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om rapportkommitteér, 
rrk göteborg och den här 
publikationen

EN RAPPoRTKoMMiTTé hAR som 
huvuduppgift att sammanställa de 
fågelrapporter som rapporteras 
inom ett visst område, kallat rap-
portområde. Göteborgs rapport-
område omfattar fem kommuner: 
Göteborg, Öckerö, Partille, Härryda 
och Mölndal norr om Hallands-
gränsen. Området administreras av 
Rrk Göteborg, den regionala rap-
portkommittén för Göteborgs rap-
portområde. Det finns massor av 
andra rapportområden i landet. 
Vissa sammanfaller med landskap, 
andra inte. 

ARbETET hANdLAR i princip om 
två saker: (1) att sammanställa fynd 
av en rad olika arter för att kunna 
följa arternas utveckling i området, 
och (2) att kvalitetsgranska obser-
vationer av ovanligare fynd i områ-
det, så att dessa helt säkert uteslu-
ter observationer av andra, snarlika 
arter. Uttryckt på ett annat sätt är 
Rrk:s roll att se till att informatio-
nen som finns i Artportalen är rik-
tig. Gäller det riktigt sällsynta arter 
är det istället den nationella Rari-
tetskommittén, Rk, som granskar 
fynden.

RRK GöTEboRG GER sedan många 
år tillbaka ut den här årsskriften 
med fyndgenomgångar och feno-
logiöversikter. Använd den som en 
uppslagsbok tillsammans med din 
vanliga fågelbok, så får du bättre 
koll på det lokala fågellivet – och 
därmed mycket större möjligheter 
att lära dig nya saker om de fåglar 
du stöter på när du skådar i Göte-
borg med omnejd. I fält eller vid 
datorn hittar du allt på rrk.gof.nu!
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ANDFÅGLAR anseriformes ORDNING

ÄNDER, GÄSS OCH SVANAR anatidae FAMILJ

Prutgås Branta bernicla 

Samtliga: Vår: Sammanlagt 4 ex 4–9.4. Sommar: 1 ex Välen 3.6 (Hans 
Börjesson m fl). 2 ex (tillsammans med 2 ljusbukiga prutgäss) 
Vinga–Bolleskären, Hönö 30.6–1.7 (Kent Kristensson m fl). Höst: 
Sammanlagt 32 ex 7.9–25.11.

För mörkbukiga prutgäss (underarten bernicla) gick 
vi miste om större flockar och årssumman blev där-
med låg. Lite udda i sammanhanget var flocken som 
sågs först vid Vinga och sedan vid Bolleskären. Som-
marfynd är överlag ovanliga, och det här var dess-
utom en blandflock med två mörkbukiga och två 
ljusbukiga prutgäss. [MR]

Ljusbukig prutgås Branta bernicla hrota 

Samtliga: Vår: 1 2K Öxnäs 6–8.3 (Peter Andersson m fl). 1 2K Fäss-
berg, Mölndal 14.3 (Lars Eric Rahm m fl). 1 2K Torslandaviken 16.3–
5.5 (Christer Fält m fl). Sommar: 2 ad Vinga–Bolleskären, Hönö 30.6–
1.7 (Kent Kristensson, Mats Bjersing m fl). 4 ex Fotö 23.8 (Stefan 
Svanberg m fl). Höst: Sammanlagt 116 ex 8.9–19.11.

För första gången sedan 2011 fick vi en tresiffrig 
årssumma. Observationer gjordes i kustbandet un-
der hela hösten. Den högsta dagssumman blev 
33 ex, vilket noterades vid Kråkudden den 19 no-
vember. Lite udda är fynden under våren. Vårfynd 
är överlag ovanligare än höstfynd och de gånger nå-
gon ljusbukig prutgås ses under vårmånaderna är 
det nästan alltid längst ut i skärgården. Med det i 
åtanke kan man misstänka att det var en och samma 
fjolåring som turnerade i lämpliga gåsmarker från 
mars till maj. [MR]

Vitkindad gås Branta leucopsis 

Höga antal: 650 ex Torslandaviken 3.4 (Magnus Persson). 1 220 ex 
str NO Kråkudden, Hönö 10.5 (Mikael Molin m fl). 705 ex str NO 
Smedstorps ängar, Björketorp 10.5 (Johannes Löfqvist).

Även om någon inventering inte gjorts på några år 
kan man misstänka att antalet häckande par ökar. I 
varje fall blir flockarna som ses i området större och 
större. Men en del av gässen som ses i Göteborgsom-
rådet häckar naturligtvis på andra håll. Det gäller i 
synnerhet de som ses på sträck i maj när sträcktop-
pen för Sibirien-häckarna infaller. I år blev 10 maj 
den bästa dagen och summan om 1 220 ex som räk-
nades vid Kråkudden utgör faktiskt nytt sträckre-
kord för området. [MR]

Stripgås Anser indicus 

Samtliga: 1 ex Torslandaviken 4–5.6 (Magnus Rahm m fl). 1 ex Nol-
viks kile, Björlanda 21.6–8.7 (Tommy Johansson m fl). 1 ex Styrsö 6.8 
(Andy Hultberg). 1 ex Öxnäs 11.8–4.9 (Magnus Lundström m fl). 1 ex 
Billdal, Askim 19–26.8 (Martin Jerksjö m fl). 1 ex Haga kile–Billdal, 
Askim 19–26.8 (Martin Jerksjö m fl). Kategori E: 1 ex Torslandaviken 
6–13.6 (Magnus Persson m fl).

I slutet av året meddelade Birdlife Sveriges raritets-
kommitté att fynd av stripgås sedan 1995 ska flyttas 
från kategori E till kategori C, det vill säga de ska 
inte betraktas som rymlingar utan som representan-
ter för frilevande populationer som ursprungligen 
etablerats av parkrymlingar. Sådana populationer 
finns i bland annat Storbritannien, Nederländerna 
och Tyskland. För fågelskådare som kryssar utifrån 
Club300:s regelverk betyder detta att arten nu får 
räknas på listorna, vilket gör att man kan hoppas att 
intresset för denna eleganta gås kommer att öka. 
Men eftersom nyheten kom först i november var det 
knappast därför stripgåsåret blev så bra. Det gjordes 
fynd vid sex olika lokaler, även om det förstås kan 
vara delvis samma individer som setts på flera loka-
ler. En udda fågel i sammanhanget är den andra 
stripgåsen som dök upp i Torslandaviken ett par da-
gar efter den första. Den hade en vit plastring på hö-
ger ben, och eftersom sådana brukar användas till 
parkfåglar får den individen finna sig i att stanna 
kvar i kategori E. [MR]

Artgenomgång

ANDFÅGLAR FiG-2020

Hej alla FpV-läsare! Tidigare år har årsrapporten bara 
gått ut till de som beställt den, men år bjuder vi alla 
medlemmar på Fåglar i Göteborgstrakten 2020 utan 
extra kostnad. Läs, bläddra och lär – här finns hur 
mycket fågelkunskap som helst att hämta om när, hur 
och var man hittar fåglarna i Göteborg. Mycket nöje!
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Sädgås Anser fabalis 

Samtliga: Vinter–vår: Sammanlagt 298 ex 19.1–5.4. 1 ex Välen–Lun-
nagården, Mölndal 1.5 (Hans Börjesson m fl). Höst–vinter: Samman-
lagt 264 ex 17.9–5.12.

Den milda vintern suddade ut gränsen mellan vinter 
och vår och sträcktoppen tycks ha inträffat redan i 
slutet av februari. Följaktligen var sträcket så gott 
som över redan i mitten av mars, med bara något 
enstaka ströfynd senare under våren. Lite udda är 
fyndet från den första maj. Majfynd är historiskt 
ovanliga, även om trogna FiG-läsare torde vara be-
kanta med sädgåsen som översomrat bland kanada-
gäss i trakterna kring Hindås och Björketorp och 
därmed visat upp sig flera gånger under maj månad. 
Var höll den gåsen hus i år? Det gjordes ett par ob-
servationer av en ensam sädgås i området under fe-
bruari och mars, men sedan tog det stopp. Kanske är 
det dags att ta avsked av denna gås som varit oss 
trogen sedan 2009. Höstens sträck blev alldeles nor-
malt. [MR]

Tundrasädgås Anser fabalis rossicus 

Samtliga: 1 ex Öxnäs 7–20.1 (Bo Brinkhoff m fl). 12 ex str N Tors-
landaviken 23.12 (Mats Raneström).

Sädgås av underarten rossicus, det vill säga tundra-
sädgås, hör förmodligen till ett av områdets mest 
förbisedda taxa. Eftersom en stor majoritet av områ-
dets sädgäss bara ses på sträck är det sällan säker 
bestämning till underart kan göras, men om det 
hade kunnat göras är det inte osannolikt att det 
skulle visa sig att en rätt hög andel utgörs av tund-
rasädgäss. [MR]

Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus 

Samtliga: Vinter–vår: Sammanlagt 102 ex 18.1–10.5. Höst–vinter: 
Sammanlagt 366 ex 2.10–19.12. Höga antal: 160 ex str SV Björlanda 
skjutfält 18.10 (John Fjörtoft Karlsen). 100 ex str SV Rörö 18.10 (Jo-
hannes Löfqvist m fl).

Året blev det näst bästa för spetsbergsgås i området, 
endast slaget av 2018 då totalt 724 ex rapportera-
des. För dem som uppskattar statistik kittlar det 
kanske att sju av de tio högsta årssummorna note-
rats under de senaste tio åren. Annars räcker det att 
konstatera att det går kolossalt bra för spetsbergsgås 
i området. [MR]

Bläsgås Anser albifrons 

Samtliga: Vinter–vår: Sammanlagt ca 100 ex 3.1–27.4. Sommar: 
1 2K Öxnäs 13.6 (Mikael Molin). Höst–vinter: Sammanlagt 63 ex 
5.10–20.12.

Ännu ett mycket gott år för arten och inte långt från 
rekordåret 2016 då 181 ex rapporterades. Den udda 
fågeln i årets rapportskörd var gåsen som sågs i Öx-

näs i början av juni. Sommarfynd är ovanliga men 
när de görs handlar det ofta om fjolårsungar som 
dyker upp i början av juni. [MR]

Fjällgås Anser erythropus 

Samtliga: 1 ex str N Galterö 30.5 (Andreas Svensson).

Att det förr eller senare skulle dyka upp en fjällgås i 
Göteborg var kanske ingen stor överraskning, men 
att den skulle sträcka förbi Galterö tillsammans med 
23 kanadagäss och en grågås i slutet av maj var inte 
lika lätt att gissa. Fågeln dök sedermera upp längre 
norrut i Bohuslän och orsakade en hel del diskus-
sion. Den hade bland annat en näbb som såg aning-
en klumpigare ut än hos en klassisk fjällgås och det 
spekulerades både i om det kan finnas inblandning 
av gener från andra Anser-gäss och om fågeln kan-
ske härstammar från någon fågelpark. Det oväntade 
datumet, några veckor efter artens sträckperiod i 
april, bidrog till misstankarna. Efter samordning 
med Rrk Bohuslän konstaterar vi att det saknas hår-
da bevis för hybridinslag eller ursprung i fången-
skap. Alltså bedöms den som en spontan fjällgås och 
utgör därmed en ny art för Göteborgsområdet. [MR]

Knölsvan Cygnus olor 

Höga antal: 377 ex Torslandaviken 31.7 (Magnus Persson).

Antalet översomrande knölsvanar i Torslandaviken 
har haft en sjunkande trend sedan 2015, men i år 
bröts den trenden. Högstanoteringen om 377 ex är 
drygt hundra svanar fler än i fjol. [MR]

Mindre sångsvan Cygnus columbianus 

Samtliga: Vår: Sammanlagt 65 ex 24.2–17.3. Höst: Sammanlagt 
31 ex 31.10–22.11.

Efter en mild vinter kom sträcket igång redan i slu-
tet av februari och var över i mitten av mars, det vill 
säga ett par veckor tidigare än vanligt. Vårsumman 
blev ganska låg men klart inom variationen. Rela-
tivt många fynd gjordes under hösten, som alltid är 
sämre än våren vad mindre sångsvan anbelangar. [MR]

Sångsvan Cygnus cygnus 

Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häcknings-
tid: 1 ex Bråta, Råda 27.5 (Fredrik Andersson). Dessutom gjordes 
flera fynd på Hisingen från maj till juli.

Höga antal: 910 ex str NO Brudarebacken 5.3 (Jan-Åke Noresson 
m fl).

Varje år görs en rad sommarobservationer, men 
häckning har inte konstaterats sedan 2012 och troli-
gast är nog att arten de flesta år inte häckar i områ-
det. Däremot är vårsträcket alltid sevärt och årets 
toppnotering om 910 ex är visserligen lite lägre än 
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2018 och 2019, men i ett längre perspektiv en 
mycket fin summa. [MR]

Brudand Aix sponsa 

Samtliga: 1 hona Slottsskogen – Änggårdsbergen 18.10–31.12 
(Bengt Adamsson m fl).

Områdets första fynd sedan 2008 och blott det fjär-
de under 2000-talet. Samtliga svenska fynd av den-
na art, som är relativt vanlig såväl i stora delar av 
Nordamerika som i europeiska parker, har bedömts 
härstamma från fångenskap och följaktligen place-
rats i Kategori E. [EÖ]

Mandarinand Aix galericulata 

Samtliga: 1 par Surtesjön, Angered 11.4 (Lars Erik Norbäck).

Mandarinanden är en liten färgsprakande simand 
från östra Asien som så gott som årligen observeras 
med enstaka exemplar i Göteborgs rapportområde. 
På grund av sin spektakulära fjäderskrud har arten 
under lång tid varit en populär parkfågel och samt-
liga europeiska fynd härstammar med all sannolik-
het från just sådana inplanterade fåglar. Under 
årens lopp har europeiska mandarinänder i ett 
ökande antal länder dock etablerat frilevande popu-
lationer och dessa populationer bedöms nu ha vuxit 
sig så pass starka att de utgör en stabil och varaktig 
del av vår fågelfauna. Under hösten meddelade 
BirdLife Sveriges raritetskommitté (Rk), precis som 
många motsvarande organisationer i andra europe-
iska länder, därför att alla fynd (som inte uppenbart 
gäller förrymda individer) av mandarinand sedan 
1995 flyttas från Kategori E till Kategori C. Flytten 
innebär att arten, enligt Club 300:s regelverk, nu 
kan räknas på fågelskådares krysslistor. I Kategori C 
finns sedan tidigare kanadagås, fasan, tamduva, 
amerikansk kopparand och nilgås samt det andra av 
årets tillskott – stripgås. [EÖ]

Årta Spatula querquedula 

Fynd under häckningstid i lämplig biotop: 2 par Torslandaviken 
1–4.6 (Lotta Berg m fl). 1 par Öxnäs 13–15.6 (Mikael Molin). 1 hane 
Hökälla 17.6 (Jan Mogol).

Övriga fynd: 2 hanar Holmedammet, Donsö 7–10.4 (Nils-Ove Fhager 
m fl). 1 hane str S Kråkudden, Hönö 12.4 (Daniel Laveson m fl). 1 par 
Torslandaviken 12–26.4 (Christer Fält m fl) och ytterligare 1 hane 
Torslandaviken 14.4 (Manne Strömbäck). 1 par str S Hyppeln 28.4 
(Roger Eskilsson). 2 ex str O Salskärs udde, Styrsö 3.5 (Andy Hult-
berg). 1 honfärgad Torslandaviken 14.8 (Hans Börjesson).

2020 var för områdets årtor ett helt normalt år utan 
några större överraskningar. Fynd gjordes under 
häckningstid på tre tidigare häckningslokaler, men 
inga säkra häckningar kunde konstateras. Vår se-
naste säkerställda häckning är nu så pass gammal 
som från 2012. [EÖ]

Skedand Spatula clypeata 

Höga antal: 18 ex Torslandaviken 6.4 (Mathias Theander). 19 ex str N 
Galterö 1.5 (Jon Hessman m fl).

Vinter: 1 hane Sagsjön, Kållered 24–25.12 (Ove Ferling m fl).

Precis som vanligt noterades inga häckningsindicier 
och även i övrigt var skedandsuppträdandet under 
året normalt. Det enda som sticker ut något är vin-
terfyndet, som faktiskt är det första i området sedan 
2015. [EÖ]

Snatterand Mareca strepera 

Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häcknings-
tid: 10–25 par Torslandaviken (Magnus Persson m fl).

Vinter: Januari–februari: 4 ex Slottsskogen 1.1–29.2 (Bengt Adams-
son m fl). 75 ex Torslandaviken 1.1–29.2 (Bengt Börjesson m fl). 1 par 
Galterö – Vasskären 14.2 (Andreas Svensson m fl). 1 hane Hökälla 
15.2 (Per Lundgren m fl). December: 142 ex Torslandaviken 2–31.12 
(Magnus Persson m fl). 8 ex Välen 15.12 (Göran Gustavsson m fl). 
1 1K hane Slottsskogen 20.12 (Bengt Adamsson).

Höga antal: 180 ex Torslandaviken 17.10 (Niklas Aronsson).

Inga snatterandshäckningar kunde konstateras 
2020, men större antal än någonsin sågs regelbun-
det hela året på områdets enda tidigare kända häck-
ningslokal – Torslandaviken. De 180 snatteränder 
som kunde räknas in på lokalen i mitten av oktober 
är en veritabel kross av det tidigare antalsrekordet 
på 106 exemplar som inte ens stod sig ett år. Även 
utan säkra häckningar finns det således ingenting 
som talar för något annat än att snatterandens kraf-
tiga ökning i området fortsätter. [EÖ]

Bläsand Mareca penelope 

Vinter: Januari–februari: 20 ex Torslandaviken 1.1–23.2 (Bengt Bör-
jesson m fl). 5 ex Hökälla 2.1–17.2 (Peter Keil m fl). 14 ex Brännö – 
Vasskären 19.1–27.2 (Andreas Svensson m fl). 1 ex Välen 19.1 (Inge-
mar BE Larsson). December: 1 honfärgad Stora Amundö 2–14.12 
(Stig Fredriksson m fl). 9 ex Torslandaviken 2–31.12 (Ola Wennberg 
m fl). 4 ex Gullö, Säve 4–5.12 (Anders Hansson). 10 ex Hökälla 10–
25.12 (Per Lundgren m fl). 2 ex Vrångö 13.12 (Peder Winding). 4 ex 
Vasskären 13.12 (Adrian Ekehorn Gimdal). 4 ex Kalvsund 15.12 (Mi-
chael Björklund). 4 ex str S Kråkudden, Hönö 16.12 (Lars Eric Rahm). 
2 ex Kråkudden, Hönö 26.12 (Jonas Bergman Laurila).

Höga antal: 492 ex Torslandaviken 18.10 (Magnus Persson).

Under sensommaren och hösten ses regelbundet 
stora antal bläsänder i framför allt Torslandaviken 
och årets toppnotering på knappt 500 ex ligger nära 
senare års medel. På sträcket var uppträdandet dä-
remot betydligt mer beskedligt och inte en enda dag 
noterades över 100 sträckande bläsänder. Såväl un-
der våren som under hösten har annars tresiffriga 
dagssummor på uppemot 500 exemplar noterats un-
der de flesta år på 2000-talet. [EÖ]

ANDFÅGLAR FiG-2020
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Stjärtand Anas acuta 

Vinter: Januari–februari: 1 hane Torslandaviken 2–9.1 (Leif Bergen-
dal m fl). 1 hane Slottsskogen 4.1 (Bengt Adamsson m fl). 1 hane 
Galterö – Vasskären 19.1–14.2 (Per Österman m fl). December: 
1 hane Slottsskogen 2.12 (Bengt Adamsson m fl). 2 hanar Torslanda-
viken 4–30.12 (Christer Fält m fl).

Höga antal: 27 ex str S Vinga ungar 4.10 (Stefan Andersson m fl).

Ett helt normalt år för områdets stjärtänder, även 
om vinterfynden var något fler än genomsnittet. 
Som brukligt noterades arten inte alls under som-
marmånaderna och denna relativt sällsynta häckfå-
gel har faktiskt aldrig konstaterats häcka i området. 
Tyvärr tyder ingenting på att detta kommer att änd-
ras den närmaste tiden, då arten under senare år 
fortsatt att minska i landet. [EÖ]

Kricka Anas crecca 

Häckningar: 1 par Balltorps våtmark (Mats Bjersing). 1 par Partille 
golfbana (Tobias Meyer). 1 par Helgered, Landvetter (Mats Eriksson). 
1 par Änggårdsbergen (Bengt Adamsson).

Vinter: Höga antal, januari–februari: Som mest 19 ex Välen 4.1–23.2 
(Stefan Svanberg m fl). 13 ex Öxnäs 19.1–28.2 (Camilla Ek m fl). 
Höga antal, december: Som mest 18 ex Välen 1–31.12 (Ulf Persson 
m fl). 50 ex Öxnäs 12–25.12 (David Klingberg m fl).

Höga antal: 129 ex Torslandaviken 26.9 (Magnus Persson).

Den stora flock krickor som långt in i december sågs 
vid Öxnäs var årets enda lilla överraskning, de flesta 
år brukar annars Välen stå för en klar majoritet av 
områdets övervintrare. I övrigt är det svårt att lyfta 
fram någonting som avviker från det normala och 
2020 kan summeras som ett tämligen ordinärt år för 
Göteborgs krickor. [EÖ]

Rödhuvad dykand Netta rufina 

Samtliga: 1 ad hane Torslandaviken 23.4–6.6 (Fredrik Bothén m fl).

Nu har vi haft besök av rödhuvad dykand två år i 
rad på samma lokal. Även i år var det en adult hane, 
den dök upp några dagar tidigare än i fjol och beha-
gade att stanna nästan en månad längre än förra 
året då den försvann från lokalen den 11 maj. Frå-
gan är om det är samma fågel som gästar oss eller 
om det är Torslandaviken som utgör en särdeles 
lämplig lokal för arten? [PB]

Brunand Aythya ferina 

Höga antal: 25 ex Torslandaviken 9.12 (Ola Wennberg).

Brunanden har minskat kraftigt som häckningsart i 
Sverige under ett antal år. I vårt rapportområde har 
aldrig någon häckning konstaterats, men vid två 
tillfällen har parning observerats. Arten kan hålla 
till godo med mycket små vegetationsrika dammar 

så visst kan någon häckning undgått upptäckt, men 
det verkar föga troligt. Årets högsta antal är en liten 
ökning från de blott 20 ex som sågs förra året, men 
även här är trenden nedåtgående. I vanlig ordning 
är Torslandaviken den lokal där det görs i särklass 
flest observationer av brunänder. [PB]

Vigg Aythya fuligula 

Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häcknings-
tid: 2 par Hökälla 11.4 (John Thulin). 1 par Balltorps våtmark, Möln-
dal 13.4 (Conny Palm). 1 par Hårssjön 27.4 (Magnus Rahm). 1 par 
Torslandaviken 18.5 (Mats Bjersing). 2 hanar Holmdammen, Hising-
en 25.5 (Johan Svedholm).

Höga antal: Vår: 131 ex Torslandaviken 1.5 (Magnus Persson). Höst: 
86 ex Torslandaviken 28.12 (Magnus Persson).

Tyvärr sågs inga ungkullar av vigg i år. Senast vi 
hade en konstaterad häckning var 2015. Under vå-
ren ses regelbundet par på lämpliga lokaler, men 
några häckningar verkar inte genomföras. De 
131 ex som noterats som högsta antal är tyvärr det 
lägsta som noterats i området sedan 2008, då vi 
började att publicera detta. [PB]

Bergand Aythya marila 

Sommar: 2 hanar str S Kråkudden, Hönö 3.7 (Roger Eskilsson).

Höga antal: 11 ex str S Kråkudden, Hönö 3.11 (David Armini m fl).

Sommarfynd av bergänder görs regelbundet men ej 
varje år. Det högsta antalet får anses som normalt 
för senare år. Toppnoteringen för 2000-talet är 
33 ex, vilket gjordes i Torslandaviken både den 16 
november och den 2 december 2006. [PB]

Alförrädare Polysticta stelleri 

Samtliga: 1 hane str S Hyppeln 3.11 (Roger Eskilsson).

Det verkar som att det blivit en förskjutning i alför-
rädarens uppträdande i rapportområdet. De senaste 
två fynden av arten har båda gjorts under hösten. 
Förutom årets fågel sågs en hane den 22 oktober 
2019. Innan dess hade vi två fynd under sommaren, 
en 2K hane den 3 juli 2017 och en hane som sågs 
från den 10 till den 17 juli runt Bolleskären utanför 
Hönö 2012. Arten har blivit allt sällsyntare natio-
nellt från att ha haft några toppår på 1990-talet och 
för vårt rapportområdes del hade vi långstannande 
individer under tio år i rad i början på 2000-talet. [PB]

Praktejder Somateria spectabilis 

Samtliga: 1 ad hane Galterö 12.1–19.2 (Andreas Svensson m fl). 1 ad 
hane str N Hyppeln 21.1 (Karin Magnander m fl). 1 3K+ hane Galterö 
8.11–31.12 (Johan Thor m fl).

Det är väl en inte alltför vågad gissning att det är 
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samma praktejderhane som har hittat ett lämpligt 
vatten att tillbringa vintern i. För tredje gången har 
den uppehållit sig utanför Galterö i Göteborgs södra 
skärgård. Första gången den dök upp var den 5 ja-
nuari 2019 och då sågs den fram till den 20:e sam-
ma månad. Därefter dök den upp den 7 september 
samma år och stannade alltså ända fram till den 19 
februari i år. Tredje gången den siktades var alltså 
den 8 november i år. Det är heller inte helt omöjligt 
att Hyppelnfågeln den 21 januari är samma individ, 
då en lucka i rapporterna på Galterö mellan den 12 
och den 30 januari finns och avståndet fågelvägen 
inte är särskilt stort mellan Galterö och Hyppeln. 
Vintern 2014–2015 hade vi en hona som övervint-
rade utanför Galterö. Hon upptäcktes den 30 no-
vember och stannade till den 3 mars. [PB]

Ejder Somateria mollissima 

Häckningar: 35–40 olika ungkullar med sammanlagt ca 375 ungar.

Höga antal: 1 416 ex str S Kråkudden, Hönö 22.11 (David Armini 
m fl). 1 023 ex str N Kråkudden, Hönö 5.4 (Jonas Bergman Laurila 
m fl).

Häckningsutfallet blev ganska likt fjolåret, visserli-
gen sågs något färre ungar, men antalet kullar var 
däremot däremot något fler. De högsta antalen lig-
ger i paritet med senare års sträcknoteringar. [PB]

Sjöorre Melanitta nigra 

Höga antal: 3 315 ex str Kråkudden, Hönö 23.4 (Mikael Molin). 
1 930 ex str S Kråkudden, Hönö 22.4 (Jon Håkansson m fl).

Några 10 000-tal sjöorrar, vilket räknades på Vinga 
2019 blev det inte i år, men de 3 315 som noterades 
står sig dock väl i den övriga konkurrensen. Årets 
antal visar sig som en god tvåa efter fjolårets över-
lägsna rekord. [PB]

Alfågel Clangula hyemalis 

Sommar: 1 hona Välen 7–24.6 (Andreas Holm m fl).

Höga antal: 21 ex str S Kråkudden, Hönö 6.4 (Jon Håkansson).

Sommarfynd av alfågel görs i princip vartannat år i 
rapportområdet. Det högsta noterade antalet är en 
liten uppryckning från fjolårets bottenrekord på 
8 ex, men har en bit upp till de 74 ex som räknades 
den 19 april 2014 vid Kråkudden. [PB]

Salskrake Mergellus albellus 

Höga antal: 19 ex Torslandaviken 3.2 (Kåre Ström). 19 ex Torslanda-
viken 20.12 (Jan Wahlberg).

De 19 ex som noterades i Torslandaviken både i fe-
bruari och december under året är glädjande nog en 
liten uppryckning från de senaste fem åren. Kanske 

kan de vackra fåglarna hitta tillbaka till oss igen 
från att ha valt andra platser att tillbringa vintern 
på. [PB]

HÖNSFÅGLAR galliformes ORDNING

FASANFÅGLAR phasianidae FAMILJ

Tjäder Tetrao urogallus 

Samtliga: Spelplatser: En i Bergum med 5 tuppar (Stefan Svanberg) 
samt två i Landvetter med 5–6 respektive 1 tupp (Christer Johans-
son). Häckningar: 2 hönor avledningsbeteende i Bergum (Ove An-
dersson), 1 höna avledningsbeteende i Björketorp (Hans Lindfors). 
Troliga häckningar: 1 höna upprörd/varnande i Partille (Erik Ahl-
gren). Övriga fynd: Utöver ovanstående rapporterades totalt ca 
35 ex varav 1 ex i Angered, 3 ex i Bergum, 14 ex i Partille, 7 ex i Land-
vetter, 10 ex i Härryda och 2 ex i Björketorp. Spår i form av spillning 
eller betade tallar rapporterades på ytterligare ett tiotal lokaler.

