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Medlemsavgifter 2021 

BOF  150 :-  365-2526 

VBOF  200 :-  365-2468 

KOK  150 :-  479678-5 

Ungdomar under 18 år: 75 :- 

Familjemedlemmar: 25 :- 

Omslagsbild: Nötkråka på Torhamns udde, 2020 

Foto: Tony Svensson/Naturfotogrupp Sydost 



Ringmärkningsrapport 2020 (komplett med tabell) 

För Torhamns och Utklippans fågelstationer 

Rolf Larsson, Tony Svensson 

Torhamn 

Stationen öppnades redan den 8 mars efter en mycket mild ”vinter”. Bemanningen under 

mars månad inskränkte sig dock till tio dagar. Vårsäsongen pågick fram till den 10 juni. 

Under våren ringmärktes 2 605 fåglar under sammantaget 58 dagar.  

Den 17 juli var det dags igen. Under 75 dagar fram till stängningen den 6 november försågs 

4 433 fåglar med ring. Fångsten under hela 2020 blev 7 051 ringmärkta av 72 arter.  

Mera udda fångster var tornfalk (1), kustpipare (1), kattuggla (1), pärluggla (2), nattskärra 

(12), göktyta (13), blåhake (4), taigasångare (3), brandkronad kungsfågel (5), 

halsbandsflugsnappare (1), gulhämpling (1) och mindre korsnäbb (6). 

Utklippan 

Först den 2 maj öppnades Utklippans fågelstation för våren. Fram till den 9 juni ringmärktes 

under sammantaget 31 dagar 1 251 fåglar. Coronapandemin drabbade stationen så till vida 

att ett lag som under många tidigare vårar bemannat stationen under en vecka valde att 

stanna hemma på grund av smittorisken.  

Under sommaren var stationen bemannad mellan den 20 juli – 8 augusti. Blygsamma 66 

fåglar fångades under dessa dagar. 

Höstsäsongen körde igång den 19 september och pågick till den siste oktober. På 43 dagar 

försågs hela 7 167 fåglar med ring. Under hela årets säsonger blev 8 530 fåglar av 76 arter 

ringmärkta. 

Bland de ringmärkta stack följande arter ut: bläsgås (2), skärsnäppa (5), turkduva (1), 

nattskärra (10), citronärla (1), blåhake (4), busksångare (1), taigasångare (2), brandkronad 

kungsfågel (2), halsbandsflugsnappare (1), mindre korsnäbb (1) och dvärgsparv (1). 

Ejder 

Ejderbeståndet på Utklippan inventerades för 37:e året i rad under vecka 19. Totalt räknades 

211 ådor in på Norraskär, Hamnskär och Södraskär. Jämfört med 2019 har antalet häckande 

ådor ökat med 5,5 procent.  Årets resultat är ett av de bättre under de senaste tio åren. 

I år verkar ejderkolonin inte ha utsatts för predation från havsörnar. Bara några få övergivna 

ejderbon och en nydöd åda noterades. Antalet besök av havsörnar var obetydligt. 

Påfallande var att mycket få ådor sågs ruva på bon i öppen terräng, i skrevor i berghällarna 

eller i skydd av friliggande stenar och buskar utan tät undervegetation. Dessa biotoper höll 



förr - före örnarnas inträde på scenen - många ruvande ådor. Flest ådor påträffades i täta snår 

med björnbär, låga nyponbuskar och vass. Få låg i ytterkanterna av de stora slånbuskagen. 

 

 
2020 klarade sig ejderstammen på Utklippan bra från predation av havsörn. Skärfläckorna 

på Långaskär trivdes sämre med den ständiga närvaron av där nära häckande örnar.  

Foto: Tony Svensson 

 

Gråtrut 

Populationen av gråtrut på Norraskär, Södraskär och Hamnskär inventerades under vecka 19. 

Sammantaget påträffades 132 bon - 10 färre än under 2019. Det är en minskning med 7 %.  

Minskningen har framför allt skett på Norraskär.  

Jämfört med 2005 har det totala antalet häckningar minskat med 60,5 %. 

 

Kentsk tärna 

Inga kolonier av kentsk tärna påträffades vid inventeringen av ostkusten av Blekinge. 

Däremot räknades 49 reden med ett eller två ägg på Gräsholmen i östra skärgården. På 



Kuggaskär fanns en lika stor koloni. Den uppskattades till ca 50 par och 63 pull kunde 

ringmärkas. På Ringelöva fanns en mindre koloni med ca 10 par. Där ringmärktes 12 pull. 

En mindre koloni med ca 20 varnande fåglar påträffades också på Lillekläpp och Långekläpp 

i de yttre delarna av Hallarumsviken i samband med en inventering av samtliga 

fågelskyddsområden i Blekinge. 

Skräntärna 

Vid inventeringen av Blekinges östra kust hittades solitära häckningar på Varpan (1 par, 2 

pull varav 1 ringmärkt), Stora Tärningsör (1 par, 1 pull rm), Lilla Korsaskär (1par, 1 pull, 1 

ägg), Stora Korsaskär (1 par, 1 pull, 2 ägg), Skavet (1 par, 2 pull rm). I Östra skärgården 

fanns häckningar på Gräsholmen (1 par, 2 pull rm), Kuggaskär (1 par varnande), Mörtaflöt 

(1 par, 2 ägg). 

I området söder om Hasslö och bort mot Lindö: Busören (1 par varnande), Gylvebådan (1 

par, 2 pull rm), Asla (2 par varnande), Stora Kråkan (1 par, 1 pull rm), Skrävlingarna (1 par, 

1 pull rm) och Stora Ekeskär (1 par, 2 pull rm). 

Ung skräntärna på flytt med föräldrarna, Torhamns udde 2020.             Foto: Tony Svensson 

 

Skärfläcka 

Det blev i år inte några häckningar på Långaskär på Blekinges östkust. Högt vattenstånd är 

trolig orsak till den dåliga häckningsframgången för skärfläckorna. En möjlig bidragande 

orsak till att skärfläckorna låtit bli att häcka är det havsörnspar som sedan 2019 dagligen 

jagar över Långaskär och de intilliggande öarna. Det förefaller troligt att skärfläckorna störs 

av dessa örnar. 

 



Tabell 1  Antal ringmärkta  Återfynd       

  2020   Totalt 

 Torh. Utkl. Ö.Bl Sum. 61-20 2020 Totalt 
Storlom  (Gavia arcitca)……………………. - - - - 1 - - 

Smålom (Gavia stellata)................................. - -    -    -    2  -   - 

Smådopping (Tachybaptus ruficollis)............. -    -    -    -    5  -   - 

Skäggdopping (Podiceps cristatus).................. -    -    -    -    5  -   - 

Storskarv (Phalacrocorax carbo)..................... -    - 3 3 10325 - 711    

Stormsvala (Hydrobates pelagicus)................. -    -    -    -    1  -   - 

Rördrom (Botaurus stellaris)........................... -    -    -    -    3  -   - 

Häger (Ardea cinera)....................................... - - - - 919 - 49 

Knölsvan (Cygnus olor)...................................  - - - - 580 - 283   

M.sångsvan (C. columbianus)......................... - -    -    -    2  -   - 

Sångsvan (C. cygnus)...................................... -    -    -    -   45  -  14 

 

Sädgås (Anser fabalis).................................... -    -    -    -    2  -   1 

Bläsgås (A. albifrons)..................................... - 2       -    2  12   - 1 

Grågås ( A. anser)........................................... - -    -    -   77  -  16 

Kanadagås (Branta canadensis)...................... -    -    -    -   69  -  11 

Vitkindad gås (B. leucopsis)........................... - -    -    -    61  -   4 

Prutgås (B. bernicla)....................................... - -    -    -   48      -  4 

Gravand (Tadorna tadorna)............................. - -    -    -  138  1   9 

Kricka (Anas crecca)...................................... - -    -    -   33  -   7 

Bläsand (Anas penelope)................................. - - - - 13 - - 

Gräsand (A. platyrhynchos)............................ - -    -    -  227  -  19 

 

Snatterand  (Anas strepera)………………… - - - - 1 - - 

Stjärtand (A. acuta)......................................... - -    -    -   13  -   - 

Årta (Anas querquedula)................................ -    -    -    -    1  -   - 

Skedand (A. clypeata)..................................... - -    -    -   64  -   6 

Brunand (Aythya ferina).................................. - -    -    -    7  -   1 

Vigg (A. fuligula)............................................ - -    -    -  541  -  72 

Bergand (A. marila)......................................... - -    -    -    9  -   1 

Ejder (Somateria mollissima).......................... - -   -   -  554 - 925 

Alförrädare (Polysticta stelleri)....................... - -    -    -    1  -   - 

Alfågel (Clangula hyemalis)............................ - -    -    -    4  -   - 

Svärta (Melanitta fusca)................................... - -    -    -   14  -   1 

Knipa (Bucephala clangula)............................ - -    -    -   13  -   2 

 

Småskrak (Mergus serrator)............................ - -    -    -   105  -   33 

Storskrak (M. merganser)................................ - -    -    -  150 -  20 

Bivråk (Pernis apivorus).................................. - -    -    -    9  -   - 

Glada (Milvus milvus)..................................... - -    -    -    9  -   1 

Brun kärrhök (Circus aeruginosus)................. - -   -   -   179  -   5 

Blå kärrhök (C. cyaneus)................................. - -    -    -    3  -   - 

Duvhök (Accipiter gentilis)............................. - -    -    -   73  -  16 

Sparvhök (A. nisus)......................................... 6 14    2   22  1757  -  127 

Ormvråk (Buteo buteo)................................... - -    -    -  133  -  19 

Fjällvråk (Buteo lagopus)................................ - -    -    -   26  -   3 

Kungsörn (Aquila chrysaetos)......................... - -    -    -    1  -   - 

 

 

 

 

 



Tabell 1  Antal ringmärkta  Återfynd       
  2020   Totalt 

 Torh. Utkl. Ö.Bl Sum. 61-20 2020  Totalt 

Havsörn  (Haliaeetus albicilla………………. - - - - 1 - 1 

Fiskgjuse (Pandion haliaetus).......................... - -    -    -   19  -   4 

Tornfalk (Falco tinnunculus)........................... 1 -    -    1  207  -  13 

Aftonfalk (Falco vespertinus).......................... - -    -    -    4  -   - 

Stenfalk (Falco columbarius)......................... - -    -    -   35  -   - 

Lärkfalk (F. subbuteo).................................... - -    -    -    8  -   - 

Tjäder (Tetrao urogallus)............................... - -    -    -    12  -   2 

Rapphöna (Perdix perdix).............................. - -    -    -    4  -   - 

Vaktel (Coturnix coturnix).............................. - -    -    -    12  -   - 

Fasan (Phasianus colchicus)........................... - -    -    -    9  -   - 

Vattenrall (Rallus aquaticus).......................... - -    -    -    44 -   - 

Småfläckig sumphöna (Porzana porzana) ..... - -    -    -   18  -   - 

Kornknarr (Crex crex).................................... - -    -    -   25  -   1 

Rörhöna (Gallinula chloropus)....................... - -    -    -   16  -   - 

 

Sothöna (Fulica atra)...................................... - -    -    -  339  -  13 

Trana (Grus grus)........................................... - -    -    -    1  -   - 

Strandskata (Haematopus ostralegus)............ - -    -    -  315  1   10 

Skärfläcka (Recurvirostra avosetta)............... - -    2    2  750  -   9 

M. strandpipare (Charadrius dubius).............. - -    -    -   36  -   - 

S. strandpipare (C. hiaticula)......................... 1 3    -   4  527  -  17 

Ljungpipare (Pluvialis apricaria).................... - -    -    -    17  -   - 

Kustpipare (P. squatarola).............................. 1 -    -    1    17  -   - 

Tofsvipa (Vanellus vanellus).......................... - -    -    -  646  -  17 

Kustsnäppa (Calidris canutus)........................ - -    -    -   78  -   1 

 

Sandlöpare (Calidris alba).............................. - -    -    -    2  -   - 

Småsnäppa (C. minuta).................................. - -    -    -  433  -   6 

