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Rapportmall för 2019 

Regionala rapportkommittén i Blekinge 

 

 

Förklaring till rapportmallen 

Observationer av vissa sällsynta eller svårbestämda arter/raser skall granskas av SOF`s 

raritetskommitté (Rk). Dessa arter är markerade ”Rk” i rapportmallen. 

 Vissa för Blekinge sällsynta arter/raser skall även de rapporteras på digital Rk-blankett 

i Artportalen och granskas regionalt av rrk. Dessa är markerade ”rrk” i rapportmallen.  

 Arter markerade med ”x” skall alltid rapporteras till rrk (här behövs dock ingen Rk-

blankett). 

 För vissa arter är uppgifter om uppträdande under häckningstid (”h”), sommar- (”s”) 

eller vinterförekomst (”v”) av intresse, detta anges då i rapportmallen. För förstnämnda 

kategori krävs alltså ej konstaterad häckning för rapportering. 

 I vissa fall anges begränsningar (antals- eller tidsmässigt) för rapportering. Dessa 

begränsningar är då satta efter direktiv från Nationella rapportkommittén (Nrk). 

 I rapportmallen förekommer endast arter och raser som är påträffade i Blekinge. 

 Dessutom önskar rrk rapporter angående 

• nya arter eller raser för landskapet 

• större sträckförekomster eller stora rastande flockar 

• extremt tidiga eller sena observationer 

 

 

Rapportinstruktion 

Artportalen är den enda rapportkanal som SOF och dess rapportkommittéer använder. Vi 

hoppas således att alla har uppmärksammat att Rrk Blekinge endast arbetar med fynd som 

ligger inlagda i Artportalen. 

 Artportalen har en egen support dit du kan skicka dina funderingar. Det går att läsa 

mer om detta på Artportalens startsida. Här kan du också få instruktioner angående 

rapportering. 

 

Har du frågor om Artportalen och vill komma i kontakt med Rrk går det bra att kontakta 

Fredrik Lennartsson, e-post: fl67@bredband.net 
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  samt- häck- sommar/ 

 

samt- häck- sommar/ 

  liga ning vinter 

 

liga ning vinter 

[svart svan] x     
amerikansk 

sjöorre 
Rk     

mindre sångsvan x     vitnackad svärta rrk   Hona Rk  

sångsvan 
 

h   svärta   h   

sädgås     s knölsvärta Rk     

   A. f. rossicus x     salskrake >100    s 

spetsbergsgås x     am kopparand rrk     

bläsgås     s,v järpe x     

fjällgås rrk     orre x     

[stripgås] x     tjäder x     

[snögås] x     [berghöna] rrk     

[kejsargås] Rk     rapphöna x     

kanadagås       vaktel x     

  B. c. minima et al rrk     storlom 
 

h    

vitkindad gås >10000 h   svartnäbbad islom rrk     

prutgås     v, jul-aug vitnäbbad islom rrk     

  B. b. hrota x     
  

    

  B. b. nigricans rrk     smådopping   h   

rödhalsad gås rrk     gråhakedopping   h   

nilgås x     svarthakedopping   h v 

rostand x     
svarthalsad 

dopping 
rrk     

gravand     nov-jan stormfågel rrk     

[brudand] rrk     grå lira rrk     

[mandarinand] x     mindre lira rrk     

bläsand     jan stormsvala Rk     

amerikansk bläsand rrk     klykstj. stormsvala rrk     

snatterand   h   havssula x     

amerikansk kricka rrk     storskarv   h   

stjärtand   h v [vit pelikan] Rk     

årta   h   
[rosaryggad 

pelikan] 
rrk     

[kanelårta] rrk     rördrom x     

skedand   h v natthäger rrk     

rödhuvad dykand rrk     rallhäger Rk     

brunand >200 h   silkeshäger rrk     

ringand rrk     ägretthäger x     

vitögd dykand rrk     gråhäger   h   

bergand     s purpurhäger Rk     

ejder   h   svart stork rrk     

praktejder x, hona rrk   vit stork x     

alförrädare rrk     bronsibis rrk     

strömand Rk     skedstork rrk     

alfågel   h s [chileflamingo] rrk     
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  samt- häck- sommar/ 