Ännu ett toppenår för tjädern med ett likartat upp-
trädande som 2019. Totalt noterades ett 50-tal 
tjädrar och tre spelplatser samt två konstaterade 
häckningar. Tjädern tycks klara sig överraskande 
bra i de östra delarna av rapportområdet, men lik-
som 2019 kan det höga antalet säkerligen delvis för-
klaras med inventeringar av olika slag som genom-
förts i främst Härryda kommun. En geografisk skill-
nad gentemot 2019 föreligger emellertid, nämligen 
att inga tjädrar tyvärr rapporterats från Sandsjö-
backa under 2020. [JS]

Orre Lyrurus tetrix 

Samtliga: Upp till 3 hanar sp Landvetters flygplats, Härryda 15.3–
20.5 (Johannes Löfqvist m fl). 1 hona Råhult, Partille 23.3 (Erik Wal-
lentin). 1 ex sp Tyrsjön, Bergum 19.4 (Staffan Ovesson). 1 par sp Stora 
mossen, Bergum 20.4–25.4 (Stefan Svanberg m fl). 2 honor Mader-
na, Partille 25.4 (Tobias Meyer). 1 ex sp Horssöcket, Bergum 21.5 
(Håkan Thorstensson). 1 hona Spejsmossarna, Landvetter 9.10 (Fri-
da Nettelbladt). 2 honor Rambo mosse, Mölndal 26.11 (Bodil Ny-
ström m fl).

Totalt tolv orrar är något bättre än fjolårets åtta ex-
emplar. Trots detta kvarstår faktum att arten mins-
kat väsentligt sedan mitten av 00-talet då exempel-
vis hela 35 exemplar rapporterades 2005. Den geo-
grafiska utbredningen är dock i stort sett oförändrad 
under 2000-talet, vilket kan jämföras med 1960-ta-
let då arten fanns utbredd i stora delar av skärgår-
den och i öppna hällmarksområden på Hisingen och 
i Askim. De sista skärgårdshäckande orrarna i rap-
portområdet fanns i Nordre älvs fjord och försvann 
så sent som 2006. Om vi återgår till årets resultat 
kan vi konstatera att Landvetter flygplats med om-
nejd fortfarande håller det troligen största beståndet 
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i rapportområdet, att det fortfarande finns orrar vid 
Rambo mosse men att de sällan hörs spela, och att 
det likt förra året glädjande nog har hörts spelande 
orrar i Vättlefjäll. Dessutom gjordes det fynd i Par-
tille kommun för första gången sedan 2015. [JS]

Rapphöna Perdix perdix 

Samtliga: 2 ex Kikåstippen, Mölndal 19.4 (Lina Rydén m fl).

Samtliga rapphönor i rapportområdet betraktas nu-
mera som utsatta för jaktändamål, vilket torde gälla 
även dessa fåglar. Arten har inte förekommit spon-
tant i rapportområdet sedan 2010 då den lilla och 
troligen självreproducerande spillran i södra skär-
gården dog ut. [JS]

Vaktel Coturnix coturnix 

Samtliga: 2 ex sp Öxnäs 9–18.6 (Stefan Svanberg m fl).

Ett i alla bemärkelser normalt uppträdande såväl 
beträffande antal och lokal som tid på säsongen. [JS]

SKÄRRFÅGLAR caprimulgiformes ORDNING

NATTSKÄRROR caprimulgidae FAMILJ

Nattskärra Caprimulgus europaeus 

Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häcknings-
tid: 60 fynd av 125 ex på 58 lokaler.

Höga antal: 3 ex sp Björlanda skjutfält 18.5–14.6 (Karin Magnander 
m fl). 3 ex sp Buarås, Landvetter 15.6 (Christer Johansson). 7–8 ex sp 
Delsjöområdet (Brudarebacken, Getryggen, Rörmossen) 19.5–14.6 
(Mikael Persson m fl). 5 ex sp Stora Ristjärn, Landvetter 16.6 (Conny 
Palm m fl). 3 ex Stora Rörmossen, Partille 17–22.7 (Peter Andersson 
m fl). 3 ex sp Änggårdsbergen 27.5–19.6 (Conny Palm m fl). 40 ex sp 
Yxsjöområdet 16.6 (Christer Johansson).

Två inventeringsinsatser av nattskärra har gjorts år 
2020. Under den ena hittades sammanlagt 17 ex i 
samband med GOFs nattsångarinventering den 29 
maj till den 14 juni på Hisingen, med koncentratio-
ner av skärror i Buaskogen i Torslanda, Stora Vette–
Sjumilaskogen i Biskopsgården och på Björlanda 
skjutfält (se artikel i FpV 1–2021). Den andra gjor-
des av GOF och Naturskyddsföreningen den 16 juni 
i ett större område mellan Mölnlycke och Landvet-
ter där hela 40 ex räknades in. I båda fallen gjordes 
ansträngningar att minimera risken för dubbelräk-
ning. Slutsatsen är att nattskärran verkar ha ökat 
under senare år, och att det går att hitta spelande 
nattskärror om man bara ger sig ut nattetid i karga, 
öppna eller halvöppna hällmarksområden mellan 
senare delen av maj och en bit in i juli. [SK]

SEGLAR- OCH 
KOLIBRIFÅGLAR apodiformes ORDNING

SEGLARE apodidae FAMILJ

Tornseglare/blek tornseglare Apus apus/pallidus 

Samtliga: 1 ex str S Björlanda skjutfält 31.10 (John Fjörtoft Karlsen).

En seglare i slutet av oktober eller en bit in i novem-
ber är alltid intressant. Tidpunkten är sen för torn-
seglare vars sista exemplar oftast lämnar området 
innan september är slut. Tankarna dras naturligtvis 
till den bleke tornseglaren som sågs sist vid Hovås 
golfbana på morgonen samma dag (se nedan). Art-
tillhörigheten för Björlanda-seglaren kunde dock 
inte säkerställas. [SK]

Blek tornseglare Apus pallidus 

Samtliga: 1 ex Stora Amundö–Hovås golfbana 30–31.10 (Jalle Hil-
tunen m fl).

Jalle Hiltunens fynd av blek tornseglare vid Amund-
ön svischade in på skrällistan som rapportområdets 
första. Tack vare Lars Lundmark som var snabb med 
kameran kunde artbestämningen säkras och fyndet 
dokumenteras. Tyvärr var det få skådare förunnat 
att se fågeln, som drog sig norrut längs kusten och 
kunde ses en sista gång vid Hovås golfbana morgo-
nen därpå, innan den försvann. Fram till 2019 fanns 
det inte mer än 26 godkända fynd av arten i landet, 
och antalet är för lågt för att försöka utläsa en 
trend. Vissa år sticker ut nationellt, som 2013 då 
hela 10 ex observerades, med viss risk för dubbel-
räkningar. 2020 års fynd är inte färdigbehandlade 
av Raritetskommittén i skrivande stund, men vi kan 
ana att höstens många larm om misstänkta eller sä-
kert bestämda bleka tornseglare tyder på ett nytt 
toppår. Tiden är mycket typisk, sista veckan i okto-
ber är den med flest fynd nationellt. En seglare en 
bit in i oktober eller i november ska alltid få skåda-
ren att reagera. Fyndet kanske ger alerta göteborgs-
skådare mersmak att komma ut och rikta blicken 
mot en grådisig hösthorisont framöver? [SK]

DUVFÅGLAR columbiformes ORDNING

DUVOR columbidae FAMILJ

Skogsduva Columba oenas 

Häckningar: 1 par Bokedalen, Jonsered (Erik Ahlgren m fl). Fynd un-
der häckningstid: 4 ex sp Bokedalen, Jonsered 19.3–17.6 (Bodil Ny-

ANDFÅGLAR–DUVFÅGLAR FiG-2020
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ström m fl). 2–3 ex sp Hårssjön 27.3–6.6. (John Thulin m fl). 1 ex sp 
Bråtaskogen, Råda 13.4 (Rune Edquist). 1 ex sp Lärjeholm, Angered 
18.4 (Stig Carlsson). 1 ex sp Finnsmossen, Änggårdsbergen 23.4 
(Johan Svedholm). 2 ex Ragnhildsholmen 2.5 (John Thulin). 1 ex sp 
Halleröd, Hisingen 4.5 och 13.8 (Christer Johansson m fl). 1 ex sp 
Stora Torp 9.5 (Mattias Lindholm). 1–2 ex sp Vättlefjäll, Bergum 28.5 
och 3.6 (Mathias Theander m fl). 1 ex sp Säveåns dalgång, Jonsered 
24.6 (Inga-Lisa Ahlfors). 1 ex Asplunden, Rödbo 29.6 (Conny Palm).

En häckning i Bokedalen där det troligen fanns två 
par till. Sett till övriga rapporter med lägre häck-
ningskriterier hamnar vi på ca 15 revir totalt vilket 
får anses vara en normal utdelning av denna svårö-
verblickade häckfågel i området. [OB]

Ringduva Columba palumbus 

Höga antal: 3 820 ex str S Västra begravningsplatsen 11.10 (Stefan 
Svensson). 11 200 ex str S Slottsskogen 12.10 (Tina Widén m fl). 
3 250 ex str S Brudarebacken 13.10 (Roger Eskilsson).

Efter förra årets bottennapp, där vi knappt kom 
över 2 000 duvor under toppdagarna, friskar årets 
sträck upp igen med en topp på 11 200 ex från 
Slottsskogen den 12 oktober. Förvisso en bra bit 
från rekordet som ligger på 33 400 ex från Hönö 
den 13 oktober 1984 men relativt senare år en fin 
dagstopp. Sedan 2009 är det bara den 11 oktober 
2018 som bjudit på ett högre antal, nämligen 
11 300 ex. [OB]

Turturduva Streptopelia turtur 

Samtliga: 1 ex Torslandaviken 10.6 (Christer Fält).

Turturduva är numer en i stort sett årlig gäst i om-
rådet med enstaka exemplar. Sedan 2010 saknas 
fynd endast 2012 och 2017. Detta är områdets 36:e 
fynd av arten. [OB]

Turkduva Streptopelia decaocto 

Häckningar: 1 par Horstebacke, Öckerö (Thomas Karlsson m fl). 
1–2 par Öckerö (Dawid Johansson). Fynd under häckningstid: Ob-
servationer från ytterligare ca 29 lokaler i Göteborgs kommun, 11 
lokaler i Öckerö kommun, 7 lokaler i Mölndals kommun och 2 loka-
ler i Härryda kommun.

Höga antal: 67 ex Majorna 4.12 (Kristoffer Nilsson). 80 ex Sjöbergen 
10.12 (Lars Hellman m fl).

Endast två konstaterade häckningar i år är förstås 
ett dåligt utfall relativt sett, men antalet häcknings-
rapporter är en svårtolkad indikation på turkduvans 
livskraft i Göteborgsområdet. Vi kan oavsett konsta-
tera att turkduvans population i området är fortsatt 
stabil och relativt spridd även om de största antalen 
fortsatt noteras i de västra stadsdelarna. Antalet lo-
kaler i Göteborgs kommun må vara något lägre än 
de senaste tre åren men ändå i linje med 10-talet i 
övrigt. [OB]

TRANFÅGLAR gruiformes ORDNING

RALLAR rallidae FAMILJ

Vattenrall Rallus aquaticus 

Häckningar: 1 par Välen (Hans Börjesson). 1 par Donsö (Gösta Olofs-
son). Fynd under häckningstid: Rapporter under häckningstid indi-
kerar ca 24 revir varav 6 i skärgården.

Vinter: Januari–februari: Sammanlagt 14 ex på 9 lokaler. December: 
Sammanlagt 37 ex på 21 lokaler.

Årets rapportering skvallrar om en stabil vatten-
rallspopulation i området, då mellan 20 och 30 re-
vir brukar kunna redovisas. Att säkert kunna kon-
statera häckning av denna skygga vasslevande art 
låter sig sällan göras, men i år sågs respektive hör-
des i alla fall ungar på två lokaler. Årsslutet var 
ovanligt milt vilket förklarar den rekordhöga före-
komsten av vattenrall i december månad. [EÖ]

Kornknarr Crex crex 

Häckningar: 1 par Brudarebacken (Jan Funke m fl).

Övriga fynd: 1 ex sp Välen 5–29.5 (Johan Håkansson m fl). 2 ex sp 
Brudarebacken 20.5–24.8 (Göran Sahlin m fl). 1 ex sp Hög 25–26.5 
(Tommy Järås m fl). 1 ex sp Ingebäcks älvstrand 26.5–14.6 (Mattias 
Pozsgai m fl). 1 ex sp Pansarkvillen, Säve 6–10.6 (Henrik Karlsson). 
1 ex sp Gullö 24–26.6 (Stefan Svanberg m fl).

Precis som 2019 konstaterades en häckning på Bru-
darebacken när, också precis som förra året, sex 
ungar sågs på platsen där två knarrar raspat hela 
sommaren. Spelande kornknarrar rapporterades 
från ytterligare fem lokaler, varav fyra på Hisingen, 
vilket är ett för området fint antal. [EÖ]

Rörhöna Gallinula chloropus 

Häckningar: Sammanlagt 21 par. Fynd under häckningstid: Rappor-
ter under häckningstid indikerar ytterligare ca 16 revir.

Vinter: Januari–februari: 23 ex på 9 lokaler, varav 11 ex i Slottssko-
gen. December: 46 ex på 11 lokaler, varav 16 ex i Slottsskogen.

Totalt uppskattningsvis 37 revir, varav 21 konstate-
rade häckningar, är lite bättre än förra årets årssum-
ma, men ligger väl i linje med senare års medel. Att 
året avslutades ovanligt milt avspeglas i den rekord-
höga förekomsten av rörhönor i december. [EÖ]

Sothöna Fulica atra 

Häckningar: 7 par Hökälla (John Thulin m fl). 3 par Balltorps våtmark 
(Jan Hellström m fl). Minst 1 par Torslandaviken (Tommy Järås m fl). 
1 par Stensjön, Mölndal (Jan Tallnäs m fl). 5 par Svarte mosse, Bi-
skopsgården (Johan Svedholm m fl). Fynd under häckningstid: 
5–10 par Torslandaviken (Musse Björklund m fl). 2 par Sagsjön, Kål-
lered (Jan Tallnäs m fl).
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17 konstaterade sothönehäckningar, vilket sanno-
likt är en underskattning av områdets häckande be-
stånd, är ett resultat helt i linje med tidigare år. Tro-
ligen finns fler häckande par på såväl välbesökta 
lokaler som Torslandaviken som i mindre välbesök-
ta småvatten. [EÖ]

TRANOR gruidae FAMILJ

Trana Grus grus 

Häckningar: 1 par Fläskebotippen, Landvetter (Conny Törnmar). 
Fynd under häckningstid i lämplig biotop: 1 par Hårssjön (Elon Wis-
mén m fl). 1 par Vättlefjäll, Bergum (Stefan Svanberg). 1 par Ma-
derna, Partille (Tobias Meyer). 1 par Lilla Gungtjärn (Jerker Gustafs-
son). 1 ex Iglatjärn, Angered (Peter Keil). 2 par Öxnäs (Lennart Lars-
son m fl). 1 ex Helgered, Landvetter (Mats Eriksson). 1 par 
Pepparedmossen, Sisjöns skjutfält (Lars Eric Rahm m fl). 1 par Stolts 
hed, Askim (Jan Wahlberg). 1 par Bisskärr, Bergum (Conny Palm).

Höga antal: 1 275 ex str SV Brudarebacken 2.10 (Ingemar BE Larsson 
m fl).

Tidiga fynd: 1 ex Fässberg, Mölndal 12.2 (Lennart Bogren).

För andra året i rad har tranorna vid Fläskebotippen 
gått till häckning, men då inga ungar sågs på loka-
len är utfallet ovisst. I och med detta har 1–2 häck-
ningar i rapportområdet nu kunnat konstateras un-
der fyra av de senaste fem åren, något vi historiskt 
sett inte varit bortskämda med. Som vi tidigare 
framhållit är dock områdets häckande bestånd san-
nolikt betydligt högre än vad rapportunderlaget vi-
sar. Det ofta spektakulära transträcket kulminerar 
vanligen kring månadsskiftet september/oktober 
och i år inföll peaken den 2 oktober då hela 
1 275 exemplar kunde räknas in över Brudareback-
en – den näst högsta noteringen någonsin, endast 
slagen av de 1 500 exemplar som sågs på samma 
lokal den 3 oktober 2016. [EÖ]

DOPPINGFÅGLAR podicipediformes ORDNING

DOPPINGAR podicipedidae FAMILJ

Smådopping Tachybaptus ruficollis 

Häckningar: Minst 4 par Balltorps våtmark, Mölndal (Magnus Rahm 
m fl). 1 par Hills golfbana, Mölndal (Lars Eric Rahm m fl). 1 par 
Svartemossen, Askim (Markus Lagerqvist). 1 par Finnsmossen, Äng-
gårdsbergen (Bengt Adamsson m fl). 1 par Axlemossen, Änggårds-
bergen (Daniel Frederiksen m fl). 1 par Torslanda golfbana (Per-Erik 
Hagström m fl). 1 par Bulyckedammen, Torslanda (Mattis Arve-
ström). 1 par Madbäcksdammen, Björlanda (Bo Brinkhoff m fl). Fynd 
under häckningstid: Observationer av fåglar i lämplig häckningsbio-
top gjordes på ytterligare 8 lokaler.

Höga antal: 37 ex Välen 1.10 (Hans Börjesson).

Ännu ett bra år för smådopping, med elva konstate-
rade häckningar och ett högt högstaantal. Arten är 
duktig på att undgå upptäckt och sannolikt häckade 
det smådopping på de flesta av de åtta lokaler där 
arten noterades under häckningstid utan att ruvan-
de fåglar eller ungar kunde ses. [MR]

Gråhakedopping Podiceps grisegena 

Samtliga: Januari–februari: 1 ex Brevik, Näset 22.1 (Uno Unger). 1 ex 
Galterö 13.2 (Kent Kristenson m fl). Vår: Sammanlagt 14 ex 16.3–
29.5. Sommar: 1 1K Rörö 27.6 (Kristoffer Lager). 1 ad Kröckle, Hönö 
24.7 (Hans Zachrisson). 1 1K Stora Amundö 6.8 (Stig Fredriksson 
m fl). Höst: Sammanlagt 11 ex 27.9–22.11. December: 1 ex str S 
Kråkudden, Hönö 16.12 (Lars Eric Rahm).

I fjolårets rapport höjde vi en varningsflagga för 
gråhakedoppingens utveckling i området. Som för 
att lugna alla tvivlare blev 2020 ett fint år för arten, 
med förhållandevis gott om fynd under både vår 
och höst och dessutom flera sommarfynd. [MR]

Svarthakedopping Podiceps auritus 

Samtliga: Januari–februari: 1 ex Askims fjord 30.1 (Tina Widén m fl). 
1 ex Brännö 7.2 (Kjell Svensson m fl). Vår: 1 ex Kråkudden, Hönö 19.3 
(Roger Eskilsson m fl). 1 ex Vrångö 2.4 (Stefan Svanberg). 1 ex Tors-
landaviken 12.4 (Hans Börjesson m fl). 1 ex Torslandaviken 15.4 
(Magnus Persson). 1 ex Stora Rävholmen, Öckerö 18.4 (Bengt Karls-
son). 1 ex Torslandaviken 23.4 (Mats Bjersing m fl). 1 ex Torslandavi-
ken 1.5 (Christer Fält m fl). Höst: 1–2 ex Torslandaviken 13.9–3.10 
(Magnus Persson m fl). 1 ex Ramleberget, Hönö 20.9 (Hans Zachris-
son). 1 ex Smithska udden 30.9 (Per Österman). 1 ex Torslandaviken 
10.10–8.11 (Christer Fält m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 31.10 
(Micke Johansson). 1 ex Stora Amundö 31.10 (Stig Fredriksson m fl). 
December: 1 ex Torslandaviken 14.11 (Thomas Hansson). 2 ex Tors-
landaviken 3.12 (Peter Strandvik m fl).

Vilken uppryckning! Efter fjolårets ökenvandring 
med bara tre fynd under hela året, slog 2020 till 
med 17 fynd av 19 ex Det är faktiskt nytt rekord för 
Göteborgsområdet med någon enstaka doppings 
marginal, även om det i vanlig ordning finns risk för 
dubbelräkningar. [MR]

VADARFÅGLAR charadriiformes ORDNING

STRANDSKATOR haematopodidae FAMILJ

Strandskata Haematopus ostralegus 

Vinter: Januari: 1 ex Kråkudden, Hönö 1–6.1 (Jonas Bergman Laurila 
m fl). 6 ex Böttö, Galterö 12–31.1 (Andreas Svensson m fl). 2 ex Röds 
fiskehamn, Hönö 13.1 (Bo Brinkhoff ). 2 ex Stora Kålskär, Hönö 19–
25.1 (Hans Zachrisson m fl). December: 3 ex Bolleskären, Hönö 13–
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26.12 (Magnus Rahm m fl). 1 ex Lilla Bårholmen, Hälsö 19.12 (Tho-
mas Karlsson).

Vinterfynd från ytterskärgården föreligger enligt 
känt mönster; januari bjöd likt december 2019 på 
ovanligt många fåglar medan decembersumman är 
mer i linje med senare års resultat. [JS]

SKÄRFLÄCKOR recurvirostridae FAMILJ

Skärfläcka Recurvirostra avosetta 

Samtliga: 2 ex Haga kile, Askim 20.7 (Marcus Stensmyr).

Årets fynd tickar i de flesta boxar för skärfläckans 
normala uppträdande i rapportområdet: Ett fynd 
årligen – check. 2 ex tillsammans – check. Lokal i 
kustbandet – check. Kortvarigt besök – check. Dock 
är julifynd ganska sparsamt förekommande, vanli-
gast är att fynd görs i april – maj. [JS]

PIPARE charadriidae FAMILJ

Ljungpipare Pluvialis apricaria 

Vinter: 1 ex Torslandaviken 20.12 (Jan Wahlberg m fl).

Ljungpiparen övervintrar regelbundet i hyfsade an-
tal i Skåne och på Öland, men i vårt rapportområde 
är arten en sällsynt vintergäst. Årets fynd var det 
nionde under 2000-talet. [JS]

Amerikansk tundrapipare Pluvialis dominica 

Samtliga: 1 ad Välen 7.7 (Hans Börjesson).

Andra fyndet i rapportområdet av denna art som 
även nationellt är en raritet med endast 17 tidigare 
fynd, varav det senaste är från 2013. Fågeln förä-
rade oss dock endast med ett mycket kortvarigt be-
sök, efter ungefär en kvart lyfte den för att inte mer 
återfinnas. [JS]

Kustpipare Pluvialis squatarola 

Samtliga: Vår: 1 ex Öxnäs 20.5 (Magnus Lundström). 1 ex Galterö 
5–6.6 (Per Österman m fl). 1 ex Rörö 7.6 (Per Björkman m fl). 1 ex 
Stora Hästholmen, Björlanda 13.6 (Mikael Molin). Höst: Sammanlagt 
ca 159 ex 15.7–4.11. Månadsfördelning: juli 96 ex, augusti 9 ex, sep-
tember 38 ex, oktober 12 ex, november 4 ex.

Ett litet uppsving jämfört med katastrofåret 2019 då 
endast 2 vårfåglar och 39 höstfåglar sågs. Årets vår-
summa är väl fortfarande inte direkt något att sätta 
på löpsedlarna, men höstsumman är i alla fall helt 
ok. Under 10-talet varierade vårsummorna mellan 1 
och 125 individer och höstsummorna mellan 39 och 
532 individer. [JS]

Större strandpipare Charadrius hiaticula 

Häckningar: 1 par Tistlarna (Andy Hultberg m fl). 1 par Södra In-
Vinga (Gösta Olofsson). 2 par Galterö (Johan Ennerfelt m fl). 1 par 
Nordres tånge, Hönö (Bengt Karlsson). 1 par Torslandaviken (Jan-
Olof Roos m fl). Troliga häckningar: Ytterligare 3 par Torslandaviken 
(Karin Magnander m fl). 1 par Hälsö hamn (Thomas Karlsson). 1 par 
Kråkudden, Hönö (Roger Eskilsson m fl). 4 par Rörö (Per Björkman 
m fl). 1 par Åleviken, Björlanda skjutfält (Niklas Aronsson). Dessutom 
rapporterades arten från ytterligare tolv lokaler under häckningstid.

Det finns ingen anledning att tro att det skett någon 
större förändring i den större strandpiparens nume-
rär men möjligen kan inlandshäckningar av arten 
ha blivit ovanligare; nästan samtliga av årets fynd 
med häckningsindicier är gjorda i skärgården/kust-
bandet. [JS]

Mindre strandpipare Charadrius dubius 

Häckningar: 1 par Välen (Uno Unger m fl). 1 par Högsbo industriom-
råde (Victor Tjernberg). 2 par Sagsjön, Kållered (Ove Ferling m fl). 
1 par Torslandaviken (Magnus Persson m fl). 1 par Ögärdet, Göte-
borg (Amar Hot). Troliga häckningar: Ytterligare 2 par Torslandavi-
ken (John Thulin m fl). 1 par Hökälla (Bo Brinkhoff m fl). 1 par Öxnäs 
(Bo Brinkhoff ). 1 par Gunnilsetippen, Angered (Bodil Nyström m fl). 
2 par Hills golfbana, Mölndal (Lars Persson m fl). 1 par Sisjöns skjut-
fält (Magnus Rahm). 1 par Skräppekärr, Göteborg (Mathias Thean-
der). 1 par Partille golfbana (Ingemar BE Larsson). 1 par Fläskebotip-
pen, Landvetter (Conny Törnmar). Dessutom rapporterades arten på 
ytterligare tretton lokaler under häckningstid.

Ett helt normalt utfall. Som vanligt dyker arten upp 
på en del nya ställen och många häckningar förbises 
säkert, medan några lokaler som Torslandaviken 
och Välen återkommer år efter år. [JS]

Orientpipare Charadrius veredus 

Samtliga: 1 2K hane Torslandaviken 31.5–1.6 (Mikael Nilsson, Mi-
kael Molin m fl).

Årets oomkullrunkeliga skräll utgörs givetvis av 
detta osannolika fynd av en art som inte bara var ny 
för rapportområdet och Sverige utan faktiskt utgjor-
de endast det tredje fyndet i hela Västra Palearktis! 
Artens häckningsområden ligger i Sibirien, Manchu-
riet och Mongoliet och vinterkvarteren i Austral-
asien. [JS]

Fjällpipare Charadrius morinellus 

Samtliga: 4 ex Landvetters flygplats 19.5 (Johan Karlström m fl). 
1 1K Galterö 21.9 (Per Österman).

Fjällpiparen är fortfarande en ganska sällsynt gäst i 
vårt rapportområde, även om den nästan är årligt 
förekommande. Årets fynd är nummer 26 och 27 
och är ganska typiska tidsmässigt, även om höst-
fynd dominerar klart i fyndmaterialet. Vad som är 
mindre typiskt är vårfyndets geografiska belägen-

TRANFÅGLAR–VADARFÅGLAR FiG-2020
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het, artens fyndbild är klart kustbunden i rapport-
området, och fyndet utgör det första i Härryda kom-
mun. [JS]

SNÄPPOR Scolopacidae FAMILJ

Småspov Numenius phaeopus 

Höga antal: 36 ex str Torslandaviken 6.5 (John Fjörtoft Karlsen m fl). 
35 ex str Torslandaviken 9.5 (Christer Fält). 26 ex str N Torslandavi-
ken 12.5 (Christer Fält).

Årets dagstoppar är bra sett till de senaste tio åren 
och faktiskt mer i linje med 00-talet då snittet på 
sträcktoppen låg på ca 50 ex. Under 10-talet låg 
snittet snarare runt 20 ex. [OB]

Storspov Numenius arquata 

Vinter: Januari–februari: 3 ex Hönö – Öckerö 9.1–14.2 (Jan-Åke No-
resson m fl). 2 ex Kråkudden, Hönö 21.2 (Nils Abrahamsson m fl). 
December: 2 ex Hönö – Öckerö 10–25.12 (Thomas Karlsson m fl). 
1 ex Krossholmen, Torslanda 31.12 (Christer Fält m fl).

Höga antal: 114 ex Öxnäs 15.4 (Benga Ragnewall). 106 ex str NO 
Välen 19.4 (Victor Tjernberg). 150 ex str NO Balltorps våtmark 20.4 
(Lars Eric Rahm). 101 ex str NO Slottsskogen 21.4 (Tina Widén). 
200 ex str N Stora Amundö 21.4 (Stig Fredriksson). 200 ex str O Hårs-
sjön 21.4 (Lars Eric Rahm).

