Fågelobservationer vid Tåkern 2012
Adam Bergner
Ingen nya art för sjön sågs under året, men bland de 200 arter som enligt
Svalan noterades märks sällsyntheter som amerikansk kricka, fjällpipare och
sommargylling. Tåkerns och Sveriges första konstaterade häckning av rödhuvad
dykand genomfördes vid Glänås, och troligen häckade även ägretthäger för
första gången i sjön. På häckfågelfronten kan också konstateras att vassångarna
fortsätter att öka i antal, och att skäggmespopulationen lyckades återhämta sig
bra efter flera hårda vintrar. Hösten bjöd på nya präktiga rekord för både grågås,
trana och flera arter dykänder.

Knölsvan Cygnus olor
Årets högsta notering blev hela 3400 ex. vid
simfågelräkningen 17.11, vilket är nytt rekord
för Tåkern.
Sångsvan Cygnus cygnus
230 ex. sträckte förbi Glänåstornet 2.12 (Konny
Hörberg), en ovanligt hög höstsiffra.
Mindre sångsvan Cygnus columbianus
Ett ex. sågs vid Glänåstornet 11.3 (Monica Engstrand, Roland Engstrand).
Taigasädgås Anser fabalis fabalis
Vårmax stannade på 3860 ex 10.3, en normal siffra
för senare år. Maxantalet rastare under hösten
stannade däremot på endast 5900 ex vid räkningen
17.11, den lägsta siffran vid sjön sedan 1972.
Tundrasädgås Anser fabalis rossicus
Ett ex. noterades vid Ramstadbron redan 3.1
(Benny Ekberg). Under vårsträcket gjordes två
fynd: ett ex vid Svälinge 11.3 (Monica Engstrand,
Roland Engstrand) och ett ex. på Hångerlandet 9.4
(Benny Ekberg, Jan-Erik Nordquist). På hösten
sågs maximalt 6 ex. under perioden 26.10–7.11
(Benny Ekberg, Konny Hörberg).

Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus
Under våren observerades som mest 34 ex. vid
Ramstadbron 4.3–9.3 (Gebbe Björkman m.fl.).
Höstens första sågs 8.9 vid Hov (Benny Ekberg),
men höstmax nåddes först 25.11 då 30 ex. rastade
vid Kälkestad (Bengt Andersson, Peter Berglin).
Bläsgås Anser albifrons
Två ex. sågs under årets första dagar vid
Ramstadbron (Bengt Andersson m.fl.). Vårsträcket
inleddes sedan 4.3 och nådde sin kulmen 27.3 då
som mest 113 ex. inräknades på Hånger (Benny
Ekberg). En individ översomrade sannolikt vid
sjön då observationer gjordes både 20.5 och 5.6
(Bengt Andersson m.fl.). Höstens uppträdande
blev relativt sparsamt och maxantalet rastare
stannade på 37 ex. 20.10 (fl. obs.).
Fjällgås Anser erythropus
Årets enda fynd gjordes vid Hovtornet där fyra ex.
sågs utflygande i gryningen 27.9 (Olof Rosenqvist).
Arten är inte längre någon årlig gäst vid Tåkern.
Grågås Anser anser
Upp till 25 ex. fanns kvar vid sjön sedan föregående
år, mest kring Ramstadbron (fl. obs.). De första
återvändarna dök upp 23.2 och vårmax slutade
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Knölsvanar uppträdde i rekordantal vid Tåkern hösten 2012.
på 630 ex. 17.3, en ovanligt låg siffra. Under
våren inräknades 266 kullar på strandängarna.
Vid höstens gåsräkningar inräknades som mest
18 200 ex. 15.9, nytt rekord för Tåkern! Höstens
sista fågel försvann från sjön 25.11.
Snögås Anser caerulescens
Ett ex. sågs vid Säby 27.10 (Benny Ekberg, JanErik Nordqvist).
Prutgås Branta bernicla
Ett ex. flög förbi Glänås i samband med invigningen av naturum Tåkern 25.5 (Bengt Rundqvist,
Adam Bergner m.fl.). Den 27.9 noterades en
ovanligt stor flock om 64 ex. som rastade i västra
delen av sjön för att sedan sträcka vidare (Stefan
Svensson).
