrevet 3.10 (Stefan Pers-
son, Tord Swales). 35 ex str S Prästgrundet
4.10 (Stefan Persson, Tord Swales). 87 ex
str S Korsholmsudden 4.10 (Lars Hennings-
son). 35 ex förbifl. Kuggören 4.10 (Mats
Sundkvist, Håkan Byrén, Lars Göran Lind-
ström, Tommy Lantz). 30 ex rast Skatrevet

Två fjällgäss av de 69 som rastade vid Lillfjärden
under hösten. Foto: Lars Göran Lindström.
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4.10 (Ulf Johansson). 8 ex str S Bålsön 18.10
(Peter Engström) .   

Vitkindad gås Branta leucopsis
En ny häckningsplats, Moviken i Norra Del-
len, konstaterades under året. Ingen inven-
tering, likt den 2007 då 80 par uppskatta-
des häcka i landskapet, gjordes under året.
Mats Axbrink

Gravand Tadorna tadorna
April
2 ex rast Stenö 2-3.4 (Lars Henningsson
m.fl.). 1 hane födosökande Ornskarpen,
Strömsbruk 27.4 (Lars Norman) .   

Maj
2 hane Malgrynnan, Hudiksvall 11.5 (Lars
Göran Lindström, Mats Axbrink m.fl.) .  1
hane rast Stenö 20.5 (Stefan Persson) .   

Augusti
1 1K str V Reffelmansviken, Hudiksvall C
31.8 (Mats Axbrink, Karin Svensson) .   

[Brudand Aix sponsa]
Fjärde fyndet av denna vackra parkrymling
som har sitt ursprung i Nordamerika.
Mats Axbrink

1 hane Sässman 21.4 (Stefan Persson) .   

[Mandarinand Aix galericulata]
Fåglarna vid Sandarna kan mycket väl ha
varit samma hannar som såg såväl 2004 som
2006. Den honfärgade fågeln sågs tillsam-
mans med gräsänder. Mats Axbrink

2 hane Sandarne 7.5 (Gunnar Anders-
son).  1 fynd, 2 ex 1 honf födosökande
Båsfjärden, Hudiksvall 8.8 (gnm Mats
Axbrink).

Snatterand Anas strepera
Ett helt normalt uppträdande förutom fyndet

på Stenö som utgör ett av få höstfynd ge-
nom årens lopp. Mats Axbrink

2 ex Håsjön, Bollnäs 20-21.4 (Lennart Stern
m.fl.). 1 hane rast Hålsjöviken, Hålsjö 23.4
(Jonas Lind). 2 i par rast Hålsjöviken, Hål-
sjö 27.4 (Jonas Lind, Håkan Byrén). 3 ex
stationär Siviksfjärden, Enånger 27.4-2.5
(Mats Axbrink m.fl. ).  2 i  par rast
Malgrynnan, Hudiksvall 29.4 (Mats Axbrink
m.fl.). 2 i par Sässman 10-18.5 (Örjan Davids-
son m.fl.). 2 ex (1 +1) Stenö 9.10 (Stefan
Persson m.fl.).

Kricka Anas crecca
Ett av mycket få fynd i december av kricka.
Från januari finns något fler fynd men san-
nolikt beror det mest på att skådaraktiviteten
är högre i januari än i december. Mats Axbrink

1 hona Granskärs våtmark, Flaket 14.12
(Stefan Persson) .   

Skedand Anas clypeata
Cirka 40 fåglar sågs under våren, vilket är
ett bra resultat. Ett fynd gjordes under som-
maren och under hösten sågs nio fåglar. Inga
observationer gjordes som indikerar starka
häckningsindikationer. Mats Axbrink

Brudanden vid Sässman. Foto Stefan Persson.
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Brunand Aythya ferina
Återigen blev den enda häckningsloklen
Tannetjärnen, Bergsjö. Faktiskt är det så att
det inte finns någon säkert konstaterad häck-
ning från någon annan lokal på hela 2000-
talet. Mats Axbrink

Bergand Aythya marila
Nomalt uppträder berganden i maj och sen-
hösten under dess flyttning till och från nord-
liga häckningsområden. I år fick vi en mycket
spridd fyndbild, med oväntade fynd under
såväl vintern, juni som sensommaren. Mats
Axbrink.

Max 13 honf Stenö 1-21.1 (Stefan Persson
m.fl.). 4 ex Stenö 10.2 (Stefan Persson, Ro-
bert Lindberg). 1 ex Hårte, Jättendal 12.2
(Lars Norman, Ove Fredin). Max 4 ex
Stenö 1-2.3 (Gunnar Andersson, Stefan Pers-
son m.fl.). 3 ex Hålsjöviken, Hålsjö 29.4
(Arnold Larsson m.fl.). 2 i par födosökande
Onsängssjön 10.5 (Per Eriksson). 2 i par
Rävholmen, Skatön 21.6 (Georg Larsson).
1 honf Stenö 25.8 (Stefan Persson). 1 honf
rast Stenö 2.9 (Anders Johansson). 1 hona
Bålsön 6.9 (Peter Engström). 3 ex str S
Tärnsharet, Prästgrundet 21.9 (Stefan Pers-
son, Tord Swales, Robert Lindberg). 5 ex
str S Skatrevet 1.10 (Stefan Persson). 1 ex
str Skatrevet 4.10 (Ulf Johansson). 1 honf
Malgrynnan, Hudiksvall 18.10 (Mats
Axbrink). 2 honf Stenö 19.10 (Stefan Pers-
son). 3 honf Malgrynnan, Hudiksvall 8.11
(Karin Svensson). Max 10 ex Malgrynnan,
Hudiksvall 29.11-8.12 (Mats Axbrink
m.fl.) .  

Ejder Somateria mollissima
Ejdern sågs förr i tiden ofta i stora flockar
kring Dellen-sjöarna. Under 2000-talet har
vi dock sett en markant minskning av antalet
inlandsfynd och årets två fynd får därför
anses normalt. Mats Axbrink

1 hane rast Hålsjöviken, Hålsjö 16.4 (Hå-
kan Byrén).  2 ex rast Sandvik N Tallåsen
5-8.6 (Ivar Bagge) .   

Sjöorre Melanitta nigra
Av de dykänder som vi betraktar som havs-
bundna så tycks sjöorren vara den som of-
tast ses i inlandet. Genom åren har också
arten visats sig på ett stort antal inlands-
vatten . Mats Axbrink

2 ex str St.Vål Alfta 21.4 (Peter Strandvik). 4
ex rast Älvbron Järvsö, Järvsö 29-30.4 (Stig
Norell). 50 ex rast Hålsjöviken, Hålsjö 29.4
(Arnold Larsson). 2 hona rast Arbrå 30.4
(Krister Karlsson). 3 hane rast Arbrå 30.4
(Krister Karlsson). 1 hona rast Yckelsbosjön
4.5 (Per Eriksson). 4 i par Hålsjöviken, Hål-
sjö 28.5 (Arnold Larsson). 2 hona Hålsjö-
viken, Hålsjö 31.5 (Arnold Larsson). 1 hane
Hålsjöviken, Hålsjö 31.5 (Arnold Lars-
son). 4 i par rast Hålsjöviken, Hålsjö 15.6
(Jonas Lind). 1 honf födosökande Svågans
mynning, Bjuråker 1.11 (Arnold Lars-
son). 17 ex Varpen, Bollnäs C 7.12 (Stefan
Persson, Thomas Tiger, Ann-Mari Ekdahl) .   