Storspov får numer anses vara en regelbunden över-
vintrare i norra skärgården. Fyndet i Torslanda den 
31 december kan nog mycket väl ha varit en av 
skärgårdsspovarna som gjorde ett kort besök på 
fastlandet. En sträcktopp på 200 individer hör fak-
tiskt till de bättre för Göteborgsområdet, även om 
det är långt till rekordet som ligger på 730 individer 
den 23 april 2008. [OB]

Myrspov Limosa lapponica 

Höga antal: 46 ex str SV Tistlarna 28.6 (Andy Hultberg). 92 ex str S 
Kråkudden, Hönö 6.7 (Lars Hellman m fl). 102 ex str S Vinga 6.7 
(Musse Björklund m fl). 89 ex str S Kråkudden, Hönö 29.7 (Ragnar 
Lagerkvist m fl).

Efter ett par riktigt svaga år fick vi äntligen en fin 
myrspovshöst igen. Toppnoteringen på 102 ex från 
Vinga den 6 juli är faktiskt den högsta hösttoppen 
sedan 2010 då hela 411 individer noterades den 24 
augusti från Kråkudden. Vårantalen är generellt 
mycket blygsammare än under höststräcket men i 
år var myrspovens våruppträdande likt de senaste 
tre åren i det närmaste obefintligt. Inga sträckflock-
ar och totalt sågs tio individer under hela våren. 
2019 noterades tolv individer, 2018 fem och 2017 
endast en ynka spov. Låt oss hoppas på en något 
myrspovsrikare vår kommande år. [OB]

Rödspov Limosa limosa 

Samtliga: 1 ex str SV Södra Tynnered 14.9 (Hans Börjesson).

En observation av rödspov under året ligger väl i 
linje med fyndbilden i Göteborg. Bestämning till un-
derart lät sig inte göras även om datumet talar för 
en islandica-spov. [OB]

Roskarl Arenaria interpres 

Samtliga: Vår: 2 ex Galterö 2.5 (Per Österman m fl). 1 ex Galterö 8.5 
(Andreas Svensson). Höst: Sammanlagt minst 40 ex 29.7–28.10.

Antalet fynd under våren är alltid lägre än höstanta-
len, men två vårfynd av tre individer är ändå ganska 
beskedligt. Höstens minst 40 individer är ett helt ok 
resultat sett till de senaste åren. Inga dagssummor 
över fem individer noterades. [OB]

Kustsnäppa Calidris canutus 

Samtliga: Höst: Sammanlagt minst 410 ex 5.7–3.11. Höga antal: 
35 ex Bolleskären, Hönö 16.8 (Hans Zachrisson). 50 ex str S Kråkud-
den, Hönö 22.8 (Jonas Bergman Laurila).

Inga vårfynd gjordes i år vilket har inträffat några 
gånger de senaste åren. Höstsumman på minst 410 
individer är dock mer uppfriskande och faktiskt den 
högsta sedan 2012 då 597 individer noterades. Inn-
an dess var vi vana vid årssummor över 500 indivi-
der men efter 2012 har antalen gått ner betydligt. 
Årets antal är dessutom försiktigt summerade då det 
var flera dagar där både Kråkudden och Vinga var 
bemannade. Den högsta dagssumman på 50 ex den 
22 augusti är relativt bra utan att sticka ut sett till 
senare år. [OB]

Brushane Calidris pugnax 

Samtliga: Vår: Sammanlagt 42 ex 10.4–15.5. Höst: Sammanlagt 
245 ex 11.6–22.9.

En sammanställning av brushanens förekomst i om-
rådet gjordes för första gången i fjol. Vårsumman 
var då 39 ex och årets 42 ex ligger då i samma linje. 
Höstantalen är dock drygt det dubbla jämfört med 
fjolårets 106 ex. Sammanslagning av samma indivi-
der har gjorts ganska strängt då brushanar befinner 
sig längre perioder under sommaren vid både Välen 
och Torslandaviken. Därmed finns det givetvis en 
viss osäkerhet i det sanna antalet individer. Vårfyn-
det den 10 april är tidigt, det näst tidigaste fyndet 
av brushane i området. Fenologirekordet är från 
den 1 april 2017. [OB]

Myrsnäppa Calidris falcinellus 

Samtliga: 3 ex Torslandaviken 29.5–3.6 (Christer Fält m fl).

Historiskt sett är fördelningen av vår- och höstfynd 
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av myrsnäppa ungefär lika och i år gjordes bara ett 
vårfynd av tre fåglar som höll till på vadarstranden i 
Torslandaviken. Arten har varit en årlig besökare i 
området sedan 2009 med undantag av 2019 då ing-
et fynd av myrsnäppa gjordes. [OB]

Spovsnäppa Calidris ferruginea 

Samtliga: Vår: 1 ad Torslandaviken 23–24.5 (Hans Börjesson m fl). 
1 ex Galterö 23.5 (Christopher Magnusson m fl). Höst: Sammanlagt 
minst 103 ex 5.7–8.10. Höga antal: 20 ex str S Kråkudden, Hönö 5.7 
(Mats Hildeman m fl). 24 ex str S Kråkudden, Hönö 6.7 (Raul Vicente 
m fl). 15 ex str S Vinga 29.7 (Kent Kristenson m fl).

Årets utdelning av spovsnäppor är sannerligen gläd-
jande. Ett höstantal på över 100 individer har bara 
noterats en gång under 00-talen, 2004, och på sisto-
ne har vi dessutom bjudits på väldigt blygsamma 
årssummor av arten. De senaste åtta åren har vi inte 
ens kommit upp i 20 individer, medan snittet under 
00-talet låg runt 50 individer. Ett par riktigt bra 
sträckdagar vid kusten ligger framför allt bakom 
den fina årssumman. Sträcktopparna ligger en bra 
bit över vad som varit standard för området tidiga-
re. Den enda dagssumman som slår årets toppar går 
tillbaka till 1999 då upp till 43 individer sågs ras-
tande i Torslandaviken. Försiktighet har beaktats 
gällande summorna längs kusten under samma dag 
men oavsett detta blir 2020 alltså det bästa året nå-
gonsin för antalet noterade spovsnäppor i Göte-
borgsområdet. Två vårfynd gjordes därtill vilket 
inte hör till vanligheterna för Göteborgsområdet. 
Till råga på allt sattes dessutom ett präktigt fenolo-
girekord av spovsnäppan som rastade på Galterö 
mellan den 3–8 oktober. Tidigare rekord var den 25 
september 2001. [OB]

Mosnäppa Calidris temminckii 

Samtliga: Vår: Sammanlagt ca 13 ex i Torslandaviken 6–30.5. Höst: 
2 ex Torslandaviken 20.8 (Magnus Persson). 1 1K Välen 27–28.8 (Per 
Österman m fl).

2020 var ett dåligt år för mosnäppa totalt sett. Sett 
till senare år ses normalt åtminstone 40–50 exem-
plar. Mosnäppor fanns som brukligt under i stort 
sett hela maj månad varför det sanna antalet är nå-
got svårbestämt och därför förstås kan vara något 
högre. [OB]

Sandlöpare Calidris alba 

Samtliga: Höst: Sammanlagt minst 30 ex 29.7–18.10. Höga antal: 
6 ex str S Kråkudden, Hönö 23.8 (Daniel Laveson m fl).

Ett relativt normalt uppträdande av sandlöpare där 
fynden uteslutande gjordes i yttre skärgården. Höst-
medianen under 2000-talet ligger strax under 50 
individer med en variation mellan 24 och 102 ex-
emplar, så minst 30 individer är lågt utan att vara 

anmärkningsvärt. Avsaknad av vårfynd är också 
helt normalt och sådana har inte gjorts i området 
sedan 2007. [OB]

Kärrsnäppa Calidris alpina 

Sena fynd: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 22.11 (David Armini m fl).

Höga antal: 64 ex str N Kråkudden, Hönö 17.5 (Mikael Molin m fl). 
107 ex str S Kråkudden, Hönö 4.9 (David Armini m fl). 93 ex str S 
Vinga 4.9 (Stefan Svanberg m fl). 90 ex str S Kråkudden, Hönö 5.9 
(Magnus Rahm m fl).

Årets antal är ett snäppet bättre utfall än de senaste 
åren. Senast vi hade ett dagsantal över 100 indivi-
der var 2015 så årets topp är glädjande. Noteringen 
av 64 nordsträckare den 17 maj är värd att nämna i 
sammanhanget då det är sällan vi ser så stora antal 
under vårsträcket. Individen som sträckte förbi 
Kråkudden den 22 november innebär ett fenologire-
kord med tre dagar. [OB]

Skärsnäppa Calidris maritima 

Höga antal: Bolleskären, Hönö: Högstanoteringen under våren var 
200 ex 22.3 (Per Björkman). Högstanoteringarna under hösten var 
100 ex 30.10 och 31.10.  Övriga lokaler: 54 ex Havgalleskären, Donsö 
13.1 (Gösta Olofsson). 80 ex Stora Stenskär, Vrångö 2.4 (Stefan Svan-
berg). 35 ex Vitskär, Torslandaviken 4.4 (Hans Börjesson). 30 ex Bru-
reskären, Torslandaviken 13.4 (Hans Börjesson). 43 ex Vasskären, 
Gbg:s södra skärgård 15.11 (Per Österman). 41 ex Vinga 25.11 (Peder 
Winding m fl). 60 ex Galterö 11.12 (Staffan Sénby).

Av rapporterna att döma har vi en fortsatt god före-
komst av övervintrande skärsnäppor. Tresiffrig hög-
stanotering av de svårräknade snäpporna på Bol-
leskären både vår och höst tyder på ett riktigt fint år 
och vårnoteringen på ca 200 exemplar är faktiskt 
den högsta någonsin i området. [OB]

Småsnäppa Calidris minuta 

Samtliga: Vår: 1 ex Donsö 15.5 (gnm Gösta Olofsson). 1 ex Torslanda-
viken 21.5 (Fredrik Lysell m fl). 1 ex Torslandaviken 30.5 (Magnus 
Persson m fl). Höst: 1 1K Galterö 6.9 (Andreas Svensson). 2 1K Stora 
Amundö 12–14.9 (Lars Lundmark m fl).

Tre individer under våren är, trots att det kanske 
låter lite, en god utdelning. Småsnäppa ses inte ens 
varje vår i Göteborgsområdet. Höstens två fynd av 
tre individer är däremot i underkant av variationen 
där fler än 10 ex hör till ovanligheten. De högsta 
höstnoteringarna de senaste 20 åren är ca 30 ex 
2004, ca 28 ex 2011 och ca 21 ex 2016. Efter 2016 
ligger dock alla noteringar på ensiffriga antal [OB]

Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus 

Samtliga: Januari–februari: 1 ex Ryds kile, Björkö 4.1 (Per Karlsson 
Linderum m fl). 1 ex Hökälla 15.2 (Benga Ragnewall). Vår: 1 ex Välen 
1.3 (Hans Börjesson). 1 ex Välen 26.3 (Stefan Svanberg). 1 ex Tors-
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landaviken 27.3 (Hans Börjesson m fl). 1 ex Torslandaviken 28.3 
(Tommy Järås). 1 ex Brudberget, Mölndal 29.3 (Lars Eric Rahm). 4 ex 
Hökälla 1.4 (John Thulin m fl). 1 ex Torslandaviken 2–3.4 (Örnulf 
Asker m fl). 2 ex Hökälla 4.4 (Staffan Larsson). 1 ex Hönö 7.4 (Hans 
Zachrisson). 1 ex Hökälla 7.4 (Andreas Svensson). 2 ex Rörö 10.4 (Per 
Björkman m fl). 1 ex Fridhemsviken, Rådasjöns naturreservat 11.4 
(Johannes Löfqvist). Höst: Sammanlagt 42 ex 12.9–25.11. Decem-
ber: 5 ex Torslandaviken 6–21.12 (Christer Fält m fl). 3 ex Ryds kile, 
Björkö 20–23.12 (Kristoffer Lager m fl). 1 ex Sandvik, Hönö 20.12 
(Bengt Karlsson). 3 ex Välen 24–25.12 (Uno Unger m fl). 1 ex Stora 
Kärrsvik, Öckerö 29.12 (Bengt Karlsson). Höga antal: 7 ex Hökälla 
22.10–23.12 (Jan Hellström m fl). 5 ex Torslandaviken 6–21.12 
(Christer Fält m fl).

Endast två individer på vårvintern är lite mindre än 
vad som normalt brukar rapporteras, medan 13 in-
divider i december är en finare utdelning där dess-
utom hela fem individer sågs i Torslandaviken. Års-
snittet av vinterfynd ligger på ca tio exemplar. Räk-
nar vi lite försiktigt hamnar vi ändå på minst 13 
individer under våren vilket är bra då vårantalet 
sällan blir tvåsiffrigt. Höstens 42 individer är ett re-
lativt normalt uppträdande. [OB]

Dubbelbeckasin Gallinago media 

Samtliga: Vår: 1 ex sp Skogomevägen, Hisingen 13.5 (Stefan Svan-
berg). 1 ex sp Lunnagårdsfältet, Mölndal 13.5 (Silke Klick). Höst: 1 ex 
Smedstorps ängar, Björketorp 30.8 (Johannes Löfqvist m fl).

Genomsnittligt årsantal av dubbelbeckasin de se-
naste 20 åren ligger på ca åtta individer. Årets ob-
servationer med två spelande vårfåglar på olika 
platser den 13 maj samt ett ynka litet höstfynd får 
därför anses vara ett magert resultat och det sämsta 
sedan 2009 då endast en individ upptäcktes. [OB]

Smalnäbbad simsnäppa Phalaropus lobatus 

Samtliga: 2 ad Torslandaviken 1.6 (Bo Brinkhoff m fl). 1 ad Tors-
landaviken 11.6 (Christer Fält m fl). 1 ex Torslandaviken 3.8 (Magnus 
Persson). 1 1K Stora Amundö 24–25.8 (Lars Lundmark m fl).

Vi har flera år med tre fynd av smalnäbbad 
simsnäppa i området men fyra fynd av fem indivi-
der innebär det bästa året någonsin. Datummässigt 
handlar det om helt normala uppträdanden. Fynden 
innebär nummer 41–44 för Göteborgsområdet. [OB]

Brednäbbad simsnäppa Phalaropus fulicarius 

Samtliga: 1 ex str S Hyppeln – Hönö 22.2 (John Andersson m fl). 1 ex 
str S Vinga 9.10 (Kent Kristenson m fl). 1 ex str S Vinga 17.10 (Stefan 
Svanberg m fl). 2 1K str Vinga 23.10 (Stefan Svanberg m fl). 1 ex str S 
Hyppeln – Vinga 3.11 (Roger Eskilsson m fl). 1 ex str S Kråkudden, 
Hönö 19.11 (Gabriel Säll m fl). 1 ex str S Hönö 22.11 (Roger Eskilsson 
m fl).

Åtta fynd av brednäbbad simsnäppa i Göteborgsom-
rådet är en riktigt fin utdelning. Rekordet på hela 
18 exemplar är från 2011 men det näst högsta tidi-

gare är sex individer år 2005. I snitt hittas två–tre 
exemplar om året. Typisk fyndbild är i oktober och 
november så fyndet från den 22 februari sticker i 
det avseendet ut en aning och utgör faktiskt det an-
dra februarifyndet någonsin i rapportområdet. [OB]

Obestämd drillsnäppa Actitis hypoleucos/macularius 

Vinter: 1 ex Hönö 20.12 (David van der Spoel m fl).

Drillsnäppa i december är spektakulärt och då blir 
det viktigt att tänka på möjligheten att det kan vara 
en fläckdrillsnäppa det rör sig om. Den här indivi-
den sågs av två rapportörer oberoende av varandra 
men tyvärr kunde inte tillräckligt dokumenteras för 
att avgöra vilken art det rörde sig om. 2018 såg ock-
så en drillsnäppa i december som inte heller den 
kunde bestämmas med säkerhet. En uppmaning så-
ledes: hittar ni extremt sena drillsnäppor, granska 
och dokumentera noga så ökar chansen till att vi får 
en fläckdrillsnäppa på Göteborgslistan. [OB]

Rödbena Tringa totanus 

Häckningar: 1–2 par Torslandaviken (Pontus Dejenfelt m fl). 1 par 
Galterö (Andreas Svensson m fl).

Antalet faktiska häckningar är alltid svårt att avgöra 
vad gäller områdets rödbenor. 11–13 par är rappor-
terade med säkra eller troliga häckningskriterier. 
Räknar vi in lägre kriterier så landar vi i en upp-
skattning på ca 15 häckande par. Det är ett lågt ut-
fall jämfört med tidigare år och en fortsatt nedgång 
från förra årets ca 20 par som redan låg en bit under 
2000-talens snitt på ca 30 par. [OB]

MÅSFÅGLAR laridae FAMILJ

Tretåig mås Rissa tridactyla 

Höga antal: 3 030 ex str S Kråkudden, Hönö 3.11 (David Armini m fl). 
2 500 ex str S Kråkudden, Hönö 19.11 (Roger Eskilsson m fl). 2 610 ex 
str S Kråkudden, Hönö 22.11 (David Armini m fl).

Även om det är långt kvar till 2000-talets toppnote-
ring på 14 000 exemplar den 10 december 2011, så 
innebar 2020 ändå en liten uppryckning jämfört 
med de senaste åren som varit riktigt svaga. Tids-
mässigt inträffade de högsta noteringarna helt ty-
piskt under senhösten. November månad bjöd sam-
manlagt på tre dagar med mer än 2500 sträckande 
tretåiga måsar, något vi faktiskt inte sett i området 
sedan 2017. [EÖ]

Tärnmås Xema sabini 

Samtliga: 1 ad str S Kråkudden, Hönö 21.2 (Nils Abrahamsson). 1 ad 
str S Kråkudden, Hönö 22.2 (Martin Alexandersson m fl). 1 ad str S 
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j 
Svarthake- och skäggdopping, 
Torslandaviken, 1 maj.  
Bild: LEif JOnaSSOn
h
Amerikansk tundrapipare, 
Välen, 7 juli.  
Bild: HanS BÖRJESSOn

f
Smalnäbbad simsnäppa,  
Stora Amundö, 25 augusti.
Bild: andERS RÖnnäng

li 
Orientpipare,  
Torslandaviken, 31 maj.
Bilder: BJÖRn dELLMing
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Hyppeln 23.2 (Roger Eskilsson m fl). 1 2K Kråkudden, Hönö 19.3 (Ro-
ger Eskilsson m fl). 1 1K str S Björnhuvudet, Öckerö 19.11 (Bengt 
Karlsson).

Totalt fem fynd av sannolikt tre olika individer är 
ett ganska bra, om än långt ifrån exceptionellt, re-
sultat för området. Tidpunkterna för observationer-
na är däremot betydligt mer anmärkningsvärda. Så-
väl februarifynden, vilka sannolikt rör en och sam-
ma individ, som marsfyndet är faktiskt de första 
någonsin i Sverige! Novemberfyndet är inte lika ex-
tremt, men antalet fynd i september–oktober är nor-
malt sett betydligt fler. [EÖ]

Skrattmås Chroicocephalus ridibundus 

Häckningar: Minst 150 par Asperösund, Brännö (Lars Hellman m fl). 
33 par Svarte mosse, Biskopsgården (Johan Svedholm m fl). 3 par 
Hälsö hamn (Thomas Karlsson). Minst 3 par Kråkholmen, Hönö 
(Magnus Rahm m fl). 2 par Torslandaviken (Ola Wennberg m fl).

Förra året, när vi summerade 642 häckande par, ju-
blade vi över att det verkade gå så bra för områdets 
skrattmåsar. 2020 ser det tyvärr helt annorlunda ut 
och årets totalt 191 par på 5 lokaler är även histo-
riskt sett ett ganska dåligt resultat. Rapporter med 
häckningsindicier saknas helt från flera tidigare på-
litliga lokaler så som Brureskären vid Torslandavi-
ken där det så sent som 2018 häckade uppskatt-
ningsvis 300 par. [EÖ]

Dvärgmås Hydrocoloeus minutus 

Höga antal: 33 ex str S Kråkudden, Hönö 23.2 (David Armini m fl). 
45 ex str S Kråkudden, Hönö 18.11 (Jon Håkansson m fl). 39 ex str S 
Kråkudden, Hönö 19.11 (Roger Eskilsson m fl).

Månadsfördelning: februari 50 ex, april 4 ex, maj 3 ex, juni 2 ex, juli 
2 ex, augusti 8 ex, september 18 ex, oktober 14 ex, november 131 ex.

Efter fyra riktigt svaga år innebar 2020, i och med 
totalt 230 exemplar, en återgång till lite mer nor-
mala dvärgmåsnivåer. Vad som är en normal dvärg-
måsnivå är i och för sig ganska svårt att säga, då an-
talen fluktuerar kraftigt mellan åren beroende på 
väderförhållanden och eventuell förekomst av 
lämpliga höst- och vinterstormar. Som exempel på 
vad en lämplig vinterstorm kan göra åt dvärgmåsto-
talen kan de 352 respektive 217 exemplar som note-
rades den 16–17 februari 2017 vid Kråkudden näm-
nas – de hittills högsta dagsnoteringarna i området. 
 [EÖ]

Svarthuvad mås Ichthyaetus melanocephalus 

Samtliga: 1 2K Torslandaviken 5.5 (Ola Wennberg). 1 2K Välen 10.5 
(Hans Börjesson m fl). 1 2K Torslandaviken 19.5 (Ola Wennberg m fl). 
1 2K Torslandaviken 23–24.5 (Ola Wennberg m fl). 1 2K Lunnagårds-
fältet, Mölndal 24.5 (Magnus Rahm m fl). 1 3K Torslandaviken 25.5 
(Magnus Persson m fl). 1 2K Torslandaviken 16.6 (Christer Fält m fl). 
1 1K Torslandaviken 15.11 (Christer Fält).

Hela åtta fynd, nummer 19–26 för rapportområdet, 
är givetvis ett hejdundrande rekord för denna art 
som på senare år stadigt ökat i såväl området som i 
landet i stort. Viss risk för dubbelräkningar förelig-
ger förvisso, men det står åtminstone klart att Tors-
landaviken gästats av minst fyra olika individer – 
1 1K, 2 2K (varav en ringmärkt) och 1 3K. [EÖ]

Vittrut Larus hyperboreus 

Samtliga: 1 2K Kråkudden, Hönö 1.1 (Roger Eskilsson m fl). 1 2K Tors-
landaviken 2.1 (Ola Wennberg). 1 2K Göteborgs fiskhamn 3–25.1 
(Karin Magnander m fl). 1 2K+ Hyppeln 3.1 (Peter Keil). 1 2K Nolviks 
kile, Björlanda 5–16.1 (Tommy Johansson m fl). 1 2K Kråkudden, 
Hönö 16.1 (Roger Eskilsson m fl). 1 2K Gamlestaden 5.3 (Roger Es-
kilsson). 1 1K str SV Galterö 14.11 (Stefan Svanberg m fl).

Hela åtta fynd är en årssumma som kan föra tan-
karna tillbaka till det glada 80-talet, då arten regel-
bundet uppträdde betydligt talrikare i området än 
på senare år. Dock är det troligen inte riktigt så 
många unika individer inblandade i årets fynd och 
en försiktig uppskattning ger oss att vi gästats av 
minst tre vittrutar under året. Detta är ändå ett bra 
resultat för området, klart över senare års medel. [EÖ]

Kaspisk trut Larus cachinnans 

Samtliga: 1 3K Fiskhamnen 2–3.1 (Peder Winding). 1 2K Klippan 
2–3.1 (Stefan Svanberg m fl). 1 1K Fiskhamnen 21.10–20.11 (Chris-
topher Magnusson m fl). 1 1K str S Kråkudden, Hönö 3.11 (Magnus 
Rahm m fl). 1 2K str S Vinga 3.11 (Musse Björklund m fl). 1 1K Tors-
landaviken 16.11 (Lars Eric Rahm). 1 1K str S Kråkudden, Hönö 19.11 
(Olle Edlund m fl). 1 1K och 2 ad str S Kråkudden, Hönö 22.11 (David 
Armini m fl).

Proppen ur för kaspisk trut i Göteborg! Aldrig förr 
har mer än två exemplar setts på ett år i rapportom-
rådet och med årets åtta fynd av tio exemplar höjs 
totalsumman från 13 till 21 fynd. Precis som tidi-
gare noteras arten nästan uteslutande antingen 
sträckande i det yttersta kustbandet eller rastande i 
de stora trutflockarna kring Fiskhamnen. Att en så 
stor andel av våra fynd har gjorts under senhösten 
avviker något från fyndbilden nationellt där juli–ok-
tober dominerar och en ganska stor andel av fynden 
på syd-/ostkusten utgörs av 1K-fåglar redan under 
sensommaren. [EÖ]

Skräntärna Hydroprogne caspia 

Samtliga: 1 ex str NO Galterö 1.5 (Jon Hessman m fl). 1 ad Torslanda-
viken 21.5 (Stefan Svanberg m fl). 2 ad Torslandaviken 26–30.5 (Ola 
Wennberg m fl). 1 ex Hälleviken, Torslanda 23.6 (Birger Stenseke). 
1 ad str S Tistlarna 28.6 (Andy Hultberg). 3 ad Välen 2.7 (Göran An-
dersson m fl). 2 ad Torslandaviken 2.7 (Bengt Vannerlund m fl). 1 ex 
Torslandaviken 28.7 (Conny Palm). 1 ad och 2 1K Torslandaviken 
10–27.8 (Stefan Svanberg m fl).

Från att tidigare ha varit en högst sporadisk gäst har 
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framför allt Torslandaviken alltsedan 2016 mer el-
ler mindre regelbundet gästats av dessa majestätis-
ka tärnor. Precis som de senaste åren gjordes även 
ströfynd på andra lokaler längs med kusten, men 
sannolikt rör merparten av dessa observationer 
samma fåglar som rört sig i området. I slutet av au-
gusti sågs två ungfåglar, men det är oklart varifrån 
de härstammar. Inga högre häckningsindicier finns 
rapporterade från vårt område. [EÖ]

Kentsk tärna Thalasseus sandvicensis 

Häckningar: 1 par Galterö (Christopher Magnusson m fl). 1 par Gam-
la Bovik, Björkö (Bo Brinkhoff m fl).

Sena fynd: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 2.11 (Jon Håkansson m fl).

2020 hittades inga kolonier med häckande kentska 
tärnor i Göteborgs skärgård – något vi annars blivit 
ganska vana vid under 10-talet. På två lokaler, Gal-
terö och Björkö, sågs i alla fall matning av nyligen 
flygga årsungar tydande på att häckning genomförts 
i närområdet. Även på Hönö sågs stora antal regel-
bundet under häckningstid, men inga högre häck-
ningsindicier har rapporterats. För övrigt var upp-
trädandet normalt under året. Novemberfyndet hör 
till de senaste som gjorts i området, även om det är 
en bra bit kvar till fenologirekordet som sattes vid 
Kråkudden den 8 december 2016. [EÖ]

Småtärna Sternula albifrons 

Samtliga: 1 ad Kalvsund 16.6 (John Andersson).

Andra året i rad med fynd av denna charmiga lilla 
tärna som förvånansvärt sällsynt besöker våra vat-
ten. [EÖ]

Fisk-/silvertärna Sterna hirundo/paradisaea 

Sena fynd: 1 ex str NV Tistlarna 19.10 (Gösta Olofsson).

Enstaka oktoberfynd av fisk-/silvertärnor har på se-
nare år blivit mer regel än undantag. [EÖ]

Svarttärna Chlidonias niger 

Samtliga: 1 ad Torslandaviken 5–7.6 (Magnus Persson m fl). 2 ex 
Torslandaviken 7.6 (Gunnar Valinder). 3 ex Torslandaviken 13.6 (An-
ne-Catherine Ernehall m fl). 6 ex Torslandaviken 21.6 (Anne-Catheri-
ne Ernehall).

Svarttärnan är en ganska sparsamt förekommande 
gäst i Göteborgs rapportområde och 2020 var upp-
trädandet helt koncentrerat till Torslandaviken. Hur 
många individer som var inblandade i fynden är 
svårt att säga, men maximalt sex svarttärnor sågs i 
alla fall till och från under perioden 5–21 juni. [EÖ]

LABBAR Stercorariidae FAMILJ

Storlabb Stercorarius skua 

Höga antal: 42 ex str Kråkudden, Hönö 8.9 (Raul Vicente m fl).

Månadsfördelning: februari 5 ex, april 1 ex, maj 5 ex, juni 1 ex, juli 
39 ex, augusti 18 ex, september 132 ex, oktober 3 ex, november 
14 ex.

Jämfört med 2017 och 2018 har de senaste två åren 
inte varit några stora storlabbsår. På längre sikt är 
ändå totalt 218 storlabbar ett klart godkänt resultat. 
Tidsmässigt var uppträdandet typiskt med en domi-
nans av septemberfynd, även om oktoberfynden var 
färre än normalt. Dylika mindre variationer mellan 
åren har sannolikt sin huvudsakliga förklaring i rå-
dande väderförhållanden. [EÖ]

Bredstjärtad labb Stercorarius pomarinus 

Samtliga: 1 ad str S Kråkudden, Hönö 16.5 (Mikael Molin). 2 1K str S 
Kråkudden, Hönö – Vinga 9.10 (Olle Edlund m fl). 2 1K str S Vinga 
23.10 (Stefan Svanberg m fl). 1 1K str S Hyppeln 27.10 (Roger Eskils-
son). 4 1K str S Kråkudden, Hönö – Vinga 3.11 (David Armini m fl). 
1 ad str S Brevik, Öckerö – Kråkudden, Hönö 19.11 (Thomas Karlsson 
m fl). 2 1K str S Kråkudden, Hönö 22.11 (David Armini m fl).