Mosnäppa (C. temminckii)............................. - -    -    -   39  -   1 

Tuvsnäppa (C. melanotos).............................. - -    -    -    1  -   - 

Spovsnäppa (C. ferruginea)............................ - -    -    -  210  -   3 

Skärsnäppa (C. maritima)............................... - 5    -    5   223  3   31 

Kärrsnäppa (Calidris alpina)........................... 1 -    - 1 12400 - 366   

Myrsnäppa (Limicola falcinellus)................... - -    -    -   21  -   - 

Brushane (Philomachus pugnax).................... - -    -    -  225  -  11 

Dvärgbeckasin (Lymnocryptes minimus)....... - -    -    -   52  -   4 

 

Enkelbeckasin (Gallinago gallinago).............. 1 -    -    1  246  -   9 

Morkulla (Scolopax rusticola)....................... - -    -    -   47  -   5 

Rödspov (Limosa limosa).............................. - -    -    -    1  -   - 

Myrspov (L. lapponica).................................. - -    -    -    11  -   - 

Småspov (Numenius phaeopus)..................... - -    -    -    3  -   - 

Storspov (Numenius aquata).......................... - -    -    -    8  -   3 

Svartsnäppa (Tringa erytropus)...................... - -    -    -    4  -   1 

Rödbena (T. totanus)...................................... - 1    -    1  881  1  46 

Gluttsnäppa (T. nebularia).............................. - -    -    -    17  -   - 

Skogssnäppa (Tringa ochropus)..................... - -    -    -  155  -   6 

Grönbena (T. glareola)................................... - -    -    - 1642  -  36 

 

 

 

 



Tabell 1  Antal ringmärkta  Återfynd       
  2020   Totalt 

 Torh. Utkl. Ö.Bl Sum. 61-20 2020  Totalt 

Drillsnäppa (Actitis hypoleucos).................... - - - -  724  -   11 

Roskarl (Arenaria interpres)........................... - - - - 102  -   8 

Brednäbbad simsnäppa (Phalaropus fulicarius) - - - - 1 - -  

Smalnäbbad simsnäppa (Phalaropus lobatus) - -    -    -    6  -   - 

Svarthuvad mås (Larus melanocephalus)......... - - - - 1 - - 

Skrattmås (L. ridibundus)............................... - -   - - 2253 4 167 

Fiskmås (L. canus).......................................... - - - -     1542  - 140 

Svarthuvad mås L. melanocephalus)……….. - - - - - 1 4 

Silltrut (L. fuscus)........................................... - -    - -  611 -  22 

Gråtrut (L. argentatus).................................... - - - -  511 -  109 

Medelhavstrut (L. michahellis)……………… - - - - - - 1 

Kaspisk trut  (L. Cachinnans........................... - - - - - - 12 

Havstrut (L. marinus)...................................... - -    2    2   91  -  16 

Tretåig mås (Rissa tridactyla)........................ - -    -    -    2  -   - 

Skräntärna (Sterna caspia).............................. - -   12 12 1829 5 73  

Kentsk tärna (Sterna sandvicensis)................. - - 75 75 9729 13 289 

 

Fisktärna (S. hirundo)..................................... - -    2    2  350  1   7 

Silvertärna (Sterna paradisaea)....................... - 1   17 18 2077 - 17 

Småtärna (S. albifrons)................................... - -   -   -  847 -   11 

Alkekung (Alle alle)....................................... - - - - 1 - - 

Sillgrissla (Uria aalge).................................... - -    -    -    2  -   - 

Tordmule (Alca torda).................................... - -    -    -    28  -   2 

Tobisgrissla (Cepphus grylle)......................... - - - - 3 - - 

Skogsduva (Columba oenas)........................... - -    -    -   14  -   - 

Ringduva (C palumbus).................................. - -    1    1   69  -   4 

Turkduva (Streptopelia decaocto)................... - 1  - 1   30  -   2 

Turturduva (S. turtur)...................................... - -    -    -   18  -   1 

Gök (Cuculus canorus)................................... 1 -    - 1   92  -   1 

Tornuggla (Tyto alba)..................................... - -    -    -    1  -   1 

Berguv (Bubo bubo)........................................ - -   - -  504  -  159 

Hökuggla (Surnia ulula).................................. - -    -    -    4  -   - 

Sparvuggla (Glaucidium passerinum)............. - - - - 80  -   1 

Kattuggla (Strix aluco).................................... 1 -  56 57 6584 7 1471 

Hornuggla (Asio otus)..................................... 2 6    - 8  582  -  25 

Jorduggla (A. flammeus)................................. - -    -    -   34  -   3 

 

Pärluggla (Aegolius funereus)......................... 2 -    -    2  605  1   13 

Nattskära (Caprimulgus europaeus)................ 12 5    -    17   217  -   7 

Tornseglare (Apus apus).................................. - -    11    11  384  4   43 

Kungsfiskare (Alcedo atthis)........................... - -    -    -   118  -   2 

Härfågel (Upupa epops)................................... - -    -    -    3  -   - 

Göktyta (Jynx torquilla)................................... 13 -    -  13  983  1   13 

Gröngöling (Picus viridis)................................ - -    1    1   112  -   5 

Spillkråka (Dryocopus martius)....................... - -    -  - 112  -   - 

S. hackspett (Dendrocopos major)................... 3 1   11   15  867 1 58 

M. hackspett (D. minor)................................... - -   1  1  297 -   8 

Trädlärka (Lullula arborea).............................. - -    -    -   41  -   - 

 

 

 

 



Tabell 1  Antal ringmärkta  Återfynd       
  2020   Totalt 

 Torh. Utkl. Ö.Bl Sum. 61-20 2020  Totalt 

Korttålärka (Calandrella brachydactyla).......... - - - - 2 - - 

Sånglärka (Alauda arvensis)............................ - -    -   -  673  -   3 

Berglärka (Eremophila alpestris)..................... - -    -    -   6  -   - 

Backsvala (Riparia riparia).............................. - -    - -       2903  -  60 

Ladusvala (Hirundo rustica)............................. 11 2 - 13 4917  -  44 

Hussvala (Delichon urbica).............................. - 14   - 14 2527 3 96 

Större piplärka (Anthus novaeseelandiae)....... - -    -    -    2  -   - 

Fältpiplärka (A. campestris)............................ - -    - - 10  -   - 

Trädpiplärka (Anthus trivialis)....................... 126 4   - 130 4871  -  24 

Ängspiplärka (A. pratensis)............................ 4 20   - 24 2568  -   9 

Rödstrupig piplärka (A. cervinus)................... - -    -    -   13  -   - 

Skärpiplärka (A. spinoletta)............................ - 23    - 23  1403 4 225 

Gulärla (Motacilla flava)................................ - 2    -   2  825  -   2 

Forsärla (M. cinerea)....................................... - -   - - 1148  - 11 

Citronärla (M. citreola).................................... - 1 - 1 2 - 

Sädesärla (M. alba)......................................... 10 27 - 37 7432 2  191 

 

Sidensvans (Bombycilla garrulus).................. - 1 1 2 6380 -  53 

Strömstare (Cinclus cinclus)........................... - -  -  - 2258 - 865 

Gärdsmyg (Troglodytes troglodytes)............... 162 304 29 495 13913  8   39 

Järnsparv (Prunella modularis)....................... 54 87 15 156 9858  1  41 

Sibirisk järnsparv (Prunella montanella)……. - - - - 1 - - 

Alpjärnsparv (P. collaris)................................ - -    -    -    1  -   - 

Rödhake (Erithacus rubecula)......................... 1407 2195 153 3755 131496 10 414 

Näktergal (Luscinia luscinia)........................... 15 6    - 21 2974  -   10 

Sydnäktergal (L. megarhynchos)..................... - -    -    -    4  -   - 

Blåhake (L. svecica)........................................ 4 4   - 8 2082 -  9 

Blåstjärt (Tarsiger cyanurus)........................... - -    -    -    2  -   1 

Vitstrupig näktergal (Irania gutturalis)............ - - - - 2 - - 

 

Svart rödstjärt (Phoenicurus ochrurus)........... - 2    -  2  481  -   2 

Rödstjärt (P. phoenicurus)............................... 111 105 127 343 15896 3  54 

Buskskvätta (Saxicola rubetra)....................... 3 3 - 6 1795  -   - 

Svarthakad buskskvätta (S. torquata).............. - -    -    -    8  -   - 

Vitgumpad busskvätta (S. maurus/stejnegeri) - - - - 1 - - 

Stenskvätta (Oenanthe oenanthe).................... 7 2 - 9 2084 - 12 

Ringtrast (Turdus torquatus)........................... - -    -  - 54  -   1 

Koltrast (T. merula)......................................... 36 34 63 133 12588  8 322 

Björktrast (T. pilaris)....................................... 1 -   -  1 745  -   6 

Taltrast (T. philomelos)................................... 72 179 2 253 16787 1 214 

Rödvingetrast (T. iliacus)................................ 14 8 - 22 2507 -  36 

Dubbeltrast (T. viscivorus)............................. - -    -    -   113  -   5 

 

Träsksångare (Locustella lanceolata)............. - - - - 1 - - 

Gräshoppsångare (Locustella naevia)............. - -    -  - 429  -   - 

Flodsångare (L. fluviatilis).............................. - -   -   -   24  -   1 

Vassångare (Locustella luscinioides).............. - -    -    -    3  -   - 

Vattensångare (Acrocephalus  paludicola)..... - -    -    -    1  -   - 

 

 

 

 



Tabell 1 Antal ringmärkta   Återfynd       
  2020   Totalt 

 Torh. Utkl. Ö.Bl Sum. 61-20 2020  Totalt 

Sävsångare (A. schoenobaenus)...................... 4 8 -  12  1132  -   7 

Fältsångare (A. agricola)................................. - -    -    -    2  -   - 

Busksångare (A. dumetorum)......................... - 1    -    1    21  -   - 

Kärrsångare (A. palustris)............................... 21 18  - 39 1567  -   8 

Rörsångare (A. scirpaceus)............................. 7 16  - 23 6140 -  41 

Trastsångare (A. arundinaceus)...................... - -    -  - 19  -   1 

Eksångare (Hippolais pallida)………………. - - - - 1 - - 

Härmsångare (Hippolais icterina)................... 64 21 7 92 5921  -  45 

Gråsångare (Hippolais caligata)...................... - -    -    -    2  -   - 

Rödstrupig sångare (Sylvia cantillans)............ - -    -    -    6  -   - 

Ökensångare (Sylvia nana).............................. - -    -    -    1  -   - 

Sammetshätta  (Syvia melanocephala)............ - - - - 1 - - 

Höksångare (Sylvia nisoria)............................. - -  - - 510  -  26 

Ärtsångare (S. curruca)................................... 616 219 12 847 34641 5  117 

Törnsångare (S. communis).......................... 134 42  - 176 12390  7  71 

Trädgårdssångare (S. borin)............................ 66 38 13 117 16571  2  51 

Svarthätta (S. atricapilla)................................ 307 73 105 485 22396 2 72 

 

Lundsångare (Phylloscopus  trochiloides)...... - 5    - 5   131 - 2 

Kungsfågelsångare (P. proregulus)................. - -    -  - 56  -   - 

Taigasångare (P. inornatus)............................ 3 2    -   5   77  -   - 

Videsångare (P. schwarzi).............................. - -    -    -    8  -   - 

Brunsångare (P. fuscatus)............................... - -    -    -    6  -   - 

Bergsångare (Phylloscopus bonelli)................. - -    -    -   (2)+1  -   - 

Grönsångare (P. sibilatrix).............................. 21 3    1 25 3180  -   4 

Gransångare (P. collybita)........................... 260 244 22 526 10105  1   22 

Lövsångare (P. trochilus)................................. 1117 629 21 1767 128095 13 388 

Kungsfågel (Regulus regulus)......................... 1199 1687 19 2905 98230 4  115 

Brandkronad kungsfågel (Regulus ignicapillus) 5   2    2 9 80  -   2 

Grå flugsnappare (Muscicapa striata)............. 28 15 3 46 5782  -   11 

Mindre flugsnappare (Ficedula parva)............ 1 4    - 5  981  -   7 

Halsbandsflugsnappare (F. albicollis)............. 1 1    - 2 50  -   6 

Halsbandsflug./svartvit (hybrid)..................... - - - - 8 - - 

 