Vitkindad gås Branta leucopsis
I samband med vårsträcket i maj gjordes några
noteringar av större flockar vid Tåkern, t.ex. 400
ex som passerade norrut över Kvarnstugan 8.5
(Gebbe Björkman). Ett fåtal fåglar översomrade
runt sjön, men det finns inga indikationer på
häckning. Höstmax blev 400 ex vid Bankängen
15.10 (Håkan Bengtsson). De sista fåglarna stannade till 25.11.
Kanadagås Branta canadensis
Uppemot 400 ex. övervintrade vid sjön och
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sågs fram till mitten av januari. Vårmax slutade
på magra 221 ex. 10.3 medan det under hösten
räknades som mest 1 310 ex. 29.9, relativt låga
antal i båda fallen.
Gravand Tadorna tadorna
Arten har sakta ökat under det senaste decenniet, och våren 2012 noterades 6 par runt sjön
(Lars Nilsson). Sannolikt misslyckades samtliga
häckningar då årets sista fynd gjordes redan 26.6.
Bläsand Anas penelope
En hel del fåglar översomrade i sjön och som
mest räknades 220 ex. vid Svälinge 4.7 (Martin
Oomen). Under hösten uppträdde arten i mycket
höga antal för Tåkern. Maxantal blev 7040 ex.
vid simfågelräkningen 15.9, nytt septemberrekord
för sjön.
Snatterand Anas strepera
Under hösten rastade återigen stora mängder snatteränder i sjön, som mest 2620 ex. 15.9, den näst
högsta noteringen någonsin. Den häckande populationen uppskattades till 29 par (Lars Nilsson).
Stjärtand Anas acuta
Årets högsta antal blev 400 ex. vid simfågelräkningen 15.9, en förhållandevis hög siffra för
Tåkern.

Amerikansk kricka Anas carolinensis
Tåkerns femte amerikanska kricka rastade vid
Sjötuna 14.4 (Jonas Ekström).
Årta Anas querquedula
12 revir konstaterades runt sjön (Lars Nilsson).
Skedand Anas clypeata
Under året konstaterades 25 revir runt sjön, vilket
ligger nära medelvärdet för de senaste fem åren
(Lars Nilsson).
Rödhuvad dykand Netta rufina
En honfärgad fågel som upptäcktes i en av de
öppna vakarna redan i december 2011 fanns kvar
till 9.1 (fl. obs). I början av maj upptäcktes ett par i
anslutning till skrattmåskolonin vid Glänås (Peter
Berglin m.fl.). Där genomfördes senare Tåkerns,
tillika Sveriges, första konstaterade häckning av
rödhuvad dykand. Dessvärre prederades de tre
ungarna efter ett par dagar. Paret sågs sedan sporadiskt i sjön fram till början av oktober.
Brunand Aythya ferina
Redan 5.6 sågs en flock på 700 ex. vid Tovören.
Under hösten räknades som mest 15 000 ex. 15.9.
Antalet rastare minskade sedan framåt slutet av
månaden och vid räkningen i mitten av oktober
återstod endast 1550 ex.
Vigg Aythya fuligula
Vid simfågelräkningen 18.8 rastade 5180 ex. i
sjön, det högsta antal som noterats vid Tåkern.
Också septemberräkningen bjöd på drygt 5000 ex.

knipor i sällan skådade antal: som mest 5200
ex. 13.10, vilket är ett rejält rekord för Tåkern.
Tidigare högsta rapporterade antal var 2880 ex.
i november 2011.
Salskrake Mergellus albellus
Som brukligt översomrade ett par fåglar vid Tåkern och sågs sporadiskt under juli och augusti
(Ellen Hultman m.fl.). Under hösten sågs som
mest 300 ex. vid Sjötuna 17.11 (Jonas Ekström,
Arne Ekström).
Småskrake Mergus serrator
Under häckningstid gjorde ett par intressanta
observationer av både hannar och honor, men
fåglarna kan mycket väl ha kommit från närliggande häckningsplatser i Vättern. En ovanligt
stor ansamling för sjön var de 15 ex. som sågs i
samband med simfågelräkningen 13.10.
Vaktel Coturnix coturnix
Spelande vaktlar hördes på knappt tio olika platser
runt sjön under sommaren (fl. obs.).
Kornknarr Crex crex
En hanne spelade vid Charlottenborg under perioden 14–19.5 (Håkan Rune m.fl.). Fågeln kunde
också infångas och ringmärkas (Joakim Wallin,
Christian Williams).