Totalt sju fynd av tretton exemplar speglar ett nor-
malt uppträdande. Vårfynd är ganska sällsynta och 
görs inte varje år, medan uppträdandet under hös-
ten var helt typiskt. [EÖ]

Kustlabb Stercorarius parasiticus 

Höga antal: 7 ad str S Kråkudden, Hönö 2.5 (Mikael Molin). 7 ex str S 
Kråkudden, Hönö 29.7 (Conny Palm).

Tidiga fynd: 1 ad str S Kråkudden, Hönö 11.3 (Roger Eskilsson m fl). 
1 ex str S Kråkudden, Hönö 27.3 (Jon Håkansson).

Två tidiga marsfynd är anmärkningsvärt, men står 
sig slätt mot det fenologirekord som sattes 2017 när 
en kustlabb sträckte förbi Kråkudden redan den       
1 mars. För övrigt ett helt normalt uppträdande 
med, likt senare år, en total avsaknad av häcknings-
indicier. [EÖ]

Fjällabb Stercorarius longicaudus 

Samtliga: 1 1K str S Kråkudden, Hönö – Vinga 8.9 (Raul Vicente m fl). 
1 1K str S Vinga 9.9 (Musse Björklund).

För andra året i rad ett mycket magert uppträdande 
av fjällabb. Förra året slog vi fast att 2019 års tre 
fynd var det sämsta resultatet sedan 2015 och årets 
utfall är alltså snäppet sämre. Likt för andra labbar 
är det dock helt normalt att antalen fluktuerar. [EÖ]

VADARFÅGLAR FiG-2020
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ALKOR alcidae FAMILJ

Alkekung Alle alle 

Samtliga: Sammanlagt 3 ex 1.1–23.2 samt minst 292 ex 17.10–
25.11. Höga antal: 154 ex str S Vinga 23.10 (Stefan Svanberg m fl). 
146 ex str S Kråkudden, Hönö 23.10 (Joakim Johansson m fl). 50 ex 
str S Kråkudden, Hönö 22.11 (Leif Jonasson m fl).

Variationen i uppträdandet av alkekung i området 
är förvisso stor historiskt med en median på 350 al-
kekungar mellan 1984 och 2012. Därefter har dock 
en tydlig minskning skett. Just 2012 sågs 1 306 in-
divider och årets notering på minst 295 exemplar är 
faktiskt den högsta efter det, följt av 2019 års 211 
individer. Rekordnoteringen dateras tillbaka till 
1996 då hela 13 000 alkekungar noterades. I årets 
sammanräkning har dagstotalen sträckande fåglar 
tagits från den lokal där högst antal noterats och 
därmed antas att samma individer noterats på öv-
riga lokaler längs kusten. Givetvis kan det betyda 
att totalantalet faktiskt är något högre då det till ex-
empel kan ha setts individer från Vinga som inte är 
noterade från Kråkudden. Oavsett detta kan vi åt-
minstone konstatera att årets utdelning är ytterli-
gare ett steg i rätt riktning från fjolårets resultat sett 
till den senaste tioårsperiodens annars vikande 
trend. [OB]

Tobisgrissla Cepphus grylle 

Häckningar: Minst 1 par Vasskären, Gbg:s södra skärgård (Stefan 
Svanberg m fl). Höga antal, häckningstid: 13 ex Vasskären, Gbg:s 
södra skärgård 11.4 (Johan Ennerfeldt m fl). 24 ex Inre Tistlarna 29.5 
(Glenn Palstam). 60 ad Torrbeskär, Gbg:s norra skärgård 30.5 (Hans 
Zachrisson).

I år gjordes i princip inga kontroller på de klassiska 
häcklokalerna och eftersom det handlar om mer el-
ler mindre otillgängliga platser i skärgården så re-
sulterar förstås detta i att det rapporterade häck-
ningsutfallet ser så bedrövligt ut. Givetvis är det 
dock svårt att dra några större slutsatser utifrån det-
ta så årets faktiska utfall får helt enkelt i stort vara 
höljt i dunkel. [OB]

Lunnefågel Fratercula arctica 

Samtliga: 2 ex str S Vinga 9.10 (Kent Kristenson m fl). 1 1K str S Vinga 
23.10 (Stefan Svanberg m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 24.10 
(Magnus Rahm m fl). 1 ex str S Vinga 28.10 (Christopher Magnusson 
m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 3.11 (David Armini m fl). 2 1K str S 
Vinga 3.11 (Musse Björklund m fl). 1 1K str S Kråkudden, Hönö 4.11 
(Martin Oomen). 1 ex Hyppeln 19.11 (Johan Thor). 1 ex Hönö–Öck-
erö 21.11 (Dawid Johansson m fl).

Totalt tio individer är ett resultat som speglar de se-
naste årens uppträdande. Under 00-talet, som var 
en god period för området, låg snittet på ca 50 indi-

vider per år. Efter 2009 då 43 individer noterades 
har vi dock tyvärr inte varit i närheten av detta. Un-
der 10-talet ligger snittet istället på åtta observe-
rade lunnefåglar per år. [OB]

Sillgrissla/tordmule Uria aalge/Alca torda 

Höga antal: 3 459 ex str S Kråkudden, Hönö 23.2 (David Armini m fl). 
1 773 ex str S Vinga 23.10 (Stefan Svanberg m fl). 4 732 ex str S Vinga 
3.11 (Musse Björklund m fl). 2 270 ex str S Kråkudden, Hönö 4.11 
(Martin Oomen m fl). 4 467 ex str S Kråkudden, Hönö 19.11 (Peder 
Winding m fl). 1 503 ex str S Kråkudden, Hönö 22.11 (David Armini 
m fl).

Det bästa året sedan mycket länge vad gäller sträck-
ande alkor i området. Hela sex dagar med fyrsiffriga 
antal och två noteringar med en bra bit över 4 000 
individer. Den enda dagen som matchar under de 
senaste 20 åren är den 8 december 2017 då 
4 170 ex noterades. Årets båda toppnoteringar är 
alltså de högsta sedan 2001 då ca 8 500 sillgrisslor 
räknades från Vinga. Går vi längre tillbaka i tiden 
finns högre noteringar med det högsta rapporterade 
dagsantalet den 28 oktober 1995 då ca 20 600 obe-
stämda sillgrisslor/tordmular rapporterades från 
Kråkudden. Förutom den 22 november då antalen 
sillgrissla/tordmule uppskattades vara ungefär lika 
så uppskattades tordmule dominera med mellan 
60–85 % de andra toppdagarna. [OB]

LOMFÅGLAR gaviiformes ORDNING

LOMMAR gaviidae FAMILJ

Smålom Gavia stellata 

Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häcknings-
tid: Noterades på 3 tänkbara häckningslokaler i Härryda kommun.

Höga antal: 519 ex str Kråkudden, Hönö 26.4 (Mikael Molin m fl). 
503 ex str S Kråkudden, Hönö 2.5 (Mikael Molin).

Även om smålommar noterades i tre tjärnar som 
kan lämpa sig för häckning, kunde inga ungar kon-
stateras vid återbesök. Det är oklart om lommarna 
över huvud taget skred till häckning på dessa loka-
ler. Sträcksummorna är de högsta sedan 2015, då 
områdets ohotade rekord om 1 519 ex sattes. [MR]

Storlom Gavia arctica 

Häckningar: 1 par Kärrsjön, Härryda (Ingemar Olsson). 1 par Yxsjön, 
Råda (Mats Eriksson). 1 par Stora Kåsjön, Partille (Mats Lindqvist). 
Fynd under häckningstid: Utöver de säkra häckningarna gjordes 
fynd i totalt 23 tänkbara häckningssjöar.

Tre häckande par gör 2020 till ett dåligt år, sedan 
2010 endast i paritet med 2014 då lika få häckning-
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ar konstaterades. Det rådde förvisso ingen brist på 
lommar – observationer gjordes i minst lika många 
sjöar som vanligt, men väldigt få ungar sågs. Man 
bör kanske inte dra alltför långtgående slutsatser av 
detta, men vi kan misstänka att ett ökat friluftsliv 
som en effekt av pandemin knappast gynnar stor-
lommen. [MR]

Svartnäbbad islom Gavia immer 

Samtliga: 1 ad str S Kråkudden, Hönö 26.10 (Lars Eric Rahm). 1 ad 
Hyppeln 27.10 (Roger Eskilsson). 3 ex str S Kråkudden, Hönö 29.10 
(Jon Håkansson). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 31.10 (Ulric Ilvéus m fl). 
4 3K+ str S Kråkudden, Hönö 3.11 (Olle Edlund m fl). 4 3K+ str S 
Vinga 3.11 (Magnus Unger m fl). 2 ex str N Hyppeln 3.11 (Roger Es-
kilsson). 1 ex str S Hyppeln 5.11 (Roger Eskilsson). 1 ex Vrångö 10.11 
(Peder Winding). 2 3K+ str S Kråkudden, Hönö 19.11 (Peder Winding 
m fl). 1 ex str S Hyppeln 19.11 (Johan Thor).

Möjligen blev det svartnäbbade islomskollektivet 
förnärmat över klagomålen på låga årssummor som 
de senaste åren återkommit i den här rapporten, för 
under oktober och november inträffade en smärre 
invasion i ytterskärgården. Efter att ha räknat bort 
individer som setts på flera lokaler samma dag lan-
dar vi på sammanlagt 17 ex, vilket är nytt årsre-
kord! Liknande goda år hade vi för ett tiotal år se-
dan, och det tidigare rekordet var från 2009 och 
gällde 14 ex. Det kan inte uteslutas, och är kanske 
till och med troligt, att det döljer sig en och annan 
dubbelräkning i dessa årssummor. I årets material 
hittar vi ett nytt sträckrekord om 4 ex, vilket räkna-
des vid både Hönö och Vinga den 3 november. Av 
dessa lommar var det bara tre av individerna som 
sågs på båda lokalerna, så totalt passerade alltså 
5 ex. Det är fler än hela årssumman för både 2018 
och 2019. Ingenting att klaga på alltså. [MR]

Vitnäbbad islom Gavia adamsii 

Samtliga: 1 ad Kråkudden, Hönö 17.5 (Mikael Molin m fl). 1 3K+ str S 
Kråkudden, Hönö 19.11 (Göran Gustavsson m fl). 1 2K+ str S Kråkud-
den, Hönö 22.11 (David Armini m fl).

Totalt tre fynd, även om vi får slänga in en brask-
lapp om att höstens två observationer kan ha rört 
samma individ. Med tanke på att fynd saknades helt 
både 2017 och 2019 är årets utfall inte så tokigt. [MR]

Obestämd islom Gavia immer/adamsii 

Samtliga: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 5.11 (Peder Winding m fl).

En islom som passerade för långt ut för artbestäm-
ning bokfördes under den period islommarna gick 
till som bäst vid Hönö. [MR]

STORMFÅGLAR procellariiformes ORDNING

NORDSTORMSVALOR hydrobatidae FAMILJ

Stormsvala Hydrobates pelagicus 

Samtliga: 1 ex str S Vinga 13.9 (Per Österman m fl). 1 ex förbiflygan-
de Nordres tånge, Hönö 22.11 (Roger Eskilsson m fl).

Två fynd av stormsvala är god utdelning, och i sed-
vanlig ordning gjordes fynden under kraftiga 
västvindar på hösten. Arten är långt ifrån årlig men 
fynden tycks ha blivit aningen mer frekventa på se-
nare år. Sju av områdets sexton fynd har gjorts se-
dan 2011. [MR]

Klykstjärtad stormsvala Oceanodroma leucorhoa 

Samtliga: 2 ex str S Vinga 10.2 (Musse Björklund m fl). 1 ex str S 
Kråkudden, Hönö 10.2 (Staffan Larsson m fl). 1 ex str S Kråkudden, 
Hönö 22.2 (Martin Alexandersson). 1 ex str S Hyppeln 23.2 (Roger 
Eskilsson m fl). 2 ex str S Kråkudden, Hönö 19.11 (Peder Winding 
m fl). 8 ex str S Nordres tånge–Kråkudden, Hönö 22.11 (Roger Eskils-
son, David Armini m fl). 1 ex str S Långe tånge, Öckerö 22.11 (Mag-
nus Rahm).

Om vi försöker korrigera för individer som setts på 
olika lokaler under samma dag, landar vi i en års-
summa på 14 ex. Det gör 2020 till ett ganska bra år, 
om än inte exceptionellt. Mest anmärkningsvärt i år 
är februarifynden. Om vi studerar historiken över 
klykstjärtade stormsvalor i Göteborgsområdet fin-
ner vi en lucka som börjar mitt i februari och slutar 
i september – inga fynd har gjorts under den perio-
den. Årets februarifynd krymper den luckan en 
aning. När får vi områdets första vår- eller sommar-
fynd? [MR]

LIROR procellariidae FAMILJ

Stormfågel Fulmarus glacialis 

Höga antal: 69 ex str S Kråkudden, Hönö 12.9 (David Armini m fl).

Udda fynd: 1 ex Kättilsröd, Hisingsparken 12.9 (Jan-Olof Roos).

En högsta dagssumma om 69 ex utgör en försäm-
ring från fjolårets nivå, som redan var den lägsta på 
över 20 år. Det återstår att se om vi måste vänja oss 
vid dessa magra nivåer. Den utmattade stormfågeln 
som hittades i Hisingsparken dog tyvärr innan den 
han komma till Fågelcentralen. [MR]

Gulnäbbad lira/scopolilira Calonectris borealis/diomedea 

Samtliga: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 8.9 (Raul Vicente m fl). 1 ex str 
S Vinga 8.9 (Musse Björklund m fl). 1 ex förbiflygande Kråkudden, 
Hönö 9.9 (David Armini).
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Eftersom fynden den 8 september med stor sanno-
likhet rör samma fågel landar vi på två fynd, även 
om det förstås inte är otänkbart att det var samma 
lira som kom tillbaka ännu en gång nästa dag. Fåg-
larna passerade tyvärr på för långt avstånd för att 
observatörerna skulle ha en sportslig chans att be-
döma vilken art det rörde sig om. Det är i och för sig 
möjligt att det hade blivit svårt till och med om li-
rorna hade stannat till på en kopp kaffe. Skillnader-
na mellan arterna är nämligen minimila när det gäl-
ler fjäderdräkt och bara tydliga för den som råkar 
bära med sig ett litet kemilaboratorium. [MR]

Grålira Ardenna grisea 

Samtliga: 2 ex str S + 2 ex str N Kråkudden, Hönö 8.9 (Mårten Wik-
ström m fl). 2 ex str S Vinga 8.9 (Musse Björklund m fl). 4 ex str S + 
1 ex str N Kråkudden, Hönö 9.10 (Olle Edlund m fl). 7 ex str S Vinga 
9.10 (Kent Kristensson m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 23.10 (Joa-
kim Johansson m fl). 1 ex str S Vinga 23.10 (Musse Björklund m fl). 
1 ex Bolleskären, Hönö 25.11 (Peter Strandvik m fl).

Årssumman på ca 15 ex slår sig in bland de lägre 
under 2000-talet men är åtminstone ett rejält upp-
ryck från fjolårets ynka 3 ex. Fynden fördelade sig 
ungefär som förväntat under året. [MR]

Mindre lira Puffinus puffinus 

Samtliga: Kråkudden, Hönö: 1 ex str S 22.2 (Martin Alexandersson 
m fl). 2 ex str 2.4 (Roger Eskilsson m fl). 2 ex str 3.4 (Stefan Hammarin 
m fl). 3 ex str S 14.5 (David Armini). 1 ex str S 15.5 (Musse Björklund 
m fl). 2 ex str S 16.5 (Mattias Pozsgai m fl). 4 ex str 6.6 (Karin Mag-
nander m fl). 2 ex str S 7.6 (Kristoffer Lager m fl). 1 ex str S 1.7 (Jalle 
Hiltunen m fl). 1 ex str S 5.7 (Christian Cederroth m fl). 24 ex str S 6.7 
(Magnus Rahm m fl). 2 ex str 7.7 (David Armini). 5 ex str S 29.7 (An-
ders Wigren m fl). 2 ex str S 22.8 (Jonas Bergman Laurila). 5 ex str S 
23.8 (Anders Wigren). 2 ex str N 8.9 (Raul Vicente m fl). Övriga loka-
ler: 20 ex str S Vinga 6.7 (Musse Björklund m fl). 2 ex str S Vrångö 6.7 
(Peder Winding m fl). 1 ex str S Vinga 29.7 (Kent Kristenson m fl). 1 ex 
str S Vinga 6.9 (Anders Borgehed m fl).

Sammanlagt 59 ex är en god årssumma, men en bit 
från rekordet på 89 ex från 2018. Säsongen blev rik-
tigt lång, med fynd redan i februari. Februarifyndet 
är faktiskt områdets första, och möjligen även Sveri-
ges första. Nu är det bara marsfynd som saknas i 
den göteborgska statistiken. [MR]

Balearisk lira Puffinus mauretanicus 

Samtliga: 1 ex str S Kråkudden, Hönö–Vinga 23.8 (Bodil Nyström, 
Staffan Larsson m fl).

Områdets femtonde fynd och det första sedan 2017. 
Precis hälften av fynden har gjorts under augusti, 
vilket därmed tycks vara den klart bästa månaden 
för arten på Västkusten. [MR]

STORKFÅGLAR ciconiiformes ORDNING

STORKAR ciconiidae FAMILJ

Vit stork Ciconia ciconia 

Samtliga: 1 ex str Gunnesby, Säve 18.3 (Bo Brinkhoff ). 2 ex Kållered–
Gunnilse, Angered 4.4 (Jan Tallnäs, Staffan Ovesson m fl). 1 ex str N 
Slottsskogen–Fjällboberget 6.4 (Peder Winding, Magnus Unger 
m fl). 1 ex Hökälla–Välen–Slottsskogen–Öxnäs–Hamburg, Hisingen 
30.4–3.5 (Aleksandar Azaric, Hans Börjesson m fl).

Prickkartan över årets storkrapporter ser ut som en 
väl utbredd hushållsmedwurst. Av de fyra fynden 
sågs alla utom det första på fler än en lokal. Särskilt 
den sista storken visade upp sig vid en lång rad lo-
kaler från Välen i söder till Hisingens avkrokar i 
norr. Det är ett gott betyg till skådarkollektivet med 
tanke på att tidigare års storkar har tenderat att gå 
nästan obemärkta förbi. Alla storkar tycks ha varit 
omärkta, även om vi inte kan vara säkra på att det 
inte dolde sig ringar bland fjädrarna på den första 
storken som bara sågs i flykten. [MR]

SULFÅGLAR Suliformes ORDNING

SULOR Sulidae FAMILJ

Havssula Morus bassanus 

Höga antal: 650 ex str Kråkudden, Hönö 6.7 (Raul Vicente m fl). 
350 ex str S Kråkudden, Hönö 29.7 (David Armini m fl). 327 ex sträck-
ande S Vinga 23.8 (Stefan Svanberg m fl).

Udda fynd: 1 2K+ Torslandaviken 23.11 (Ola Wennberg m fl).

I år räknades faktiskt de högsta antalen sulor under 
sommaren. Höstens antal var betydligt mer besked-
liga. Sulan i Torslandaviken var i dålig kondition 
och hittades tyvärr död dagen efter. [MR]

SKARVAR phalacrocoracidae FAMILJ

Storskarv Phalacrocorax carbo 

Häckningar: En koloni med 598 bon (Tommy Järås).

Endast en koloni har rapporterats i år och den tycks 
större än tidigare, möjligen på bekostnad av närlig-
gande kolonier. [MR]

Toppskarv Phalacrocorax aristotelis 

Höga antal: 200 ex Hyppeln 4.11 (Musse Björklund m fl).

LOMFÅGLAR–sULFÅGLAR FiG-2020
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En lite lägre högstanotering än i fjol då 300 ex räk-
nades vid Rörö i november. Det finns ändå inget 
som direkt tyder på att det blivit färre toppskarvar. 
Arten är numera närmast en karaktärsart i det yt-
tersta havsbandet och för att räkna höga antal krävs 
lämpliga förutsättningar, tur och skicklighet. [MR]

PELIKANFÅGLAR pelecaniformes ORDNING

IBISAR threskiornithidae FAMILJ

Skedstork Platalea leucorodia 

Samtliga: 4 ex Torslandaviken 4.6 (Ola Wennberg m fl).

Efter att det första fyndet gjordes 2016, börjar det 
bli en trevlig tradition att det dyker upp skedstork 
vartannat år. Årets fynd utgjordes av en hel liten 
flock som höll till i Torslandaviken en dag i början 
av juni. Fåglarna, som sågs i både Bohuslän och 
Västergötland, var av blandade åldrar med två helt 
utfärgade (4K+) medan två inte var helt utfärgade 
(möjligen 3K båda två, eller en 2K och en 3K). Sked-
stork är stadd i ökning på kontinenten och kan möj-
ligen komma att bli en svensk häckfågel inom en 
inte alltför avlägsen framtid. [MR]

HÄGRAR ardeidae FAMILJ

Rördrom Botaurus stellaris 

Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häcknings-
tid: 2 ex sp Hårssjön 31.1–8.5 (Rune Edquist m fl).

Övriga fynd: 1 ex Torslandaviken 6–15.2 (Ola Wennberg m fl). 1–2 ex 
4.8–30.12 (Ola Wennberg m fl).

Ekar det i Hårssjön? Nej, i år satt det faktiskt en 
drom och tutade i vardera änden av sjön. Tyvärr 
hittades en död drom i april, och efter det hördes 
aldrig mer än en individ. I Torslandaviken gjordes i 
vanlig ordning en lång rad observationer och som 
mest sågs 2 ex samtidigt under hösten. [MR]

Gråhäger Ardea cinerea 

Häckningar: 5 par Knipared, Bergum (Håkan Thorstensson). 1 par 
Södra Röden, Nordre älvs fjord (Tommy Järås).

Det är inte ofta det händer något nytt på gråhäger-
fronten men i år har vi faktiskt en ny häckningslo-
kal, den här gången en ö i Nordre älvs fjord. En ru-
vande häger är inte mycket till koloni men någon-
stans måste man ju börja. I Knipared var det två bon 
färre än i fjol, men mer oroande är att det inte kom-
mit några rapporter alls från områdets stolthet, den 

stora kolonin på Ängesholmen vid Styrsö. Vi hoppas 
att det bara rör sig om bristande rapportering och 
uppmuntrar alla rapportörer att notera observatio-
ner av hägrar där. [MR]

Ägretthäger Ardea alba 

Samtliga: 1 ex Galterö 11.4 (Robert Ennerfelt m fl). 1 ex Torslandavi-
ken 5.5 (Christer Fält m fl). 1 ex str S Torslandaviken 14.5 (Christer 
Fält). 1 ex Torslandaviken 26.5 (Ola Wennberg m fl). 2 ex Vrångö 20.6 
(Jon Hessman m fl). 1 ex Välen 10.8 (Martin Johansson m fl). 1 ex 
Torslandaviken 11.8 (Christer Fält m fl). 1 ex Gullö, Säve 13.8 (Anders 
Hansson). 1 ex Haga kile, Askim 19.8 (Ove Ferling m fl). 1 ex Tors-
landaviken 19.8 (Christer Fält m fl). 1 ex str S Välen 19.8 (Hans Bör-
jesson). 1 ex Torslandaviken 22.8 (Christer Fält). 1 ex Välen 22.8 
(Hans Börjesson). 1 ex Ganlet, Önnered 1.10 (Eva Åkesson). 2 ex str S 
Smithska udden 1.10 (Per Österman m fl). 6 ex str Stora Amundö 
3.10 (Stig Fredriksson m fl). 1 ex Rörö 4.10 (Fredrik Litsgård m fl). 
1 ex Galterö 18.10 (Andreas Svensson). 1 ex Smithska udden 13.11 
(Conny Palm). 2 ex Torslandaviken 16.11 (Ola Wennberg). 3 ex Hårs-
sjön 21.11 (Fredrik Andersson).

Året bjöd på en smärre explosion av observationer 
och det är svårt att reda ut hur många ägretthägrar 
som egentligen sågs, men omkring 25 ex kan vara 
en rimlig bedömning. Det är mer än dubbelt så 
många som tidigare årshögsta. Bland årets fynd hit-
tar vi för första gången ett par flockar med mer än 
2 ex, nämligen 6 ex som drog förbi Kungsviken på 
Stora Amundö den 3 oktober, och 3 ex som rastade i 
ett regnigt Hårssjön den 21 november. Det var för 
övrigt även det första fyndet i Härryda kommun. Att 
det dyker upp flockar är inte särskilt oväntat, det 
har varit en regelbunden företeelse på många plat-
ser i södra Sverige de senaste åren. [MR]

Silkeshäger Egretta garzetta 

Samtliga: 1 ex Välen 10.6 (Stefan Svanberg m fl).

En silkeshäger gjorde en kort kvällsvisit i Välen, 
som nu stoltserar med två av områdets tio fynd. [MR]

HÖKFÅGLAR accipitriformes ORDNING

FISKGJUSAR pandionidae FAMILJ

Fiskgjuse Pandion haliaetus 

Häckningar: 3 par i Härryda kommun, 1 par i Mölndals kommun.

Höga antal: 6 ex Torslandaviken 9.8 (Magnus Persson).

2013, då fiskgjusen var riksinventeringsart, konsta-
terades fyra häckningar i rapportområdet. Sedan 
dess har antalet inrapporterade häckningar varierat 
mellan som lägst tre och som högst sex stycken. 
Några lokaler är alltid desamma, men vissa år dyker 
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det upp nya och i år hittades ett bo i Mölndals kom-
mun. Fiskande gjusar i Torslandaviken är en tämli-
gen allmän syn, men ett så stort antal som 6 ex är 
anmärkningsvärt. [PB]

HÖKARTADE ROVFÅGLAR accipitridae FAMILJ

Bivråk Pernis apivorus 

Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häcknings-
tid: 1 par Sisjöns skjutfält (Magnus Rahm m fl). 1 par Backered, Röd-
bo (Tom Ekman). 1 par Kärrsgärde, Härryda (Johannes Löfqvist).

Att hitta häckningar av bivråk är sannerligen inte 
lätt, eftersom fåglarna är mycket diskreta runt boet, 
men ett så här magert utfall verkar oroväckande. 
Visserligen finns ett antal rapporter under juni–juli, 
men många av dessa rör förbiflygande fåglar i stads-
miljö. [PB]

Kungsörn Aquila chrysaetos 

Samtliga: 1 2K Brudarebacken 19.2 (Jan-Åke Noresson m fl). 1 ex 
Lövgärdet, Angered 6.11 (Per Karlsson).

Endast två observationer av kungsörn har gjorts i 
år, vilket är det lägsta sedan 2013 då endast en 
kungsörn behagade gästa oss. Normalt sett ses åt-
minstone 4–5 individer per år. Tidsmässigt är dock 
fynden helt normala, med ett vinterfynd och ett i 
början av november. [PB]

Duvhök Accipiter gentilis 

Häckningar: 1 par Vättlefjäll (Lars Erik Norbäck). 1 par Landvetter 
(Per Johansson). 1 par Balltorp, Mölndal (Uno Unger). 1 par Yxsjöns 
naturreservat, Mölnlycke (Christopher Magnusson). 1 par Änggårds-
bergen (Per-Anders Svensson). Fynd under häckningstid: 1 ex Råda 
(Fredrik Andersson). 1 par Brudarebacken (Roger Eskilsson). 1 hane 
Trolltjärn, Askim (Aimon Niklasson).

Fem konstaterade häckningar av duvhök hör inte 
till vanligheterna. Senast någon häckning kunde 
konstateras var 2013. Vi gläds åt utfallet och kon-
staterar att vi verkar har en stabil population av 
duvhök i rapportområdet. [PB]

Brun kärrhök Circus aeruginosus 

Häckningar: 1 par Vällsjön, Råda (Fredrik Andersson). 1 par Gullö, 
Säve (Mikael Sundberg). 1 par Sagsjön, Kållered (Ove Ferling). 1 par 
Svankällan (Kent Westlund m fl). 1 par Nordreälvstranden, Öxnäs 
(Magnus Lundström). Troliga häckningar: 1 par Björlanda skjutfält 
(Karin Magnander). 1 par Ragnhildsholmen (Benga Ragnewall m fl). 
1 par Hårssjön (Mats Bjersing). 1 par Björkö (Kristoffer Lager).