Svartvit flugsnappare (F. hypoleuca).............. 31 6 37 74 15292 - 72 

Skäggmes (Panurus biarmicus)....................... - -   -   -   63  -   3 

Stjärtmes (Aegithalos caudatus)...................... 5 - 50 55 3410 7  65 

Entita (Parus palustris).................................... - -  29 29  1479 1 104 

Talltita (P. montanus)...................................... - - - - 1035  -   3 

Tofsmes (P. cristatus)...................................... 3 -    -    3   114  - 11 

Svartmes (P. ater)............................................ 20 7  17  40 2511 - 22 

Blåmes (P. caeruleus)...................................... 244 69 747 1060 37422 6 517 

(Blåmes x azurmes)  - - - - (1) - - 

(Blåmes x talgoxe)  - - - - (1) - -  

Talgoxe (P. major)........................................... 147 49 605 801 39047 12 618 

Nötväcka (Sitta europaea)............................... 3 -  28 31 1649 - 107 

Trädkrypare (Certhia familiaris)..................... 9 8 8 25 1688 1 14 

Pungmes (Remiz pendulinus)........................... - - - - 1 - 1 

 

 

 

 



Tabell 1 Antal ringmärkta   Återfynd       
  2020   Totalt 

 Torh. Utkl. Ö.Bl Sum. 61-20 2020  Totalt 

Sommargylling (Oriolus oriolus).................... - -    -    -    5  -   - 

Isabellatörnskata  - - - - 1 - - 

Törnskata (Lanius collurio)............................. 54 20 - 74 6841  -  27 

Svartpannad törnskata (Lanius minor)............ - -    -    -    2  -   - 

Varfågel (L. excubitor).................................... - 4    -  4  257  -   2 

Rödhuvad törnskata (L. senator)...................... - -    -    -    3  -   - 

Nötskrika (Garrulus glandarius)...................... 1 - 2 3 908  -  20 

Skata (Pica pica).............................................. 1 - - 1 264  -  9 

Nötkråka (Nucifraga caryocatactes)................ - -    -  - 74  -   2 

Kaja (Corvus monedula).................................. - -    -    -   98  -   3 

Råka (C. frugilegus)........................................ - -    -    -    46   - 1 

Kråka (Corvus corone)..................................... - -    -  -   79  -   3 

Korp (C. corax)................................................ - -    -    -   40  -   3 

Stare (Sturnus vulgaris)................................... 25 28 58 111 8584 3 123 

Rosenstare (Sturnus roseus)............................ - -    -    -    1  -   - 

Gråsparv (Passer domesticus).......................... 1 3 - 4 544 -  19 

Pilfink (P. montanus)....................................... 14 6 38 58 2164 -  31 

Bofink (Fringilla coelebs)............................... 29 76 70 175 15575  4 127 

 

Bergfink (F. montifringilla)............................ 4 43 320 367 14254  -  54 

Gulhämpling (Serinus serinus)....................... 1 - -   1  18  -   - 

Grönfink (Carduelis chloris)........................... 16 33 43 92 32540 2 971 

Steglits (C. carduelis)...................................... 4 23    6 33 483  -   3 

Grönsiska (C. spinus)...................................... 56 1005 140 1201 27164 2  135 

Hämpling (C. cannabina)................................ 36 18    1 55 1785  3   16 

Vinterhämpling (C. flavirostris)..................... - 29    - 29 2078  -   2 

Gråsiska (Carduelis flammea)....................... 361 913 36 1310 22178 3 60 

Snösiska (C. hornemanni)............................... 2 1    1    4   71  -   - 

M. korsnäbb (Loxia curvirostra)..................... 6 1   3 10 334  -   1 

S. korsnäbb (L. pytyopsittacus)....................... - -    -    -  113  -   - 

Bändelkorsnäbb (L. leucoptera).…………… - - - - 1 - - 

Rosenfink (Carpodacus erythrinus)................ 4 9  -   13  1488  -  19 

Tallbit (Pinicola enucleator)........................... - -    -    -   21  -   - 

 

Domherre (Pyrrhula pyrrhula)......................... 11 30 71 112 11103 2 135 

Stenknäck (Coccothraustes coccothraustes)... -  1 63 64 7078  2  156 

Lappsparv (Calcarius lapponicus)................... - -    -    -   23  -   - 

Snösparv (Plectrophenax nivalis).................... - -    -    -   51  -   - 

Tallsparv (Emberiza leucocephalus)................ - -    -    -    2  -   - 

Gulsparv (E. citrinella).................................... - 1 5 6 5657  -  103 

Häcksparv (E. cirlus)………………………... - - - - 1 - - 

Ortolansparv (E. hortulana)............................ - -    -  - 271  -   - 

Videsparv (E. rustica)...................................... - -    -    -    3  -   - 

Dvärgsparv (E. pusilla).................................... - 1    -   1 17  -   - 

Gyllensparv (E. aureola).................................. - -    -    -    2  -   - 

Sävsparv (E. schoeniclus)................................ 27 56 - 83 8550 2 86 

Svarthuvad sparv (E. melanocephala)............. - -    -    -    3  -   - 

Summa: 268 arter                     7051 8530   3069   18650  987.539       169  13437 

 

Rapportera återfunna ringmärkta fåglar till: 

Ringmärkningscentralen/Naturhistoriska riksmuséet 

104 05  STOCKHOLM 



Återfynd 

Under året inkom 169 återfynd av 44 arter. Kontroller av egna märkningar från 2019 och 2020 inom ett 

avstånd av 10 km från märklokalen har inte specificerats. Vid beräkningen av det sammanlagda antalet 

återfynd enligt tabell 1 har klubbens egna kontroller medtagits, såvida dessa gjorts mer än tre månader efter 

märkningen. Återfynden har sammanförts artvis per land, vilka i sin tur i möjligaste mån ordnats från norr 

till söder och med växande avstånd från märkningsområdet. 

 

Symboler och förkortningar 

pull Unge på häckplatsen, oflygg eller nyligen flygg 

10 Fågel under sitt första kalenderår 

1+ Årsunge eller äldre 

20 Fågel under sitt andra kalenderår 

2+ Fjolåring eller äldre 

M Hanne 

F Hona 

= Häckande 

+ Skjuten 

(+) Dödad av människa 

+K Dödad av katt 

x Funnen död 

(x) Funnen sjuk eller skadad, senare avliden 

xA Funnen död i förruttnelse, som skelett, fot med ring etc. 

v Fångad och släppt med sin ring 

r Endast ringen funnen 

() Fångad och släppt utan ring 

(v) Fångad och släppt med ny ring 

c? Fångad, dess vidare öden okända 

(?) Fyndsätt obekant 

avl Ring avläst utan fångst 

Datum inom parentes anger rapportbrevets datering, då upphittaren inte angett återfyndsdatum. Om landskap 

ej anges så avses Blekinge. 

 

Koordinater för några fågelstationer 

Christiansö, DANMARK   55.19N/15.12E 

Falsterbo, Skåne    55.23N/12.50E 

Utklippan, Blekinge    55.57N/15.42E 

Ottenby, Öland    56.12N/16.24E 

Sundre, Gotland    56.56N/18.11E 

Nidingen, Halland    57.18N/11.54E 

Hartsö-Enskär, Södermanland   58.41N/17.29E 

Hammarö, Värmland   59.15N/12.31E 

Stora Fjäderägg, Västerbotten   63.49N/21.00E 

 

Koordinater för Karlskrona   56.10N/15.35E 

                           Torhamns udde   56.04N/15.50E 

                           Lyckeby   56.12N/15.40E 

  Gullberna   56.12N/15.38E 

  Torstäva   56.11N/15.45E 

  Djäknemåla   56.18N/15.44E 

  Flyet, Jämjö   56.09N/15.53E 



Gravand (Tadorna tadorna) 

90A82502  20.5.08 2+ F Utklippan 

  25.5.20 v Utklippan 

 

Strandskata (Haematopus ostralegus) 

8114021  5.6.18 pull Långaskär,  56.08N/15.55E 

  1.8.20 + Le Crotoy,  50.13N/01.37E,  FRANKRIKE 

 

Skärsnäppa (Calidris maritima) 

4594368  26.4.16 20 Utklippan 

  25.5.20 v Utklippan 

 

4594390  27.4.16 20 Utklippan 

  24.5.20 v Utklippan 

 

4655931  16.5.18 3+ Utklippan 

  24.5.20 v Utklippan 

 

Rödbena (Tringa totanus) 

5116189  15.6.12 2+ Utklippan 

  26.5.20 v Utklippan 

 

Gråtrut (Larus argentatus) 

90A83388  27.5.15 pull Utklippan 

  26.5.20 v Utklippan 

 

90B17118  26.5.19 4+ Utklippan 

  24.5.20 v Utklippan 

 

8016347  14.6.63 pull Danaflöt, 56.04N/15.43E 

  25.4.76 x Christiansö,  DANMARK 

 

Svarthuvad mås (Larus melanocephalus) 

6171569  11.6.19 pull Norrören, 56.07N/14.42E 

  25.1.20 v Chew valley lake,  51.20N/02.37W,  England 

 

Skräntärna (Sterna caspia) 

7201232  11.6.17 pull Hasslö, 56.05N/15.28E 

  30.7.19 avl Wampen, 54.08N/13.26E,  TYSKLAND 

 

7206343  7.6.18 pull Hasslö, 56.05N/15.28E 

  5.9.20 avl Kampen,  52.33N/05.52E,  HOLLAND 

 

7206335  3.6.18 pull Stora Tärningsör,  56.10N/15.58E 

  25.4.20 avl Alcochete,  38.45N/08.57W,  PORTUGAL 

 

7207568  8.6.20 pull Stora Ekeskär,  56.10N/15.28E 

  12.11.20 avl Nador,  35.07N/02.51W,  MAROCKO 

 

 



 

7206339  4.6.18 pull Gräsholmen,  56.03N/15.46E 

  4.3.19 avl Akhfennir,  28.02N/12.16W,  MAROCKO 
Alla skräntärnor ovan försedda också med färgringar. Detta ger som synes många återfyndsrapporter! 
 
Kentsk tärna (Sterna sandvicensis) 

5152645  5.6.12 pull Falkaholmen,  56.02N/14.35E 

  26.6.20 avl = Falkaholmen,  56.02N/14.35E 

 

5152382  9.6.16 2+ = Falkaholmen,  56.02N/14.34E 

  19.7.20 avl Fanö,  55.27N/08.20E,  DANMARK 

 

5156779  1.6.19 pull Falkaholmen,  56.02N/14.35E 

  19.8.20 v Agger Tange,  56.42N/08.15E,  DANMARK 

 

5151386  29.5.16 pull Falkaholmen,  56.02N/14.34E 

  14.9.20 avl Leba,  54.46N/17.33E,  POLEN 

 

5157053  1.6.19 pull Falkaholmen,  56.02N/14.34E 

  15.7.19 avl Gdansk-Stogi,  54.23N/18.44E,  POLEN 

 

5147941  24.5.08 pull Torsteberga hamn,  56.00N/14.27E, Skåne 

  11.7.20 avl Gdansk,  54.25N/18.36E,  POLEN 

 

5152776  5.6.12 pull Falkaholmen,  56.02N/14.35E 

  22.5.17 v Falkaholmen,  56.02N/14.35E 

  11.9.20 avl Gdansk-Jelitkowo,  54.25N/18.36E,  POLEN 

 

5157676  1.6.20 pull Kuggaskär,  56.03N/15.47E 

  28.8.20 avl Gdynia, 54.35N/18.33E,  POLEN 

 

5153559  4.6.13 pull Falkaholmen,  56.02N/14.35E 

  14.5.20 avl = Falkaholmen,  56.02N/14.35E 

  28.8.20 avl Gdynia, 54.35N/18.33E,  POLEN 

 

5157651  1.6.20 pull Kuggaskär,  56.03N/15.47E 

  14.9.20 avl Leba,  54.46N/17.33E,  POLEN 

 