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Bergand Aythya marila
I januari noterades upp till fem ex. i de öppna
vakarna (Per-Arne Fransson, Bengt Andersson
m.fl.). Ett par vårfynd gjordes i början av maj,
följt av ett sommarfynd utanför Glänås 20.7 (Rolf
Andersson). Under hösten noterades enstaka fåglar
i oktober och november.
Knipa Bucephala clangula
Vårmax stannade på 900 ex. 3.3 (Bengt Andersson). Under höstens simfågelräkningar noterades

Sveriges första konstaterade häckning av rödhuvad dykand genomfördes vid Glänås.
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Svarthakedopping Podiceps auritus
Ett tiotal fynd under året, främst under vår och
höst. Inga indikationer på häckning finns.
Smådopping Tachybaptus ruficollis
En grupp om fyra fåglar sågs vid Renstad yttre
9.8 (Paul Schult m.fl.). I övrigt gjordes endast
sporadiska fynd av enstaka individer, främst
under hösten.
Skäggdopping Podiceps cristatus
Totalt lokaliserades 95 häckande par (Lars Nilsson). Det är nära fjolårets resultat och innebär en
klar nedgång jämfört med åren i slutet av 00-talet.
Flest par hittades i Källstadviken och angränsande
vassar. Drygt 50 kullar bedöms ha funnits i sjön
under sensommaren. Vid höstens simfågelräkningar noterades som mest 670 ex. 15.9.
Gråhakedopping Podiceps grisegena
Arten inventerades relativt grundligt under våren,
och totalt lokaliserades 30 revir (Lars Gezelius).
Det innebär att Tåkernbeståndet minskat en del
under det senaste decenniet.
Storskarv Phalacrocorax carbo
Årets högsta siffra var 400 ex. vid Svälinge 27.9
(Stefan Svensson). Inga häckningsindicier.
Rördrom Botaurus stellaris
Första tutande fågeln för året hördes redan 4.3,
vilket är mycket tidigt. Totalt lokaliserades 48 revir
(Lars Gezelius), och populationen är fortsatt stabil.
Ägretthäger Egretta alba
Ett par i häckningsdräkt höll till i de sydvästra
delarna av sjön under häckningstid (fl. obs). I
september dök inte mindre än sex fåglar upp vid
Åsby, möjligen resultatet av en lyckad häckning
i sjön.
Havsörn Haliaetus albicilla
I samband med isläggning i mitten av januari
ansamlades stora mängder örnar vid sjön. Den
15.1 inräknades 47 ex, nytt Tåkernrekord! I december sågs som mest 30 ex. från Glänåstornet
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8.12 (Christer Kimgård).
Kungsörn Aquila chrysaetos
Ett par fåglar höll till i anslutning till Omberg och
de sydvästra delarna av sjön från början av januari
till mitten av april (fl. obs.). Under hösten gjordes
endast en notering vid Hov 12.10 (SvenOlov
Wahlström, Janne Wahlström).
Röd glada Milvus milvus
Sju rapporter från året, mest från sommarhalvåret.
Arten uppträder allt oftare vid Tåkern.
Brun kärrhök Circus aeruginosus
Totalt lokaliserades 41 par i sjön (Lars Gezelius),
vilket är ett något lägre antal än de närmast föregående åren. Som vanligt fanns merparten av
reviren i de västra vassarna.
Ängshök Circus pygargus
Ett ex. sågs vid Kyleberg 13.5 (Rolf Andersson).
Lärkfalk Falco subbuteo
I samband med massiv kläckning av fjädermyggor
i sjön sågs hela 27 ex. jaga över de västra vassarna
8.5 (Adam Bergner), ett av de högsta antal som
noterats vid Tåkern.
Pilgrimsfalk Falco peregrinus
Minst 57 rapporter föreligger, men obsar saknas
från månaderna juni och juli. Två par inledde
häckning på Omberg. En av häckningarna lyckades
och fyra boungar kunde märkas (Lars Gezelius).
Småfläckig sumphöna Porzana porzana
Förhållandevis många fåglar hördes runt sjön under våren, företrädesvis i den sydvästra delen. Vid
Bankängen hördes en hanne 26.4–2.5 som också
kunde ringmärkas (Joakim Wallin, Adam Bergner
m.fl.). Därtill fanns en fågel på Renstadmaden
29.4–19.5 som också ringmärktes (Ulf Johansson,
Joakim Wallin m.fl.). Minst två ex. spelade vid
Lövängsborg 2.5–16.5 (Håkan Rune m.fl.), en vid
Svälinge 25.5–10.6 (Thorsten Gansing m.fl.) och
en vid Hov 11.6 (Kjell Carlsson). Ett höstfynd
gjordes vid Hov 5.9 (Benny Ekberg).