I år verkar våra bruna kärrhökar ha häckat vid åt-
minstone fem lokaler och flygga ungar sågs vid en 
av dessa vilket är glädjade. [PB]

Blå kärrhök Circus cyaneus 

Samtliga: Januari–februari: Minst 2 ex i Öxnäsområdet under hela 
perioden. 1 honfärgad str NV Brudarebacken 3.2 (Anton Mangsbo). 
Vår: Sammanlagt ca 35 ex 1.3–28.5. Sommar: 1 hane Öxnäs 24.6 
(Mikael Sundberg). 1 2K hane Stora Oxhagen, Hisingen 21.7 (Tom 
Ekman). 1 ad hane Klippans naturreservat, Björketorp 25.7 (Bo 
Brinkhoff m fl). Höst: Sammanlagt 75–85 ex 20.8–15.11. December: 
1 honfärgad Hårssjön 6.12 (Magnus Rahm). 1 honfärgad Smeds-
torps ängar, Björketorp 6.12 (Elon Wismén). 1 honfärgad Öxnäs 
11.12 (Mikael Sundberg). 1 honfärgad Torslandaviken 24.12 (John 
Andersson m fl). 1 honfärgad Torslandaviken 29.12 (Magnus Pers-
son). 1 honfärgad Hills golfbana, Mölndal 29.12 (Lars Eric Rahm).

Det blev ett ovanligt stort antal observationer av blå 
kärrhökar under hela året. Att göra en korrekt be-
dömning av det faktiska antalet är mycket svårt, då 
i synnerhet området runt Öxnäs på Hisingen är väl-
besökt både av skådare och blå kärrhökar under 
hösten. Den 30 september finns en obs av inte min-
dre än sex stationära fåglar i detta område. [PB]

Stäpphök Circus macrourus 

Samtliga: 1 ad hane Lagmansholmen, Säve 10.4 (Stefan Svanberg). 
1 2K+ hane Öxnäsområdet 12.9–16.9 (Magnus Persson m fl).

Efter några år med ett ökande antal fynd av stäpp-
hök fick vi nöja oss med endast två fynd i år. Vår-
fyndet är det första sedan 2017 och området runt 
Öxnäs på Hisingen fortsätter att attrahera fåglar un-
der mitten av september månad. [PB]

Ängshök Circus pygargus 

Samtliga: 1 2K hona Torslandaviken 22.5 (Magnus Levin m fl).

Maj eller augusti är de månader då chansen är störst 
att vi får se ängshökar i rapportområdet. Arten lever 
på marginalen i landet och uppträder främst i de 
sydöstra landskapen. [PB]

Röd glada Milvus milvus 

Häckningar: 1 par Säve (Peter Strandvik m fl). 1 par Bergum (Tommy 
Järås). Troliga häckningar: 1 par Rådasjöns naturreservat (Johannes 
Löfqvist). 1 par Björketorp (Johannes Löfqvist).

Den röda gladan gör en glad. Arten fortsätter att 
etablera sig som häckfågel i området. I år kunde 
fem boungar ringmärkas. Paret som häckade på Hi-
singen fick ut tre ungar och bergumsfåglarna fick 
således ut två. Utöver dessa två par finns rapporter 
om två revir i områdets östra delar. [PB]

Brun glada Milvus migrans 

Samtliga: 1 ex Lökholmen, Gbg:s södra skärgård 8.8 (Staffan Sénby). 

Efter att ha saknats 2019 återkom den bruna gladan 
med ett fynd i år. Detta blev områdets 20:e fynd och 
arten har en positiv trend i landet. [PB]
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Havsörn Haliaeetus albicilla 

Häckningar: Fynd under häckningstid: 1 ad Vrångö 8.6 (Lars Erik 
Norbäck m fl). 1 ex Brudarebacken 11.7 (Anton Mangsbo). 1 ex Nol-
viks kile, Björlanda 11.7 (Tommy Johansson). 1 ex Lackarebäck, 
Mölndal 19.7 (David Klingberg).

Antalet sommarfynd blev fyra stycken precis som 
förra året, men fortfarande saknar vi arten som 
häckfågel i området. [PB]

Fjällvråk Buteo lagopus 

Samtliga: Vinter/vår: Sammanlagt 30–35 ex 1.1–28.4. Höst/vinter: 
Sammanlagt ca 35 ex 16.9–31.12.

Antalen ligger i nivå med senare år. Vi får gå till-
baka till 2014 för att hitta en bra fjällvråkshöst. Då 
låg antalet summerade fjällvråkar under denna pe-
riod på 120–150 ex. [PB]

UGGLEFÅGLAR Strigiformes ORDNING

TORNUGGLOR tytonidae FAMILJ

Tornuggla Tyto alba 

Samtliga: 1 ex funnen död Vinga 9.10 (Roger Eskilsson m fl).

Rester av en slagen uggla hittades på en stenhäll 
strax öster om fyrvaktarens hus på Vinga. När de 
insamlade fjädrarna hade granskats konstaterades 
att de inte alls härstammade från en horn- eller jor-
duggla som man först antog, utan från en tornuggla 
som uppenbarligen fick sätta livet till när den gäs-
tade ön. En berguv som hittades på Vinga samma 
dag är skäligen misstänkt att ha haft en klo med i 
spelet. Den här tornugglan är en i raden av flera in-
divider som hittades i södra och västra Sverige un-
der hösten. Efter 2019 års tornuggla, som hittades 
av en icke-skådare ”inne hos korna” i en lagård i 
Björlanda innan någon skådare hann få en skymt, 
och årets fjäderfynd tänds hoppet om en att vi får se 
en livs levande tornuggla i rapportområdet inom en 
snar framtid. [SK]

UGGLOR Strigidae FAMILJ

Pärluggla Aegolius funereus 

Samtliga: 1 ex sp Raketjärn, Landvetter 30.3–10.4 (Erik Edvardsson 
m fl).

I likhet med förra året kunde vi glädjas åt en spe-
lande pärluggla i rapportområdet vilket dessförin-
nan inte hade skett sedan 2010. Inga övriga fynd 
noterades. [SK]

Hökuggla Surnia ulula 

Samtliga: 1 ex Änggårdsbergen 1.1–7.3 (Olof Armini m fl). 1 ex Stora 
Amundö 1.2–6.3 (Lars Lundmark m fl). 1 ex Landvetter flygplats 
19.2 (Robert Magnusson).

Hökugglan som har varit en stor raritet i rapport-
området är nu inne på nionde året i följd med minst 
ett fynd. Ugglan i Änggårdsbergen etablerade vin-
terrevir redan den 13 november 2019 och stannade 
alltså i hela 116 dagar. Det är nästan dubbelt så 
länge som den hittills mesta långstannande hökugg-
lan i Göteborgsområdet, nämligen den som uppe-
höll sig i 68 dagar i Hisingsparken 2013–2014. Yt-
terligare två hökugglor observerades 2020 vilket är 
samma antal som föregående år. [SK]

Sparvuggla Glaucidium passerinum 

Samtliga: 1 ex sp Höga Svedjan, Björketorp 28.2 (Johannes Löfqvist). 
1 ex sp Klippans naturreservat, Björketorp 13–23.3 (Mats Björkquist 
m fl). 1 ex sp Raketjärn, Landvetter 1–6.4 (Christer Johansson m fl).

Spelande sparvugglor noterades på tre lokaler, som 
vanligt belägna i Härryda kommun i de allra östli-
gaste delarna av rapportområdet. Inget tyder på att 
någon häckning genomförts. Inga höst- eller vinter-
fynd gjordes under 2020 som lämnar oss med totalt 
enbart tre fynd och därmed inte går till historien 
som något minnesvärt år för sparvuggleälskande 
skådare. Ser man på de senaste 20 åren så var anta-
let fynd av sparvugglor bara lägre under 2001, då 
ett enda fynd gjordes. Uppträdandet av sparvuggla 
kan variera kraftigt från år till år och utfallet 2020 
var lågt även i de angränsande kustlandskapen Hal-
land och Bohuslän. Västergötland har ett något mer 
jämnt uppträdande av sparvuggla. Vi får hoppas på 
ett nytt invasionsår, eller åtminstone någon lång-
stannare, framöver. [SK]

Hornuggla Asio otus 

Häckningar: 1 par Torslandaviken (Johan Svedholm m fl). 1 par Dju-
pedal (gnm Rrk Göteborg 1 par Björlanda (Karin Magnander). 1 par 
Öxnäs (Stefan Svanberg m fl). 1 par Stora Knarrholmen (Lars Hen-
riksson).

Övriga fynd: 1 ex Kålltorp 1.8 (Jan-Åke Noresson). 1 ex Rörö 4.10 
(Kristoffer Lager m fl). 1 ex Torslandaviken 14.10 (Örnulf Asker). 1 ex 
Heden, Torslanda 20.12 (Mathias Theander).

Under de senaste 20 åren har häckning av hornugg-
la bara kunnat konstateras i genomsnitt vartannat 
år. Årets fem framgångsrika häckningar är det hög-
sta utfallet sedan 2009 då hela sju häckningar kon-
staterades. För Torslandaviken var årets häckning 
den första någonsin, och för första gången sedan 
2001 har en häckning rapporterats från södra skär-
gården. På det hela taget tycks dock hornuggla ha 
minskat i rapportområdet, även om antalet häck-
ningar kan variera från år till år. De fyra övriga fyn-

HökFÅGLAR–UGGLEFÅGLAR FiG-2020
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den utanför häckningstid kan betraktas som ett nå-
got lågt antal. [SK]

Jorduggla Asio flammeus 

Samtliga: Vår: Sammanlagt 12 fynd av 12 ex 28.2–20.5. Höst Sam-
manlagt: 11 fynd 14 ex 29.9–13.11. Vinter: 1 ex Brunstorp, Säve 28–
29.2 (Stefan Svanberg m fl). 1 ex Torslandaviken 21.12 (Magnus 
Persson).

Ännu ett år med ett stabilt antal jordugglor, samt 
två vinterfynd. Ingen häckning noterades. [SK]

Berguv Bubo bubo 

Häckningar: En konstaterad häckning där paret också fått ut en 
unge (Peter Strandvik m fl). Troliga/möjliga häckningar: Max 6 ak-
tiva revir med mestadels ensamma hanar och en eventuell avbruten 
häckning på en lokal.

Tyvärr ytterligare ett dystert år för berguvarna i Gö-
teborgs rapportområde. Inga spektakulära stadsuvar 
noterades i innerstaden under 2020, men de sed-
vanliga rastande uvarna i Slottsskogen och vid 
Välen drog många skådare under ett begränsat antal 
dagar. En uv uppehöll sig på Vinga under ett par 
veckor i oktober. Tyvärr hittades även två döda 
uvar, varav en bestämdes till 2K. [SK]

HÄRFÅGLAR OCH NÄS-
HORNSFÅGLAR bucerotiformes ORDNING

HÄRFÅGLAR upupidae FAMILJ

Härfågel Upupa epops 

Samtliga: Vår: 1 ex Vrångö 26.4 (Stefan Svanberg). Höst: 1 ex Styrsö 
17–27.10 (Andy Hultberg m fl).

Från att ha varit närmast årlig så har det varit stiltje 
på härfågelfronten sedan 2015. Årets två fynd kan 
ses som en liten kompensation och räknas in som 
nummer 44 och 45 i rapportområdet. Fågeln på 
Vrångö dök upp i den mest typiska vårveckan i slu-
tet av april. Härfågeln på Styrsö hittades under en 
vecka i slutet av oktober som också utgör den mest 
typiska tidpunkten för höstobservationer som är 
vanligare och infaller under en längre period. [SK]

PRAKTFÅGLAR coraciiformes ORDNING

KUNGSFISKARE alcedinidae FAMILJ

Kungsfiskare Alcedo atthis 

Häckningar: 1 par Jonsered. Fynd under häckningstid: 2 ex Lärjeåns 
dalgång. 1 ex Hills golfbana (Hans Börjesson). 2 ex Torslandaviken 
(Magnus Persson). 1 ad hane död Lilla Amundö (Robert Paepke).

Övriga fynd: Under januari–mars gjordes observationer på ytterli-
gare 7 lokaler.

Under perioden andra halvan av juli–december 
gjordes observationer av mer än 30 exemplar på ett 
stort antal lokaler, maxantal 4 ex i Torslandaviken. 
Även i år har kungsfiskare häckat vid Jonsereds fa-
briker och observationer har gjorts på ytterligare tre 
lokaler under häckningstid. Då räknar vi inte in en 
adult hane som dog av en krock med ett fönster på 
Lilla Amundö i början juli. Antalet fynd under hös-
ten skvallrar om god häckningsframgång hos dessa 
små juveler, dock med en stor risk för dubbelräk-
ning då fåglarna kan vara mer eller mindre statio-
nära under en lång period och röra sig över förhål-
landevis stora områden. Antalet höstfynd har inte 
konsekvent räknats under tidigare år, men årets an-
tal på över 30 exemplar ligger klart högre än nor-
malt. [SK]

HACKSPETTARTADE
FÅGLAR piciformes ORDNING

HACKSPETTAR picidae FAMILJ

Göktyta Jynx torquilla 

Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häcknings-
tid: Sammanlagt 41 fynd av 44 ex 22.4–31.5.

Många av göktytorna under häckningstid ropade, 
dock gjordes inga fynd som antydde häckning, och 
efter den 31 maj noterades inga fynd alls förrän de 
första höstfynden som gjordes i början av augusti. 
Antalet anländande tytor är ändå betydligt och be-
kräftar en uppåtgående trend. Även om de inte all-
tid avslöjar sina häckplatser så är det troligt att de 
häckar i rapportområdet men undgår upptäckt. [SK]

Mindre hackspett Dryobates minor 

Häckningar: 1 par Göteborgs botaniska trädgård (Bengt Adamsson). 
1 par Askims ridhus (Johan Svedholm m fl). 1 par Balltorp (Magnus 
Rahm). 1 par Gunnebo (Magnus Rahm). 1 par Mossens idrottsplats 
(Magnus Rahm m fl). 1 par Rödbo (Tom Ekman). 1 par Utbyfältet 
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(Peter Andersson). Troliga häckningar: Noterades på 13 lokaler. Fynd 
under häckningstid: Noterades på drygt 50 ytterligare lokaler.

Häckning av mindre hackspett konstaterades på sju 
lokaler, och på ytterligare 13 lokaler är häckning 
trolig då par eller individer etablerade revir och 
bobygge eller parning kunde observeras i några fall. 
Utfallet är i paritet med tidigare år och tyder på en 
fortsatt stabil population i rapportområdet. [SK]

Spillkråka Dryocopus martius 

Häckningar: 1 par Hills golfbana (Lars Eric Rahm m fl). 1 par Bokeda-
len, Jonsered (Ingvar Björhall m fl). Fynd under häckningstid: Note-
rades på ytterligare ett 40-tal lokaler.

Årets två häckningar är ett glädjande utfall efter 
några år utan konstaterad häckning. På ytterligare 
cirka 40 lokaler noterades spillkråkor under häck-
ningstid, och på hälften av dessa hördes revirhäv-
dande rop. Det är färre lokaler än året innan, men i 
ett lite längre perspektiv ett normalt utfall. Trots att 
spillkråkan är allt annat än diskret på häckplatsen 
och att ungarnas tiggläten är ljudliga, undgår häck-
ningar oftast upptäckt. Arten är rödlistad sedan 
2015 så vi vill uppmana alla att fortsätta rapportera 
spillkråka med häckningskriterier så att vi kan följa 
utvecklingen över tid. [SK]

FALKFÅGLAR Falconiformes ORDNING

FALKAR Falconidae FAMILJ

Tornfalk Falco tinnunculus 

Häckningar: Göteborgs södra skärgård: 1 par Lökholmen. 1 par Rår-
holmen. 1 par Skarholmen (samtliga Gösta Olofsson). Övriga Göte-
borgs kommun: 1 par Bur, Torslanda. 1 par Trädet, Säve. 1 par As-
kesby, Säve. 1 par Lärjedalens golfbana. 1 par Björsbo, Bergum 
(samtliga Tommy Järås). 1 par Kålsereds dammar, Björlanda. 1 par 
Volvo Tuve. 1 par Bergum k:a (samtliga Tommy Järås m fl). 1 par 
Gamla flygfältet, Torslanda (Gun-Britt Thor m fl). 1 par Arendal (Gun-
nar Valinder). 1 par Hökälla (Inga-Lisa Ahlfors). 1 par Gunnilse, Ang-
ered (Lars Erik Norbäck). Öckerö kommun: 1 par Lyngnholmen, Fotö 
(Hans Zachrisson). 1 par Rördammen, Öckerö (Thomas Karlsson 
m fl). Mölndals kommun: 1 par Fässberg (Lars Eric Rahm).

18 häckningar kunde konstateras under året vilket 
är i paritet med senare års resultat. Sammanlagt 
ringmärktes hela 57 boungar. Rekordkullen som 
fanns i Björsbo, Bergum, bestod av sju ungar och 
fick sina ringar av Tommy Järås den 9 juni. [PB]

Stenfalk Falco columbarius 

Samtliga: Vår: Sammanlagt 18 ex 5.4–22.5. Höst: Sammanlagt ca 
86 ex 27.8–4.11. December: 1 ex Vrångö 6.12 (Christopher Magnus-
son).

Efter ett svagt fjolår är stenfalkarnas antal uppe på 
normala nivåer för området. Fynd under december 
är ganska ovanligt för rapportområdet. Under 
2000-talet finns endast fyra stycken, två gjordes 
2011 och två gjordes 2002. [PB]

Lärkfalk Falco subbuteo 

Fynd under häckningstid: 1 ad Sisjöns skjutfält 5.6 (Magnus Rahm). 
1 par Sagsjön, Kållered 6.6–14.6 (Ove Ferling m fl). 2 ex Hårssjön 
10.6 och 1 ex samma lokal 30.7. (Ove Ferling). 1 ex Mollsjön, Vättle-
fjäll 10.6 (Ove Andersson). 1 ad Sandvik och Torslanda golfbana 13.6 
(Christer Fält). 1 ad Balltorps våtmark 23.6–29.6. (Lars Eric Rahm 
m fl). 1 ex Rävekärrs Långevatten, Mölndal 18.7 (Bengt Hallberg).

Nu har vi haft samma fyndbild under ett antal år, 
med stationära lärkfalkar i lämpliga häckningsmil-
jöer. Flertalet av observationerna av dessa falkar 
utgörs av fåglar som häckar strax söder om rapport-
området. Så det är läge att hålla ögon och öron öpp-
na för att hitta vår första ”egna” häckning. När ung-
fåglarna är flygfärdiga i månadsskiftet juli–augusti 
brukar de vara lätta att upptäcka när de flyger runt 
högljutt ropande i närheten av häckningsplatsen. [PB]

Jaktfalk Falco rusticolus 

Samtliga: 1 2K Rörö–Hälsö–Lindholmen 21.3 (Roger Eskilsson m fl).

I år gjordes första fyndet av jaktfalk sedan 2015 i 
rapportområdet. Det är som vanligt störst chans att 
se jaktfalk ute i skärgårdsmiljö och samma falkar 
kan dyka upp både i norra och södra delarna under 
vintern. [PB]

Pilgrimsfalk Falco peregrinus 

Häckningar: 1 par Göteborgs kommun (Tommy Järås). 1 par Härryda 
kommun (Tommy Järås).

Efter rivningen av Göteborgs gasklocka 2017, då 
vårt kända falkpar fick se sin boplats sakta monteras 
ner till marken, frågade sig många ornitologer oro-
ligt hur det skulle gå för våra pilgrimsfalkar i områ-
det. Svaret är att vi fortfarande har ett eller två par 
som lyckas genomföra häckning. Falkparet i Göte-
borgs kommun fick tre ungar på vingarna. Dessut-
om har ett par etablerat sig i rapportområdets östra 
delar. Nämnas kan att det par som häckade i Möln-
dals kommuns västgötadel mellan åren 2012–2018, 
numera har etablerat sig i kommunens hallandsdel 
och sålunda inte räknas in i vårt rapportområde. [PB]
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TÄTTINGAR passeriformes ORDNING

TÖRNSKATOR laniidae FAMILJ

Törnskata Lanius collurio 

Häckningar: 1 par Kallhed, Björlanda (Mikael Sundberg). 1 par Hårs-
sjön (Magnus Rahm). 1 par Torslandaviken (Jan-Åke Noresson). 2 par 
Landvetters flygplats (Johannes Löfqvist). 1 par Sisjöns skjutfält 
(Magnus Rahm). 1 par Björkö (Kristoffer Lager). 1 par Äntetjärnsås, 
Landvetter (Johannes Löfqvist). 1 par Backered (Tom Ekman). 1 par 
Galterö (Andreas Svensson). 1 par Lunnagården, Mölndal (Lars Eric 
Rahm). 1 par Välen (Göran Gustavsson). 1 par Kvibergsfältet (Mikael 
Forsman). 1 par Öxnäs (Bo Brinkhoff ).

Summa 14 häckande par är mycket glädjande att 
konstatera. Ytterligare indikationer finns dessutom 
på 15 lokaler så årets sommar ser ut att ha varit god 
för törnskatorna. De totalt 29 reviren innebär det 
högsta antal som noterats sedan arten började redo-
visas i rapporten. Det verkar som om vi har en rela-
tivt stabil population av törnskator i området. [PB]

Svartpannad törnskata Lanius minor 

Samtliga: 1 ex Torslandaviken 31.5 (Ola Wennberg m fl).

Detta var blott det fjärde fyndet i rapportområdet 
av svartpannad törnskata. 2013 gjordes två fynd av 
arten, 1 ex i Fässberg den 11 maj och 1 ex på Rörö 
från den 10 till den 13 augusti. Första fyndet av ar-
ten gjordes så sent som 2012 då en 2K+ hane sågs 
vid Välen den 28 augusti. [PB]

Varfågel Lanius excubitor 

Samtliga: Vinter/vår: Sammanlagt ca 28 ex 1.1–10.5. Höst/vinter: 
Sammanlagt 34 ex 10.9–31.12.

Hur man än vrider och vänder på obsarna av varfå-
gel så hamnar man till slut på samma antal. Både 
vinter/vårens och hösten/vinterns antal har legat 
stabilt på samma nivå under senare år. [PB]

GYLLINGAR oriolidae FAMILJ

Sommargylling Oriolus oriolus 

Samtliga: 1 ad hane Askesby, Säve 28.5 (Lennart Larsson). 1 ex 
Slottsskogen 31.5 (Tina Widén). 1 ex Björkekärr 3.6 (John Fjörtoft 
Karlsen).

Tre fynd under typisk tid för sommargylling gjordes 
i år. Nu har arten varit årlig sedan 2008 i rapport-
området och som mest har fem fynd gjorts under ett 
år, vilket skedde 2018. [PB]

KRÅKFÅGLAR corvidae FAMILJ

Nötkråka Nucifraga caryocatactes 

Häckningar: 1 par Björnaråsen, Partille (Mats Bjersing). Fynd under 
häckningstid: 1 ex sp Snällemossarna, Härryda 21.3 (Per Björkman 
m fl). 1 ex Storegården, Björlanda 6.4 (John Fjörtoft Karlsen). 1 ex 
Yxsjön, Landvetter 18.4 (Conny Palm m fl). 2 ex Råhult, Partille 28.4 
(Ingvar Björhall). 1 ex Stora Skarntjärn, Härryda 1.6 (Per Johansson). 
1 ex Kärrsgärde, Härryda 11.7 (Johannes Löfqvist).

En häckning kunde konstateras under året och det 
från en känd nötkråkelokal. Troligen finns det dock 
fler par i rapportområdet då obsar på ytterligare sex 
lokaler gjordes under häckningstid. [PB]

Svartkråka Corvus corone corone 

Samtliga: 1 ex str V Kråkudden, Hönö 5.4 (Jonas Bergman Laurila 
m fl). 1 ex str SO Brännås, Mölndal 5.4 (Johan Tallnäs). 1 ex Donsö 
13.4 (Gösta Olofsson). 1 ex Galterö 7.5 (Stefan Svanberg). 1 ex Stora 
Amundö 23.8 (Filip Jansson). 1 ex str SV Tjälleviks mosse, Hönö 
24.10 (John Fjörtoft Karlsen).

Med årets sex fynd gjordes en liten uppryckning för 
svartkråkor efter 2019 års bottennotering på två 
fynd. Uppträdandet av svartkråkor i området är 
mestadels kustbundet. Tidigare år hade vi samhäck-
ning mellan svartkråka och gråkråka och ett antal 
obsar av hybridkråkor finns därför också. [PB]

Svartkråka × gråkråka Corvus corone corone × cornix 

Samtliga: 1 ex Högsbohöjd 5.1–2.12 (Fredrik Larsson m fl). 1 ex Klip-
pan, Göteborgs hamn 20–25.1 (Albin Torsson m fl). 1 ex Jaeger-
dorffsmotet 22.2–5.11 (Albin Torsson). 1 ex Torpadammen, Kaverös 
26.3–13.10 (Jonatan Uppström). 3 ex Västra begravningsplatsen 
24.11 (Johan Svedholm).

Alla obsarna är gjorda i samma del av Göteborg och 
härrör från en tidigare samhäckning mellan svart-
kråka och gråkråka i detta område. [PB]

SIDENSVANSAR bombycillidae FAMILJ

Sidensvans Bombycilla garrulus 

Sena fynd: 1 ex Smithska udden 1–2.5 (Karl-Olof Johansson m fl). 
2 ex Klarebergsmotet, Hisingen 2.5 (Mona-Lisa Axelsson m fl).

Majfynd av sidensvans är ovanligt och årets fynd 
var endast det tolfte och trettonde under hela 
2000-talet. [JS]

HAckspETTARTADE FÅGLAR–TÄTTINGAR FiG-2020
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SKÄGGMESAR panuridae FAMILJ

Skäggmes Panurus biarmicus 

Häckningar: 1 par Björlanda skjutfält (John Fjörtoft Karlsen). Fynd 
under häckningstid: Minst 30 ex Torslandaviken 1.4–30.8 (Christer 
Fält m fl). 2 ex Öxnäs 6.4 (Magnus Lundström). 3 ex Hönö 7.4 (Hans 
Zachrisson). 1 ex Gullö, Säve 7.4 (Peter Strandvik). 1 ex Kippholmen 
24.4 (Ulf Persson). 1 hane sj Ragnhildsholmen 6–7.5 (Stig Carlsson 
m fl). 1 ex Rörö 24.6 (Tina Widén). 1 ex Gullö, Säve 24.6 (Stefan Svan-
berg).

Höga antal: 30 ad Torslandaviken 22.4 (Christer Fält). 25 ex Tors-
landaviken 30.12 (Daniel Blandin).

En konstaterad häckning kunde noteras vid Björ-
landa skjutfält. Sett till observationer under häck-
ningstid i Torslandaviken var troligtvis utfallet hö-
gre där än förra året även om det saknas säkra häck-
ningskriterier. Som vanligt gjordes även enstaka 
observationer på andra lokaler under häckningstid 
men inte heller här noterades några säkra häck-
ningskriterier. [OB]

LÄRKOR alaudidae FAMILJ

Trädlärka Lullula arborea 

Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häcknings-
tid: 1 ex sj Hassledalsbergen, Askim 14.3 (Stefan Andersson m fl). 
1 ex sj Balltorps våtmark 26.3 (Jan Tallnäs). 1 ex sj Norra Kortedala 
9.5 (Andreas Skyman).

Vinter: Januari–februari: 2 ex Öxnäs 7.1 (Bo Brinkhoff ). December: 
1 ex Änggårdsbergen 4.12 (Per-Anders Svensson).

Återigen ett mycket magert trädlärkeår. Utifrån rap-
portunderlaget kan man nu verkligen fråga sig om 
arten fortfarande tillhör områdets regelbundet 
häckande fauna, men visst måste åtminstone ensta-
ka par fortfarande finnas i områdets östra delar? Så-
ledes, en uppmaning: ut, leta och rapportera träd-
lärkor! Årets två vinterfynd hör däremot inte till 
vanligheterna – inte sedan 2015 har arten observe-
rats under vintermånaderna. [EÖ]

Tofslärka Galerida cristata 

Samtliga: 1 ex Torslandaviken 11–16.10 (Christer Fält m fl).

Den tofslärka som upptäcktes på Torslanda golfbana 
den 11 oktober kom att bli en av höstens stora pu-
blikfavoriter. Fyndet utgör det första i rapportområ-
det sedan 2010, då en tofslärka sågs helt kort av en 
ensam observatör en junidag vid Redbergsplatsen, 
och dessförinnan har arten inte noterats sedan 
1991. Går vi längre tillbaka i tiden återfanns däre-
mot tofslärkan i områdets regelbundet häckande 
fågelfauna. Arten har dock nu för länge sedan för-

svunnit som häckfågel från hela landet och allt se-
dan 1959 är häckande tofslärkor i Göteborg ett min-
ne blott. [EÖ]

Berglärka Eremophila alpestris 

Samtliga: 27 ex Torslandaviken 1.1–13.4 (Bengt Börjesson m fl). 2 ex 
Stora Amundö 9.10 (Stefan Svanberg). 28 ex Torslandaviken 10.10–
24.12 (Christer Fält m fl). 15 ex Galterö 11.10 (Andreas Svensson 
m fl). 3 ex Vinga 17.10 (Stefan Svanberg m fl). 8 ex str S Vinga 23.10 
(Stefan Svanberg m fl). 14 ex str S Vinga 28.10 (Christopher Magnus-
son m fl). 1 ex str S Galterö 14.11 (Stefan Svanberg).