Dalripa Lagopus lagopus
Som vanligt en handfull rapporter från de
NV delarna av landskapet med klassiska lo-
kaler som Blistermyran och Degerkölen. Av
dessa är nog Degerkölen den lokal som är
enklast att hitta för den hugade ripskåda-
ren. Med Degerkölen är det egentligen om-
rådet kring Sopptjärn och Költjärnarna som
åsyftas. Strandbården NV om Sopptjärn bru-
kar vara ett hett tips. Robert Lindberg

1 ex Sopptjärnen, Degerkölen 18.1 (Stefan
Persson). 1 ex förbifl. Grundvattsberget
Ramsjö 13.2 (Stig Norell). 3 ex Blistermy-
ren 29.6 (Örjan Davidsson). 4 ex Blistermy-
ren 9.8 (Örjan Davidsson). 4 ex födo-
sökande Sandvik N Tallåsen 3.9 ( Ivar
Bagge) .   
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Vaktel Coturnix coturnix
Efter rekordåret 2007 då det rapportera-
des ett 70-tal spelande fåglar tog vakteln ett
rejält steg bakåt, till en i och för sig normal
nivå, med nio fynd. Teoretiskt borde årets
kornknarrinventering även inneburit att det
hittas fler vaktlar. I skenet av detta får nog
2008 räknas som ett dåligt år för arten. Ro-
bert Lindberg

1 ex spel/sång Söderala 31.5 (Stefan Pers-
son). 1 ex spel/sång Florhed, Mo 5-27.6
(Robert Lindberg m.fl.). 1 ex spel/sång
Järvsö 6.6 (Ove Larsson, Tony Persson,
Eleonor Jansson). 1 ex spel/sång Klångsta
Forsa 8.6 (Mats Axbrink). 1 ex spel/sång
Florängarna 12-26.6 (Robert Lindberg). 1
ex spel/sång Långby 13.6 (Mats Axbrink,
Jonas Lind, Mats Åberg, Karin Svensson). 1
ex spel/sång Nylandet, Hög kyrka 15.6 (Hå-
kan Byrén). 1 ex spel/sång Hållsta
Hudiksvall 20.6 (Mats Axbrink). 1 ex spel/
sång Kilån, Kilafors 2.7 (Kent Westlund). 1
ex Morasjön, Delsbo 20.8 (Stig Dahlfors).

Vitnäbbad islom Gavia adamsii
2 ad på sträck mot norr med en halvtimmes
mellanrum vid Prästgrundet var de enda som
sågs 2008. Stefan Persson

1 ad str N Prästgrundet 3.5 (Tord Swales,
Robert Lindberg m.fl. ) .  1 ex str N
Prästgrundet 3.5 (Stefan Persson, Lars
Henningsson m.fl.) .   

Skäggdopping Podiceps cristatus
Andra decemberfyndet av denna ovanliga
vinterart. Mats Axbrink

1 ex Stocka 30.12 (Karin Svensson).  

Gråhakedopping Podiceps grisegena
Cirka tio par rapporterades under året vil-
ket är en lägre siffra än de senaste åren.
Detta beror snarare på dålig rapportering
än på att arten skulle ha blivit ovanligare.
Mats Axbrink

2 i par bo, ägg/ungar Kyrksjön Forsa 17.4-

Gråhakedoppingar i parningsspel i Hålsjöviken. Foto: Lars Göran Lindström.
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7.7 (Kenneth Karelius, Mats Axbrink
m.fl.). 10 i par bo, ägg/ungar Hålsjöviken,
Hålsjö 20.4-21.8 (Arnold Larsson, Jonas
Lind m.fl.). 1 ex Backsjön Sörväna Delsbo
26.4 (Arnold Larsson). 1 ex Tjärnatjärn
Bjuråker 11-20.5 (Arnold Larsson). 2 i par
permanent revir Uvasen, Alfta 25.6 (Ove
Larsson). 1 ad födosökande Norra Dellen
10.7 (Karl Gustav Åström) .   

Storskarv Phalacrocorax carbo
Häckning och häckningsförsök genomfördes
under året vid de tidigare kända platserna
Sandreveln, Hudiksvall samt Gråhäll, Söder-
hamn. Mats Axbrink

1 ex rast Mines, Järvsö 14.4 (Per Eriksson,
Edvin Eriksson). 3 ex förbifl. Alirs Öga 22.4
(Kerstin Stam). 1 ex Sässmanområdet 29.4
(Johannes Malmberg).  45 ad ruvande
Gråhäll 8.7 (Pedro Haglund). 1 ex förbifl.

Kyrksjön, Arbrå 27.7 (Carl-Erik Zetter-
lund) .  

Rördrom Botaurus stellaris
Fyra individer på fyra platser ligger helt i
linje för de senaste åren. Däremot ingen obs
vid Kyrkbytjärn som har varit säkraste plat-
sen för rördrom tidigare år. Stefan Persson

1 ex Muckeltjärn, Sässmanområdet 11.4
(Stefan Persson m.fl.). 1 ex spel/sång Herte
21.4-6.5 (Stefan Persson m.fl.). 1 ex spel/
sång Skajet, Bollnäs 26-28.4 (Karin Anders-
son, Ove Larsson m.fl.). 1 ex spel/sång Sto-
rön, Forsa 5-9.5 (Jonas Lind m.fl.) .   

Ägretthäger Egretta alba
Fynd 5-6 för landskapet och båda vid Hölick.
Teoretiskt sett kan det vara samma fågel. Den
kan ha hållit sig undan under försommaren.
Julifågeln som sågs under en veckas tid,

Ägretthägern som besökte Vågen i slutet av juni början av juli. Foto: Kjell Johansson.
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kunde ses av många skådare, när den födo-
sökte och vilade vid tjärnen Vågen. Just vid
Vågen gjordes för övrigt det första fyndet
av arten i Hälsingland, 20 maj 1981! Stefan
Persson

1 ex rast Hölick 23.4 (Patrik Rhönnstad,
Mikael Rhönnstad m.fl.). 1 ex födosökande
Hölick 30.6-6.7 (Sebastian Sundberg, Mats
Sundkvist, Håkan Byrén m.fl. ) .   

Vit stork Ciconia ciconia
Även i år hittades en stork och årets fynd är
det sjuttonde för landskapet. Storken hitta-
des i Söderala men skrämdes iväg av tid-
ningen Ljusnans närgångna fotograf. Den
drog då mot norr men kunde inte återfin-
nas trots idogt letande. Dagen efter hittades
en stork vid Nylandet, Hudiksvall och det
var med stor säkerhet samma fågel. Vid
Nylandet var den kvar endast ett par tim-
mar. Stefan Persson

1 ex Söderala 1.6 (gnm Robert Lindberg). 1
ex Nylandet, Hög kyrka 2.6 (*Jonas Lind,
Mats Axbrink m.fl.) .   

Röd glada Milvus milvus
Första vinterfyndet och det 13:e fyndet sam-
mantaget. Helt oväntat att hitta en norrut-
sträckande glada den 12 februari av en så
pass ovanlig art. Fyndet visar dock att det
lönar sig att skåda fågel året runt. Stefan Pers-
son

1 ex str N Rönnskär 12.2 (Ove Fredin, Lars
Norman m.fl.) .   

Stäpphök Circus macrourus
Fyndet är Hälsinglands 6:e. En adult hane
kärrhök flög snabbt förbi vid Ålsjön och blev
fotograferad. Vid en senare koll av fotot
kunde den artbestämmas till en stäpphök.
Stefan Persson

1 ad hane förbifl. Ålsjön 26.4 (Lars Göran
Lindström, Håkan Byrén, Tommy Lantz) .  

Kungsörn Aquila chrysaetos
Resultatet för kungsörnen i Hälsingland
2008 var 18 revir med 8 lyckade häckningar
och med totalt 10 ungar, inga misslyckade
häckningar. Stefan Persson

Aftonfalk Falco vespertinus
Elfte fyndet och i Ålsjöområdet där 70 pro-
cent av de tidigare fynden hittats. Tidpunk-
ten stämmer helt överens med tidigare fynd
med ett undantag, en ungfågel i september
vid Hornslandsudde. Stefan Persson

1 2K hane födosökande Ålsjön 21.6 (*Tho-
mas Tiger m.fl.).

Jaktfalk Falco rusticolus
Ungfågeln mot söder vid Ålsjön är det 30:e
fyndet i landskapet. Även tidigare års fynd

En gammal hane av stäpphök flög förbi Ålsjön i
slutet av april. Foto: Lars Göran Lindström.
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avser, med ett undantag, ungfåglar. Stefan
Persson

1 1K str S Maden, Ålsjön 28.9 (Stefan Pers-
son, Bengt Göthe, Lars Henningsson m.fl.) .   

Pilgrimsfalk Falco peregrinus
Tre häckningar med sammanlagt 9 ungar är
mycket glädjande då första häckningen på
40 år kom år 2006. Förutom häcknings-
observationerna så observerades pilgrims-
falk 34 gånger under året. Mer om
Pilgrimsfalkhäckningarna i Fåglar i X-län
årgång 39 nr. 3. Stefan Persson.