5151201  25.5.16 pull Norrören,  56.08N/14.42E 

  30.9.20 avl Zeedijk,  51.32N/03.26E,  HOLLAND 

 

5147637  7.7.07 pull Norrören,  56.08N/14.42E 

  2.4.20 x Peniche,  39.22N/09.23W,  PORTUGAL 

 

5153846  9.6.15 pull Falkaholmen,  56.02N/14.35E 

  3.11.20 avl Diaz Point,  26.38N/15.05E,  NAMIBIA 

 

Pärluggla (Aegolius funereus) 

7128348  1.10.18 10 Torhamn, 56.05N/15.51E 

  22.4.20 x Karlskoga,  59.14N/14.39E, Värmland   

 

 

Tornseglare (Apus apus) 

A 48371  25.7.11 pull Flyet, Jämjö 

  8.7.20 v Flyet, Jämjö 



 

A 48382  13.7.12 2+ Flyet, Jämjö 

  9.7.20 v Flyet, Jämjö 

 

A 48385  13.7.12 2+ Flyet, Jämjö 

  8.7.20 v Flyet, Jämjö 

 

A48434  22.7.16 2+ Flyet, Jämjö 

  19.7.20 v Flyet, Jämjö 

 

Göktyta (Jynx torquilla) 

3627459  21.4.19 3+ Torhamn 

  25.4.20 v Torhamn 

 

Större hackspett (Dendrocopos major) 

4636886  2.11.15 10 M Flyet, Jämjö 

  20.5.20 v Flyet, Jämjö 

 

Hussvala (Delichon urbica) 

CT 39061  17.5.13 2+ M Utklippan 

  5.6.20 v Utklippan 

 

DD 06393  29.5.19 2+ F Utklippan 

  7.6.20 v Utklippan 

 

DD 06592  9.8.19 1+ M Utklippan 

  5.6.20 v Utklippan 

 

Skärpiplärka (Anthus petrosus) 

CY 47446  30.4.17 2+ Utklippan 

  5.6.20 v Utklippan 

 

CZ 61578  3.8.18 10 Utklippan 

  24.5.20 v  

 

CZ 62954  19.4.19 2+ M Utklippan 

  28.5.20 v Utklippan 

 

DA 43955  5.5.19 2+ M Utklippan 

  7.6.20 v Utklippan 

 

Sädesärla (Motacilla alba) 

1EV74043  22.4.16 3+ M Torhamns udde 

  20.4.20 v Torhamns udde 

 

 

1EV23143  13.5.17 2+ M Utklippan 

  5.6.20 v Utklippan 

 

Gärdsmyg (Troglodytes troglodytes) 

DC 16461  4.11.18 10 F Torhamns udde 

  6.4.20 v Torhamns udde 

 

DE 57759  16.10.19 10 Torhamns udde 

  10.3.20 v Torhamns udde 



DE 57908  23.10.19 10 M Torhamns udde 

  10.3.20 v Torhamns udde 

 

DE 57932  24.10.19 10 F Torhamns udde 

  26.10.20 v Torhamns udde 

 

DE 58021  6.11.19 10 F Torhamns udde 

  10.3.20 v Torhamns udde 

 

CV 11682  6.11.17 10 Flyet, Jämjö 

  20.5.20 v M Flyet, Jämjö 

 

CX 67446  28.9.19 10 Flyet, Jämjö 

  22.3.20 v Flyet, Jämjö 

 

CX 67453  31.10.19 10 Flyet, Jämjö 

  19.4.20 v M Flyet, Jämjö 

 

Rödhake (Erithacus rubecula) 

DE 58019  6.11.19 10 Torhamns udde 

  17.3.20 v Torhamns udde 

 

DC 16540  21.3.19 20 Torhamns udde 

  10.3.20 v Torhamns udde 

 

CV 11631  22.7.17 10 Flyet, Jämjö 

  22.9.20 v Flyet, Jämjö 

 

DD97277  26.9.20 2+ Utklippan 

  27.9.20 v Gedser,  54.34N/11.58E,  DANMARK 

  1.10.20 v Gedser,  54.34N/11.58E,  DANMARK 

 

DH 34781  26.10.20 10 Utklippan 

  8.11.20 x Langeskov,  55.21N/10.34E,  DANMARK 

 

CZ 61822  24.9.18 2+ Utklippan 

  19.3.19 v Uebersyren,  49.38N/06.17E,  LUXEMBURG 

 

DD 07555  21.10.19 10 Utklippan 

  23.1.20 v Saulty,  50.13N/02.32E,  FRANKRIKE 

 

 

DD 96943  23.9.20 10 Utklippan 

  17.10.20 x Montbard,  47.37N/04.20E,  FRANKRIKE 

 

Rödstjärt (Phoenicurus phoenicurus) 

CX 67167  25.4.19 3+ M Djäknemåla 

  6.5.20 v Djäknemåla 

 

CV 10721  27.4.15 2+ F Flyet, Jämjö 

  21.5.20 v Flyet, Jämjö 

 

Koltrast (Turdus merula) 

4673066  26.1.19 20 M Flyet, Jämjö 

  14.4.20 avl Mettilä,  62.44N/29,55E,  FINLAND 



 

4662393  3.10.16 10 Utklippan 

  31.10.19 v Kaliningrad,  55.05N/20.44E,  RYSSLAND 

 

4636617  26.11.13 10 F Djäknemåla 

  4.8.20 v Djäknemåla 

 

4673334  15.9.18 10 M Djäknemåla 

  30.3.20 v Djäknemåla 

 

4673035  11.8.18 10 Flyet, Jämjö 

  22.3.20 v F Flyet, Jämjö 

 

4673068  26.1.19 20 M Flyet, Jämjö 

  21.5.20 v Flyet, Jämjö 

 

4673085  21.4.19 3+ M Flyet, Jämjö 

  20.5.20 v Flyet, Jämjö 

 

4673289  4.2.18 2+ F Flyet, Jämjö 

  17.10.20 v Flyet, Jämjö 

 

Taltrast (Turdus philomelos) 

4617658  4.10.12 10 Utklippan 

  17.2.13 + Évora,  38.34N/07.55W,  PORTUGAL 

 

Ärtsångare (Sylvia curruca) 

CS 27956  12.8.12 10 Torhamns udde 

  15.5.20 v Ottenby, Öland 

 

CU 86846  26.5.14 20 Torhamns udde 

  3.6.20 v Torhamns udde 

 

DD 80674  25.8.20 10 Torhamns udde 

  5.9.20 v Szeged,  46.21N/20.06E,  UNGERN 

 

Törnsångare (Sylvia communis) 

1EX66356  11.7.17 2+ M Torhamns udde 

  14.5.20 v Torhamns udde 

 

 

1EZ76113  4.5.18 20 M Torhamns udde 

  3.5.20 v Torhamns udde 

 

1EZ76166  10.7.18 10 Torhamns udde 

  16.8.20 v Torhamns udde 

 

1EZ76200  16.7.18 2+ Torhamns udde 

  3.6.20 v Torhamns udde 

 

1EZ76208  19.7.18 10 Torhamns udde 

  30.5.20 v M Torhamns udde 

 

1EZ76250  31.7.18 10 Torhamns udde 

  2.6.20 v Torhamns udde 



 

1GA11279  15.7.19 2+ Torhamns udde 

  10.5.20 v M Torhamns udde 

 

Trädgårdssångare (Sylvia borin) 

2KV50874  24.5.19 2+ Flyet, Jämjö 

  2.6.20 v Flyet, Jämjö 

 

2KS06872  13.8.19 10 Torhamns udde 

  19.5.20 x Vetraz,  46.11N/06.16E,  FRANKRIKE 

 

Svarthätta (Sylvia atricapilla) 

1EX66333  29.5.17 20 M Torhamns udde 

  8.9.20 v Fredriksberg,  57.16N/15.51E,  Småland 

 

Gransångare (Phylloscopus collybita) 

TV 2414  24.9.19 1+ Torhamns udde 

  5.4.20 v Torhamns udde 

 

Lövsångare (Phylloscopus trochilus) 

DC 15243  5.9.18 10 Torhamns udde 

  27.5.20 v Ottenby, Öland 

 

DC 14320  17.7.18 10 Torhamns udde 

  29.4.20 v Torhamns udde 

 

DC 16993  3.5.19 2+ Torhamns udde 

  19.5.20 v Torhamns udde 

 

DD 47742  12.7.19 10 Torhamns udde 

  10.5.20 v Torhamns udde 

 

DD 47748  12.7.19 10 Torhamns udde 

  20.4.20 v Torhamns udde 

 

DD 47861  20.7.19 10 Torhamns udde 

  26.4.20 v Torhamns udde 

DD 47875  24.7.19 10 Torhamns udde 

  7.5.20 v Torhamns udde 

 

DD 47886  24.7.19 10 Torhamns udde 

  24.4.20 v Torhamns udde 

 

DD 47977  6.8.19 10 Torhamns udde 

  22.4.20 v Torhamns udde 

 

CX67179  12.5.19 2+ Djäknemåla 

  10.5.20 v Djäknemåla 

 

CY 14275  24.4.16 2+ Utklippan 

  19.4.17 v Ventotene,  40.47N/13.25E,  ITALIEN 

 

Kungsfågel (Regulus regulus) 

TV 2283  24.9.19 10 F Torhamns udde 

  18.4.20 v Silutes,  55.20N/21.11E,  LITAUEN 



 

TV 2867  27.9.19 10 M Torhamns udde 

  3.10.20 v Landsort,  58.45N/17.52E,  Södermanland 

 

TV 2198  23.9.19 10 F Torhamns udde 

  20.2.20 +K Zeeland,  51.36N/04.11E,  HOLLAND 

 

Stjärtmes (Aegithalos caudatus) 

CX67152  1.4.19 1+ Djäknemåla 

  9.3.20 v Djäknemåla 

 

CX67093  2.4.18 1+ Djäknemåla 

  6.11.20 v Djäknemåla 

 

CX67158  11.4.19 1+ Djäknemåla 

  6.11.20 v Djäknemåla 

 

CX67159  11.4.19 1+ Djäknemåla 

  6.11.20 v Djäknemåla 

 

CT 89906  23.9.18 1+ Flyet, Jämjö 

  2.1.20 v Flyet, Jämjö 

 

CT 89913  23.9.18 1+ Flyet, Jämjö 

  2.1.20 v Flyet, Jämjö 

 

CT 89915  23.9.18 1+ Flyet, Jämjö 

  2.1.20 v Flyet, Jämjö 

 

Entita (Parus palustris) 

CV 11660  27.9.17 10 Flyet, Jämjö 

  10.11.20 v M Flyet, Jämjö 

 

Blåmes (Parus caeruleus) 

1EZ88196  27.11.18 10 Sibbaboda, 56.08N/15.52E 

  4.4.19 v Darlowo,  54.20N/16.15E,  POLEN    

 

1EV23682  29.9.18 10 Utklippan 

  27.11.20 v Ottenby, Öland 
Kontrollerad ytterligare 10 gånger på Ottenby under tidsperioden.  

 
1GA11906  20.11.19 2+ F Torhamns udde 

  20.8.20 v Torhamns udde 

 

1GA11908  20.11.19 10 M Torhamns udde 

  14.3.20 v Torhamns udde 

 

1EX67316  14.11.16 10 M Djäknemåla 

  20.8.20 v Djäknemåla 

 

1GA38498  12.9.20 10 F Torhamns udde 

  9.10.20 v Gedser,  54.34N/11.58E,  DANMARK 

 

 

 



Talgoxe (Parus major) 

2KS06154  15.10.16 10 M Torhamns udde 

  29.10.20 v Sakala, 58.29N/25.30E,  ESTLAND 
Även kontrollerad 1/11 på samma ställe. 