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Det går bra för Tåkerns tranor och grågäss.
Rörhöna Gallinula chloropus
En doldis i Tåkerns vassar, men som alltjämt verkar finnas med enstaka häckande par årligen. Ett
par häckade och fick ut tre ungar vid Glänås (fl.
obs.). Ett ex. sågs vid Renstad kanal 29.4 (Adam
Bergner, Paul-August Schult) och två ungfåglar
rastade vid Hov 6.9 (Anders Sennmalm m.fl.).
Sothöna Fulica atra
Uppträdde något mer sparsamt hösten 2012 än de
närmast föregående åren. Högsta antal noterades
vid simfågelräkningen 13.10 med 4300 ex. På
Svalan finns dock ett par rapporter om 10 000
ex. registrerade, men dessa rör i regel grova
uppskattningar.
Trana Grus grus
Två ex. sågs tillfälligt vid Holmen 1–5.1. Vårens
första tranor dök upp 4.3 och vårmax stannade
på 1900 ex. 9.4, vilket är ett tämligen högt antal.
Som mest konstaterades 22 par på strandängarna
runt sjön. Antalet översomrande tranor uppgick
till 300 ex. Under hösten räknades som mest 6650
ex. 15.9, vilket är ett nytt rekord för Tåkern.

Mindre strandpipare Charadrius dubius
Endast ett vårfynd gjordes vid Sjötuna 1.5 (Joakim
Wallin). Från mitten av juli gjordes regelbundna
observationer av som mest fyra ex., de flesta ungfåglar, vid Sjötuna (fl. obs.). Häckningsindicier
saknas dock.
Större strandpipare Charadrius hiaticula
Vid Sjötuna rastade som mest 28 ex. 29.7 (Jonas
Ekström, Arne Ekström).
Kustpipare Pluvialis squatarola
Ett vårfynd: ett ex. rastade vid Yxstad strand 17.5
(Lars Nilsson). Högsta antal under höststräcket
var 14 ex. vid Glänås 7.8 (Adam Bergner, PaulAugust Schult).
Fjällpipare Charadrius morinellus
En flock om 16 ex. rastade kortvarigt på en åker
nära Kyleberg 14.5 (Peter Berglin).
Tofsvipa Vanellus vanellus
På de 267 hektar strandängar som omger Tåkern
påträffades 51 par, vilket är nära fjolårets resultat
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(Lars Nilsson m.fl.). I ett tioårsperspektiv har
Tåkernpopulationen nära på halverats.
Kustsnäppa Calidris canutus
På den eminenta vadarlokalen Sjötuna sågs som
mest 17 ex. rastande 8.8 (Adam Bergner).
Sandlöpare Calidris alba
Ett ex. rastade vid Sjötuna 10–12.8 (Jonas Ekström m.fl.).
Roskarl Arenaria interpres
Under våren sågs ett ex. vid Glänås 25.5 (Peter
Berglin). Därtill rastade som mest två ex. på Sjötuna 9-10.8 (Olle Kvarnbäck m.fl.), en ungfågel
sågs vid Glänås 22.8 (Samuel Hansson) och
slutligen noterades en ungfågel vid Prästören 4.9
(Adam Bergner, Johan Molin m.fl.).
Kärrsnäppa Calidris alpina
Högsta antal var 47 ex. vid Sjötuna 1.8 (Peter
Berglin, Ellen Hultman).
Spovsnäppa Calidris ferruginea
28 fynd gjordes under perioden 8.7–23.9, som
mest sex ex. vid Sjötuna 5.8 (Adam Bergner m.fl.).
Myrsnäppa Limicola falcinellus
Ett ex. av denna ovanliga Tåkerngäst rastade vid
Sjötuna 29–31.7 (Jonas Ekström, Arne Ekström
m.fl.).

Myrspov Limosa lapponica
Högsta antal var den flock om 18 ex. som sågs
sträckande vid Sjötuna 8.8 (Adam Bergner).