Vattenrall Rallus aquaticus
Antalet rapporterade vattenrallar har de se-
naste åren legat runt ett tjugotal spelande
hanar och någon enstaka hona. Många lo-
kaler återkommer år efter år i rapporterna
och man kan anta att det finns en liten popu-
lation som troget besätter dessa lokaler och
lyckas med häckningen. Här kan nämnas klass-
siska fågellokaler som Ålsjön, Tunasjön och
Hålsjöviken, samt på senare år den anlagda
våtmarken vid Granskär. Två lyckade
häckningar har rapporterats där ungfåglar
noterades på höstkanten, en vid Granskär
och en vid Hålsjöviken. Robert Lindberg

Tunasjön är en säker lokal för vattenrall. Foto: Lars Göran Lindström.



13
Fåglar i X-län nr 1-09

Småfläckig sumphöna Porzana porzana
Åter ett mager år för arten med endast tre
spelande fåglar. Robert Lindberg

1 ex spel/sång Hålsjöviken, Hålsjö 25.5-16.6
(Jonas Lind m.fl.).  1 ex spel/sång Freluga
17.6 (Allan Larsson). 1 ex stationär Maden,
Ålsjön 18.6 (Robert Lindberg) .   

Kornknarr Crex crex
2008 var det kornknarrens tur att vara
riksinventeringsart. Detta innebär att ett ex-
tra focus sätts på arten vilket borde betyda
att det görs betydligt fler obsar av arten än
normalt. Slutsumman för året hamnar på
26 spelande fåglar vilket i och för sig är ett
gott resultat. Under 2007 räknades 25 spe-
lande knarrar in och 2006 hördes 15 st så
sett i ljuset av att arten sattes i focus så får 26
st räknas som ett medelgott resultat. En mer
uttömmande rapport från inventeringen
kommer i FiX. Robert Lindberg.

Rörhöna Gallinula chloropus
Året inleddes med att rörhönan i Björktjära-
tjärn kryssades av i januaristatistiken. En
häckning konstaterades samma lokal och året
avslutades med en 1k fågel som trotsade ky-
lan i december. I övrigt kan nämnas den 1k
fågel som dök upp på Granskär och men
kan undra om den var lokalt producerad.
Robert Lindberg

1 ex rast Björktjäratjärn, Bollnäs 1.1-14.4
(Stefan Persson m.fl. ) .   1 ex lockläte
Hälsingtuna kyrka 24.4-16.5 (Johnny Snell
m.fl.). 3 ex lämpl biotop Björktjäratjärn,
Bollnäs 28.4 (Hans Höglund). 1 ex lämpl
biotop Fansmyren lakvattendamm, Hudiks-
valls soptipp 14.5-8.6 (Jonas Lind, Johnny
Snell m.fl.) .  1 häckning bo, ägg/ungar Björk-
tjäratjärn, Bollnäs 8.6-23.7 (Börje
Åhlund). 1 ex Tjärnatjärn Bjuråker 11.6
(Runo Edholm). 1 1K Granskärs våtmark,

Flaket 13.9 (Thomas Tiger). 1 1K Björktjära-
tjärn, Bollnäs 3.11-31.12 (Stefan Persson,
Anders Johansson, Lennart Stern m.fl.).

Sothöna Fulica atra
Även detta år gladdes januriracets deltagare
av övervintrande sothöns. Arten blir trots
öppet vatten svår att hitta redan i slutet av
oktober och kommer normalt åter i slutet av
mars eller början av aprill. När kylan sätter
in dras sothöns som stannat kvar till, av män-
niskan skapade, miljöer med varmare vat-
ten. Robert Lindberg

2 ex Granskärs våtmark, Flaket 1.1-3.2 (Ste-
fan Persson m.fl.) .   

Fjällpipare Charadrius morinellus
Årets enda fynd, 30:e totalt, av fjällpipare
som hittades vid Maden. Fyndbilden är helt
enligt tidigare år då 90 procent av observa-
tionerna kommer från tredje veckan i maj.
Stefan Persson

5 ex stationär Maden, Ålsjön 20.5 (Robert
Lindberg, Stefan Persson) .   

Tuvsnäppa Calidris melanotos
Förstagångsfynd av en art som var en av de
mest väntade att dyka upp. Tuvsnäppan ras-
tade tillsammans med kärrsnäppor och
småsnäppor i en rörlig flock, flocken delade
upp sig och den del som tuvsnäppan fanns i
kunde inte återses. Stefan Persson

1 ex rast Stenö 16.9 (Stefan Persson) .   

Skärsnäppa Calidris maritima
Endast två fynd under året och under bör-
jan av oktober vilket ligger helt i linje med
merparten av alla tidigare fynd. Stefan Pers-
son

9 ex Skatrevet 1.10 (Stefan Persson). 1 ex-
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emplar rastande Skatrevet 8.10 (Stefan Pers-
son) .   

Myrsnäppa Limicola falcinellus
Liksom 2007 gjordes bara två fynd och båda
under artens vårrastning. För några år se-
dan gjordes ett större antal fynd på Gran-
skärs våtmark, men sedan den lokalen förlo-
rat mycket av lämpliga rastytor för vadare
så är vi åter nere i få fynd totalt sett. Mats
Axbrink

5 ex stationär Stenö 29.5 (Stefan Persson,
Robert Lindberg m.fl.). 1 ex rast Stenö 2.8
(Ingemar Johansson, Robert Lindberg
m.fl.) .   

Rödspov Limosa limosa
Trots att det bara görs 1-4 fynd årligen i Häl-
singland har rödspoven setts årligen under
lång följd av år. Fynd nr 48. Mats Axbrink

1 ex rast Malgrynnan, Hudiksvall 29-30.4
(Mats Axbrink m.fl.) .  

Myrspov  Limosa lapponica.
Kustsnäppa Calidris canutus.
Kustpipare Pluvialis squatarola

De arktiska vadarna har två sträcktoppar un-
der höstflytten, i första flyttvågen kommer
de gamla och i den senare ungfåglarna. Kust-
piparen har en något senare sträcktopp än
de två andra redovisade arterna.

Smalnäbbad simsnäppa Phalaropus lobatus
Ett normalt uppträdande av arten. Antalet
fynd vid Stenö kan diskuteras då det kan
vara samma fågel eller är det olika? Stefan
Persson

1 ex rast Bålsön 15.6 (Peter Engström). 1
ex stationär Stenö 28-29.7 (Stefan Persson
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m.fl.). 1 ex stationär Stenö 5-7.8 (Stefan
Persson m.fl.).

Bredstjärtad labb Stercorarius pomarinus
Ett fynd under året vilket är godkänt av en
art som inte är årlig i landskapet. Stefan Pers-
son

1 2K+ str S Stenö 19.10 (Stefan Persson).

Dvärgmås Larus minutus
Dvärgmås häckade vid Hålsjöviken 2003 och
har sedan dess årligen besökt viken under
häckningsomständigheter. I år visade det sig
att ett par började ruva inne i skrattmås-
kolonin. En nyckläckt unge sågs den 22 juni,
men sannolikt överlevde den inte den hårda
nordvästliga kuling som blåste över viken
dagen efter. Mats Axbrink

2 ad bo, ägg/ungar Hålsjöviken, Hålsjö 29.5-
22.6 (Jonas Lind, Håkan Byrén m.fl.) .  

Vittrut Larus hyperboreus
Återigen en ungfågel vid Bollnäs, det kan till
och med vara samma individ som i decem-
ber 07. Vittruten fanns i den stora trut-
flocken, på uppemot 1 000 exemplar, som
alternerade mellan soptippen och sjön Var-
pen. Stefan Persson

1 2K rast Varpen, Bollnäs C 10.4 (*Stefan
Persson, Lennart Stern m.fl.) .   

Tretåig mås Rissa tridactyla
Det flesta tretåiga måsar ses normalt i okto-
ber-november. Sommarfynd är extremt
ovanliga medan mars-fynden borde kunna
bli fler om större insats lades på sträckspaning
under den tiden. Mats Axbrink

Tre 2K str N Skatrevet 22.3 (Stefan Pers-
son). 1 2K stationär Kuggören 14.6 (*Ham-
pus Lejon, Hans Larsson, Niklas Holmqvist
m.fl.) .  

Skräntärna Hydroprogne caspia
För tredje året i rad misslyckades skrän-
tärnorna på Jättbågan med sin häckning.
Även övriga fynd var sämre än normalt san-
nolikt på grund av dåliga häckningsresultat
på den stora kolonin i norra Uppland. Mats
Axbrink

Svarttärna Chlidonias niger
1 ex Tjärnatjärn Bjuråker 26-27.5 (Arnold
Larsson m.fl.). 1 ex födosökande Voxna-
bruk 18.6 (Jan-Erik Wahlroos) .   