Berglärkan fortsätter att förära Göteborgsområdet 
med årliga besök under vinterhalvåret. De trogna 
övervintrarna vid Torslandaviken fanns på plats så-
väl under början som under slutet av året och för 
andra året i rad sattes ett nytt antalsrekord i och 
med de 28 exemplar som sågs under hösten. Totalt 
gjordes 8 fynd av 98 exemplar vilket är en mycket 
fin årssumma. [EÖ]

SVALOR hirundinidae FAMILJ

Backsvala Riparia riparia 

Häckningar: 121 par Snåkered, Landvetter (Johannes Löfqvist m fl). 
Ca 85 par Bråta (Magnus Rahm m fl). Minst 30 par Torslandaviken 
(Mats Bjersing m fl). Ca 30 par Hökälla (John Thulin m fl). Ca 20 par 
Angeredsverken (Håkan Thorstensson). Fynd under häckningstid i 
lämplig biotop: 2 ex Vikans stenbrott 12.6 (Peter Strandvik).

En grov uppskattning ger ca 285 par vilket är en 
ganska normal årssumma. Antalen är som alltid be-
häftade med en viss osäkerhet, delvis på grund av 
svårigheterna att konstatera hur många bohål som 
är aktiva i en koloni och delvis på grund av att rap-
porteringen sannolikt är ofullständig – dock för-
hoppningsvis inte fullt så ofullständig som normalt, 
då arten är så kallad riksinventeringsart 2020–
2021. [EÖ]

LÖVSÅNGARE phylloscopidae FAMILJ

Lövsångare Phylloscopus trochilus 

Sena fynd: 1 ex Torslandaviken 1–3.10 (Ola Wennberg). 1 ex Stora 
Amundö 3.10 (Fredrik Bothén). 1 ex ringmärktes Sudda, Hönö 5.10 
(Björn Zachrisson m fl). 1 ex Korsvik, Fotö 7.10 (Thomas Karlsson). 
1 ex ringmärktes Nötholmen, Hönö 8.10 (Björn Zachrisson m fl). 1 ex 
ringmärktes Sudda, Hönö 13.10 (Björn Zachrisson m fl).

Sex eftersläntrande oktoberlövsångare är lite fler än 
normalt. Under 10-talet har antalet oktoberfynd av 
arten, som huvudsakligen lämnar oss i september, 
varierat mellan 0 och 5. Undantaget är rekordåret 
2010 då hela 11 fynd av 18 individer rapporterades 
under oktober. [JS]
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Gransångare Phylloscopus collybita 

Vinter: Januari: 1 ex Torslandaviken 5.1 (Magnus Persson). 1 ex Bru-
darebacken 13.1–8.2 (Anton Mangsbo m fl). 1 ex Donsö 20.1 (Gösta 
Olofsson). December: 1 ex Välen 1–19.12 (Göran Gustavsson m fl). 
1 ex Lunnagården, Mölndal 5.12 (Magnus Rahm). 1 ex Slottsskogen 
12.12 (Peder Winding). 1 ex Hinsholmskilen 16.12 (Ulf Lindell). 1 ex 
Fiskebäck 19.12 (Stefan Svanberg). 1 ex Änggårdsbergen 19.12 
(Christoffer Olsson). 1 ex Rannebergen, Angered 22.12 (Lars Erik 
Norbäck). 2 ex Utbyfältet 26–30.12 (Peter Andersson m fl).

Årets tio vinterfynd av gransångare (undantaget de 
som bestämts till underarten tristis, se vidare under 
detta taxon) utgör rekord för rapportområdet. Det 
tidigare rekordet härrör från 2014 då nio vinterfynd 
gjordes. Det mer beskedliga antalet under januari–
februari kan utgöra ett exempel på en normal vin-
terutdelning, men det är det ovanligt höga decem-
berantalet som sticker ut. Detta skulle kunna förkla-
ras av att december var ovanligt mild, och det är 
ingen vågad gissning att många av dessa små in-
sektsätare strök med när kylan satte in på allvar un-
der senvintern. [JS]

Sibirisk gransångare Phylloscopus collybita tristis 

Samtliga: 1 ex Torslandaviken 12–26.1 (Hans Börjesson m fl). 1 ex 
Torslandaviken 7–9.3 (Stefan Svanberg m fl). 1 ex Välen 18.10 (Hans 
Börjesson). 1 ex Svankällan, Hisingen 21.10 (Linus Westlund). 1 ex 
Högsbo industriområde 18–26.12 (Lars Eric Rahm m fl).

Fem fynd av denna sibiriska underart till gransånga-
re är ett högt antal, inte minst med tanke på att en-
dast sexton fynd föreligger totalt. Det bör emellertid 
påpekas att fältobservationer av arten endast gran-
skats av Rrk sedan 2011, innan dess godkändes en-
bart handhållna fåglar av Raritetskommittén. Två 
av årets fynd bröt också den totala senhöstdominan-
sen som tidigare rått då samtliga tidigare fynd gjorts 
mellan den 29 september och den 28 december. 
Torslandaviken är fortsatt rapportområdets hotspot 
för den sibiriske, och lokalen ståtar nu med hela två 
tredjedelar av fynden. Vi har valt att betrakta årets 
fynd från Torslandaviken som olika fåglar, då över 
en månad förflutit mellan observationerna på denna 
mycket välfrekventerade lokal. [JS]

Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 

Sena fynd: 1 ex Torslandaviken 1.9 (Ola Wennberg).

Grönsångaren är mycket sällsynt i september, och 
detta var endast det tredje septemberfyndet i rap-
portområdet. Arten är säkert förbisedd under höst-
sträcket då den oftast är tystlåten och diskret, men 
de allra flesta av våra grönsångare lämnar våra 
breddgrader i augusti. [JS]

Brunsångare Phylloscopus fuscatus 

Samtliga: 1 ex Torslandaviken 18–24.12 (Roger Eskilsson m fl).

Endast ganska exakt tretton månader efter första-
fyndet av arten vid Ganlet gjordes det andra fyndet 
i rapportområdet av brunsångare, denna gång i 
Torslandaviken. Arten var för inte alltför många år 
sedan att betrakta som en första klassens raritet i 
Sverige men är nu årligen förekommande med ett 
flertal exemplar. Likt andra felflugna fåglar från Si-
birien har den svenska fyndbilden en kraftigt östlig 
tyngdpunkt, men fler och fler fynd görs i de västli-
gare landskapen så det är inte osannolikt att vi kan 
vänta oss fler Göteborgsfynd i framtiden. [JS]

Tajgasångare Phylloscopus inornatus 

Samtliga: 1 ex Torslandaviken 18.9 (Ola Wennberg). 1 ex Högadal, 
Mölnlycke 23.9 (Pär Lydmark m fl). 1 ex Bovik, Björkö 23.9 (Peter 
Hamrén). 1 ex Skeppstadsholmen, Torslanda 25–26.9 (Christer Fält 
m fl). 1 ex Svarte mosse, Björkö 25.9 (Lars Eric Rahm m fl). 1 ex Gan-
let, Önnered 26–30.9 (Stefan Svanberg m fl). 1 ex Eklanda, Mölndal 
26.9 (Per-Anders Svensson). 1 ex Torslandaviken 26.9 (Christer Fält). 
1 ex Skatås 28.9 (Anton Mangsbo). 1 ex Svankällan, Hisingen 29.9 
(Linus Westlund). 1 ex Klarvik, Björkö 29.9 (Kristoffer Lager). 1 1K 
ringmärktes Slottsskogen 30.9 (Stig Fredriksson m fl). 1 ex Ersdalen, 
Hönö 30.9–29.10 (Daniel Laveson m fl). 1 ex Hårssjön 30.9 (Lars Eric 
Rahm). 1 ex Slottsskogen 1.10 (Stig Fredriksson m fl). 1 ex Usshol-
men, Fotö 1.10 (Thomas Karlsson). 1 ex Hjälvik, Öckerö 2–3.10 (Da-
niel Laveson m fl). 1 ex Gunnebo, Mölndal 2.10 (Mikael Larsson). 1 ex 
Södra Guldheden, Göteborg 5.10 (Jonas Bergman Laurila m fl). 1 ex 
Hällsvik, Torslanda 5.10 (Niklas Aronsson). 1 ex Flunsås, Hisingen 
5.10 (Richard Petersson). 1 ex Svarttjärn, Göteborg 5.10 (David 
Klingberg). 1 ex Välen 6.10 (Berndt Andersson). 2 ex Säveåns dal-
gång, Jonsered 8–13.10 (Björn Dellming m fl). 1 ex Hässlavägen, 
Hönö 8.10 (Thomas Karlsson). 1 ex Ganlet, Önnered 9.10 (Stefan 
Svanberg). 1 ex Skeppstadsholmen, Torslanda 10–18.10 (Christer 
Fält m fl). 1 ex Välen 22.10 (Stefan Andersson). 1 ex Nötholmen, 
Hönö 31.10 (Bengt Karlsson).

Om vi inte ska behöva ge ut ett särtryck kallat ”Taj-
gasångare i Göteborgstrakten” så är det nog snart 
dags att sluta redovisa samtliga fynd på detta sätt, 
annars är risken att FiG börjar påminna om Natio-
nalencyklopedin i omfång. 2020 bjöd alltså på inte 
mindre än 29 tajgasångare vilket är en rejäl puts-
ning av det tidigare rekordet på 17 fynd av 18 indi-
vider från 2016. Årssumman utgör faktiskt ungefär 
en tredjedel av totalsumman som nu ligger på 86 
fynd. Av dessa har hela 82 gjorts på denna sida mil-
lennieskiftet, ett faktum som väl illustrerar artens 
makalösa ökning under senare år. [JS]

Lundsångare Phylloscopus trochiloides 

Samtliga: 1 ex sj Stabbeparken, Björkekärr 29.5–14.6 (Magnus Ung-
er m fl). 1 ex sj Björlanda skjutfält 7–8.6 (Karin Magnander m fl). 1 ex 
sj Ersdalen, Hönö 8.6 (Daniel Laveson). 1 ex sj Kungsparken, Göte-
borg 8.6 (Amar Hot). 1 ex Vinga 23.8 (Stefan Svanberg m fl).

TÄTTINGAR FiG-2020
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Rapportområdet berördes av en liten invasion av 
lundsångare i år, hela fem fynd är förstås rekord och 
det föreligger nu 27 fynd av arten i rapportområdet. 
Fynden av sjungande fåglar ligger mycket typiskt 
runt månadsskiftet maj/juni, men vi har också be-
gåvats med vårt första augustifynd i form av en 
höststräckare på Vinga. Rimligen är arten något för-
bisedd under höststräcket då den lätt kan misstas 
för en vanligare Phylloscopus-sångare. [JS]

RÖRSÅNGARE acrocephalidae FAMILJ

Trastsångare Acrocephalus arundinaceus 

Samtliga: 1 ex sj Brudberget, Mölndal 26.5 (Lars Eric Rahm m fl). 1 ex 
sj Torslandaviken 6.6 (Magnus Persson m fl).

Första fynden sedan 2016. Det ena på en typisk lo-
kal (Torslandaviken), det andra på en mindre typisk 
lokal, nämligen smärre vassar i anslutning till jord-
bruksmark i Mölndal. Arten är dock noterad i Möln-
dalsdelen av rapportområdet tidigare, nämligen i 
Sagsjön 1992. Totalt föreligger nu 15 fynd av arten i 
rapportområdet. Den uppmärksamme läsaren note-
rar att detta antal är lägre än det som tidigare an-
getts. Det beror på att ett antal fynd av skjutna fåg-
lar i Tingstadsvassen och Stadsvassen under 
1800-talet på grund av namnförbistring står listade 
som trastsångare i Göteborgs Naturhistoriska Muse-
ums samlingar trots att det i själva verket rör sig om 
rörsångare. I själva verket rör endast ett av dessa 
fynd en riktig trastsångare, nämligen en adult hane 
skjuten i Stadsvassen den 22 augusti 1851 (Malm, 
A. W. (1877) Göteborgs och Bohusläns fauna, rygg-
radsdjuren. Göteborgs Handelstidnings Aktiebolags 
Tryckeri, Göteborg). [JS]

Busksångare Acrocephalus dumetorum 

Samtliga: 1 ex sj Välen 4.6–9.7 (Hans Börjesson m fl). 1 ex sj Saltasvi-
ken, Öckerö 6.6 (Daniel Laveson m fl).

Året bjöd på en riktig långstannare i Välen, där det 
inte kan uteslutas att det var fler än en fågel inblan-
dade, samt en betydligt flyktigare observation på 
Öckerö. Det föreligger nu tretton fynd i rapportom-
rådet, och nästan alla har likt årets fynd dykt upp i 
början av juni. [JS]

Kärrsångare Acrocephalus palustris 

Höga antal: 45 ex sj Välen 6.6 (Hans Börjesson).

Kärrsångarens ökning har varit närmast explosions-
artad sedan rapportområdets första häckning i Skar-
vik 1954. Under upprepade nattsångarinventeringar 
av Hisingen har artens kurva pekat spikrakt uppåt 
och ännu ses ingen tendens till avmattning av ex-

pansionen (Svedholm, J. (2020) Nattfåglar på Hising-
en 2020. Fåglar på Västkusten 55:8–13). I ljuset av 
detta kan vi också konstatera en riktig koncentra-
tion av sjungande fåglar i Välen och samtidigt ställa 
oss frågan på allas läppar: får det ens plats 45 kärr-
sångare i Välen på en gång? [JS]

Härmsångare Hippolais icterina 

Tidiga fynd: 1 ex Säveåns dalgång, Utby 6.5 (David Klingberg).

Ett tidigt fynd, blott en dag från fenologirekordet 
som är den 5 maj (2004 och 2018). [JS]

GRÄSFÅGLAR locustellidae FAMILJ

Gräshoppsångare Locustella naevia 

Fynd under häckningstid: Sammanlagt ca 43 sjungande fåglar 29.4–
16.6.

En glädjande och kraftig uppryckning från det rik-
tigt ruttna resultat på runt 20 sjungande fåglar som 
åren 2015–2019 bjöd på. En del av förklaringen är 
sannolikt att en heltäckande nattsångarinventering 
genomfördes på Hisingen, och inte mindre än 37 av 
fynden härrör också från denna trevliga ö. I resten 
av rapportområdet är det sämre ställt och det kan 
noteras att inga fynd gjordes i tidigare säkra marker 
som Lärjeåns och Säveåns dalgångar och att endast 
en tillfälligt sjungande fågel noterades i Fässbergs-
dalen, men att i stället hela tre revir noterades längs 
Kålleredsbäcken där arten tidigare varit betydligt 
fåtaligare. Kanske är årets ökning på Hisingen bara 
en effekt av nattsångarinsatsen, men i så fall bety-
der det att skådar- och/eller rapporteringsfrekven-
sen i allmänhet minskat rejält sedan början av 
2000-talet vilket inte heller förefaller helt sannolikt. 
Det ska bli mycket spännande att se vad den mot-
svarande inventeringen av övriga rapportområdet 
som planeras kommer att ge. [JS]

SYLVIOR Sylviidae FAMILJ

Trädgårdssångare Sylvia borin 

Tidiga fynd: 1 ex sj Fotö 1.5 (Hans Waern). 1 ex sj Brännö 2.5 (Per 
Österman). 1 ex sj Björndammen, Partille 3.5 (Ingemar BE Larsson). 
1 ex Slingan, Hönö 3.5 (Tony Norman).

Sena fynd: 1 ex Torslandaviken 2.10 (Ola Wennberg). 1 ex Klarvik, 
Björkö 2.10 (Kristoffer Lager).

Förstamajfyndet utgör nytt fenologirekord med en 
dags marginal, och dagarna efter ramlade ytterli-
gare några mycket tidiga fynd in. Detta sammanföll 
med ett tydligt inflöde av arten i övriga Sydsverige. 
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Enstaka fynd av trädgårdssångare i början av okto-
ber hör inte till vanligheterna men sker då och då. 
Detta var oktoberfynd nummer 18 och 19 under 
2000-talet. [JS]

Ärtsångare Curruca curruca 

Sena fynd: 1 ex Skeppstadholmen, Torslanda 10.10 (Christer Fält).

Oktoberfynd av ärtsångare görs så gott som årligen, 
men det rör sig om enstaka fåglar som av någon an-
ledning blivit försenade. Vanligen försvinner våra 
ärtsångare i september. Det kan emellertid inte ute-
slutas att vissa av dessa sena fynd kan utgöras av 
fåglar med östlig härkomst där flera underarter kan 
vara aktuella för Sverigebesök. Dessa underarter är 
mycket svåra eller omöjliga att skilja åt i fält, men 
både underarterna halimodendri och blythi har ge-
nom DNA-sekvensering påvisats förekomma i Sve-
rige. Det kan därför vara på sin plats med en upp-
maning att titta en extra gång på sena ärtsångare, 
och att om de förefaller avvikande dräktmässigt 
noggrant ge akt på och gärna spela in eventuella 
lockläten. Detta var oktoberfynd nummer 23 under 
2000-talet. [JS]

Törnsångare Curruca communis 

Sena fynd: 1 ex Hyppeln 10.10 (Roger Eskilsson m fl).

Törnsångaren är lite ovanligare i oktober än sin 
kompis ärtsångaren, detta var rapportområdets åt-
tonde oktoberfynd. [JS]

KUNGSFÅGLAR regulidae FAMILJ

Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapilla 

Samtliga: Häckningar: 2 par Fridhems gammelskog, Hisingen (Jan 
Hellström m fl). Övriga fynd: 1 ex Torslandaviken 1.1–8.2 (Are Ehn-
berg m fl). 1 ex sj Johanneshus, Billdal 3.2–16.3 (Jan Wahlberg m fl). 
1 ex Änggårdsbergen 13.2 (Bernt Nielsen). 2 ex Torslandaviken 12.3 
(Karin Magnander). 1 ex Torslandaviken 25.3 (Mathias Theander). 
2 ex sj Delsjöområdet 28.3–14.6 (Martin Johansson m fl). 1 ex sj Si-
sjöns skjutfält 4.4 (Magnus Rahm). 1 par Bokedalen, Jonsered 5.4–
17.6 (Magnus Unger m fl). 2 ex Göteborgs botaniska trädgård 7–8.4 
(Bengt Adamsson m fl). 1 ex sj Välen 21.4 (Silke Klick m fl). 1 ex sj 
Hisingsparken 26.4–18.6 (Staffan Larsson m fl). 1 ex sj Ängås, Göte-
borg 28.4 (David Armini). 1 ex sj Kåhögsberget, Partille 21.5–10.6 
(Uno Unger m fl). 1 ex sj Stabbeparken, Björkekärr 31.5 (Benga Rag-
newall m fl). 1 ex sj Stora Holms motorbana, Hisingen 4–5.6 (Stig 
Carlsson). 1 ex sj Svankällan, Hisingen 12.6 (Bo Brinkhoff m fl). 1 ex 
Vinga 17.10 (Stefan Svanberg m fl). 1 ex Ersdalen, Hönö 21.10 (Jon 
Håkansson). 1 ex ringmärktes Sudda, Hönö 29.10 (Björn Zachrisson 
m fl). 1 ex Västra begravningsplatsen 8.11 (Stefan Svensson). 2 ex 
Johanneshus, Billdal 18.11 (Jan Wahlberg m fl). 1 ex Stora Amundö 
13–31.12 (David Klingberg m fl).

Populationsutvecklingen för denna lilla tätting kan 
närmast liknas vid en raket lika antänd som en 
brandkronad kungsfågelhjässa. Varje år är ett nytt 
rekordår och 21 fynd av 30 individer är en rejäl 
putsning av förra årets rekordsumma på 14 fynd av 
16 individer. Häckning konstaterades vid Fridhem, 
men det är högst sannolikt att arten häckade även 
vid Delsjöarna, i Bokedalen och säkert på fler stäl-
len i rapportområdet. Dessutom gjordes inte mindre 
än fyra vinterfynd vilka utgör de första i rapportom-
rådet. [JS]

STARAR Sturnidae FAMILJ

Rosenstare Pastor roseus 

Samtliga: 1 2K+ str SV Brudarebacken 11.6 (Anton Mangsbo).

Rapportområdets typiska fynd av rosenstare är en 
1K-fågel på en kustlokal i augusti–september. Årets 
rosenstare upptäcktes däremot inte på någon av de 
klassiska lokalerna Välen, Torslandaviken eller 
skärgården utan på Brudarebacken där den utgjorde 
ett förstafynd. Det handlade om en subadult eller 
adult fågel, för vilken tidpunkten är typisk, dvs 
juni–juli. Detta är åttonde året i rad med fynd av 
rosenstare, nummer 21 totalt, dock bara fjärde fyn-
det som utgjordes av annat än en ungfågel. [SK]

TRASTAR turdidae FAMILJ

Ringtrast Turdus torquatus 

Samtliga: Vår: Sammanlagt ca 277 ex 7.4–24.5. Höga antal: 62 ex 
Västra begravningsplatsen 12.4 (Stefan Svensson). Sena fynd: 
1 honfärgad Stora rös, Styrsö 24.5 (Andy Hultberg). Höst: 2 ex Hyp-
peln 29.9 (Roger Eskilsson). 1 1K hane Olofstorp, Bergum 10.10 (Hå-
kan Thorstensson). 1 ex Lundby, Hisingen 10.10 (Ingegerd Bratt 
m fl). 1 ex Kvarnbyn, Mölndal 10.10 (Stefan Sandberg). 2 ex Tors-
landaviken 13–30.10 (Ola Wennberg m fl). 10 ex str S Brudareback-
en 24.10 (Jan-Åke Noresson m fl). 1 ex Tjälleviks mosse, Hönö 24.10 
(Magnus Rahm).

Det var inte utan att man kände sig nedringd under 
den helt fantastiska ringtrastvåren 2020, inte minst 
om man befann sig på Västra begravningsplatsen 
den 12 april då hela 62, jag repeterar 62!, ringtras-
tar sågs samtidigt! Givetvis ett hejdundrande rekord 
liksom hela vårsumman. Tidigare rekord är från 
2018 då 222 individer räknades in under våren, och 
innan dess 1988 med 170 ex. Det kan dock tänkas 
att den verkliga summan 1988 kan ha varit den 
största av alla givet den betydligt lägre ornitologis-
ka aktiviteten jämfört med idag, men då publicera-
des även ett upprop till allmänheten i Göteborgs-
Posten i början av säsongen vilket bör ha drivit upp 
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siffrorna rejält (Högberg. A. & Järås, T. (1989). Ring-
trastinvasionen i april 1988. Fåglar på Västkusten 
23:2–7). Storleken på de största flockarna var dock 
betydligt beskedligare både 1988 (18 ex) och 2018 
(20 ex). Höstsumman är som sig bör betydligt lägre 
än vårsumman och normal för senare år. [JS]

Rödvingetrast Turdus iliacus 

Fynd under häckningstid: 1 ex sj Kåhögsberget, Partille 21.5 (Erik 
Ahlgren). 1 ex sj Björlanda skjutfält 28.5 (Karin Magnander). 1 ex 
Ängholmen, Göteborg 9.7 (Joakim Wallström).

Höga antal: 2 300 ex str S Brudarebacken 13.10 (Roger Eskilsson).

Vinter: Januari: ca 61 ex. Februari: ca 64 ex. December: ca 40 ex.

Om jag skulle tillåta mig att bli en smula personlig i 
dessa annars torra fyndupprapningar så kan jag av-
slöja att rödvingetrasten faktiskt är min favorittrast. 
En riktig toppentätting om ni frågar mig! Året bjöd 
inte på några konstaterade häckningar, arten är 
fortfarande en mycket sparsam häckfågel även om 
ett visst mörkertal säkerligen finns. Sträcksiffran 
från Brudarebacken är mycket bra, och farligt nära 
rekordet på 2 680 ex på Smithska udden den 15 ok-
tober 2004. Vintersummorna är rejält höga, både 
under januari–februari och december, men artens 
vinteruppträdande varierar påtagligt. Sammanfatt-
ningsvis: oavsett om det är en frusen februaritrast, 
en ståtlig sträcknotering eller ett sällsynt sommar-
fynd; rödvingar blir man alltid glad av! [JS]

Taltrast Turdus philomelos 

Vinter: 1 ex Skatås 3.2 (Anton Mangsbo). 1 ex Stora Amundö 7.2 
(Tina Widén m fl). 1 ex Torslandaviken 10–26.12 (Christer Fält m fl).

Tre vinterfynd av taltrast är helt normalt. Rekordet 
utgörs av de hela 12 ex som noterades vintertid 
2001. [JS]

Dubbeltrast Turdus viscivorus 

Vinter: 1 ex Torslandaviken 8–11.2 (Hans Börjesson m fl). 1 ex Västra 
begravningsplatsen 15.2 (Stefan Svensson). 2 ex Askesby, Säve 21.2 
(Per Björkman). 2 ex Torslandaviken 29.2 (Mathias Theander). 1 ex 
Kvibergs kyrkogård 3.12 (Peter Strandvik). 1 ex Torslandaviken 14–
19.12 (Martin Johansson m fl). 1 ex Brudarebacken 24.12 (Jonas 
Bergman Laurila).

Sju vinterfynd av nio exemplar är en mycket god 
utdelning, och i vanlig ordning märks ett litet in-
flöde av tidiga vårsträckare i slutet av februari. Un-
der 2000-talet har antalet varierat mellan noll och 
nio fynd, undantaget den extrema invasionen av 
trastar vintern 2009–2010 då ett 30-tal dubbeltras-
tar rapporterades. [JS]

FLUGSNAPPARE muscicapidae FAMILJ

Blåhake Luscinia svecica 

Samtliga: 1 ad hane Brudarebacken 19.5 (Anton Mangsbo m fl). 1 ad 
hane sj Skeppstadsholmen, Torslanda 21.5 (Christer Fält m fl). 1 ad 
hane sj Tjälleviks mosse, Hönö 21.5 (Mikael Molin). 1 ex sj Vidingen, 
Vrångö 26.5 (Tina Widén). 1 ex Torslandaviken 26.9 (Magnus Pers-
son).

Som vanligt föreligger fler vår- än höstfynd, men 
totalsumman är låg. Under 2000-talet är de högsta 
noteringarna sexton individer under våren och nio 
individer under hösten. [JS]

Näktergal Luscinia luscinia 

Fynd under häckningstid: Ca 109 sjungande individer 30.4–10.7.

Näktergalens populationsutveckling följer av någon 
anledning ofta gräshoppsångarens på ett närmast 
spöklikt sätt. Gräshoppsångaren hade ju ett kanonår 
jämfört med den senaste fem åren, och näktergalens 
109 sjungande fåglar är faktiskt den bästa notering-
en sedan 2011. Det är dock en liten bit kvar till de 
runt 130 ex som brukade noteras årligen under an-
dra halvan av 00-talet. Siffran är dock betydligt 
bättre än de 70–75 ex som rapporterats under de 
senaste fem åren, men det kan inte uteslutas att det-
ta är en effekt av den nattsångarinventering som 
gjordes på Hisingen under året. Detta är säkert en 
del av förklaringen, men är det hela sanningen? 
Kanske, eftersom det är just Hisingssumman som 
ökat med runt 40 ex, i resten av rapportområdet är 
antalet i stället lägre än tidigare. Det ska bli mycket 
intressant att se vad den nattsångarinventering som 
planeras i resten av rapportområdet kommer att ge 
för resultat. Fördelningen över kärnområdena är 
som följer: Hisingen 83 ex, Norra skärgården 12 ex, 
Södra skärgården 11 ex, Välen–Stora ån 1 ex, Sä-
veån 0 ex och Lärjeån 1 ex. [JS]

Mindre flugsnappare Ficedula parva 

Samtliga: Troliga häckningar: 1 par Bokedalen, Jonsered 21.5–13.6 
(Ingemar BE Larsson m fl). Övriga: 1 3K+ hane sj Lunnagården, 
Mölndal 21.5–9.6 (Lars Eric Rahm m fl). 1 ex sj Rådasjöns naturreser-
vat 21.5 (Bert Petersson m fl).