 

samt- häck- sommar/ 

  liga ning vinter 

 

liga ning vinter 

bivråk x     kustpipare     v 

brun glada rrk     sumpvipa Rk     

röd glada   h   tofsvipa     jan 

havsörn   h   sandlöpare vårfynd     

ormörn Rk     rödhalsad snäppa Rk     

brun kärrhök     v småsnäppa vårfynd     

blå kärrhök     s vitgumpsnäppa Rk     

stäpphök rrk     tuvsnäppa rrk     

ängshök rrk     spetsstjärtad snäppa Rk     

  
    spovsnäppa vårfynd     

duvhök   h   skärsnäppa x     

fjällvråk     s kärrsnäppa schinzii x  h jan-feb 

mindre skrikörn rrk     myrsnäppa x     

större skrikörn rrk     prärielöpare rrk     

obest skrikörn rrk     brushane   h   

stäppörn Rk     dvärgbeckasin x     

kungsörn x     enkelbeckasin     v 

dvärgörn Rk     dubbelbeckasin rrk     

fiskgjuse   h   mi beckasinsnäppa Rk     

rödfalk Rk     morkulla     v 

aftonfalk rrk     rödspov x     

stenfalk     s,v    L. l. islandica rrk     

lärkfalk   h   storspov   h v 

jaktfalk rrk     rödbena   h(insj) v 

pilgrimsfalk x     dammsnäppa rrk     

småfl sumphöna x     tereksnäppa rrk     

mindre sumphöna rrk (inspeln) drillsnäppa     v 

kornknarr x     fläckdrillsnäppa Rk     

trana   h v roskarl   h v 

[snötrana] rrk     smaln simsnäppa x     

småtrapp Rk     bredn simsnäppa rrk     

strandskata     v bredstjärtad labb x     

styltlöpare rrk     kustlabb x     

skärfläcka   h   fjällabb x (rrk okt-jul)   

mindre strandpipare   h   storlabb rrk     

större strandpipare     v svarthuvad mås
1)

 rrk     

svartbent 

strandpipare 
rrk     sotvingad mås Rk     

ökenpipare Rk     dvärgmås x     

fjällpipare x     tärnmås rrk     

sibirisk tundrapipare Rk     trädmås Rk     

ljungpipare     v skrattmås   h   
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  samt- häck- sommar/ 

 

samt- häck- sommar/ 

  liga ning vinter 

 