Sillgrissla Uria aalge
Av lämpliga häckningsplatser för sillgrissla så
sågs fåglar som vanligt vid Gran. Mats Axbrink

2 ex str N Prästgrundet 3.5 (Robert Lind-
berg, Stefan Persson, Tord Swales m.fl.) .  1
ex str Prästgrundet 25.5 (Robert Lindberg,
Stefan Persson, Tord Swales m.fl.). 6 ex Gran
29.5 (Mats Axbrink). 4 ex Gran 30.5 (Mats
Axbrink).

Svarttärnan i Tjärnatjärn i maj 2008. Foto: Lars
Göran Lindström.
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Skogsduva Columba oenas
Antalet fynd har i år sjunkit något och några
säkra häckningar har inte rapporterats. Då
skogsduvan häckar 2-3 ggr per år så är det
värt  att vara observant hela sommaren och
inte bara under våren när de flyttar hit igen.
Eftersom också Hälsingland räknas som norra
gränsen för skogduvans utbredning
( inlandet ) så är det extra intressant
med lyckade häckningar. Häckar gärna vid
hagmarker och lövängar, kan även häcka i
spillkråkans bohål längre ut i barrskogen.
Krister Karlsson

Turkduva Streptopelia decaocto
Turkduvan ser ut att ligga kvar på en låg men
stabil nivå i våra större tätorter. En observa-
tion på hela 16 ex är värt att notera, den
gjordes i  Röste i Bollnäs. Krister Karlsson

Turturduva Streptopelia turtur
I januari dök denna fågel upp i centrala
Järvsö och den uppehöll sig  i samma kvar-
ter i knappt två veckor. Den flyttade runt på
diverse fågelmatningar och var inte helt lätt
att få syn på. Det var det andra fyndet för
Järvsö, det första kom 1943. Krister Karls-
son

1 2K Järvsö 27.1-5.2 (Stig Norell m.fl.) .   

Fjälluggla Bubo scandiacus
Ett fynd av en fjälluggla som satt på ett hygge
efter vägen vid Krokströmmen. Fjälluggla
är långt ifrån årlig i landskapet, senast en
sågs var 2002. Stefan Persson

1 ex Krokströmmen 16.1 (gnm Mats
Axbrink) .   

Tuturduvan i Järvsö i januari 2008. Foto: Stefan Persson.
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Hökuggla Surnia ulula
Endast tre fynd under året varav ett av en
spelande fågel. Stefan Persson

1 ex spel/sång Svedja, Harmånger 28.2 (gnm
Karin Svensson). 1 ex Sandvik N Tallåsen
14.5 (Ivar Bagge). 1 ex Grövjekullen, Nord-
sjö 29.10 (Stig Norell) .   

Lappuggla Strix nebulosa
Fyra fynd av totalt 16 under året indikerar
häckning. Dålig sorktillgång i skogarna på
hösten kan ha lockat fram ugglorna till
bebyggda trakter, därför gjordes många ob-
servationer under höst-vinter. Stefan Persson

1 ex rast Losjö 9.2 (*Tord Swales m.fl.) .  1
ex rast Furuberg Bjuråker 9.2 (*Tord Swales
m.fl.). 2 ex spel/sång Hiviåsen Los 19.3-13.5
(Stig Norell, Åke Englund). 1 ex spel/sång
Norrberg, Ramsjö 22.3 (Helena Persson). 2
i par spel/sång Ryggskog 4.4 (Stig Norell) .  1
ex lämpl biotop Hornslandet 23.4 (Patrik
Rhönnstad). 1 ex födosökande Svedje Has-
sela 7.8-2.9 (Per-Ivar Persson m.fl.). 1 ex
födosökande Brändbo, Delsbo 30.8 (gnm
Mats Axbrink). 1 ex rast Stocksbo Färila 16.9
(gnm Krister Karlsson). 1 ex Långede
Delsbo 4.10 (Jonas Lind). 1 ex Färdsjö,
Rogsta 26.10 (gnm Karin Svensson). 1 ex
Änga, Vallsta 5.12 (Mattias Edman, Anna-
Maria Eriksson m.fl.). 1 ex Knåda 20-23.12
(Örjan Davidsson). 1 ex Hallbacken,Vallsta
21.12 (gnm Åke Englund). 1 ex Ålsjön 25-
30.12 (Thomas Tiger m.fl.). 2 ex födo-
sökande Idenor, Hudiksvall 27-31.12 (Hå-
kan Byrén, Karin Svensson m.fl.) .   

Jorduggla Asio flammeus
18 fynd och av dom ett med en spelande
fågel, vilket kan tyda på en möjlig häckning.
Stefan Persson

1 ex spel/sång Ryggskog 4.4 (Stig Norell) .  1

ad födosökande Maden, Ålsjön 11.4 (Ker-
stin Stam). 1 ad födosökande Kyrkbytjärn
12.4 (Arne Ledenstam). 1 ex förbifl. Svågans
mynning, Bjuråker 12.4 (Arnold Larsson). 1
ex Hög kyrka 14-15.4 (Hugo Martinsson,
Mats Sundkvist m.fl.). 1 ex Vågen, Marmen
14.4 (Gunnar Falck). 1 ex Nylandet, Hög
kyrka 15.4 (Sara Fichtelius). 1 ex förbifl.
Rönnäs, Freluga 20.4 (Allan Larsson, Len-
nart Stern, Per-Erik Modd m.fl.). 1 ex
Ornskarpen, Strömsbruk 24.4 (Mats
Axbrink). 1 ex förbifl. Övre Dösjön, Gnarp
8.5 (Lars Norman). 1 ex Hudiksvall C 1.6
(Mats Axbrink). 1 ex stationär Tunasjön
26.8 (Mats Axbrink). 1 ex födosökande
Granskärs våtmark, Flaket 4.9 (Thomas Ti-
ger, Ann-Mari Ekdahl). 1 ex födosökande
Sandvik N Tallåsen 17.9 (Ivar Bagge). 1 ad
födosökande Norrbobyn 20.9 (Karl Gustav
Åström). 1 ex förbifl. Flatmo 23.9 (Håkan
Byrén). 1 ex födosökande Vedmyra 26.9

Den ena av de två lappugglor som sågs i Idenor.
Foto: Lars Göran Lindström.
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(gnm Olle Mauritzon). 1 ex Prästgrundet
6.11 (Stefan Persson).

Kungsfiskare Alcedo atthis
Samma individ från december -07 var sta-
tionär fram till den 9 mars vid Granskärs
våtmark. Den 10 mars hittades en död
kungsfiskare i centrala Söderhamn som tro-
ligtvis är samma fågel? då observationer vid
våtmarken upphörde. Från det första vinter-
fyndet -02, har vi haft vinterfynd nästan
varje år så det kan vara värt att spana av alla
öppna vattendrag som kan tänkas inhysa en
övervintrare. Krister Karlsson

1 ex Granskärs våtmark, Flaket 1.1-10.3
(Stefan Persson, Thomas Tiger) .   

Biätare Merops apiaster
Det 4:e fyndet av arten stannade till en kväll
vid Ålsjön och en hel del skådare hann med
att se den rara besökaren. Tidpunkten för
fyndet är som dom tidigare gjorda i slutet av
maj till mitten av juni. Krister Karlsson

1 ex Ålsjön 19.5 (*Thomas Tiger m.fl.) .   

Härfågel Upupa epops
Årets fynd kom under senare delen av som-
maren och hösten och ingen stannade nå-
gon längre tid. Men för att hitta ett år med
hela tre fynd får vi gå tillbaks till 1995. Kris-
ter Karlsson

1 ex rast Sandvik N Tallåsen 23-24.7 (Ivar
Bagge). 1 ad stationär Forsa k:a 28-31.8
(Mats Axbrink, Martin Askne). 1 ex födo-
sökande Skälön Iggesund 4.10 (gnm. Tho-
mas Tiger) .   

Göktyta Jynx torquilla
Inga säkra häckningar är lite ovanligt för
göktytan, som gärna bosätter sig i holkar. I
övrigt ligger antalet fynd lite lägre än i fjol
73 st. Krister Karlsson

Gråspett Picus canus
Efter fjolårets inventering då vi såg en mar-
kant ökning i antalet obsar, är vi åter tillbaks
på cirka 200 stycken, varav 15 häckningar
samt 59 ytterligare lokaler med häcknings-
indicier, ligger på samma nivå som dom 7
senaste åren. Riksinventeringen i fjol visade
på en ökning av arten i hela landet. Men
också det faktumet att vi är dåliga på att
skåda av gråspettens biotoper. Häckar gärna
i favoritträdet asp och så skiftande miljöer
som lövskog, hällmarker till kalhyggen med
kvarlämnade gammelaspar. Krister Karlsson

Gröngöling Picus viridis
Gröngölingen fortsätter att öka i antal vad
gäller observationer. Vi har en drygt 50 pro-
cent ökning av obsar sen Svalan tog i bruk år
2000.