Dubbelbeckasin Gallinago media
Som mest tre spelande fåglar hördes vid Lövängsborg 3–18.5 (Paul-August Schult, Joakim
Wallin m.fl.).
Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus
Under hösten ringmärktes tre ex. vid Glänås
(Christer Elderud). Ett ex observerades också på
Svanshals äng 12.5 (Konny Hörberg).
Skrattmås Chroicocephalus ridibundus
Under våren inledde 2280 par häckning i två huvudområden (Glänås och Tovören) samt ett flertal
mindre kolonier, främst i de västra vassarna. Uppemot 2000 ungar bedöms ha blivit flygga, vilket
är ett mycket gott utfall (Lars Gezelius).
Silltrut Larus fuscus
Två rapporter om ensamma fåglar under året:
Hovtornet 18.8 och utan lokalangivelse 3.10 (Lars
Malmgren, Ingemar Jonsson).
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Mosnäppa Calidris temminckii
En flock om 20 ex. rastade på Sjötuna 20.5, vilket
också blev årets högsta siffra.
Småsnäppa Calidris minuta
Uppträdde sparsamt under höststräcket från mitten av juli. Högsta antal blev 4 ex. vid Glänås
23.8 (Olle Kvarnbäck) respektive Sjötuna 12.9
(Jonas Ekström).
Rödbena Tringa totanus
15 par konstaterades häcka på sjöns strandängar
(Lars Nilsson m.fl.). Populationen är stabil.
102

Några drillsnäppor ringmärktes vid Sjötuna under sommaren.

Dvärgmås Hydrocoloeus minutus
En fågel observerades vid Glänås 18.6 respektive
29.6 (Paul-August Schult m.fl.).
Fisktärna Sterna hirundo
154 par häckade i Tåkern, vilket är lite över
medeltalet för åren 2002-2011 på 140 par. Uppskattningsvis kom minst 150 ungar på vingarna
(Lars Gezelius).
Skräntärna Hydroprogne caspia
Rapporterades från 7.4–29.8, som mest med hela
43 ex. vid Sjötuna 3.8 (Peter Berglin), vilket är
en mycket hög siffra för Tåkern.
Svarttärna Chlidonias niger
10 par inledde häckning på en låg ö av vassrotfilt
vid Tovören. Dessvärre översköljdes många bon
av vågor i samband med blåsigt väder. En unge
ringmärktes, och totalt bedöms endast 2-3 ungar
ha blivit flygga detta år (Lars Gezelius).
Berguv Bubo bubo
En fågel sågs strax öster om Glänås 26.5 (PaulAugust Schult, Anders Hargeby).
Jorduggla Asio flammeus
I juni gjordes ett flertal observationer av enstaka
fåglar vid södra och sydvästra delen av sjön (fl.
obs), och möjligen skedde en häckning i detta
område. Vår- och höstfynd saknades detta år.
Mindre hackspett Dendrocopus minor
Under häckningstid noterades revirhävdande fåglar på sju lokaler runt sjön – Tovören, Lövängsborg, Holmören, Kvarnstugan, Östra Bankudden,
Sjötuna och Hov (fl. obs).
Göktyta Jynx torquilla
En häckning konstaterades vid Sjötuna (Ingrid
Åkerberg m.fl.).
Rödstrupig piplärka Anthus cervinus
Två rapporter under året, båda från Åsby: 19.9
respektive 23.9 (Gunilla Wetterling, Bodil Engdahl).

Forsärla Motacilla cinerea
Ett ex. rastade kortvarigt vid Renstad yttre 4.6
(Adam Bergner) och ett ex. passerade över Renstad
kanal 12.7 (Adam Bergner, Paul-August Schult).
Strömstare Cinclus cinclus
Ett ex. av denna ovanliga Tåkernart observerades
längs Disevidån vid Gottorp 17.11 (Adam Bergner,
Kim Arrio).
Blåhake Luscinia svecica
Under vårsträcket rastade en hanne 12.5 (Johan
Willner). I september rastade en ungfågel vid
Glänås 7.9 (Jeanette Lindkvist) och en annan sågs
vid Lövängsborg 12.9. Dessutom ringmärktes en
ung hanne vid Renstad kanal 6.9 (Pau Lucio).
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros
En hanne observerades vid Holmen 10.5 (Gebbe
Björkman).