 

2KS06450  10.7.18 10 Torhamns udde 

  14.3.20 v M Torhamns udde 

 

2KS06453  10.7.18 10 Torhamns udde 

  14.3.20 v F Torhamns udde 

 

2KS06835  13.7.19 10 Torhamns udde 

  14.3.20 v F Torhamns udde 

 

2KS06836  13.7.19 10 Torhamns udde 

  29.7.20 v M Torhamns udde 

 

2KS06837  13.7.19 10 Torhamns udde 

  25.3.20 v M Torhamns udde 

 

2KV11356  21.10.19 10 M Utklippan 

  24.5.20 v Utklippan 

 

2KS96962  23.10.15 10 M Flyet, Jämjö 

  12.11.20 v Flyet, Jämjö 

 

2KT69328  28.7.16 10 Flyet, Jämjö 

  9.3.20 v M Flyet, Jämjö 

 

2KV50539  13.11.17 2+ M Djäknemåla 

  16.10.20 v Djäknemåla 

2KV50591  23.10.17 10 F Djäknemåla 

  16.10.20 v Djäknemåla 

 

Trädkrypare (Certhia familiaris) 

R59940  16.2.18 1+ Djäknemåla 

  4.2.20 v Djäknemåla 

 

Stare (Sturnus vulgaris) 

4626921  24.5.13 2+ Torhamn 

  26.5.20 v Torhamn 

 

4662923  22.5.19 pull Utklippan 

  12.5.20 v F Utklippan 

 

4673004  27.3,18 2+ M Flyet, Jämjö 

  23.3.20 v Flyet, Jämjö 

 

Bofink (Fringilla coelebs) 

1GA11119  30.3.19 2+ M Torhamn 

  7.5.20 v Torhamn 

 

1EX06429  20.4.16 3+ M Flyet, Jämjö 

  18.4.20 v Flyet, Jämjö 

 



1EZ88863  7.11.19 10 M Flyet, Jämjö 

  18.4.20 v Flyet, Jämjö 

 

1ED22312  15.10.93 10 F Utklippan 

  1.5.20 r Poitou,  45.29N/00.36W,  FRANKRIKE 

 

Grönfink (Carduelis chloris) 

2KV11195  21.10.18 10 M Utklippan 

  27.10.20 +K Vassmolösa,  56.34N/16.13E, Småland 

 

2KT73599  15.4.17 20 F Flyet, Jämjö 

  31.12.19 x Saint-Denis, 46.47N/04.42E,  FRANKRIKE 

 

Grönsiska (Carduelis spinus) 

DD 98915  7.10.20 10 M Utklippan 

  25.10.20 v Falsterbo, Skåne 

 

Hämpling (Carduelis cannabinea) 

DC 16616  6.4.19 2+ F Torhamn 

  28.5.20 v Torhamn 

 

DC 16643  8.4.19 2+ M Torhamn 

  2.5.20 v Torhamn 

 

CY 35244  16.7.16 10 Torhamn 

  16.3.19 v Onda,  39.59N/00.10w,  SPANIEN 

 

Domherre (Pyrrhula pyrrhula) 

2KT27473  19.2.15 2+ M Flyet, Jämjö 

  7.9.20 r Sibbaboda,  56.08N/14.54E 

 

2KV50377  21.1.19 20 F Flyet, Jämjö 

  12.11.20 v Flyet, Jämjö 

 

Stenknäck (Coccothraustes coccothraustes) 

3610013  23.3.15 20 F Rödeby,  56.14N/15.37E 

  1.10.20 x Risanäs, 56.10N/15.15E 

 

3626767  20.5.19 20 F Flyet, Jämjö 

  21.3.20 v Flyet, Jämjö 

 

 

Återfynd och kontroller av fåglar märkta på annan ort 

 

Skrattmås (Larus ridibundus) 

Yellow T2LV 23.2.19 2+ Park Skaryszewski,  52.14N/21.03E,  POLEN 

  28.11.20 avl Näsviken,  56.10N/14.52E 

 

Yellow T8U4 20.12.16 1+ Gdansk, 52.24N/18.35E,  POLEN 

  28.11.20 avl Näsviken,  56.10N/14.52E 
Avläst eller fångad ytterligare 23 gånger i Polen och 4 gånger i Näsviken mellan 2016-2020. 

 
White A975 24.2.13 3+ Wedel/Elbepark,  53.34N/9.42E,  TYSKLAND 

  26.2.17 avl 52.55N/14.51E,  POLEN 

  20.1.19 avl Näsviken56.09N/14.51E 



 

6J 1334  2.2.13 2+ Köpenhamn,  53.43N/12.35E,  DANMARK 

Vit 9BN  30.12.15 avl Näsviken, 56.14N/14.48E 
Avläst ytterligare 3 gånger i Näsviken mellan 2015-2018. 

 
Fisktärna (Sterna hirundo) 

99Z40309  4.9.17 10 Oostende.  51.14N/02.53E,  BELGIEN 

  1.6.20 x Kuggaskär, Torhamn 

 

Järnsparv (Prunella modularis) 

824587H  22.8.16 10 Kymi,  61.02N/28.12E,  FINLAND 

  4.10.20 v Utklippan 

 

Rödhake (Erithacus rubecula) 

VS 34194  4.10.18 10 Kursiu Nerija,  55.34N/21.06E,  LITAUEN 

  29.9.20 v Utklippan 

 

DC 43453  3.10.19 2+ Ottenby, Öland 

  20.4.20 v Torhamns udde 

 

Rodstjärt (Phoenicurus phoenicurus) 

ZH 88157  9.9.19 10 M Greifswalder,  54.15N/13.55E,  TYSKLAND 

  4.5.20 v Torhamns udde 

Ärtsångare (Sylvia curruca) 

DC 75736  31.7.19 10 Sundre, Gotland 

  12.5.20 v Torhamns udde 

 

1EZ56908  4.8.19 10 Sundre, Gotland 

  30.5.20 v Utklippan 

 

Svarthätta (Sylvia atricapilla) 

VH 35808  12.9.19 2+ M Greifswalder,  54.15N/13.55E,  TYSKLAND 

  20.4.20 v Torhamns udde 

 

Lövsångare (Phylloscopus trochilus) 

HK 51183  7.8.19 10 Gran,  60.22N/10.28E,  NORGE 

  15.5.20 v Torhamns udde 

 

DC 89495  20.7.19 2+ Orsa,  61.06N/14.38E,  Dalarna 

  14.5.20 v Torhamns udde 

 

Kungsfågel (Regulus regulus) 

VP 99602  23.10.18 10 M Rybachiy,  55.05N/20.44E,  RYSSLAND 

  6.10.19 v Torhamns udde 

 

 

 

Talgoxe (Parus major) 

ZV 15119  18.9.20 10 M Silutes,  55.20N/21.11E,  LITAUEN 

  25.9.20 v Utklippan 

  10.4.20 v Utklippan 

 

Grönsiska (Spinus spinus) 

HJ 55733  5.10.20 10 F Råde,  59.19N/10.48E,  NORGE 

  29.10.20 v Utklippan 



 

Gråsiska (Acanthis flammea cabaret) 

DE 88940  10.10.20 2+ M Landsort,  58.45N/17.52E,  Södermanland 

  17.10.20 v Utklippan 

 

DH 44213  12.10.20 2+ M Ottenby, Öland 

  24.10.20 v Utklippan 

 

DH 44841  18.10.20 2+ F Ottenby, Öland 

  24.10.20 v Utklippan 

 

 

 

75 kentska tärnor märktes i östra Blekinge 2020.                                     Foto: Tony Svensson 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



Sommarkvällar vid Udda Änne med kameran i handen 

 

 
 
 

Under otaliga somrar har jag spenderat många eftermiddagar och kvällar längst ut i sydost på 

Torhamns udde. Platsen kallas för Udda Änne och har blivit allt mer populär att besöka från 

slutet av juni och ett par månader framåt. Redan efter Midsommar drar den stora flytten 

igång söderut. Nu ska till en början ejdrar, gravänder och storspovar m.fl. uppsöka sina 

vinterkvarter för att ta igen sig efter häckningen. Någon vecka in i juli börjar fler och fler 

arter passerar Udda Änne på klappavstånd i underbart medljus. Kärrsnäppor, myrspovar och 

allehanda andra vadare turas om att fylla upp minneskorten tillsammans med änder, hägrar, 

tärnor och kanske någon kustlabb. 

 

De senaste 3 åren (undantag 2020)  har dock varit en liten besvikelse eftersom sträcket inte 

har synts till i samma grad som tidigare. Förmodligen beror det på väder, vind och kanske en 

något mer maritim sträckled. I sommar ska jag ändå vara på plats (som vanligt) och i år blir 

säkert ett kanonår!  Bäst brukar sträcket vara mellan kl. 18 och 20.30 men det finns alltid 

undantag. Bästa vinden är sydväst – västnordväst ca. 6-9 m/s men vissa dagar när det blåser 

betydligt mer kan det också sträcka mycket fågel. 

  

Jag har valt ut en del bilder på fåglar, folk och fä ifrån Udda Änne och presenterar dem med 

lite text. Hoppas det ger mersmak och att vi ses därute i sommar! 

 

 

 

 



Strandskatorna börjar flytta söderut redan i månadsskiftet juni-juli. Oftast ser man större 

flockar än på bilden. Tidigast av alla är ejdrarna där hannarna börjar sin flytt mot sydväst 

redan i mitten på maj. På Utlängan kan man då se flockar som möter varandra i sundet 

mellan Stenshamn och Utlängan eller på fjärden mellan Utlängan och Ungskär.  

I Juli månad börjar kärrsnäpporna sin färd mot vinterkvarteren. Med bra vindar från 

västsektorn stryker de Blekinges östra kust.  

 

 
Sträckande strandskator vid Udda Änne 

Kärrsnäppor 



Ljuset på sommarkvällarna vid Udda Änne inbjuder till fotografering av inte bara fåglar. 

Både folk och fä brukar bli en del av min bildskörd i alla fall. Vilket som än är ens 

favoritmotiv så kan man här få utmärkt träning i att exponera med manuellt läge. All form av 

exponeringsautomatik kan ge felexponerade bilder här ute. Havet blir för ljust och fåglarna 

ofta för mörka om de kommer mot himmeln och för ljusa om de kommer mot vattnet. Mät 

upp ljuset mot en grå sten i medljus och använd samma värde oavsett bakgrund, i alla fall när 

du fotar i medljus. På denna bilden kom ljuset från sidan men eftersom jag inte ville förlora 

kvällsstämningen behöll jag exponeringen anpassad för solljuset. 

 

 

 

  



 

Kustsnäpporna, som toppar sitt sträck från 2:a veckan i juli och ett par veckor fram, hade 

blivit för ljusa och det hade varit risk för att man bränt ut de vita vingundersidorna om man 

kört med automatik (gäller även auto-ISO) utan att exponeringskompensera. Bränner man ut 

detaljer i det vita går det ofta inte att rädda i efterbehandlingen även om man kör raw. Kör 

man jpg behöver man vara extra försiktig med exponeringen!  

 

Kustsnäpporna på bilden kommer från den ryska ishavskusten och de häckar inte i Norden.  

 

 

 

  



 

Jag brukar även passa på att ta lite landskapsbilder i det magiska ljuset här ute. 

 



 

De betande fåren och korna på Torhamns udde håller strandängarna i trim. På senare år har 

de dock fått konkurens om maten av alla grågäss och vitkindade gäss. På många ställen i 

skärgården är det kortbetat som en golfgreen när man släpper ut kossor och får i maj. Inte bra 

alls eftersom stödutfodring är dyrt för djurägarna och risken finns att vi snart inte har några 

frigående kossor eller får längs vår kust.  

 

Ibland blir det sen hemgång från Udda Änne. Ljuset på sommarkvällarna kan vara 

vanebildande!  



 Tärnorna kommer ofta nära land vid Udda Änne och det finns goda chanser att fotografera 

alla våra tärnarter utom svarttärna (ses bara sporadiskt) under en och samma fototur. 

Eftersom tärnorna flyger med sina ungar och matar dem under flytten kan man ibland få se 

matning när en unge har surnat till och satt sig på en sten och skrikit efter mat. Vanligast är 

detta fenomen hos silver- och fisktärna men jag har fotograferat det även hos småtärna och 

kentsk tärna på flytt.  

 

En del vadare stannar och rastar/äter precis intill vår sträckplats.  



 

Dagar då det sträcker mycket tärnor brukar man ibland få fina obsar även på kustlabb. 