Antalet säkra/troliga häckningar är också
fler, 20 st, där framför allt Bosse Forsling har

Biätaren på kraftledningen strax norr om Ålsjön
foto Anders Johansson
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lagt ner ett stort jobb med att säkerställa
häckningarna i sitt område. Krister Karlsson

Mindre hackspett Dendrocopos minor
Efter ett bättre år med 108 obsar -07 så är vi
tillbaks på samma siffror som i början av 2000
talet, 80 stycken. Säkra häckningar kommer
nästan uteslutande från trakterna i och om-
kring Skog där Bosse Forsling håller en nog-
grann koll på våra spettar. Krister Karlsson

Tretåig hackspett Picoides tridactylus
Antalet observationer har sjunkit kraftigt
från i fjol. Den ökning av arten som vi läste
om i Fågelåret har inte visat sig i Hälsing-
land. Endast tre säkra häckningar rapporte-
ras i år. Det vore bra med en högre bevak-
ning av våra gammelskogar och även att man
rapporterar spår efter födosök. Den karak-
teristiska rundbarkningen av främst gran, är
ett säkert tecken på att området hyser tre-
tåig hackspett. Krister Karlsson

Berglärka Eremophila alpestris
Fågeln sågs tillfälligt på en nyplöjd åker innan
den lyfte och försvann. Historiskt sett är
majoriteten av fynd av berglärka från må-
nadsskiftet april-maj samt från oktober-bör-
jan av november, vilket passar bra in på årets
fynd. Idag är arten en första klassens raritet.
Mats Axbrink

1 ex Delsbo k:a 1.11 (Arnold Larsson).

Skärpiplärka Anthus petrosus
Ännu ett år med knappt en handfull obsar
lika fördelade mellan vår- och höstfynd. Skär-
piplärkan är nu en smärre raritet i landska-
pet. Robert Lindberg

2 ex Ornskarpen, Strömsbruk 27.3 (Lars
Norman, Ove Fredin). 1 ex födosökande
Ornskarpen, Strömsbruk 28.3 (Mats Sund-
kvist). 1 ex rasta Skatrevet 4.10 (Ulf Johans-

son). 1 ex Prästgrundet 18.10 (Robert Lind-
berg, Stefan Persson) .  

Forsärla Motacilla cinerea
Ett tjugotal konstaterade häckningar samt
nästintill lika många lokaler med någon form
av häckningskriterier ger ungefär samma re-
sultat som rapporterats under de senaste tre
åren. Frågan är om arten stabilserats i nu-
merär efter sin kraftiga expansion sedan
millenieskiftet. Antalet lämpliga häcknings-
biotoper sätter naturligtvis ett tak. Något som
talar för att arten ändock fortfarande ökar i
antal är att antalet obsar utan häcknings-
kriterie ökar. Robert Lindberg

Sidensvans Bombycilla garrulus
Endast ett fynd med häckningskriterie, men
ändock bättre än fjolårets nollresultat. Ro-
bert Lindberg

5 ex (2 i par+3 1K) föda åt ungar Blistermy-
ren 9.8 (Örjan Davidsson) .   

Näktergal Luscinia luscinia
Efter att haft ett all time high med 135 sjung-
ande 2007 tog arten ett steg baktåt till ca
100 sjungande fåglar 2008. Det är fortfa-
rande en hög nivå men ändock en negativ
trend. En titt på en allt för kort serie av år så
har näktergalen haft en cyklisk trend med
toppår vart fjärde år och botten år vart
fjärde. Stämmer detta så borde 2009 bli ett
bottenår för arten - något som vi snart får
ett facit på! Robert Lindberg

Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros
Ett bra år för den svarta rödstjärten med en
handfull ströobsar samt ett antal lokaler med
revirhävdande fåglar. I Hudiksvall sjöng en
hane på Håsta i närheten av fjolårets häck-
ningslokal och vid före detta fängelset sågs
en hane med en rödstjärthona. Vid Rund-
virke i Marmaverken sjöng som mest tre
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rödstjärtarder på olika delar av området. En
häckning konstaterades då ett par gick till
häckning inne i en av lokalerna. Robert Lind-
berg

3 ad stationär Marmaverken 13.4-6.6 (Ro-
bert Lindberg, Stefan Persson m.fl.). 1 hane
spel/sång Hudiksvall C 18-27.4 (Kenneth
Karelius, Lars Göran Lindström m.fl.) .  1
hane rast Sävsjön, Ilsbo 20.4 (gnm Mats Ols-
son). 1 hona rast Skalen, Alfta 21.4 (Allan
Larsson). 1 honf rast Prästgrundet 3.5 (Ro-
bert Lindberg, Stefan Persson, Tord Swales
m.fl.). 2 ex (1 +1) Hudiksvall C 11-13.5
(Roland Persson). 1 hona rast Hölick 23.5
(Stefan Persson). 1 ad hane spel/sång
Hudiksvall C 16-17.6 (Mats Axbrink
m.fl.). 2 pull pulli/nyligen flygga Marma-
verken 19.6 (Mats Renström). 1 honf
Tärnsharet, Prästgrundet 21.9 (Robert Lind-
berg, Stefan Persson, Tord Swales). 1 ex
förbifl. Tönnånger 1.11 (Mats Olsson) .  

Ringtrast Turdus torquatus
Fem rapporter är ett magert resultat. Möjli-
gen gäller rapporterna från Vedmyra en och
samma fågel. År med relativt vacker väder
under artens sträckperiod, kring månadsskif-
tet april-maj, resulterar i färre obsar och
2008 får räknas till ett av dessa. Robert Lind-
berg

1 ex stationär Ålsjön 24.4 (Robert Lindberg
m.fl.). 1 ex födosökande Vedmyra 25-27.4
(Ola Jörnstedt m.fl.). 1 ex Yckelsbosjön 27.4
(Jan Nylander). 1 hane födosökande Kåsjö
Järvsö, Järvsö 14.5 (Roland Persson) .   

Dubbeltrast Turdus viscivorus
För andra året i rad hängdes denna januari-
raritet in. Som brukligt hittades trasten nära
havet där klimatet antagligen är lite gynn-
sammare. Robert Lindberg

1 ex Hölick 5-12.1 (Stefan Persson m.fl.) .   

Gräshoppsångare Locustella naevia
Antalet gräshoppsångare som rapporteras
pendlar mellan 30 och 70 individer per år
med en vikande trend under de senaste åren.
2004 var toppår med närmare 70 sjungande
individer rapporterade. För 2008 hamnar
slutsumman strax under 40 rapporterade
fåglar. Robert Lindberg

Flodsångare Locustella fluviatilis
Flodsångaren var tidigare en riktig raritet
men får nu anses vara en årsviss gäst i land-
skapet med 2 - 18 fynd per år under 2000-
talet. År 2000 saknades dock arten helt. Med
13 fynd får 2008 räknas som ett gott år för
arten. Robert Lindberg

1 ex spel/sång Hängsjön 24.5 (Stefan Pers-
son). 1 ex spel/sång Hålsjöviken, Hålsjö 1.6
(Håkan Byrén). 1 ex spel/sång Näset, Flor-
sjön 5-7.6 (Robert Lindberg m.fl.). 1 ex spel/
sång Brötgrind, Skenstaviken 9.6 (Ulf Johans-
son). 1 ex spel/sång Kolsta 13-15.6 (Robert
Lindberg, Thomas Tiger, Ann-Mari
Ekdahl). 1 ex spel/sång Trönö 13.6 (Robert
Lindberg). 1 ex spel/sång Ålsjön 15.6 (Tho-
mas Tiger, Ann-Mari Ekdahl). 1 ex spel/sång
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Sand, Ålsjön 17-25.6 (Thomas Tiger m.fl.). 1
ex spel/sång Reffelmansviken, Hudiksvall C
17-19.6 (Owe Nygren, Robert Kavhed
m.fl.). 1 ex spel/sång Myckelängarna 17.6
(Stefan Persson). 1 ex spel/sång Rogsta kyrka
17.6 (Jonas Lind). 1 ex spel/sång Holänna,
Ljusdals fg 29.6 (Tony Persson). 1 ex spel/
sång Grophamre, Onsängssjön 7.7 (Tony
Persson) .  