liga ning vinter 

silltrut (rrk v) h v(foto) biätare rrk     

ljusmantlad silltrut x     blåkråka rrk     

gråtrut       h härfågel rrk     

kaspisk trut 
x(rrk dec-jul, 

foto) 
  göktyta   h   

medelhavstrut rrk(foto)     gråspett rrk     

vitvingad trut rrk     gröngöling   h   

vittrut x     spillkråka   h   

havstrut   h(insjö) mellanspett Rk     

tretåig mås x     vitryggig hackspett rrk     

sandtärna Rk     mindre hackspett   h   

skräntärna >25 h   tretåig hackspett rrk     

kentsk tärna   h v asiatisk kalanderlärka Rk     

småtärna   h   korttålärka rrk     

skäggtärna Rk     dvärglärka Rk     

svarttärna x     tofslärka rrk     

vitvingad tärna rrk     trädlärka   h v 

sillgrissla     jan-feb sånglärka   h   

tordmule   h jan-feb berglärka x     

tobisgrissla   h   backsvala   h   

alkekung x     rostgumpsvala rrk     

lunnefågel rrk     hussvala   h   

stäppflyghöna Rk     större piplärka rrk     

skogsduva     jan mongolpiplärka Rrk     

turkduva   h   fältpiplärka rrk     

turturduva x     sibirisk piplärka Rk     

större turturduva Rk     ängspiplärka   h   

tornuggla Rk     rödstrupig piplärka x     

dvärguv Rk    inspeln  skärpiplärka   h v 

berguv x     vattenpiplärka rrk     

fjälluggla rrk     gulärla   h v 

hökuggla x        M. f. feldegg Rk     

sparvuggla x        M. f. flavissima/lutea Rk     

lappuggla rrk     citronärla rrk     

hornuggla   h  v forsärla   h v 

jorduggla x     sädesärla     v 

pärluggla x        M. a. yarrellii rrk     

nattskärra   h   strömstare kustobs h   

tornseglare   h   
 

    
 

orientseglare Rk     sibirisk järnsparv Rk     

alpseglare rrk     alpjärnsparv Rk     

kungsfiskare x     sydnäktergal Rk   inspel  
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  samt- häck- sommar/ 

 

samt- häck- sommar/ 

  liga ning vinter 

 

liga ning vinter 

blåhake x     bergstaigasångare Rk     

   L. s. cyanecula Rk     videsångare rrk     

tajgablåstjärt Rk     brunsångare rrk     

vitstrupig näktergal Rk     bergsångare Rk     

svart rödstjärt   h v gransångare     v 

buskskvätta   h       Ph. c. tristis rrk     

svarth buskskvätta rrk     kungsfågel   h   

vitgumpad 

buskskvätta 
Rk     brandkr kungsfågel x     

isabellastenskvätta Rk     mindre flugsnappare x     

stenskvätta       halsbandsflugsnappare      x (hona rrk)   

  Oe. oe. leucorrhoa Rk     skäggmes           h  

nunnestenskvätta Rk 
    

stjärtmes       

medelhavsstenskvätta Rk    A. c. europaeus rrk     

ökenstenskvätta Rk     pungmes x     

stentrast Rk     sommargylling x     

ringtrast x     turkestantörnskata Rk     

   T. t. alpestris Rk     svartpannad törnskata rrk     

svarthalsad trast Rk     varfågel     s (rrk) 

taltrast     v rödhuvad törnskata Rk     

rödvingetrast   h jan nötkråka          h  

dubbeltrast     jan råka   h   

träsksångare Rk     kråka       

gräshoppsångare x        C. c. corone rrk     

flodsångare x     stare   h   

vassångare    rrk(inspeln)   rosenstare rrk     

vattensångare Rk     bergfink     s 

sävsångare   h   gulhämpling x     

fältsångare Rk     steglits   h   

busksångare    rrk(inspeln)   hämpling     v 

trastsångare x     gråsiska   h s 

eksångare Rk     A. f. exilipes x     

stäppsångare Rk     bändelkorsnäbb x     

rödstrupig sångare Rk     större korsnäbb x     

sammetshätta Rk     rosenfink   h   

ökensångare Rk     tallbit x     

höksångare x     [svartsparv] rrk     

svarthätta     v snösparv x     

lundsångare x     gråhuvad sparv Rk     

sibirisk lundsångare Rk     lappsparv x     

kungsfågelsångare rrk (ringm)     tallsparv Rk hona  foto  

taigasångare rrk     ej ringm häcksparv Rk     



Fåglar i Blekinge 4/18     
 

 98 

 

  samt- häck- sommar/ 

  liga ning vinter 

klippsparv Rk     

gulsparv   h   

ortolansparv 
x (rrk 

höst) 
    

bergortolan Rk     

[praktsparv] Rk     

videsparv rrk     

dvärgsparv rrk     

gyllensparv Rk     

sävsparv   h jan 

svarthuvad sparv Rk     

kornsparv rrk     

 

Fotnot 1): För svarthuvad mås krävs ej blankettrapportering inom Sölvesborgs kommun under vår- och 

häcksäsong. 

 