Ingen konstaterad häckning gjordes men en sjung-
ande hane och en hona kunde observeras på den 
klassiska häckningslokalen Bokedalen under en 
sammanhängande period mellan den 21 maj och 
den 13 juni. Även hanen vid Lunnagården stannade 
en längre period men där sågs aldrig någon hona. [OB]
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Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros 

Häckningar: 1 par Arendal (Johan Ennerfelt m fl). 1 par Linnarhult, 
Angered (Peter Keil m fl) 1 par Sagsjön, Kållered (Bengt Hallberg 
m fl). 1 par Fässberg, Mölndal (Jan Tallnäs m fl). Troliga häckningar: 
1 par Skansen Lejonet (Roger Eskilsson). Fynd under häckningstid: 
1–2 sj Ringön 14.4–13.7 (Hans Zachrisson m fl). 2 ex sj Skarviksham-
nen 22.4–24.6 (Stefan Svanberg). 1 3K+ hane sj Landvetters flyg-
plats 26.4–18.5 (Johannes Löfqvist m fl). 1 ex sj Söö, Fotö 1.5 (Hans 
Waern). 1 par Flatås 9.5 (Oskar Appell). 1 hona Bråta, Råda 19.5 
(Fredrik Andersson). 1 hane sj Tingstads industriområde, Hisingen 
4–18.6 (David Klingberg m fl). 1 ex Vasagropen, Mölndal 6.6 (Mag-
nus Eriksson). 1 ex sj Ryahamnen 11–13.6 (Fredrik Larsson). 1 hane 
Bagglebo, Öckerö 11.7 (Thomas Karlsson).

Övriga fynd: Vår: Sammanlagt 13 ex 16.3–18.5. Höst: Sammanlagt 
8 ex 13.8–20.11. Vinter: 2 ex Skarvikshamnen 6–29.1 (Stefan Svan-
berg). 1 honfärgad Torslandaviken 9.1 (Olof Armini). 1 2K Ringön 
18.2 (Benga Ragnewall m fl). 1 ad hane Skansen Lejonet 26.12 (Ro-
ger Eskilsson). 1 hane Galterö 30.12 (Musse Björklund m fl).

Fyra konstaterade häckningar är ett bra resultat för 
senare år, och det är sannolikt att även flera av de 
möjliga och troliga häckningarna också rör faktiska 
häckningar. Eftersom arten ofta häckar inne på 
svåråtkomliga industriområden är det inte alltid så 
lätt att kontrollera häckningar och deras utfall. I öv-
rigt kan nämnas att ovanligt många vinterfynd gjor-
des. Det verkar som om arten har en fortsatt ökande 
trend i rapportområdet sedan millennieskiftet då 
populationen var så gott som obefintlig, även om 
det är en bit kvar till de ca 25 par som häckade i 
början av 1980-talet. Då var beståndet relativt kon-
centrerat till varvsområdena i hamnen, nu är det 
som synes mer geografiskt splittrat vilket kan vara 
en effekt av att de gamla ”skräpiga” hamnområdena 
snyggas upp och förändrar karaktär vilket missgyn-
nar den svarta rödstjärten. Arten tycks då följa stor-
stadens dynamik och dyker istället upp vid industri-
komplex i tätorternas utkanter. [JS]

Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 

Tidiga fynd: 1 hane Hårssjön 13.4 (Eleonora Petzäll).

Ett riktigt tidigt fynd, inte långt från fenologirekor-
det den 10 april 2016. [JS]

Svarthakad buskskvätta Saxicola rubicola 

Häckningar: 1 par Öxnäs (Mats Raneström m fl). 1 par Landvetters 
flygplats (Kristian Thisted m fl). Troliga häckningar: 1 par Gunnilse-
tippen, Angered (Lars Erik Norbäck m fl.). Möjliga häckningar: 1 par 
Utbyfältet (Roger Eskilsson m fl) 

Övriga fynd: Vinter: 1 hane Torslandaviken 1.1–27.2 (Ola Wennberg 
m fl). 3 ex Torslandaviken 1–31.12 (Ola Wennberg m fl). Vår: 19 fynd 
2.3–9.4. Höst: 6 fynd av 7 ex 20.9–30.11.

Förra året förutspådde vi att det snart skulle vara 
för platskrävande att skriva ut samtliga fynd av 
svarthakad buskskvätta, och se så rätt vi fick. Totalt 

noterades alltså två konstaterade, en trolig och en 
möjlig häckning plus hela 27 ytterligare fynd. Arten 
sågs under årets alla månader och får nu definitivt 
betraktas som en normal del av vår fågelfauna. En 
svindlande snabb utveckling med tanke på att en-
dast tre fynd gjordes under hela 1900-talet. [JS]

Amur-/vitgumpad buskskvätta Saxicola stejnegeri/maurus 

Samtliga: 1 1K Vinga 26–27.9 (Fredrik Åstrand m fl).

Raritetskommittén har nu återgranskat samtliga 
svenska fynd av de ”östliga svarthakade buskskvät-
torna” (Hellström, M. & Waern, M. 2021. Vitgumpad 
buskskvätta och amurbuskskvätta – Raritetskommitténs 
återgranskning av de svenska fynden. Vår Fågelvärld 
80, 2/21:30–40.). Resultatet är att rapportområdet 
nu ståtar med tre fynd av vitgumpad buskskvätta: 
1 1K hona maurus/hemprichii/variegatus Ganlet, Ön-
nered 26.9 2016, 1 2K hane hemprichii Torslandavi-
ken 2.6 2016 och 1 1K hona maurus/hemprichii/va-
riegatus Torslandaviken 25.9–7.10 2018. Resterande 
fynd, nämligen 1 honfärgad Brudarebacken 24.10 
2004, 1 2K+ hane Rörö 1–2.10 2006 och årets fynd 
kvarstår som obestämd amur-/vitgumpad busk-
skvätta. Intressant nog sällskapade årets fågel med 
en svarthakad buskskvätta! [JS]

STRÖMSTARAR cinclidae FAMILJ

Strömstare Cinclus cinclus 

Häckningar: 1 par Säveåns dalgång, Jonsered (Per-Erik Hagström 
m fl). 1 par Kvarnbyn, Mölndal (Ove Ferling m fl). Fynd under häck-
ningstid: Fynd finns från Lärjeholm, Angered (Are Ehnberg), Bråta-
skogen, Råda (Conny Palm) och Mölnlycke fabriker (Elon Wismén).

Troligen häckar arten i normal omfattning i Möln-
dalsån, Säveån och Lärjeån. Det är inte varje år som 
häckningar konstateras men arten brukar vara på 
plats under häckningstid. [JS]

ÄRLOR motacillidae FAMILJ

Gulärla Motacilla flava 

Häckningar: Minst 6 par Torslandaviken (Christer Fält m fl). 1 par 
Stora Oxhagen (Anders Hansson m fl). Fynd under häckningstid: 
Ytterligare 1 par Stora Oxhagen 29.4–9.7 (Peter Strandvik m fl). 
2 par Hökälla 5.5–18.6 (Peter Keil m fl). 2 ex Öxnäs 21.5 (Stefan 
Svanberg). 1 hane Ragnhildsholmen 21.5 (Stefan Svanberg). 1 par 
Ingebäcks älvstrand 26.5 (Leif Jonasson). 1 ex Rörö 7.6 (Per Björk-
man m fl). 1 ex sj Angereds gård 14.6 (Mikael Sundberg).

Sena fynd: 1 ex Vinga 3.10 (Stefan Svanberg m fl).

Gulärlorna håller ställningarna i området med en 
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stadig förekomst på ca 10 par fördelat på två Hi-
singsområden. Majoriteten av de häckande paren 
återfinns kring Torslandaviken, medan det vanligen 
noteras 1–3 par på strandängarna kring där Göta 
och Nordre älv möts. [EÖ]

Forsärla Motacilla cinerea 

Häckningar: Minst 1 par Lärjeåns dalgång (Peter Keil m fl). Minst 
2 par Säveåns dalgång, Jonsered (Uno Unger m fl). 1 par Ekevads-
bron, Angered (Mikael Sundberg). 1 par Lunnagården, Mölndal 
(Magnus Rahm). 1 par Slottsskogen (Bengt Adamsson m fl). 1 par 
Billdals park, Askim (Stefan Johansson). 1 par Stora Mölnesjön 
(Tommy Tannerud m fl). 1 par Lexby, Partille (Erik Ahlgren). 1 par 
Grevedämmet, Mölndal (Mats Bjersing m fl). 1 par Mölndalsån, 
Mölnlycke (Johannes Löfqvist). Fynd under häckningstid: Rapporter 
som tyder på att häckningar eller häckningsförsök kan ha genom-
förts föreligger från ytterligare minst 15 lokaler.

Vinter: Januari–februari: 1 ex Kåhögsfältet 1–5.1 (Ingemar BE Lars-
son m fl). 1 ex Fiskhamnen 2–4.1 (Peder Winding m fl). 1 ex Säveåns 
mynning 5–25.1 (Roger Eskilsson m fl). 1 hona Rya skog 23.2 (Bo 
Brinkhoff ). December: 2 ex Säveåns mynning – Gamlestadens fabri-
ker 5–25.12 (Uno Unger m fl). 1 ex Kåhög 5.12 (Ingemar BE Larsson). 
2 ex Ögärdet, Angered 6–31.12 (Amar Hot). 1 ex Torslandaviken 15–
19.12 (Christer Fält m fl). 1 ex Röda sten 23.12 (Jonatan Uppström). 
1 ex Eriksberg 25.12 (Lennart Strömberg).

Totalt minst elva konstaterade häckningar är fak-
tiskt det högsta antal som vi kunnat redovisa sedan 
vi började granska områdets forsärlehäckningar 
närmare år 2011. Lägger vi därtill ytterligare fem-
ton lokaler där häckning kan misstänkas så framstår 
2020 som ett mycket bra år för områdets forsärlor. 
Det återstår att se om detta speglar en faktisk ök-
ning i området eller om det snarare är en effekt av 
ökat friluftsliv längs natursköna bäckar och raviner 
i Covid19-pandemins spår. [EÖ]

Sädesärla Motacilla alba 

Vinter: Januari–februari: 1 ex Välen 2.1–24.2 (Eva Åkesson m fl). 1 ex 
Färjenäs 4–5.1 (Musse Björklund m fl). December: 1 ex Fiskhamnen 
4.12 (Peder Winding). 1 ex Torslandaviken 6.12 (Christer Fält). 1 ex 
Torslandaviken 21.12 (John Fjörtoft Karlsen m fl). 1 ex Skarviksham-
nen 22.12 (Stefan Svanberg).

Sädesärlor som försöker sig på att övervintra i Göte-
borgsområdet har på senare blivit en allt vanligare 
syn och 2020 var inget undantag. Att det gjordes 
hela fyra fynd i december har dock sannolikt sin hu-
vudsakliga förklaring i vinterns ovanligt milda in-
ledning. [EÖ]

Engelsk sädesärla Motacilla alba yarrellii 

Samtliga: 1 2K+ hane Välen 14–19.3 (Hans Börjesson m fl). 1 2K+ 
hane Välen 5.4 (Sebastian Ekbom). 1 3K+ trolig hane Majorna 10–
18.4 (Andréas Hagström m fl). Komplettering, 2020: 1 2K hane Tors-
landaviken 27.4–18.6 (Per Lundgren m fl).

Efter omgranskning nu godkänd som underartshy-
brid alba×yarrellii (tidigare publicerad som engelsk 
sädesärla). Ett för senare år normalt uppträdande 
för denna underart som i området uppvisar en sta-
digt ökande fyndbild. Utöver ovan redovisade fynd 
sågs även en fågel i Torslandaviken som vållade en 
del huvudbry. Bedömningen landade där slutligen i 
att utseendet kan anses typiskt för en underartshy-
brid alba×yarrellii, se separat text. Fågeln i Majorna 
bedöms, efter diskussion och konsultation av Alex-
ander Hellquist (Taxonomiansvarig i BirdLife Sveri-
ges raritetskommitté och något av en nationell ex-
pert på den aktuella bestämningsproblematiken), 
vara samma individ som sågs i området redan 2018. 
Fågeln är tveklöst adult (3K+) och sannolikt en 
hane, men vissa äldre honor av underarten yarrellii 
kan vara tecknade mycket likt den aktuella fågeln 
varför vi väljer att inte publicera någon säker köns-
bestämning. Att Majorna-fågeln skulle vara en un-
derartshybrid, likt Torslandaviken-fågeln, är svårt 
att säkert utesluta men då ingenting tydligt avviker 
från hur en ”ren” yarrellii kan se ut så finner vi det 
lämpligast att även fortsättningsvis publicera denna 
individ så. [EÖ]

Engelsk × europeisk sädesärla Motacilla alba alba × yarrellii 

Samtliga: 1 3K+ hane Torslandaviken 5–27.4 (Magnus Persson m fl). 
Komplettering, 2020: 1 2K hane Torslandaviken 27.4–18.6 (Per 
Lundgren m fl).

Efter omgranskning nu godkänd som underartshy-
brid alba×yarellii (tidigare publicerad som engelsk 
sädesärla). En svårbestämd ärla sågs under större 
delen av april månad kring det så kallade Krutlagret 
i Torslandaviken. På exakt samma plats sågs ett år 
tidigare vad som då bedömdes vara en 2K hane eng-
elsk sädesärla. Efter långa diskussioner, detalj-
granskning och konsultation av Alexander Hellquist 
(se kommentaren till engelsk sädesärla) blir bedöm-
ningen nu att dessa observationer sannolikt rör 
samma återvändande individ. Dräktkaraktärerna 
som observerades i år, med bland annat relativt 
mycket gråa inslag på ryggen, bedöms inte förenliga 
med en ”ren” adult yarrellii-hane utan talar tydligt 
för inslag av gener från nominatrasen alba. Fågeln 
ser i mångt och mycket ut precis så som man kan 
förvänta sig att en äldre hybridhane skall se ut. Det-
ta innebär således också att förra årets fynd nu om-
granskats och bedöms som en underartshybrid 
alba×yarrellii – det första fyndet av denna hybrid 
som vi hittills publicerat. [EÖ]

Rödstrupig piplärka Anthus cervinus 

Samtliga: Vår: 1 ex str N Slottsskogen 20.5 (Peder Winding). Höst: 
12 ex under perioden 29.8–28.9. Månadsfördelning: maj 1 ex, au-
gusti 3 ex, september 9 ex.
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Även om totalt 13 ex nästan är en fördubbling av 
förra årets bottenrekord så är det en historiskt sett 
ganska låg årssumma. Antalen fluktuerar kraftigt 
mellan åren – de senaste 10 åren har årssummorna 
varierat mellan förra årets 7 ex och 2013 års 70 ex 
med ett medelantal på 24 ex. Tidsmässigt var upp-
trädandet typiskt med majoriteten av fynden gjorda 
i september. Vårfynd, som oftast görs i mitten av 
maj, är sällsynta och långt ifrån årliga. [EÖ]

Vattenpiplärka Anthus spinoletta 

Samtliga: 1 ex Galterö 13.1–24.2 (Stefan Svanberg m fl). 1 ex Ryds 
kile, Björkö 31.10 (Per Karlsson Linderum). 1 ex Galterö 26–29.11 
(Göran Gustavsson m fl). 1 ex Lökholmen 5.4 (Staffan Sénby).

Galterö får nu anses ha tagit över Rörös position 
som områdets säkraste övervintringslokal för vat-
tenpiplärka. Långstannande individer har nu obser-
verats på lokalen tre vintrar i följd. Kanske handlar 
det rentav om en och samma återvändande vatten-
piplärka med förkärlek för en av Göteborgs södra 
skärgårds pärlor? Totalt fyra individer speglar för 
övrigt ett normalt uppträdande, något över senare 
års medel. [EÖ]

FINKAR Fringillidae FAMILJ

Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 

Höga antal: 78 ex str Välen 29.8 (Hans Börjesson).

Det höga antalet stenknäck noterades som sträck-
ande fåglar där hela 48 ex räknades in som största 
flock. De största stationära flockarna i rapportområ-
det har varit runt 50 ex och noterades 2011 och 
2017. [SK]

Tallbit Pinicola enucleator 

Samtliga: Sammanlagt noterades cirka 1400 tallbitar i rapportom-
rådet från 24.10 föregående år till 19.2. Höga antal: 20 ex Eklanda 
1–13.1 (Ove Ferling m fl). 20 ex Änggårdsbergen 1–2.1 (Olof Armini 
m fl). 35 ex Krokslätt 1–4.1 (Thomas Appelqvist). 32 ex Backa, Hi-
singen 1–2.1 (Peter Keil m fl). 22 + 25 ex Fiskebäck 2.1 (Stefan Svan-
berg).

Den stora tallbitsinvasionen som började på senhös-
ten 2019 spillde naturligtvis över på 2020. Göte-
borgsskådare och tillresta kunde glädjas åt tallbits-
flockar en bit in i januari. Dessa avtog dock rätt 
snabbt i storlek och in i februari sågs bara mindre 
flockar eller enstaka fåglar. I kommentarsfälten går 
det att läsa om länsade bärbuskar, och den 19 fe-
bruari var det dags för de två sista tallbitarna för 
denna gång, och dessa sågs i Kålltorp. Ingen ny räk-
ning gjordes för 2020 men av flockarnas storlek att 
döma hade nog minst hälften av de cirka 1 400 tall-

bitar som räknades ihop för 2019 redan lämnat rap-
portområdet när 2019 övergick i 2020. En artikel 
som behandlar hela tallbitsinvasionen finns i FpV 
2:2020. [SK]

Rosenfink Carpodacus erythrinus 

Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häcknings-
tid: På sträckan mellan Orrekulla skans/Angeredsbron och Jordfalls-
bron utmed Göta älv noterades 10 sjungande hanar 20.5–13.7. 1 ex 
sj Hökälla, Hisingen 1–23.6 (Jan Hellström m fl).

Övriga fynd: 1 ex Vrångö 21.5 (Christopher Magnusson). 1 ex sj 
Donsö 23.5 (Gösta Olofsson). 1 ex Torslandaviken 26.5 (Hans Börjes-
son). 1 ex sj Torslandaviken 31.5 (Per Lif m fl). 1 2K sj Västra begrav-
ningsplatsen 6.6 (Stefan Svensson). 1 2K sj Stolts hed, Askim 12.6 
(Stefan Svanberg). 1 ex sj Torslandaviken 13.6 (Magnus Persson 
m fl). 1 ex Brudarebacken 1.7 (Anton Mangsbo). 1 ex Hönö 18.7 
(Thomas Karlsson).

Tio sjungande rosenfinkar på de klassiska lokalerna 
utmed Göta älv är ett normalt utfall. Ingen häckning 
kunde konstateras, men på en av dessa lokaler (Ing-
ebäcks älvstrand) observerades fyra individer i juli, 
något som kan tyda på en lyckad häckning. Nio 
ströfynd av rastande fåglar ligger också helt inom 
ramen av ett normalt år. Inga höstfynd gjordes. [SK]

Vinterhämpling Linaria flavirostris 

Höga antal: Vår: 100 ex Torslandaviken 1.1–26.3 (Jan-Erik Pettersson 
m fl). Höst: 150 ex Torslandaviken 12.10–20.11 (Christer Fält m fl).

För att hitta tresiffriga flockar av vinterhämpling i 
Göteborgs rapportområde får vi gå tillbaka till 2012 
då 100 ex noterades på Öckerö, samt 2011 då note-
ringen blev 132 ex i Torslandaviken. Även under 
2020 stoltserar Torslandaviken med tresiffriga 
flockar, uppenbarligen tidvis uppdelade i mindre 
flockar på olika underlokaler. Den höga höstnote-
ringen utgjordes således av en flock på åtminstone 
100 ex på Arendalsudden samt åtminstone 50 ex på 
Mudderdammen. Att tresiffriga antal påträffades 
både under våren och hösten är ovanligt. På flera 
lokaler sågs dessutom flockar större än 25 ex under 
både vår och höst. Faktum är att 2020 blev det bäs-
ta året någonsin både till antal fynd och antal indi-
vider. [SK]

Hämpling Linaria cannabina 

Höga antal: 250 ex Öxnäs 20.7–14.9 (Peter Strandvik m fl). 100 ex 
Billdals park 24.9 (Aimon Niklasson). 135 ex str Hyppeln 29.9 (Roger 
Eskilsson).

Vinter: 1 ex Torslandaviken 13.1 (Mats Raneström).

Årets största flock observerades i Öxnäs, där en eller 
flera större flockar uppehöll sig under sensomma-
ren. Även om tresiffriga flockar kan anses vara 
ovanliga i vårt rapportområde så är de i paritet med 
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de senaste åren, vilket även gäller de sträckande 
hämplingarna som noterades på Hyppeln. Ett vin-
terfynd rapporterades för tredje året i rad, dock 
knappast en övervintring då fågeln bara observera-
des en gång. [SK]

Snösiska Acanthis flammea exilipes 

Samtliga: 1 ex Torslandaviken 8.11 (Ola Wennberg m fl). 2 ex Öxnäs 
11.12 (Mikael Sundberg).

Två fynd av tre exemplar är ett tidstypiskt, men nå-
got magert utfall. Kan det vara så att snösiskan har 
blivit mindre attraktiv att rapportera då den sedan 
2017 räknas som en underart till gråsiskan? Men 
faktum är att andelen snösiska bland alla snö-/grå-
siskor har minskat nationellt från cirka 0,2 % i bör-
jan av 2000-talet till närmare 0,05 % de senaste 
åren. Denna trend är samstämmig med observatio-
ner i våra grannländer och tros vara relaterad till ett 
varmare klimat (Dagens natur, publicerad 23 de-
cember 2020). Snösiskan räknas visserligen inte 
som en egen art längre, men har ett annat utbred-
ningsområde och en annan häckningsbiotop än grå-
siskan. Den är väl värd att rapporteras och redovisas 
separat. [SK]

Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus 

Häckningar: 1 par Björketorp (Johannes Löfqvist). Fynd under häck-
ningstid: Noterades på ytterligare 18 lokaler.

Höst: 5 ex noterades på 3 lokaler.

Ett par skred till häckning på Dyrekärrsliden i Björ-
ketorp där bobygge kunde konstateras tidigt på 
året, och ett gediget antal fynd noterades under 
häckningstid, mestadels på lokaler i de östra och 
nordöstra delarna av rapportområdet. Antalet höst-
fynd var däremot lägre än vanligt. [SK]

Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 

Höga antal: 50 ex Lillhagsparken, Hisingen 1–2.1 (Pia Österlund 
m fl).

Med endast en enda flock på uppemot 50 ex på den 
klassiska lokalen i Lillhagsparken och inga större 
antal rapporterade under sträckdagar går inte 2020 
till historien som ett minnesvärt år för mindre kors-
näbb. Dess antal kan fluktuera rejält, och nästa in-
vasion kommer säkert. Sist vi hade tresiffriga antal 
var 2017 och 2013. [SK]

Bändelkorsnäbb Loxia bifasciata 

Samtliga: Vår: 1 ex Änggårdsbergen 5–19.1 (Bernt Nielsen m fl). 1 ex 
Örgryte 12–20.1 (Martin Johansson m fl). 1 ex Biskopsgården 3.2 
(Stefan Johansson). Höst: 3 ex Brudarebacken 11.8 (Roger Eskilsson). 
10 ex str Arödsberget, Hisingen 11.8 (Per Björkman). 2 ex str Slotts-

skogen 13.8 (Tina Widén). 6 ex Slottsskogen 13.8 (Tina Widén). 3 ex 
str Råda 14.8 (Fredrik Andersson). 4 ex str Vinga 16.8 (Christer Fält). 
1 ex Arödsberget, Hisingen 17.8 (Per Lundgren). 1 ex str Askim 17.8 
(Aimon Niklasson). 1 ex Björlanda 20.8 (Ulf Persson). 1 ex str Slotts-
skogen 20.8 (Peder Winding). 1 ex Slottsskogen 1.9 (Tina Widén). 
1 ex Änggårdsbergen 19.9 (Mathias Theander). 1 ex Hyppeln 29.9 
(Roger Eskilsson). 1 ex str Smithska udden 29.9 (Per Österman). 1 ex 
Hönö 29.9 (Thomas Karlsson). 1 ex Jonsered 11.10 (Olle Nilsson).

Det blev bara ett fåtal fynd av bändelkorsnäbb un-
der våren, men en viss sträckrörelse under hösten 
med 16 fynd av 38 ex. Stationära flockar har vi inte 
haft i rapportområdet sedan 2015 och därefter har 
det varit magert med bändelkorsnäbbar. Invasioner 
förekommer oregelbundet med 5–15 års intervall. 
Under 2000-talet var 2002, 2011, 2013 och 2014 
invasionsår. När är det dags igen? [SK]

Steglits Carduelis carduelis 

Häckningar: Konstaterades på 8 lokaler. Fynd under häckningstid: 
Noterades på ett stort antal lokaler.

Höga antal: 100 ex Brudarebacken 9–23.8 (Roger Eskilsson m fl). 
150 ex Torslandaviken 18.8–5.10 (Ola Wennberg m fl). 100 ex Säve 
30.8–14.9 (Benga Ragnewall m fl). 53 ex str Smithska udden 29.9 
(Per Österman).

Den fortsatt uppåtgående trenden för steglits kan 
inte benämnas som annat än makalös, där årets åtta 
konstaterade häckningar ska jämföras med bara en-
staka häckningar och ett fåtal fynd under häck-
ningstid till för bara några år sedan. Trenden visar 
sig även i flera stora höstflockar samt en sträckdag 
med ett betydligt antal. Flocken på 150 ex som ob-
serverades i Torslandaviken tangerar rapportområ-
dets högsta antal så här långt som rapporterades 
2016, även då i Torslandaviken. Vi betraktar nu-
mera steglits som en allmän häckfågel i rapportom-
rådet och sätter därmed punkt för specifik redovis-
ning av häckningar framöver. [SK]

SPORRSPARVAR calcariidae FAMILJ

Lappsparv Calcarius lapponicus 

Samtliga: Vår: 1 ex str N Rörö 10.4 (Per Björkman m fl). 1 ex Vinga 1.5 
(Anders Borgehed). Höst: Sammanlagt 23 ex 11.9–15.11. Vinter: 1 ex 
Torslandaviken 20.12 (Fredrik Blomqvist m fl).

Efter några magra år och ett lågt antal fynd på vå-
ren var antalet höstfynd det bästa sedan 2014 då 
25 ex noterades under höststräcket. Även om fynd-
antalen kan variera en del från år till år står sig 
årets totalsumma rätt bra under 2000-talet, och är 
samstämmig med andra sydsvenska rapportområ-
den. Vinterfynd är ovanliga och har bara hänt ett 
fåtal gånger under 2000-talet. Med tanke på den 
ovanligt milda hösten bedöms decemberfyndet som 
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en sent flyttande individ och därmed ett fenologire-
kord med sju dagar. [SK]

Snösparv Plectrophenax nivalis 

Höga antal: Vår: 16 ex Galterö 13.1–8.2 (Stefan Svanberg m fl). 20 ex 
Öckerö 2.2 (Bengt Karlsson). 40 ex Hyppeln 6.2 (Peter Keil). 19 ex 
Vasskären 27.2 (Stefan Svanberg). Höst: 18 ex Galterö 22.11 (Per 
Österman).

En rejäl flock på 40 ex på Hyppeln och de sedvan-
liga mindre flockarna på andra ställen i skärgården 
har blivit en normal bild av snösparvens förekomst i 
Göteborgs rapportområde, tyvärr en bra bit från 
fornstora dagar där den högsta noteringen var 
200 ex i december 2004. [SK]

FÄLTSPARVAR emberizidae FAMILJ

Dvärgsparv Emberiza pusilla 

Samtliga: 1 ex Torslandaviken 7–28.3 (John Fjörtoft Karlsen m fl).

Som stod klart redan när 2019 års fågelrapport gick 
i tryck så övervintrade dvärgsparven som hittades i 
november 2019 i Torslandaviken. Den sällar sig 
därmed till de två tidigare övervintrande sparvarna, 
1999 i Hindås och 2011 i Eklanda, och utgör det åt-
tonde fyndet totalt i rapportområdet. Till skillnad 

från sina artfränder som kalasade på matningar höll 
denna dvärgsparv tillgodo med det som naturen gav 
i form av vinterståndare såsom strandaster. [SK]

Sävsparv Emberiza schoeniclus 

Vinter: Januari–februari: Sammanlagt ca 20 ex Torslandaviken 2.1–
28.2 (Olof Armini m fl). Sammanlagt ca 4 ex Välen 4.1–28.2 (Stefan 
Svanberg m fl). 1 ex Sudda, Hönö 12.1–1.2 (Thomas Karlsson). 1 ex 
Sjöbacken 24.1 (Stefan Svanberg). 1 ex Björlanda skjutfält 29.1 (Ka-
rin Magnander). 1 ex Vättlefjäll 31.1 (Lars Erik Norbäck). 1 ex Bruda-
rebacken 4.2 (Roger Eskilsson). 2 ex Galterö 14.2 (Andreas Svens-
son). 1 ex Stora Amundö 19.2 (Ove Ferling). 1 ex Bredviken, Hönö 
27.2 (Thomas Karlsson). December: Sammanlagt ca 10 ex Välen 
1–31.12 (Mikael Sundberg m fl). 1 ex Stora Amundö 2.12 (Ove Fer-
ling). Sammanlagt ca 10 ex Torslandaviken 5–31.12 (Joel Björberg 
m fl). 1 ex Sudda, Hönö 8–13.12 (Thomas Karlsson). 1 ex Kipphol-
men, Björlanda 9.12 (Mikael Sundberg). 1 ex Hälsö 26.12 (Hans 
Zachrisson). 1 ex Öxnäs 30.12 (Bo Brinkhoff ).