Busksångare Acrocephalus dumetorum
Sex fynd fördelade på fem lokaler är ett
normalt uppträdande för denna östliga art.
Alla fynd är gjorda relativt nära kusten och
gäller fåglar som stannat 3-8 dagar. Robert
Lindberg

1 ex spel/sång Jättendal 5-23.6 (Karin Svens-
son m.fl.). 1 ex spel/sång Ellervik, Bergvik
11-13.6 (Robert Lindberg m.fl.). 1 ex sta-
tionär Vattrång 11-18.6 (Karin Svensson). 2
ex stationär Reffelmansviken, Hudiksvall C
12-14.6 (*Ville Fagerström, Bo Fagerström
m.fl.). 1 ex spel/sång Malsta, Rogsta 20-26.6
(*Mats Axbrink, Anders Carlberg med
flera.) .   

Kärrsångare Acrocephalus palustris
Antalet sjungande fåglar stannade liksom
under fjolåret på 20 stycken. Vid Reffel-
mansviken märktes en gammal fågel samt två
1k som man får anta härrörde från samma
familj. Vid Granskär märktes rekordmånga
fåglar, inte mindre än 24 märkta 1k kärr-
sångare fick märkarna att tvivla på sin för-
måga att skilja arten från rörsångare. Samt-
liga märkta fåglar uppvisade dräktkaraktärer
och höll måtten för kärrsångare väl. Antalet
märkta ungfåglar kan förklaras med att det
på lokalen fanns två revirhädande kärrsång-
are som antagligen lyckades bra med
reproduktionen, samt att övriga ungfåglar
som producerats i närheten dras till lokalen
innan flytt. Robert Lindberg

Trastsångare Acrocephalus arundinaceus
Sextonde fyndet i landskapet och blott det
andra i Ljusdals kommun. Fågeln gjorde ett
kort framträdande och kunde inte återfin-
nas följande dag Robert Lindberg

1 ex spel/sång Onsängssjön 25.5 (Tony Pers-
son) .   

Svarthätta Sylvia atricapilla
Två vinterfynd, ett från januari och ett från
december, är i linje med de senaste årens
resultat. Svarthättan är ovanlig som över-
vintrare på våra breddgrader och är säkerli-
gen helt beroende av fågelmatningar där de
tex kan äta av nötter och liknade. Robert
Lindberg

1 hane födosökande Vågbro 15.1 (gnm Jo-
han Eklund). 1 hane Hudiksvall C 6-10.12
(Lars Göran Lindström m.fl.) .   

Lundsångare Phylloscopus trochiloides
Två av fynden måste sägas vara mycket ty-
piska då de är gjorda på öar i månadsskiftet
maj/juni. Fyndet i Kilafors faller utanför den
normala fyndbilden både till lokal, datum
och omständighet. En något trött men väl-
matad cyklist satte den sista tuggan i halsen
när en lundsångare plötsligt började sjunga
vid lunchtid vid Norrlandsporten. Robert
Lindberg

1 ex stationär Gran 29.5 (Mats Axbrink). 1
ex spel/sång, ej häckning Klacksörarna 1.6
(Robert Lindberg, Stefan Persson m.fl.) .  1
ex stationär Norrlandsportens fritid-
anläggning 22.6 (Tord Swales m.fl.) .   

Taigasångare Phylloscopus inornatus
Hösten 2008 blev med ihållande ostvindar
under lång tid ett mycket gott år för arten.
Fram till 2005 hade endast fyra taigasångare
rapporterats och 2006 hade arten ett rekordår
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med åtta fynd. Detta slås nu av årets fynd av
nio individer. Samtliga fynd är från
Prästgrundet mellan 21/9 och 4/10 . Robert
Lindberg

2 ex stationär Prästgrundet 21.9 (Robert
Lindberg, Stefan Persson, Tord Swales
m.fl.). 1 ex stationär Prästgrundet 23.9 (Ste-
fan Persson m.fl.). 3 ex Prästgrundet 25.9
(Stefan Persson m.fl.). 3 ex Prästgrundet
4.10 (Stefan Persson m.fl.).

Grönsångare Phylloscopus sibilatrix
Fynd i september är mycket ovanliga och
detta är ett av de senaste fynden i Hälsing-
land. Arten rapporters överhuvudtaget
mycket sparsamt under hösten och det före-
ligger endast en handfull rapporter från an-
dra halvan av september Sverige 2008. Ro-
bert Lindberg’

1 ex rast Prästgrundet 14.9 (Stefan Persson,
Robert Lindberg, Lars Henningsson, Tord
Swales) .   

Östlig gransångare Phylloscopus c. tristis/
abietinus
Östliga gransångare är ett något luddigt be-
grepp som griper över de fåglar som avviker
i färg och läte från de raser som vi normalt
sett hittar i Sverige. Årets fåglar var samtliga
i den grå färgskalan och flera av dem hördes
locka med avvikande lockläte, dock inte i
tristis stuk. Robert Lindberg

1 ex Prästgrundet 23.9 (Stefan Persson). 1
ex Prästgrundet 25.9 (Stefan Persson). 1 ex
Prästgrundet 4.10 (Stefan Persson, Tord
Swales). 1 ex Prästgrundet 16.10 (Stefan
Persson). 4 ex Prästgrundet 29.10 (Stefan
Persson, Tord Swales) .  

Lövsångare Phylloscopus trochilus
Fynd från oktober är mycket ovanliga trots

att arten är vanlig fram till mitten av sep-
tember. Sedan Svalan startades finns endast
fem fynd, dessa inräknade, registrerade från
oktober. Robert Lindberg

1 ex Prästgrundet 4.10 (Stefan Persson, Tord
Swales). 1 ex Tärnsharet, Prästgrundet 4.10
(Stefan Persson, Tord Swales) .  

Mindre flugsnappare Ficedula parva
Tre vårfynd varav endast det vid Tomtbäcken
kan tänkas ha häckningsindicer. Fem höst-
fynd från Prästgrundet under den period
med ostliga vindar som förde med sig mycket
spännande från öster. Robert Lindberg

1 ad hane spel/sång Hällkrok, Hornslandet
23.5 (Stefan Persson m.fl.). 1 ex stationär
Klacksörarna 25.5 (Robert Lindberg
m.fl.). 1 ex spel/sång Tomtbäcken, Simsjön
26-27.5 (Stefan Persson).  1 ad hane
Prästgrundet 16.9 (Stefan Persson, Tord
Swales). 1 honf Prästgrundet 16.9 (Stefan
Persson, Tord Swales ).  1 ad hane
Prästgrundet 18.9 (Stefan Persson). 1 ex
stationär Prästgrundet 21.9 (Robert Lind-
berg, Stefan Persson, Tord Swales m.fl.). 1
ex Tärnsharet, Prästgrundet 4.10 (Tord
Swales m.fl.) .   

Skäggmes Panurus biarmicus
Fynd från tre lokaler är ett gott resultat. Ett
vårfynd från Ålsjön men ingenting som
indikerar häckning. Fåglarna vid Granskär
upptäcktes sent i december men kan mycket
väl funnits på lokalen långt före de upptäck-
tes då vasshavet är stort. Robert Lindberg

2 ex lockläte Ålsjön 26.4 (Stefan Persson
m.fl.). 2 ex Skatön 25.10 (Stefan Pers-
son). 5 ex lockläte Forsbackabron, Flaket
21-28.12 (Stefan Persson m.fl. ) .   

Lappmes Parus cinctus
Ett något oväntat fynd då det inte rapporterats
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lappmesar i rörelse längre norrut. Fynd i
våra trakter brukar föregås av obsar i Väster-
bottens kusttrakter och vidare ner längs kus-
ten. Lokal, tidpunkt och omständigheter med
avspanade av meståg i kustbandet i oktober
stämmer dock helt med den normala fynd-
bilden. Fynd nr 19 för Hälsingland. Robert
Lindberg

1 ex Skatrevet 5.10 (*Stefan Persson, Tord
Swales m.fl.) .   