Labbarna jagar tärnorna och ger sig ofta inte förrän de släpper sin fisk. Kustlabben finns i 

både ljus och mörk färgform (morf) och även i en mellanform. Vissa dagar kan man se flera 

labbar samtidigt som drar runt i jakt på ”begagnade” fiskar. De är dessutom ofta helt orädda 

för människor så bra fotolägen kan uppkomma!  

 

 

 

Änderna som drar förbi är inte i sin praktdräkt. Här skedänder på sträck. Man har dock under 

hela juli månad chans på de flesta vadararter i praktdräkt.  

 

Text och foto: Tony Svensson 



Skärgårdsinventeringen 2020 
 

Blekinge 

 

 

 
 

 



Inledning 

1979 och 2003 genomfördes fågelinventeringar av ett antal fågelskyddade öar i Blekinges 

skärgård. 2003 räknades även döda fåglar. 2020 önskade Länsstyrelsen i Blekinge få en ny 

inventering gjord. Man ville få en uppdaterad kunskap om tillståndet på de fågelskyddade 

öarna från Valjeviken i väster till Bröms i nordost.  

 

Inventerare och båtförare  

Båtförare under hela inventeringen var Gunnar Ahlström, Färmanstorp. Ansvariga 

inventerare var Johan Wolgast och Mats Olsson. Johan fick dock p.g.a. sjukdom avbryta 

arbetet efter den första omgången och förbereda sig på en större operation i Lund. 

Lyckligtvis kunde ornitologerna Göran Andersson och Stefan Peterson rycka in som 

ersättare för Johan. Ulf Lindahl och Ulrika Widgren från Länsstyrelsen gjorde också riktade 

räkningar av storskarv samt en inventering av skärgården norr om Kristianopel samt öster 

om Tromtö med hjälp av kajak. Vi har också fått uppgifter från Patrik Olofsson och Patric 

Österblad för Falkaholmen och Norrören, samt även från Rolf Larsson om kentsk tärna och 

skräntärna. 

 

Metodbeskrivning 

Inventeringen genomfördes i två omgångar. Den första omgången gjordes mellan den 27 

april - 14 maj och den andra från den 1 juni - 23 juni. Till grund för inventeringen, liksom 

vid inventeringen 2003, skulle metoden BIN F 11.2. användas. Denna metod beskriver 

inventering av svanar, gäss och änder men nämner ingenting om vadare och vitfågel som 

också har ingått i inventeringen.  

Syftet med metoden är att fastställa ett sannolikt antal häckande par av de inventerade arterna 

eller att erhålla ett relativt mått på beståndet för att möjliggöra jämförelser i tiden. 

Olika arter räknas på lite olika sätt. För änder räknar man hannar som uppträder med honor, 

uppträder ensamma eller uppträder i grupper om 2–5 hanar. Större rena flockar ska uteslutas. 

Vid inventeringen 2003 var dock Johan och Le Carlsson helt ense om att vi måste räkna även 

större grupper av ejderhanar och vi gjorde så i år också. Det är dock svårt att tolka antalet 

hanar i grupp som motsvarande antal häckande par. Sedan flera år tillbaka räknar man med 

ett förhållande på 2–3 honor per 10 hanar. 

För svanar och gäss räknar man par och ensamma fåglar (anses representera par). Gäss står 

ofta i uppväxande vegetation en bit upp på öarna. Man ser ibland två fåglar tillsammans, 

ibland en som syns tydligt och en intill som man bara ser huvudet på i vegetation och ibland 

bara en ensam fågel. I alla dessa fall blir ett par noterade. 



För vitfågel räknade/uppskattade vi antalet individer och dividerade med två. För vadare 

försökte vi bedöma hur många par de observerade fåglarna kunde motsvara.  

Enligt metoden ska båtföraren köra runt öarna i lagom låg fart och på lagom avstånd. Ibland 

kunde dock grunda förhållanden göra att vi var tvungna att hålla ett större avstånd. Alla 

fåglar som bedömdes tillhöra ön och som uppfyllde kriterierna för att bli räknade noterades.  

 

 

 

                

I den andra omgången landstegs ett 40-tal öar där det bedömdes lämpligt. Antalet öar som 

landstegs 2003 bedömer Johan till ungefär samma antal. Vid landstigningen gjordes en 

individ- eller boräkning av främst vadare och tärnor. Någon noggrann och systematisk 

boletning hanns dock inte med.  



 

I huvudsak räknade vi alla inventeringsarterna i både omgång 1 och omgång 2. För de olika 

arterna användes sedan, liksom 2003, resultatet från antingen omgång ett eller från omgång 

två enligt följande:  

Första omgången: knölsvan, grågås, kanadagås, gräsand, ejder, knipa, storskrake.  

Andra omgången: vitkindad gås, gravand, snatterand, skedand, kricka, vigg, svärta, 

småskrake, storskarv, gråhäger, vadare, vitfågel och tättingar. För gråkråka räknade vi 

2020 antalet individer i omgång 1 och antal häckare i omgång 2. 

Skäggdopping, sothöna och tobisgrissla ser vi inga uppgifter om, men vi räknar dem i 

omgång 2. 

Från början var tanken att arbetet skulle utföras, liksom 2003, av en inventerare och en 

båtförare. När Gunnar, Johan och Mats var ute första gången tillsammans märkte vi hur bra 

det fungerade att vi hjälptes åt med räknandet. Vi utvecklade en metod där Mats 

koncentrerade sig på att noga spana av öarna medan Johan höll koll på änder och andra arter 

som successivt förflyttade sig när vi körde runt öarna. Johan stod för allt antecknandet vid 

omgång 1. Att göra allt detta själv på öar med mycket fågel och i en mer eller mindre 

gungande båt kan vara ordentligt svårt. Med vår metod tror vi att betydligt färre fåglar 

undgått upptäckt. I omgång två, när Göran och Stefan ersatt Johan, använde Mats i stället sin 

recorder för att notera fåglarna. Systemet med dubbla inventerare fortsatte. Rikligt med 

bilder togs också under inventeringen.  

 

Tidigare inventeringar 

1979 inventerades cirka 204 öar: 154 som landstegs och cirka 50 utan landstigning under 

perioden 18 april - 6 juli. Någon uppdelning på omgång 1 och 2 finns ej att läsa. 

Inventeringen gjordes på uppdrag av Länsstyrelsen och utfördes av Ulf Lundgren med hjälp 

av 26 olika personer inom olika delar av länet. Dessa bestod främst av tillsynsmän för 

fågelskyddsområdena, men också enskilda ornitologer och andra personer. 

 

2003 gjordes omgång 1 mellan den 28 april - 22 maj och omgång 2 mellan den 25 maj - 14 

juni. Under den första omgången sammanställdes räkningen i km2- rutor. Information om 

antalen fåglar uppdelat på varje ö saknas därför och det är oklart exakt hur många öar som 

besöktes. Vi kan konstatera att vi tyvärr följde inventeringsnormen, som just föreskriver att 

sammanställningen ska i km2-rutor, alltför noga i detta avseende. 

Under den andra omgången noterades däremot fåglarna separat för varje ö. Antalet öar var i 

denna omgång 181. 



I rapporten från inventeringen 2003 framgår grovt hur omfattande inventeringen var uppdelat 

på de olika delområdena: 

Lister: i stort sett alla öar inventerades båda omgångarna.  

Pukavik-Lindö: i stort sett alla öar inventerades i första omgången. I andra omgången var 

den största skillnaden att de flesta öar i Hällaryds skärgård ej återbesöktes. 

Lindö-Torhamn: en mer begränsad inventering gjordes här. De fem stora öarna inventerades 

ej liksom öarna i storleksklassen under dessa. En klar majoritet av de öar som besöktes i den 

första omgången återbesöktes. 

Ostkusten: i stort sett alla öar inventerades i båda omgångarna.  

 

Skillnaden mellan omgång 1 och 2 består således huvudsakligen i att fler öar i Hällaryds 

skärgård besöktes i omgång 1 samt att något fler öar besöktes mellan Lindö och Torhamn.  

Om vi gissar, utifrån denna beskrivning och en titt på kartan, att de tillkommande öarna för 

omgång 1 kan ha varit upp till cirka 20 st. så blir det totala antalet öar som inventerades i 

omgång 1 cirka 200 (181+ knappt 20) 

Hanö och Utklippan inkluderades också i rapporten för 2003. 

 

 

Hanö inventerades av Ivan Johansson, boende på ön, genom Thomas Nilssons försorg. 

Utklippan inventerades av Ivar Tägtström.  

 

I rapporten från 2003 finns dels summor av antalet par för alla de besökta öarna, dels 

summor för paren från 134 utvalda öar som även inventerades 1979. Genom att bara välja ut 

de öar som inventerades båda åren kunde en rättvis jämförelse göras mellan dessa år. Dock 

är alla inventeringsarter inte med i denna tabell. Man ser att de arter som är inkluderade bara 

är de arter som räknas i omgång 2. Att arterna som räknas i omgång 1 saknas beror 

säkerligen på de ovan nämnda svårigheterna.  

Vilka de 134 öarna är kan vi tyvärr heller inte hitta någonstans.  

 

Inventeringen 2020 i en jämförelse med inventeringen 2003 

Den första omgången 2020 gjordes som ovan nämnts den 27 april - 14 maj och den andra 

omgången den 1 juni - 23 juni.    



Vi inventerade 163 öar/ögrupper i den första omgången och 167 öar/ögrupper i den andra. Vi 

följde en lista som vi fått från Länsstyrelsen och lade till några öar som vi fann intressanta. 

Vad som räknas som en ö/ögrupp kan dock skilja sig mellan de olika inventeringarna 1979, 

2003 och 2020. Vid inventeringen 2003 fanns ingen lista att följa där det definierades vad 

som räknades som en ö/ögrupp. Vad som blev en ö/ögrupp bestämdes av hur vi själva på 

plats valde att göra den geografiska avgränsningen. På annan plats i denna artikel skriver vi 

för enkelhetens skull ö och inte ö/ögrupp. De öar som inventerades 2020 var huvudsakligen 

skyddade öar, dvs fågelskyddsområden eller SPA-områden eller både och (SPA betyder 

särskilt skyddsområde). Endast 15 öar i listan vi utgick från var icke skyddade. 

Fåglar som vadare och vitfågel, främst tärnor, vill ha öppna öar utan så mycket vegetation. 

Dessa öar är oftast fågelskyddade. De öar som inte är fågelskyddade har ofta mycket 

vegetation i form av träd och buskar och hyser således ofta dåligt med vadare och vitfågel. 

Änder och gäss kan dock trivas bättre på dessa öar. 2003 inventerades ett antal icke 

fågelskyddade öar som inte inventerades 2020. Man kan enligt ovanstående resonemang 

förvänta sig att dessa öar kan bidraga med en hel del änder och gäss men inte med så många 

vadare och vitfågel, främst tärnor. 

 

På samma sätt som 2003, då man jämförde öar inventerade både 1979 och 2003, har vi nu 

försökt att jämföra öar som inventerades både 2003 och 2020. Svårigheter ligger i att vi alltså 

inte har siffror från omgång 1 per ö 2003. För Hanö och Utklippan finns dock alla 

inventeringsarterna för både omgång 1 och omgång 2 noterade per ö så här har vi inga 

svårigheter. 

 

Omgång 1 

För de arter som räknas från den första omgången, dvs knölsvan, grågås, kanadagås, 

gräsand, ejder, knipa och storskrake, får jämförelsen tyvärr göras för alla de i omgång ett 

besökta öarna (då dessa fåglar bara noterades i km2-rutor 2003) med undantag för Hanö och 

Utklippan. Det rör sig om cirka 200 öar som vi konstaterat. Vi jämför dessa arter lämpligen 

med samtliga 163 öar i denna inventering. När vi jämför summorna för dessa första 

omgångens arter 2003 och 2020 får vi ha i åtanke att summorna för 2003 kommer från fler 

öar än summorna från 2020.  