Ringtrast Turdus torquatus
En hanne rastade vid Hov 12.4 (Olle Abered m.fl.)
och en annan hanne sågs kortvarigt på Bankängen
27.4 (Paul-August Schult).
Gräshoppsångare Locustella naevia
Sjungande hannar uppehöll sig på sex olika lokaler runt sjön under försommaren (fl. obs). Två
ex. infångades och ringmärktes (Adam Bergner,
Kim Arrio). En ungfågel ringmärktes även vid
Renstad kanal 31.7 (Kim Arrio).
Vassångare Locustella luscinioides
Arten inventerades grundligt under våren och totalt
påträffades 16 revirhävdande hannar, vilket är en
ny toppnotering för Tåkern. En hanne fångades
och försågs med färgringar. Dessutom avlästes en
sedan tidigare Tåkernmärkt fågel (Adam Bergner
m.fl.). Under sensommaren/hösten ringmärktes
fyra ungfåglar vid Renstad kanal. Två ex. fångades
så sent som 7.10, vilket är ett nytt sistadatum för
arten i Tåkern (Lars Gezelius).
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Trastsångare Acrocephalus arundinaceus
Under årets inventering konstaterades 200 revirhävdande hannar, vilket innebär en uppgång från
fjolårets notering på 183 hannar (Lars Gezelius).
Likt tidigare säsonger var tätheterna som högst i
mosaikartade områden i de västra vassarna.
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Skäggmes Panurus biarmicus
Efter ett par kalla och snörika år blev vintern
2011/2012 inte särskilt hård och skäggmesarna
lyckades återhämta sig en del. Vid höstens högflykt
gjordes några noteringar av upp till 100 ex. Totalt
76 ex ringmärktes vid sjön under året, varav 55
ex i september/oktober (Lars Gezelius).
Pungmes Remiz pendulinus
Efter fjolårets frånvaro återkom arten till Tåkern,
om än i låga antal. Två observationer gjordes:
Glänås 18.5 (Jan-Åke Noresson, Thomas Liebig)
och Svälinge 29.7 (Gunnar Rosqvist).
Törnskata Lanius collurio
Revirhävdande fåglar observerades på fem platser – Charlottenborg, Lorby, Herrestad äng, Hov
och Lundtorp.
Sommargylling Oriolus oriolus
En fågel flöjtade kortvarigt vid Kvarnängen på
morgonen 12.7 (Adam Bergner, Paul-August
Schult, Can Yücel).
Vinterhämpling Carduelis flavirostris
Under våren rastade en stor flock om max 150 ex.
vid Holmen (Peter Berglin m.fl.). Högsta antal
under hösten blev 15 ex. vid Åsen 25.11 (Adam
Bergner, Anders Olovsson).
Tallbit Pinicola enucleator
Tåkernbygden berördes en del av höstens stora
invasionsrörelser. Tre ex. sågs vid Hov 10.11 (Peter Berglin, Ellen Hultman) och ensamma fåglar
noterades vid Holmen respektive Ramstadbron
18.11 (Adam Bergner, Peter Berglin).
Bändelkorsnäbb Loxia leucoptera
Tre observationer gjordes i januari: en honfärgad
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Tåkerns skäggmesbestånd återhämtade sig efter
ett par hårda vintrar.
2.1 respektive åtta ex. 5.1 vid Glänås (Daniel
Edman, Lars Johansson) och två ex. vid Åsen 7.1
(Adam Bergner, Kim Arrio).
Rosenfink Carpodacus erythrinus
Sjungande hannar hördes vid Lundtorp 18.5
(Karl-Martin Axelsson, Kim Arrio, Paul-August
Schult) och Charlottenborg 26.5 (Peter Berglin,
Olle Kvarnbäck).
Snösparv Plectrophenax nivalis
Ett ex. flög förbi Glänås 10.1 (Kalle Källebrink,
Eva Johansson). Under hösten observerades en
hanne vid Glänås gård 6.11 (Ellen Hultman, Malin
Granlund-Feldt) och nio ex. vid Ramstadbron
29.12 (Peter Berglin, Ellen Hultman).
Lappsparv Calcarius lapponicus
Ett vårfynd gjordes vid Kvarnstugan 15.4 (Joakim
Wallin). Under hösten sågs ett ex. vid Renstad
kanal 24.9 (Lars Gezelius) och en sydsträckande
fågel vid Åsby 8.10 (Gunilla Wetterling, Gunborg
Rapp).
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