Varfågel Lanius excubitor
En konstaterad häckning och ytterligare fyra
med häckningsindicier är ungefär i nivå med
vad som brukar rapporteras. Robert Lindberg

Vinterfynd: 1 ex Granskärs våtmark, Flaket
5.1-9.3 (Stefan Persson, Magnus Åström,
Lars Henningsson m.fl.). 1 ex Skärnäs, Ig-
gesund 13.1 (Kjell Johansson). 1 ex Maden,
Ålsjön 27-31.1 (Stefan Persson, Gunnar An-
dersson). 1 ex Änga Delsbo 9.2 (Arnold
Larsson). 1 ex Maden, Ålsjön 18.2 (Gun-
nar Andersson). 1 ex Ormberg Norrbo 23.2
(Jonas Lind) .  
Häckningsindicier: 1 hane spel/sång Ramsjö-
området Ljusdals kommun 8.3 (Ove Lars-
son, Leif Larsson). 2 ex lämpl biotop Lång-
sjön, Mellansjö 8.5 (Stig Norell, Åke Eng-
lund). 2 ex upprörd, varnande Nyvallen
Bjuråker 1.6-13.7 (Arnold Larsson). 1 ex
lämpl biotop Flatås Bjuråker 16.7 (Arnold
Larsson).

Nötkråka Nucifraga caryocatactes
De flesta fynd som rapporteras gäller födo-
sökande fåglar, antingen på cembratall eller
på talg i skogen. Flest fynd rapporteras från
Bollnäs kommun och då främst från trak-
terna kring Arbrå, men även i Hudiksvalls
kommun görs många observationer. Från
Ovanåkers kommun kommer få rapporter
men nötkråkor skall enligt muntliga utsagor

förekomma i större utsträckning än vad som
framgår av rapporteringen. I övriga kom-
muner görs en handfull observationer. Ro-
bert Lindberg

Råka Corvus frugilegus
Som vanligt sågs en de flesta råkor under
våren, främst i april. Från hösten finns en-
dast tre obsevationer rapporterade. Ett spän-
nande fynd av en individmärkt råka gjordes
vid Hovsätter, Hornslandet den 23/5.
Samma individ fotograferades två dagar ti-
digare i Nordsjö, Ångermanland. Råkan bar
en plastring med betäckningen C2N2 och
var märkt som adult 060421 i Pori (Björne-
borg), Finland.  Robert Lindberg

Stare Sturnus vulgaris
Sedan man slutade deponera sopor vid Hu-
diksvalls soptipp så har staren blivit en riktig
raritet vintertid. Endast ett fynd gjordes un-
der januari. De första stararna dyker upp i
början av mars och de är borta i slutet av
oktober. Robert Lindberg

1 ex Hudiksvall C 19.1 (Karin Svensson).

Rosenstare Sturnus roseus
Tredje fyndet för Hälsingland men inte hel-
ler denna gång gjorde fyndet någon av land-
skapets skådare lycklig. Fågeln sågs rasta på

Den ringmärkta råkan foto Stefan Persson
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Rönnskär en kort stund och kunde inte åter-
finnas när den senare eftersöktes. Senast det
begav sig, 2005 i Hedvigsfors, sågs även då
en gammal hane och vi får hoppas att nästa
besökare blir mer långvarig. Robert Lindberg

1 ad hane Rönnskär 8.6 (gnm Mats
Axbrink) .   

Steglits Carduelis carduelis
Steglitsen har en stabil förekomst i kustnära
områden upp till Hudiksvall och i Nordans-
tigs kommun ses de mer sporadiskt. I inlandet
avtar obsarna ju längre in man kommer. Från
Ovanåkers kommun finns en rapport och
från Ljusdals kommun finns inget fynd un-
der året. Robert Lindberg

Vinterhämpling Carduelis flavirostris
Efter fjolårets resultat med endast 11 rap-
porterade fynd är årets resultat mycket gläd-
jande. Vid Högs kyrka sågs fanns stora an-
samlingar under perioden 12/4 - 20/4 med
som mest ca 110 ex 14/4.
Robert Lindberg

Snösiska Carduelis hornemanni
Ett tjugotal fynd av denna svårbestämda art.
Noterbart är att endast ett av dessa gäller
ringmärkta fåglar, något som vanligen bru-
kar utgöra merparten av rapporterna. Man
bör vara mycket nogrann när man art-
bestämmer snösiska. En titt i bildgalleriet och
de diskutioner som förs i Svalan kan ge en
inblick i svårighetsgraden att skilja den från
gråsiska. Robert Lindberg

1 ex Iggesund 1.1 (Karin Svensson, Lars
Göran Lindström, Stefan Delin).  2 ex Ler-
vik Sandarne 10.2 (Stefan Persson).  1 ex
födosökande Dressviken, Rogsta 10.3 (Mats
Sundkvist). 1 ad hane Ellervik, Bergvik 11.3
(Robert Lindberg). 1 hane födosökande
Gnarp 20.3 (Anders Johansson). 1 honf
födosökande ”Berget”, Gammelsträng 20-
31.3 (Håkan Byrén). 1 ex Jättendal 22.3
(Karin Svensson). 1 ex Spångmyra Bjuråker
23.3 (Arnold Larsson). 1 ex födosökande
Röde, Gnarp 28.3 (Lars Norman). 1 ex
födosökande Saltvik, Hudiksvall 29.3
(Tommy Lantz). 1 hane Idenor, Hudiksvall
30.3 (Owe Nygren). 1 ex födosökande Sö-
derhamn C 31.3 (Thomas Tiger) .   1 ex
Finflo 3.4 (Karin Svensson). 1 ad Ljusdal
6.4 (Anders Thalén). 1 ex födosökande
Håsta, Hudiksvall C 8.4 (Mats Sundkvist). 1
ex födosökande Ismyran, Bollegården 8.4
(Hans Höglund). 1 ex födosökande Näs-
viken 12.4 (Hugo Martinsson). 3 ex ringm
Reffelmansviken, Hudiksvall C 25.10 (Ken-
neth Karelius, Lars Göran Lindström). 1 ex
födosökande Hudiksvalls hamn 2.11 (Ken-
neth Karelius) .  

Bändelkorsnäbb Loxia leucoptera
Inte sedan det extrema toppåren 02/03 har
det setts bändel i denna utsräckning i Häl-
singland. Inflödet kom i andra halvan av juli
och den 27/7 torde inflödet varit stort då
samtliga (?) mer eller mindre semesteraktiva
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ornitologer i Söderhamn såg och hörde
bändlar på spridda lokaler. Bändlar sågs även
under augusti och i mitten av oktober kom
åter ett mindre inflöde av arten. Robert Lind-
berg

Tjugo ex födosökande Enskär 19-25.7 (Pe-
dro Haglund). 1 ex Bålsön 19.7 (Peter Eng-
ström). 4 ex Långvind 24-25.7 (Olle
Thyrestam, Urban Thyrestam). 1 ex lock-
läte Dragedsviken, Humlegårdsstrand 27.7
(Robert Lindberg, Stefan Persson). 5 ex
Alirs Öga 27.7 (Bengt Göthe, Tord
Swales). 1 ex Söderhamns kommun 27.7
(gnm Robert Lindberg). 1 ex Bocksjön 27.7
(Robert Lindberg). 5 ex förbifl. Alirs Öga
9.8 (Stefan Persson). 1 ex lockläte
Reffelmansviken, Hudiksvall C 10.8 (Mats
Axbrink). 4 ex rast Malskär, Hudiksvall 23.8
(Magnus Liljefors ).  2 ex str NV
Reffelmansviken, Hudiksvall C 24.8 (Mats
Axbrink). 1 ex Hudiksvall C 7.10 (Karin
Svensson). 4 ex ringm Bålsön 11.10 (Ken-
neth Karelius, Lars Göran Lindström
m.fl.). 1 ex födosökande Röde, Gnarp 11.10
(Lars Norman). 1 1K hane födosökande
Ren, Bollnäs C 13.10 (Stefan Persson).  1
1K hona födosökande Ren, Bollnäs C 13.10
(Stefan Persson). 1 ad hane Prästgrundet
18.10 (Robert Lindberg).  2 hane födo-
sökande Håsta, Hudiksvall C 5-6.11 (Mats
Sundkvist). 4 ex rast Hudiksvall C 6.11 (Per
Åsberg) .  