För de öar som bara besöktes i första omgången 2003 framgår från rapporten att vi här valde 

att även ta med gravand, snatterand, kricka, skedand samt vigg, småskrake, 

strandskata, tofsvipa, storspov och fiskmås. Detta är ju annars arter som normalt räknas i 

andra omgången. Summorna från par av dessa arter 2003 kommer alltså även de från något 

fler öar än de gemensamma öarna: de kommer även från de tillkommande öarna, räknade i 



omgång 1, vilket som nämnts kanske är upp till cirka 20 öar. Detta får också tas i beaktande 

när vi nedan gör jämförelse mellan åren 2003 och 2020  

 

Omgång 2     

De arter som räknas i omgång två är alltså vitkindad gås, gravand, snatterand, kricka, 

skedand, vigg, småskrake, svärta, skäggdopping, sothöna, storskarv, gråhäger, vadare, 

tobisgrissla, vitfågel och tättingar. 

Vi ser att de öar som inventerades 2003 men ej 2020 uppgår till 41 stycken och att de öar 

som inventerades 2020 men ej 2003 uppgår till åtta stycken. 

Med kunskap om vilka dessa öar är kan vi göra en rättvis jämförelse baserad på samma öar. 

(I våra egna tabeller för 2020 kan vi enkelt välja ut de öar vi vill ska ingå. För materialet från 

2003 är siffrorna presenterade mer varje ö för sig. Vi kan inte se att det här går att enkelt 

välja ut vissa öar som ska ingå. I stället har vi mer manuellt summerat antalet par för de öar 

som inte ska ingå. Dessa summor har vi sedan subtraherat från summorna för alla öar. Att i 

stället manuellt summera de öar som ska ingå skulle varit ett större arbete.  

Vad som ytterligare försvårar arbetet är att materialet inte alltid är presenterat som antalet par 

utan som en kombination av antalet par och antalet individer.) 

 

Resultat 2003, snabb sammanfattning  

Vid denna inventering noterades jämfört med inventeringen 1979 en markant ökning av 

främst storskarv. Även grågåsen uppvisade en ökning även om deras mycket tidiga 

häckning försvårar en bra uppskattning av antalet par. En påtaglig minskning skedde av vigg, 

rödbena, roskarl, skrattmås, fiskmås, silltrut och samtliga tärnor. 

 

Resultat 2020 sammanfattning  

Knölsvan uppvisar en påtaglig minskning från 334 par till 180 par. 

Gäss: Grågåsen har minskat kraftigt från 954 par till 223 par (man får dock ha i åtanke att 

dess tidiga häckning inte riktigt passar in i tiden för inventeringen). Kanadagåsen har också 

minskat kraftigt från 522 par till 156 par. En mycket kraftig ökning noteras däremot för den 

vitkindade gåsen från 37 par till 218 par. 

Den vitkindade gåsen har således i viss mån ersatt grågåsen och kanadagåsen. Om man 

summerar det totala antalet gäss får vi även då en kraftig minskning från 1504 par till 597 

par. Enligt rapporten Sveriges Fåglar 2020 har grågåsen ökat med 170% på standardrutterna 



sedan millennieskiftet vilket står i stark kontrast till våra resultat. Vi inventerade senare än 

grågåsens huvudsakliga häckningsperiod vilket kan vara orsaken till vårt låga antal par. 

 

Simänder: Snatteranden uppvisar en kraftig ökning från 3 par till 15 par vilket knappast 

förvånar: vi är väl många fågelskådare som upplever att arten har blivit betydligt vanligare i 

Blekinge! 1979 saknades arten helt på de 134 jämförda öarna och 2003 noterades endast 3 

par. För alla övriga simänder ser vi en mer eller mindre kraftig minskning: gravand från 250 

par till 48 par, kricka från 4 par till 1 par, gräsand från 618 par till 326 par och skedand 

från 75 par till 21 par.   

Uppskattningen av antalet par av gräsand hämtas från omgång 1, för de övriga simänderna 

från omgång två. 

De högre siffrorna i omgång 1 för många av simänderna får tolkas som att de då var på 

sträck. 

 

Dykänder: även här ser vi stora minskningar. Den vanligaste andfågeln, ejdern, nästan 

halverades från 2339 par till 1210 par. Detta stämmer väl överens med vad man kan läsa i 

rapporten Sveriges Fåglar 2020: "Sedan millennieskiftet har Östersjöns ejderstam långt mer 

än halverats, och nedgången ser ut att fortsätta." Att något färre öar inventerades 2020 än 

2003 kan inte ligga bakom mer än en liten del av den stora minskningen i våra siffror. 

I övrigt minskar vigg från 155 par till 39 par, svärta från 37 par till 18 par och knipa från 24 

par till 7 par.  

Svärtan hade en klar tyngdpunkt i östra delen av skärgården.  

För ejder och knipa används första omgångens siffror, för svärta och vigg andra 

omgångens.  

 

Skrakar: Både storskraken och småskraken noterades i betydligt större antal i den första 

omgången än i den andra. För storskraken, tidigare i sin häckning, använder vi första 

omgångens siffror medan vi för småskraken, en senare häckare, använder den andra 

omgångens siffror. Med denna metodik minskar småskraken från 124 par till endast 11 par 

och storskraken från 226 par till 164 par.  

Storskraken kunde i andra omgången ses på framförallt Blekinges östra sida i flockar 

mellan öarna på cirka 200 individer. Dessa fåglar togs förstås inte med i protokollen. 

 

Skäggdopping minskade påtagligt från 38 par till 9 par.  



 

Storskarven häckade 2020 på 16 öar med totalt antal på 2936 par. Från 2003 anges 4 

kolonier. Arter räknades inte under själva inventeringen men för de 143 utvalda öarna anges 

1625 par.  

På Annaskär och Torraskär gjordes en kombinerad drönar och markbunden inventering. Det 

fungerar med flygfoto att räkna antalet bo. Antalet bon fick senare räknas på datorskärmen. 

Även Rönnholmen, Frostensskärv och St. Färjan genomfördes på samma sätt av Ulf Lindahl, 

Länsstyrelsen.  

 

 

Drönarfoto över Torraskär. Foto: Ulf Lindahl, Länsstyrelsen Blekinge. 

 

Häckningarna sker både i träd, buskar och på marken (klipporna). Bona byggs av diverse 

växtdelar, tång och vingpennor från grågås som ruggat. På en av öarna så kunde vi 

konstatera att det troligen skett någon form av störning där häckningskolonin övergetts. 

Torraskär hade 240 nya bon på den sydöstra delen med ägg och nykläckta ungar. På den 

norra delen däremot var ungarna betydligt större, dock ej flygga. Vår bedömning är att 

storskarvarna hade startat om sin häckning på den sydöstra delen. På några av öarna kunde 

vi se att det förekom samhäckning med gråhäger. 



 

Storskarv. Foto: Göran Andersson 

 

Ägretthäger: Vid omgång 1 noterade vi på ostkusten två fåglar på Vieskär och en vid 

Revelen. Den senare sågs uppe i en koloni med gråhägrar. Vid omgång 2 sågs dock inga 

ägretter och inventeringsmetodiken ger summan 0 av denna art.  

 

Gråhäger: Antalet öar med kolonier av gråhäger var 6 st: Stora Färjan, Tummaholmen, 

Stora Ekeskär, Lilla Kyrkoskär, Törnholmen vid Kristianopel samt Revelen. Från våra två 

västra kustkommuner noterade vi inga kolonier av denna art. Totalt antal par är 249. 

I rapporten från 2003 finns noterat 2 kolonier. 

 



 

Gråhägerkoloni på Lilla Kyrkoskär. Foto: Mats Olsson 

 

Rovfåglar: Under den första omgången noterade vi 19 st. havsörnar. Vi lade inget arbete på 

att hitta några boplatser då det redan pågår ett omfattande arbete med detta. 2003 noterades 4 

havsörnar. Övriga rovfåglar som observerades var en fiskgjuse, en insträckande lärkfalk, 

ormvråkar samt en brun kärrhök. Den senare uppehöll sig vid Varö/Björnö där den 

födosökte intill en fågelskyddad ö. Troligen häckade den i ett omfattande vassområde strax 

väster om den aktuella ön. 2003 noterades 6 tornfalkar, 2020 inga alls (dock 1 i första 

omgången). 

 

Sothöna: minskade från 18 par till inga par alls. 

Vadare: den vanligaste vadaren strandskata mer än halverades i antal från 218 par till 99 

par. För skärfläckan försökte 41 par gå till häckning. Dock fanns endast 3 par fanns kvar till 

omgång 2. Detta är en ganska vanlig företeelse: att deras häckning misslyckas. 2003 

noterades 20 par. Större strandpiparen bryter den negativa trenden bland vadarna i övrigt 

och ökar från 16 par till 26 par. Tofsvipa minskar från 46 par till 25 par. Kärrsnäppor sågs 

på sträck mot söder men inte som häckande. 2003 noterades 3 par som kanske också 

egentligen var på sydsträck. Några enkelbeckasiner noterades inte alls i år. En storspov flög 

över Utö men vi kunde inte knyta den till ön. Rödbena minskar från 68 par till 36 par. 

Drillsnäppa minskar från 6 par till 2 par. Roskarl bibehöll sitt antal på 5 par.  

 



 

Större strandpipare. Foto: Göran Andersson 

 

Liksom för simänderna ser vi även för vadarna oftast ett högre antal i omgång 1 än i omgång 

2. Man kan även här tänka sig att en del fåglar i omgång 1 var på sträck. Man kan också 

tänka sig att fåglarna var svårare att upptäcka i omgång 2 p.g.a. uppväxande vegetation och 

lägre aktivitet. Oavsett vilken summa som bäst avspeglar det verkliga antalet par är det 

viktiga, som vid all inventering, att samma metodik som tidigare används. 

Måsar: Ny art är den svarthuvade måsen. Enligt den använda inventeringsmetodiken blev 

resultatet nu hela 7 par. 

Skrattmåsen uppvisar en kraftig ökning från 1297 par till 5784 par! Minskningen mellan 

1979 och 2003 har alltså helt brutits i en kraftig uppgång. På några öar noterades enstaka 

skrattmåsar. Vi tolkade inte detta som häckande fåglar. 

För Falkaholmen och Norrören har vi fått uppgifter av Patric Olofsson. Dessa två öar hyser 

3000 par resp. 2000 par och står alltså för en klar majoritet av länets fåglar. 2003 fanns ingen 

koloni på Falkaholmen. Patrik Olofsson skriver i mail att återetableringen på Falkaholmen 

troligen sammanföll med att de försvann på Bodarna/Tosteberga efter ett haveri 2011 p.g.a. 

minkpredation. Under en period dessförinnan var Falkaholmen sannolikt ganska igenvuxen 

och olämplig som häckningsö.  

Rolf Larsson har bidragit med siffror 2020 för Gräsholmen (3 öar) och Ringelöva på 

ostkusten. Att räkna skrattmås på öar med ett mycket stort antal fåglar är inte lätt.  



Fiskmåsen ökar något från 324 par till 399 par, kanske gynnad av gråtrutens nedgång. 

Trutar: alla tre trutar har minskat. Mest minskar silltruten från 101 par till 11 par. Vi 

hittade silltruten på 6 öar. Flest antal par sågs på Eneskär utanför Karlshamn med 9 par. 

I omgång 1 noterades 30 par silltrutar på 10 öar, men de flesta av dessa var alltså inte kvar 

till omgång 2. 

Gråtruten minskar från 4155 par till 2620 par och är inte längre den vanligaste vitfågeln (se 

skrattmås). 

Havstruten minskar från 323 par till 185 par. 

 

 

Havstrut. Foto: Göran Andersson 

 

Tärnor: här ser det bättre ut:  

Skräntärnan ökar något från 18 par till 23 par. Den noterades på 20 öar d.v.s. oftast med 1 

par per ö. Detta är den tärnart som först kommer en till mötes när man närmar sig en ö. Den 

kommer snabbt och möter en med sitt mycket kraftfulla skrän där den markerar sin 

häcklokal/ö. Skräntärnan har sedan många år ringmärkts i östra Blekinge.  

 



 

Skräntärna. Foto: Stefan Peterson 

 

Kentsk tärna ökar från 37 par till 849 par. 

Falkaholmen och Norrören i västra Blekinge hyser de största antalen med 410 par resp. 320 

par. Dessa öar har inventerats av Patrik Olofsson och Patric Österblad.  