Tallbit Pinicola enucleator
Ett fåtal obsar från årets första månader
stämmer väl med fyndbilden från 2007 då
arten var mycket sparsamt förekommande.
Senare delen av året gav, med bättre tillgång
på rönnbär, ett bättre resultat med ökande
antal obsar mot årets slut. Robert Lindberg

1 ex lockläte Rosten S Dellen Norrbo 12.1
(Arnold Larsson). 20 ex födosökande

Sopptjärnen, Degerkölen 18.1 (Stefan Pers-
son, Lars Henningsson).  1 ex str N Vård-
berget, Ljusne 17.2 (Stefan Persson). 11 ex
stationär Själstuga, Skog 18.2 (Nils Note-
lid).  5 ex födosökande Hålsjö 20.9 (Jonas
Lind).  7 ex förbifl. Vassberget 18.10 (Carl-
Erik Zetterlund, Leif Larsson) .  3  ex
Prästgrundet 29.10 (Stefan Persson, Tord
Swales). 17 ex födosökande Gårdsberget
Bjuråker 19.11 (Arnold Larsson). 4 ex födo-
sökande Flatmo 22.11 (Kenneth
Karelius). 4 ex Hornslandet 29.11 (Stefan
Persson). 100 ex födosökande Snatbo,
Snaten 6.12 (Mattias Edman, Thomas Ti-
ger). 25 ex Norränge Arbrå 7.12 (Åke Eng-
lund, Carl-Erik Zetterlund). 17 ex Dress-
viken, Rogsta 13.12 (Mats Axbrink). 6 ex
förbifl. Isbäck Rogsta 13.12 (Mats
Axbrink). 3 ex rast Storsand, Rogsta 18.12
(Mats Sundkvist). 7 ex Magberget Bollnäs
20.12 (Stefan Persson). 11 ex födosökande
Dellenbaden Södra Dellen, Norrboån,
Norrbo 29.12 (Arnold Larsson).

Stenknäck Coccothraustes coccothraustes
1 ex Hudiksvall C 2.2 (gnm Mats
Axbrink). 1 ad hane Kallbäck, Skog 11.4
(Kent Westlund). 1 hane födosökande
Håsta, Hudiksvall C 15.4 (Mats Sundkvist). 1
hane födosökande Söräng 18.4 (Bror Lind-
berg). 1 hane födosökande Rödmyra 10-
21.6 (Jan Nylander m.fl.). 2 i par par i lämpl.
häckbiotop Hudiksvall C 14.6 (Per
Åsberg). 4 ex förbifl. Håsta, Hudiksvall C
19.6 (Kenneth Karelius). 1 2K+ hane födo-
sökande Vevlinge, Bollnäs, Bollnäs 20.6 (Per-
Erik Modd). 1 ex Svedje Hassela 16.10 (Per-
Ivar Persson). 1 ex födosökande Röde,
Gnarp 21.11 (Lars Norman).

Lappsparv Calcarius lapponicus
Fynd från mars är mycket ovanliga, arten
ses överhuvudtaget sparsamt på våren. Den
dyker normalt upp andra veckan i april och
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sträcktoppen ligger i månadsskiftet april/maj.
På hösten ses arten oftare och då sparsamt
från slutet av augusti, med en topp i mitten
av september för att sedan bli sparsamt före-
kommande i oktober. Robert Lindberg

1 ex födosökande Röde, Gnarp 27-28.3
(Lars Norman) .   

Snösparv Plectrophenax nivalis
Vinterfynd av snösparv är märkligt ovanliga
i Hälsingland. Arten är härdig och hittas i
större ansamlingar under vintern så nära som
Uppland. Snösparven ses mest frekvent i mars

och första hälften av april då fåglar på nord-
sträck passerar landskapet. På sydstäck un-
der hösten ses betydligt färre fåglar. Sträcket
är då mer utdraget och arten ses sparsamt
från mitten av september, med en liten topp
i slutet av oktober, till slutet av november.
Robert Lindberg

16 ex födosökande Granberg 16.1 (gnm
Lennart Stern) .   

Ortolansparv Emberiza hortulana
Ortolansparven har minskat radikalt i Häl-
singland och antalet rapporterade fynd har

Ortolansparv från Hudiksvalls säkraste lokal, Gryttjaberget. Foto: Lars Göran Lindström
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under senare år legat runt ett trettiotal sjung-
ande fåglar. Samtidigt som fågeln antagligen
minskar i numerär så ökar viljan att rappor-
tera arten då den ses och hörs alltmer spar-
samt, vilket kanske förklarar den jämna ni-
vån i rapporteringen. Under 2008 kom det
in sex rapporter med totalt 8 sjungande fåg-
lar i skogslandet och 18 st fördelade på 10
lokaler i jordbrukslandskapet. Ortolan-
sparven har sitt starkaste fäste på Maden
väster om Ålsjön, men har även där mer än
halverat sin numerär sedan inventeringen
1996 då 16 sjungande hanar noterades.
Antagligen finns stordelen av Hälsinglands
ortolansparvar numer i skogslandskapet där
de gynnas av de stora hyggena - som det
finns gott om. Robert Lindberg

Sex ex spel/sång Maden, Ålsjön 10.5-29.6
(Robert Lindberg, Stefan Persson, Mats
Axbrink m.fl.). 1 hane spel/sång Finflo 10-
11.5 (Lars Göran Lindström m.fl.). 2 ex spel/
sång Morasjön, Delsbo 10.5-7.6 (Arnold
Larsson, Jonas Lind m.fl.). 2 hane spel/sång
Gryttja, Östanbräckssjön, Hudiksvall 10.5
(Lars Göran Lindström). 2 ex spel/sång Änga
Delsbo 17.5-7.6 (Arnold Larsson m.fl.) .  1
ex spel/sång Lövåsen Bjuråker 24.5-1.7 (Ar-
nold Larsson m.fl. ). 2 i par spel/sång
Tjärnatjärn Bjuråker 27.5-7.6 (Håkan
Byrén, Arnold Larsson m.fl.). 1 ad hane spel/
sång Tosätter Enånger 27.5 (Arne
Nordsröm). 1 ex spel/sång Söderala 1.6
(Robert Lindberg). 2 ex spel/sång Svartåsen
Bjuråker 1.6 (Arnold Larsson). 1 ex spel/
sång Östra Långmyran,Bjuråker, Hls 1.6 (Ar-
nold Larsson). 1 ex spel/sång Masugnsåsen,
Bjuråker 1.6 (Arnold Larsson). 1 ex spel/
sång, ej häckning Reffelmansviken,
Hudiksvall C 2.6 (Mats Sundkvist). 1 ex spel/
sång Ellneängarna 3.6 (Stefan Persson).  2
hane spel/sång Storåsen, Enånger 19.6 (Mats
Axbrink). 1 ex Nyvallen Bjuråker 13.7 (Ar-
nold Larsson).

Videsparv Emberiza rustica
Nio fynd från artens sträckperiod från an-
dra hälften av augusti fram till mitten av sep-
tember. Fynden görs huvudsakligen vid ring-
märkning vid Reffelmansviken och Granskär.
Att de görs vid märkning hänger framför
allt samman med att ringmärkarna tillbringar
många timmar ute i fält! Robert Lindberg

Tre ex str SO Homnaberget Gneberget,
Gammel-Homna, Edsbyn 22.8 (Anders
Jihmanner). 1 ex Granskärs våtmark, Fla-
ket 23.8 (Stefan Persson) .  1  ex
Reffelmansviken, Hudiksvall C 24.8 (Mats
Axbrink). 1 ex lockläte Reffelmansviken,
Hudiksvall C 30.8 (Kenneth Karelius, Hå-
kan Byrén).  4 ex förbifl. Bålsön 6.9 (Peter
Engström). 1 ex Reffelmansviken,
Hudiksvall C 7.9 (Mats Axbrink). 1 ex
förbifl. Reffelmansviken, Hudiksvall C 14.9
(Mats Axbrink). 3 ex Prästgrundet 16.9
(Stefan Persson, Tord Swales) .  2  ex
Prästgrundet 18.9 (Stefan Persson).

Dvärgsparv Emberiza pusilla
Blott det tredje fyndet i landskapet, övriga
rapporterade fynd gjordes vid Kuggören 24
september 1990 och ett av en sjungande få-
gel i 24 juni 2000 vid Långrösten i Alfta .
Årets fågel visade upp sig fint i hamnen på
Prästgrundet, men sågs endast av en ledig
skådare. Den dök upp under en period med
ostvindar och insträck av tättingar från ös-
ter så den kan mycket väl ha ett östligt ur-
sprung. Robert Lindberg

1 ex stationär Prästgrundet 23.9 (*Stefan
Persson m.fl.).

Foto framsidan: Svart rödstjärtshane vid
Håstaholmen. Foto: Lars Göran Lindström.

Foto baksidan: Krickhonan  vid Granskärs våt-
mark i december: Foto: Stefan Persson.  