Patrik Olofsson skriver i mail att under perioden 1999–2006 var det förhållandevis få 

häckande par i Blekinge med årligen 30–75 par (ev. ett lägre antal 2002). Norrören har hyst 

kentsk tärna under perioden 2003–2010 och 2016–2020. Under 2003 var öns 30 par de 

enda kända i Blekinge (skärgårdsinventeringens extra par var sannolikt ej häckande fåglar). 

Samma år häckade 100 par vid Bodarna/Tosteberga. Falkaholmen har hyst kentsk tärna 

under perioden 1976–1980 och 2011–2020. Under mellanperioden var ön som tidigare 

nämnts troligen ganska igenvuxen, men röjning gjorde den återigen intressant som 

häckningsö. Patrik beskriver att ett haveri av Bodarna/Tosteberga 2011 p.g.a. minkpredation 

kan sättas i samband med etableringen på Falkaholmen. Den främsta ökningen av arten i 

Blekinge har skett sedan 2016. Det kan i sammanhanget nämnas att det behövs erfaret folk 

för att räkna kentsk tärna i stora skrattmåskolonier. Ivar Tägtström noterade 30 par på 

Norrören 2003.  

Rolf Larsson har bidragit med siffror 2020 för Gräsholmen (3 öar), Kuggaskär och 

Ringelöva på ostkusten. 

 

tel:19992006
tel:20032010
tel:20162020
tel:19761980
tel:20112020


 

Kentsk tärna pulli. Foto: Stefan Peterson 

Fisktärna/silvertärna Liksom 2003 hade vi ofta svårt att skilja på dessa två arter. Ofta 

kunde vi notera att de samhäckade, men hur många par som var fisktärna och hur många som 

var silvertärna vågade vi oss ofta inte på att uppskatta. Den bästa jämförelsen görs därför för 

summan av fisktärna och silvertärna: den ökar från 499 par till 824 par. 

Småtärna fortsätter den negativa trenden: 

61 par 1979, 20 par 2003 samt 13 par 2020. Antalet häckningsöar 2020 var 7 st.   

Alla vitfåglar räknas i omgång 2. 

Tobisgrissla: 1 par på Gåsfeten är 1 par mer än 2003. 

Tättingar: alla tre redovisade småfåglar minskar klart. 

Sånglärka minskar från 17 par till 3 par. 

Ängspiplärka minskar från 26 par till 1 par. 

Skärpiplärka minskar från 25 par till 12 par. 

 

 



 

Skärpiplärka. Foto: Göran Andersson 

 

Dessa räknas i andra omgången. Men det finns stora risker att vi missat ett antal par/arter 

eftersom inventeringen inte var riktad mot dessa arter. Skulle den vara så hade fler öar 

behövt landstigning och mer tid att inventera. 

Gråkråka sågs i första omgången med 121 ex men endast 3 bon med ungar kunde 

konstateras. De övriga gråkråkorna härstammade sannolikt från fastlandet, endast flygandes 

ut till öarna för födosök av ägg och ungar och andra godsaker. Vad noteringen 23 från 2003 

innebär är inte helt klart. 

 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis ser vi en kraftig uppgång sedan 2003 för vitkindad gås, snatterand, 

havsörn, större strandpipare, svarthuvad mås, skrattmås, kentsk tärna och fisk-

/silvertärna. För storskarv och gråhäger har antalet kolonier ökat. För arter som roskarl, 

fiskmås, skräntärna och tobisgrissla ser vi en mindre uppgång eller ett oförändrat antal. 

Övriga arter uppvisar en nedgång som ofta är ganska kraftig.  

 

Om man gör en jämförelse mellan summorna för urvalet av 134 öar 2003 med alla 

inventerade öar 2020 kan man se att även då har vi en påtaglig minskning av änder som 

gravand, skedand och vigg samt vadare som strandskata, rödbena och i någon mindre 



utsträckning tofsvipa. Och för vitfågeln silltrut ser vi fortfarande en mycket kraftig 

minskning. 

Vid en jämförelse med inventeringarna 1979 och 2003 ser vi i några fall att en uppåtgående 

trend har fortsatt. Ett exempel på detta är den vitkindade gåsen: (0,37,223). I andra fall har en 

nedåtgående trend fortsatt.  Exempel på detta är småtärna (44,20,13) och silltrut: 

(420,131,17).  

I många fall har en ökning mellan 1979 och 2003 förbytts i en minskning till 2020. Exempel 

på detta är strandskata (123,252,101) och ejder (1063,2569,1210). I ett par fall har en 

minskning till 2003 förbytts i en uppgång: skrattmås (4280,1351,5959) och kentsk tärna 

(160,40,854). 

Tabell 1. En jämförelse mellan antalet par för 2003 och 2020.  

    

Omgång 1 Omgång 2 

 

2003 2003 2020 2020 2020 

 

Alla öar Korrigerad Korrigerad Alla öar Alla öar 

Knölsvan 334 332 180 180 92 

Grågås 954 954 223 223 40 

Kanadagås 522 520 156 156 15 

Vitkindad gås 37 30 218 355 223 

Summa gäss 1513 1504 597 734 278 

  

    

  Gravand 268 250 48 99 49 

Bläsand 1 1 0 5 0 

Snatterand 3 3 15 82 15 

Kricka 6 4 1 34 1 

Gräsand 627 618 326 326 72 

Stjärtand 2 2 0 1 0 

Skedand 80 75 21 87 21 

Vigg 174 155 39 48 39 

Ejder 2569 2339 1210 1210 96 

Svärta 50 37 18 20 23 

Knipa 24 24 7 7 0 

Småskrake 178 124 11 81 11 

Storskrake 226 226 164 164 15 

  

    

  Skäggdopping 38 38 9 5 9 

Storskarv 4 kolonier   2936 2976 2989 

Ägretthäger 0 0 0 2 0 

Gråhäger 2 kolonier   249 156 249 

  

    

  Havsörn 

 

  19 19 1 

Tornfalk 6 6 0 1 0 

  

    

  Sothöna 19 18 0 2 0 



  

    

  Strandskata 252 218 99 127 101 

Skärfläcka 20 20 3 41 5 

St. strandpipare 19 16 26 7 26 

Tofsvipa 58 46 25 43 26 

  

    

  Kärrsnäppa 3 3 0 0 0 

Enkelbeckasin 1 1 0 0 0 

Storspov 6 3 0 0 0 

Rödbena 84 68 36 50 37 

Drillsnäppa 7 6 2 9 2 

Roskarl 5 5 5 0 5 

  

    

  Skrattmås 1351 1297 5784 2101 5959 

Fiskmås 439 324 399 285 408 

Svarthuvad mås 0 0 7 3 11 

Silltrut 131 101 11 30 11 

Gråtrut 4535 4155 2620 2591 2664 

Havstrut 346 323 185 234 188 

Skräntärna 21 18 23 16 23 

Kentsk tärna 40 37 849 84 854 

Fisk och silvertärna 505 499 824 764 835 

Småtärna 20 20 13 8 13 

  

    

  Tordmule 9 0 0 0 0 

Tobisgrissla 0 0 1 1 1 

  

    

  Sånglärka 20 17 3 6 3 

Ängspiplärka 26 26 1 0 1 

Skärpiplärka 39 25 12 5 3 

Kråka 28 23 119 ex 121 ex 2 

 

 

Tabell 2. Antal par uppdelat på 4 områden samt en jämförelse med inventeringarna 

1979 och 2003. 

 

Arter 

Antal 

par  Lister Pukavik   Lindö -  Ostkusten 

Antal 

öar 1979 2003 

  alla öar   Lindö Torhamn         

Knölsvan 180 24 26 68 62 108 81 334 

Grågås 223 18 114 64 27 69 46 954 

Kanadagås 156 1 45 83 27 74 174 522 

Vitkindad gås 223 57 58 106 2 40 0 37 

                  

Gravand 49 5 15 19 10 36 98 268 

Bläsand 0 0 0 0 0 0 0 1 



Snatterand 15 2 3 5 5 13 0 3 

Kricka 1 0 1 0 0 1 enstaka 6 

Gräsand 326 33 64 141 88 103 98 627 

Stjärtand 0 0 0 0 0 0 0 2 

Skedand 21 0 3 11 7 18 25 80 

                  

Vigg 39 4 3 13 19 19 469 174 

Ejder 1210 70 643 470 27 101 1063 2569 

Svärta 23 0 2 19 2 13 35 50 

Knipa 7 4 2 1 0 4   24 

Småskrake 11 5 0 5 1 8 69 178 

Storskrake 164 9 63 72 20 73 43 226 

                  

Skäggdopping 9 1 2 4 2 8 72 38 

Storskarv 2989 101 1496 1142 250 15   4 kolonier 

Ägretthäger   0 0 0 0     0 

Gråhäger 249 0 42 77 130 5 7 2 kolonier 

                  

Havsörn 19 3 2 8 6 15     

Tornfalk 0 0 0 0 0 0   6 

                  

Sothöna 0 0 0 0 0 0   19 

                  

Strandskata 101 8 23 40 30 64 123 252 

Skärfläcka 3 0 0 0 3 2 8 20 

St. strandpipare 26 1 1 3 21 12 2 19 

Tofsvipa 26 0 1 9 16 20 26 58 

Kärrsnäppa 0 0 0 0 0 0 1 3 

                  

Enkelbeckasin 0 0 0 0 0 0   1 

Storspov 0 0 0 0 0 0 3 6 

Rödbena 37 0 2 17 18 28 65 84 

Drillsnäppa 2 0 1 1 0 2 6 7 

Roskarl 5 0 0 0 5 3 13 5 

                  

Skrattmås 5959 5040 4 557 358 26 4280 1351 

Fiskmås 408 16 58 104 230 80   439 

Svarthuvad mås 11 7 0 0 4 3 0 0 

Silltrut 17 0 11 6 0 6 420 131 

Gråtrut 2664 346 1142 904 272 98 7600 4535 

Havstrut 188 3 103 62 20 81   346 

                  

Skräntärna 23 0 3 15 5 20 19 21 

Kentsk tärna 854 730 0 124 0 7 160 40 

Fisk o 

Silvertärna 835 15 58 432 330 72 406   505 

Fisktärna 171 2 4 139 26 32   105 



Silvertärna 252 13 53 165 21 38   341 

Fi/Si-tärna 412 0 1 128 283 18 406 59 

Småtärna 13 0 0 6 7 7 44 20 

                  

Tordmule 0 0 0 0 0 0 2 till 3 9 

Tobisgrissla 1 0 1 0 0 1 0   

                  

Sånglärka 3 0 0 2 1 3   20 

Ängspiplärka 1 0 0 1 0 1   26 

Skärpiplärka 12 0 5 6 1 8 40 39 

Kråka 2 0 2 0 0 2   28 

 

Sjuka och döda fåglar  

Vi noterade endast ett mindre antal av sjuka och döda fåglar. De arter där vi kunde se 

förekomst av detta var storskarv, knölsvan (pulli), ejder, gråtrut och tärnor. På ön 

Revelen på ostkusten fann vi flera fiskmåsar, gråtrutar samt pulli/juv av tärnor som var 

döda. Vi tolkade dock detta snarare som ett resultat av mycket regn och låga temperaturer i 

juni månad än påverkan av tiaminbrist eller andra sjukdomar. 

 

Tack! 

Avslutningsvis ett tack till vår utmärkta båtförare Gunnar Ahlström för hans skicklighet att 

genomföra vårt arbete. Ett tack till Göran Andersson och Stefan Peterson för att de med kort 

varsel kunde hoppa in som inventerare i omgång 2 och till de som bidragit med uppgifter 

Patrik Olofsson, Patric Österblad, Rolf Larsson, Ulf Lindahl, Ulrika Widgren samt till Anna 

Blomqvist för synpunkter på texten och hjälp med tabellerna. 

 

Johan Wolgast, Hunnemaravägen 7, 374 34 Karlshamn 

Mats Olsson, Dalgången 23, 374 37 Karlshamn 
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För lokalföreningarnas program hänvisas till annan plats på hemsidan. På så sätt får du det 

aktuella programmet. 