Höga antal: 50 ex Torslandaviken 26.9 (Christer Fält).

Med en mild början på året och en ännu mildare av-
slutning kan antalet vinterfynd sammanfattas som 
något utöver det vanliga, efter några år med relativt 
få vinterfynd. Normala år brukar antalet övervint-
rande sävsparvar i Torslandaviken ligga på omkring 
10–15 ex och något lägre i Välen. 2020 gjordes fler 
vinterfynd än vanligt på dessa klassiska lokaler. Att 
hela 50 ex noterades i Torslandaviken under en dag 
på hösten är också anmärkningsvärt. [SK]

TÄTTINGAR FiG-2020
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Viktigt att komma ihåg om datumen! 

Tänk på att de fynd som redovisas i tabellerna gäller 
det absolut första (eller sista) fyndet av arten under 
perioden. För en ankommande vårflyttare som löv-
sångare betyder alltså det angivna datumet bara att 
årets allra första lövsångare rapporterats det datu-
met. Samma sak gäller även fenologirekorden och 
mediandatumen i tabellerna, så mediandatumet för 
en art anger alltså det datum då periodens absolut 
första (eller sista) fynd i genomsnitt har noterats se-
dan år 2000. För lövsångare på våren innebär det 
att de stora massorna oftast inte anländer förrän nå-
gon vecka senare än så. Med detta i bakhuvudet kan 
man ha stor nytta av fenologistatistiken i fält.

Teckenförklaring 

–   Fynd saknas

* Entydigt första-/sistadatum saknas

±XX Normalt eller nära normalt datum 
 (XX anger antal dagar före/efter mediandatum) 

±XX Tidigt/sent datum 
 (XX anger antal dagar före/efter mediandatum)

±XX Mycket tidigt/sent datum 
 (XX anger antal dagar före/efter mediandatum)

Röd Nytt eller tangerat fenologirekord (skillnad från
text gamla rekordet anges inom parentes)
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Fenologi

På vår hemsida rrk.gof.nu hittar 
du fler fenologiverktyg! Använd 
våra guider för vad som är på 
gång aktuell tiodagarsperiod 
direkt i mobilen när du är ute, 
eller djupdyk i en arts fenologi-
mönster sedan år 2000 i våra  
detaljerade artpresentationer! 

FiG-2020 FENOLOGI



FiG-2020 ARTGENOMGÅNG

ART
1. artnamn 
2. Period 
 

FÖRSTA FyND
1. årets avvikelse från mediandatumet 2. årets första fynd 
3. Mediandatum 4. fenologirekord 
 

SiSTA FyND
1. årets avvikelse från mediandatumet 2. årets sista fynd 
3. Mediandatum 4. fenologirekord 
 

Spetsbergsgås +6 2.10 Brudarebacken (Andreas Holm m fl) +1 10.5 Lunnagården (Lars Eric Rahm)
Höst–Vår 26.9 29.8-15 Fridhemsberget (Johannes Löfqvist) 9.5 30.5-16 Björkö (Peter Hamrén)

Mindre sångsvan –15 24.2 Brudarebacken (Jan-Åke Noresson) –21 14.3 Öxnäs (Aleksandar Azaric)
Vår 11.3 14.2-15 Kvibergsfältet (Mikael Forsman) 4.4 2.5-00 Torslandaviken (Björn Dellming)

Mindre sångsvan +3 31.10 Torslandaviken (Stefan Svanberg) +5 22.11 Flera lokaler
Höst 28.10 13.10-09 Rörö (Björn Dellming) 17.11 27.12-19 Säveåns mynning (Adam Bergqvist)

Årta ±0 7.4 Donsö (gnm Gösta Olofsson) –16 14.8 Torslandaviken (Hans Börjesson)
Vår–Höst 7.4 16.3-17 Nolviks kile, Björlanda (Tommy Johansson) 30.8 23.9-16 Torslandaviken (Ola Wennberg)

Skedand ±0 5.4 Torslandaviken (Hans Börjesson m fl) +18 19.11 Slottsskogen (Bengt Adamsson)
Vår–Höst 5.4 13.3-02 Hökälla (Peter Strandvik) 1.11 24.11-08 Slottsskogen (Magnus Eriksson)

Alfågel –24 5.9 Vinga (David Kihlberg m fl) – 22.5 Kråkudden (Mikael Molin)
Höst–Vår 29.9 Tangerat fenologirekord 22.5 24.6-08 Kråkudden (Martin Oomen)

Salskrake +27 12.11 St. Amundö (Flera observatörer) –9 14.4 Torslandaviken (Ola Wennberg)
Höst–Vår 16.10 21.4-18 Välen (Göran Gustavsson) 23.4 12.5-11 Torslandaviken (Stefan Svanberg m fl)

Nattskärra +5 15.5 Hårssjön (Jan-Eric Larsson) +4 1.9 Sudda, Hönö (Lennart Bogren m fl)
Vår–Höst 10.5 19.4-19 Slottsskogen (Tina Widén m fl) 28.8 5.10-10 Torslandaviken (Magnus Persson)

Tornseglare –1 6.5 Torslandaviken (Magnus Persson) +3 22.9 Brudarebacken (Roger Eskilsson m fl)
Vår–Höst 7.5 28.4-06 Torslandaviken (Karl-Olof Johansson) 19.9 13.11-08 Berglärkan, Göteborg (Ingegerd Nyberg)

Gök –4 28.4 Brännö (Andreas Svensson) –5 7.9 Torrekullamotet (Jan Tallnäs)
Vår–Höst 2.5 21.4-19 Sagered, Kållered (Björn Schröder) 12.9 7.10-18 Brudarebacken (Mikael Forsman m fl)

Kornknarr –13 5.5 Välen (Johan Håkansson) – –
Vår–Höst 18.5 4.5-07 Ragnhildsholmen (Tina Widén) 13.9 11.11-02 Brudarebacken (Leif Jonasson)

Småfläckig sumphöna – – – –
Vår–Höst 5.5 6.4-17 Svankällan (gnm Fredrik Åstrand) 2.8 10.9-12 Välen (Thomas Karlsson m fl)

Trana –21 12.2 Fässberg, Mölndal (Lennart Bogren) –7 12.10 Flera lokaler (Jan-Åke Noresson m fl)
Vår–Höst 5.3 3.1-19 Hökälla (John Thulin) 19.10 19.12-19 Askesby, Säve (Ingemar BE Larsson m fl)

Ljungpipare –5 9.3 Öxnäs (Per Björkman m fl) +8 11.11 Bredviken, Hönö (Thomas Karlsson)
Vår–Höst 14.3 3.2-02 Arendalsudden (Björn Dellming) 3.11 24.11-03 Torslandaviken (Erik Edvardsson)

Kustpipare +13 20.5 Öxnäs (Magnus Lundström) +15 4.11 Kråkudden (Martin Oomen m fl)
Vår–Höst 7.5 27.3-16 Kråkudden (Roger Eskilsson) 20.10 1.12-01 Galterö (Christer Fält)

Större strandpipare –9 16.2 Torslandaviken (Magnus Persson) +1 5.10 Galterö (Lars Eric Rahm)
Vår–Höst 25.2 9.2-02 Kråkudden (Uno Unger) 4.10 23.10-04 Galterö (Lars Hellman)

Mindre strandpipare –6 27.3 Torslandaviken (Karin Magnander) +15 7.9 Stora Amundö (Mats Bjersing m fl)
Vår–Höst 2.4 22.3-14 Torslandaviken (Christer Fält) 23.8 8.10-10 Välkommen (Magnus Persson)

Småspov –1 19.4 Kråkudden (Mikael Molin m fl) +10 8.9 Kråkudden (Raul Vicente m fl)
Vår–Höst 20.4 9.4-11 Torslandaviken (Magnus Persson) 29.8 21.9-08 Rörö (Magnus Unger)

Myrspov –2 7.4 Torslandaviken (Ola Wennberg) +4 11.10 Galterö (Andreas Svensson)
Vår–Höst 9.4 8.3-03 Rörö (David Lundgren) 7.10 6.11-13 Välen (Ingemar BE Larsson)

Roskarl –1 2.5 Galterö (Per Österman m fl) +21 28.10 Kråkudden (Lars Eric Rahm m fl)
Vår–Höst 3.5 23.4-03 Stora Amundö (Pär Lydmark) 7.10 10.11-01 Kråkudden (Magnus Unger)

Kustsnäppa – – +10 3.11 Vinga (Musse Björklund m fl)
Vår–Höst 19.4 8.3-03 Lammholmsviken, Öckerö (Uno Unger) 24.10 6.12-07 Bolleskären, Hönö (Roger Eskilsson m fl)

Brushane –14 10.4 Välen (Jan-Eric Larsson m fl) –6 22.9 Välen (Hans Börjesson m fl)
Vår–Höst 24.4 1.4-17 Öxnäs (Stefan Svanberg) 28.9 20.10-09 Välen (Birger Kaiser m fl)

Spovsnäppa –6 5.7 Flera lokaler +31 8.10 Galterö (Mikael Sundberg)
Höst 11.7 2.7-15 Torslandaviken (Magnus Persson m fl) 7.9 Nytt fenologirekord (+13)

Mosnäppa ±0 6.5 Torslandaviken (Leif Jonasson m fl) +5 28.8 Välen (Hans Börjesson)
Vår–Höst 6.5 27.4-19 Torslandaviken (Mattias Theander m fl) 23.8 4.9-05 Välen (Stefan Andersson)

Sandlöpare – – – –
Vår 12.5 12.5-07 Tistlarna (Stig Karlsson m fl) 6.6 6.6-07 Tistlarna (Bengt-Åke Svensson)

Sandlöpare –1 29.7 Flera lokaler +20 18.10 Kråkudden (Hans Zachrisson)
Höst 30.7 19.7-15 Vargö (Jan Mogol) 28.9 2.11-08 Tistlarna (Gösta Olofsson)

Kärrsnäppa +26 3.4 Galterö (Per Österman) +25 22.11 Kråkudden (David Armini m fl)
Vår–Höst 8.3 17.2-19 Öxnäs (Lars Erik Norbäck m fl) 28.10 Nytt fenologirekord (+3)

Skärsnäppa +4 2.10 Vinga (Stefan Andersson m fl) –4 10.5 Vrångö (Stefan Svanberg)
Höst–Vår 28.9 12.8-12 Bolleskären (Rolf Nyback) 14.5 31.5-13 Bolleskären, Hönö (Per Björkman m fl)

Småsnäppa –7 15.5 Donsö (Gunnar Sander) ±0 30.5 Torslandaviken (Magnus Persson m fl)
Vår 22.5 11.5-14 Stora Kärrsvik, Öckerö (Bengt Karlsson) 30.5 17.6-15 Galterö (Lars Hellman)

FENOLOGI: spETsbERGsGÅs–sMÅsNÄppA FiG-2020
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ART
1. artnamn 
2. Period 
 

FÖRSTA FyND
1. årets avvikelse från mediandatumet 2. årets första fynd 
3. Mediandatum 4. fenologirekord 
 

SiSTA FyND
1. årets avvikelse från mediandatumet 2. årets sista fynd 
3. Mediandatum 4. fenologirekord 
 

Småsnäppa +41 6.9 Galterö (Andreas Svensson) +1 14.9 Stora Amundö (Lars Lundmark m fl)
Höst 27.7 14.7-18 Galterö (Jan Mogol) 13.9 8.10-07 Galterö (Lars Hellman)

Dvärgbeckasin –6 12.9 Lagmansholmen (Magnus Persson) –20 11.4 Rådasjön (Johannes Löfqvist)
Höst–Vår 18.9 29.8-16 Hökälla (John Thulin) 1.5 15.5-13 Lagmansholmen (Kåre Ström)

Dubbelbeckasin +6 13.5 Flera lokaler +2 13.5 Flera lokaler
Vår 7.5 1.5-12 Lunnagården (Lars-Eric Rahm m fl) 11.5 22.5-03 Ragnhildsholmen (Ola Sandberg)

Dubbelbeckasin +5 30.8 Smedstorp (Johannes Löfqvist m fl) –25 30.8 Smedstorp (Johannes Löfqvist m fl)
Höst 25.8 1.8-13 Galterö (John Thulin) 24.9 4.10-19 Nolviks kile (Tommy Johansson)

Drillsnäppa ±0 18.4 Flera lokaler +3 27.9 Välen (Andreas Skyman)
Vår–Höst 18.4 24.3-12 Välen (Martin Johansson m fl) 24.9 27.10-19 Torslandaviken (Christer Fält)

Skogssnäppa –6 21.3 Välen (Hans Börjesson) +16 25.9 Välen (Hans Börjesson)
Vår–Höst 27.3 12.3-17 Smedstorps ängar (Elon Wismén m fl) 9.9 23.10-19 Kråkudden (Lars-Eric Rahm)

Rödbena –6 20.3 Stora Amundö (Marianne Ohlander) +38 10.11 Vrångö (Peder Winding)
Vår–Höst 26.3 24.2-07 Hönö (Torgny Nordin) 3.10 24.11-01 Galterö (Magnus Unger)

Grönbena –6 19.4 Smedstorp (Sven-Olof Johannesson) +11 21.9 Öckerö (Thomas Karlsson)
Vår–Höst 25.4 16.4-16 Hårssjön (Lars-Olof Sandberg m fl) 10.9 27.9-06 Välen (Uno Unger)

Svartsnäppa –17 10.4 Torslandaviken (Hans Börjesson) –1 17.9 Torslandaviken (Christer Fält m fl)
Vår–Höst 27.4 6.4-12 Hökälla (John Thulin) 18.9 20.10-09 Amundövik, Askim (Jan Krantz)

Gluttsnäppa –8 11.4 Torslandaviken (Christer Fält m fl) –9 18.10 Flera lokaler
Vår–Höst 19.4 Tangerat fenologirekord 27.10 9.12-01 Styrsö (Martin Fransson)

Dvärgmås –32 6.7 Kråkudden (Raul Vicente m fl) +26 18.6 Torslandaviken (Ola Wennberg)
Höst–Vår 7.8 Nytt fenologirekord (–3) 23.5 Nytt fenologirekord (+4)

Silltrut –9 1.3 Torslandaviken (Magnus Persson) +4 3.11 Kråkudden (David Armini m fl)
Vår–Höst 10.3 22.2-14 Öckerö (Bengt Karlsson) 30.10 23.11-12 Fiskhamnen  (Peter Strandvik)

Kentsk tärna –11 19.3 Hönö (Roger Eskilsson m fl) +33 2.11 Kråkudden (Jon Håkansson m fl)
Vår–Höst 30.3 11.3-12 Galterö (Peter Keil) 30.9 8.12-16 Kråkudden (Per Gustavsson m fl)

Fisktärna +1 11.4 Kråkudden (Mikael Molin) –18 18.9 Vinga (Fredrik Lysell m fl)
Vår–Höst 10.4 29.3-19 Kråkudden (Roger Eskilsson m fl) 6.10 9.11-14 Donsöhuvud, Donsö (Martin Fransson)

Silvertärna –1 21.4 Hyppeln (Roger Eskilsson) –30 8.9 Kråkudden (Raul Vicente m fl)
Vår–Höst 22.4 12.4-05 Nordre älvs fjord (Johan Svedholm) 8.10 3.11-07 Kråkudden (Magnus Unger)

Bredstjärtad labb +10 16.5 Kråkudden (Mikael Molin) +4 16.5 Kråkudden (Mikael Molin)
Vår 6.5 10.2-19 Kråkudden (Mattias Lindberg m fl) 12.5 4.6-06 Kråkudden (Johannes Löfqvist)

Bredstjärtad labb +18 9.10 Flera lokaler (Olle Edlund m fl) +7 22.11 Kråkudden (David Armini m fl)
Höst 21.9 31.7-13 Kråkudden (Lars Eric Rahm m fl) 15.11 29.12-11 Flera lokaler

Kustlabb –25 11.3 Kråkudden (Roger Eskilsson m fl) –7 23.10 Flera lokaler (Fredrik Åstrand m fl)
Vår–Höst 5.4 1.3-17 Kråkudden (Bo Brinkhoff m fl) 30.10 8.12-16 Kråkudden (Roger Eskilsson m fl)

Fjällabb – – – –
Vår 21.5 17.5-15 Kråkudden (Magnus Unger m fl) 21.5 3.6-06 Kråkudden (Roger Eskilsson m fl)

Fjällabb +10 8.9 Flera lokaler (Raul Vicente m fl) –21 9.9 Vinga (Musse Björklund)
Höst 29.8 5.8-17 Kråkudden (Magnus Rahm m fl) 30.9 2.12-09 Eklanda (Uno Unger m fl)

Klykstjärtad stormsvala +53 19.11 Kråkudden (Peder Winding m fl) +23 22.11 Flera lokaler
Höst 27.9 9.9-00 Kråkudden (Magnus Unger) 30.10 29.12-11 Långe tånge, Öckerö (Albin Thorsson m fl)

Grålira ±0 8.9 Flera lokaler +12 25.11 Kråkudden (Peter Strandvik)
Höst 8.9 28.7-07 Kråkudden (Adam Engström Svanberg) 13.11 31.12-16 Kråkudden (Roger Eskilsson)

Mindre lira –62 2.4 Kråkudden (Roger Eskilsson m fl) –18 8.9 Kråkudden (Raul Vicente m fl)
Vår–Höst 3.6 Nytt fenologirekord (–15) 26.9 3.11-10 Kråkudden (Uno Unger m fl)

Fiskgjuse +1 27.3 Sagsjön (Anders Rönnäng) +8 11.10 Kortedala (Peter Keil)
Vår–Höst 26.3 17.3-18 Torslandaviken (Peter Andersson) 3.10 30.10-04 Brudarebacken (Christer Fält)

Bivråk –2 9.5 Brudarebacken (Flera observatörer) +8 2.10 Djupedal, Hisingen (Linus Westlund)
Vår–Höst 11.5 3.5-01 Sisjöns ind.omr. (Kristoffer Nilsson) 24.9 12.10-06 Brännholmsviken, Styrsö (Martin Fransson)

Brun kärrhök –5 22.3 Hårssjön (Flera observatörer) +5 15.10 Öxnäs (Stefan Svanberg)
Vår–Höst 27.3 10.3-10 Tulebosjön (Bengt Hallberg) 10.10 30.11-16 Säve (Nils Abrahamsson)

Blå kärrhök –2 20.8 Sisjöns skjutfält (Ove Ferling) +9 28.5 St. Oxhagen, Hisingen (Magnus Kinell)
Höst–Vår 22.8 17.7-12 Kråkudden (Osborne Lindberg mfl) 19.5 12.6-11 Lärjeåns dalgång (Hans-Erik Hermansson)

Röd glada –35 1.2 Öxnäs (Magnus Persson) +41 4.11 Tolsered, Hisingen (Linus Westlund)
Vår–Höst 8.3 Nytt fenologirekord (–1) 24.9 8.11-17 Ersdalen, Hönö (Daniel Laveson)

Fjällvråk ±0 16.9 Brudarebacken (Anton Mangsbo) –10 19.4 Flera lokaler
Höst–Vår 16.9 14.8-15 Angered (David Klingberg) 29.4 19.5-19 Slottsskogen (Tina Widén)

FiG-2020 FENOLOGI: sMÅsNÄppA–FJÄLLVRÅk
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1. artnamn 
2. Period 
 

FÖRSTA FyND
1. årets avvikelse från mediandatumet 2. årets första fynd 
3. Mediandatum 4. fenologirekord 
 

SiSTA FyND
1. årets avvikelse från mediandatumet 2. årets sista fynd 
3. Mediandatum 4. fenologirekord 
 

Göktyta –1 22.4 Göteborg (David Armini) +53 30.10 Torslandaviken (Uno Unger)
Vår–Höst 23.4 6.4-07 Hårssjön (Michael Nilsson) 7.9 Nytt fenologirekord (+28)

Stenfalk +11 6.4 Brudarebacken (Roger Eskilsson) –27 24.4 Kråkudden (Mikael Molin)
Vår 26.3 5.3-11 Kråkudden (Per Johan Ulfendahl) 21.5 25.6-15 Smedstorps ängar (Kristian Thisted)

Stenfalk +7 27.8 Smithska udden (Per Österman) +1 4.11 Kråkudden (Martn Oomen m fl)
Höst 20.8 3.8-13 Bolleskären, Hönö (Eva-Maria Ferm m fl) 3.11 25.11-08 Donsö (Gösta Olofsson)

Lärkfalk +2 29.4 Kråkudden (Jon Håkansson m fl) –4 26.9 Brudarebacken (Flera observatörer)
Vår–Höst 27.4 18.4-17 Hårssjön ( Jan-Åke Noresson m fl) 30.9 14.10-07 Slottskogen (Adam Engström Svanberg)

Törnskata +5 12.5 Brudarebacken (Flera observatörer) +1 17.9 Välen (Birger Kaiser)
Vår–Höst 7.5 24.4-16 Smithska udden (Karl-Olof Johansson) 16.9 21.10-12 Torslandaviken (Ola Wennberg)

Varfågel –7 10.9 Torslandaviken (Flera observatörer) +20 10.5 Öxnäs (Ingemar Öxgård)
Höst–Vår 17.9 Tangerat fenologirekord 20.4 16.5-10 Vrångö (Tina Widén)

Sidensvans +6 13.10 Brudarebacken (Roger Eskilsson) +5 2.5 Flera lokaler
Höst–Vår 7.10 20.9-05 Kungssten (Kristoffer Nilsson) 27.4 7.5-02 Botaniska trädgården (Berndt Lindberg)

Trädlärka –7 6.3 Brudarebackn (Jan-Åke Noresson m fl) +34 4.12 Änggårdsbergen (P-A Svensson)
Vår–Höst 13.3 21.2-15 Sandvik, Torslanda (Christer Fält) 31.10 25.12-14 Vargö (Jan Mogol)

Berglärka –1 9.10 Stora Amundö (Stefan Svanberg) –5 13.4 Torslandaviken (John Thulin)
Höst–Vår 10.10 1.10-17 Brudarebacken (Conny Palm m fl) 18.4 4.5-03 Rörö (Magnus Unger)

Backsvala –2 12.4 Torslandaviken (Peter Sylvén) –5 15.9 Flera lokaler (Ola Wennberg m fl)
Vår–Höst 14.4 7.4-19 Torslandaviken (Ola Wennberg m fl) 20.9 27.9-15 Vrångö (Stefan Svanberg m fl)

Ladusvala –6 7.4 Flera lokaler (Peder Winding m fl) –13 11.10 Hills golfbana, Mölndal (Ove Ferling)
Vår–Höst 13.4 31.3-16 Sisjön (Ulf Persson) 24.10 16.11-16 Sandvik, Torslanda (Christer Fält)

Hussvala –4 14.4 Smedstorp (Stefan Persson m fl) +7 4.10 Välen (Hans Börjesson)
Vår–Höst 18.4 11.4-09 Torslandaviken (Hans Petersson) 27.9 17.10-04 Skintebo, Askim (Mikael Forsman)

Grönsångare ±0 20.4 Fridhem (John Fjörtoft Karlsen) +9 1.9 Torslandaviken (Ola Wennberg)
Vår–Höst 20.4 14.4-09 Slottsskogen (Magnus Eriksson) 23.8 17.9-17 Rörö (Per Björkman m fl)

Lövsångare –3 12.4 Flera lokaler +7 13.10 Sudda, Hönö (Björn Zachrisson m fl)
Vår–Höst 15.4 10.4-09 Oxsjön, Askim (Anders Grönvall) 6.10 4.11-15 Rörö (Bo Brinkhoff m fl)

Gransångare –17 8.3 Hökälla (John Thulin) – *
Vår–Höst 25.3 1.3-14 Askim (gnm Markus Lagerqvist) 23.11 19.12-09 Flera lokaler

Sävsångare –2 27.4 Torslandaviken  (Karin Magnander) +13 26.9 Hökälla (John Thulin)
Vår–Höst 29.4 22.4-11 Hårssjön (Kristian Thisted) 13.9 4.10-12 Sudda, Hönö (Björn Zachrisson)

Rörsångare –2 25.4 Torslandaviken (Magnus Engqvist) –4 1.10 Sudda, Hönö (Björn Zachrisson m fl)
Vår–Höst 27.4 20.4-11 Hills golfbana, Mölndal (Uno Unger) 5.10 1.11-08 Torslandaviken (Hans Börjesson)

Kärrsångare +1 14.5 Flera lokaler +2 11.9 Sudda, Hönö (Björn Zachrisson m fl)
Vår–Höst 13.5 8.5-16 Hyppeln (Tina Widén m fl) 9.9 27.9-09 Sudda, Hönö (Björn Zachrisson)

Härmsångare –2 6.5 Säveåns dalgång (David Klingberg) –15 8.8 Öckerö (Thomas Karlsson)
Vår–Höst 8.5 5.5-18 Torslandaviken (Christer Fält) 23.8 12.9-13 Sudda (Björn Zachrisson)

Gräshoppsångare –3 29.4 Ragnhildsholmen (Bodil Nyström) –50 16.6 Flera lokaler
Vår–Höst 2.5 27.4-11 Haga kile, Askim (Aimon Niklasson) 5.8 25.9-10 Vinga (Musse Björklund)

Trädgårdssångare –5 1.5 Fotö (Hans Waern) ±0 2.10 Flera lokaler
Vår–Höst 6.5 Nytt fenologirekord (–1) 2.10 7.11-17 Arendalsudden (Carl Jyker m fl)

Ärtsångare ±0 22.4 Torslandaviken (Ola Wennberg) +7 10.10 Skeppstadsholmen (Christer Fält)
Vår–Höst 22.4 17.4-18 Flera lokaler 3.10 26.11-14 Öckerö (Hans Zachrisson m fl)

Törnsångare ±0 27.4 Torslandaviken (Ola Wennberg m fl) +10 10.10 Hyppeln (Roger Eskilsson m fl)
Vår–Höst 27.4 23.4-16 Stora Amundö (Lars Lundmark) 30.9 18.12-00 Torslandaviken (Magnus Unger)

Ringtrast +3 7.4 Flera lokaler +12 24.5 Styrsö (Andy Hultberg)
Vår 4.4 22.3-19 Brudarebacken (Roger Eskilsson m fl) 12.5 Tangerat fenologirekord

Ringtrast –3 29.9 Hyppeln (Roger Eskilsson) –1 24.10 Flera lokaler
Höst 2.10 14.9-03 Sisjöns skjutfält (Tony Börjesson) 25.10 25.11-14 Brudarebacken (Jan-Åke Noresson m fl)

Grå flugsnappare –4 1.5 Horstebacke, Öckerö (Bengt Karlsson) –2 26.9 Torslandaviken (Mats Bjersing)
Vår–Höst 5.5 27.4-11 Smithska udden (Karl-Olof Johansson) 28.9 14.10-01 Rörö (Magnus Unger)

Blåhake +10 19.5 Brudarebacken (Anotn Mangsbo) +4 26.5 Vrångö (Tina Widén)
Vår 9.5 30.4-12 Flera lokaler 22.5 30.5-04 Ersdalsviken, Hönö (Magnus Unger)

Blåhake +24 26.9 Torslandaviken (Magnus Persson) +9 26.9 Torslandaviken (Magnus Persson)
Höst 2.9 14.8-11 Brudarebacken (Kirsi Oksman Ljungqvist) 17.9 20.10-00 Lagmansholmen (Martin Oomen)

Näktergal –2 30.4 Torslandaviken (Conny Palm) +3 19.8 Torslandaviken (Ola Wennberg)
Vår–Höst 2.5 27.4-14 Torslandaviken (Mia Wallin m fl) 16.8 1.10-19 Björlanda skjutfält (Karin Magnander m fl)

FENOLOGI: GökTyTA–NÄkTERGAL FiG-2020
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1. artnamn 
2. Period 
 

FÖRSTA FyND
1. årets avvikelse från mediandatumet 2. årets första fynd 
3. Mediandatum 4. fenologirekord 
 

SiSTA FyND
1. årets avvikelse från mediandatumet 2. årets sista fynd 
3. Mediandatum 4. fenologirekord 
 

Svartvit flugsnappare –10 11.4 Flera lokaler –5 11.9 Askim (Stefan Andersson)
Vår–Höst 21.4 Nytt fenologirekord (–1) 16.9 29.10-18 Slottsskogen (Robert Ennerfelt)

Svart rödstjärt – * – *
Vår–Höst 3.4 17.2-19 Göteborgs hamn (Per-Sture Ljungdahl) 12.11 8.12-03 Rörö (Magnus Unger)

Rödstjärt –4 13.4 Hårssjön (Eleonora Petzäll) +7 14.10 Slingan, Hönö (Daniel Laveson)
Vår–Höst 17.4 10.4-16 Sandvik, Torslanda (Christer Fält) 7.10 6.11-17 Välen (Eva Åkesson m fl)

Buskskvätta –2 20.4 Årekärr, Askim (Mikael Forsman m fl) –2 1.10 Haga kile, Askim (Glenn Palstam)
Vår–Höst 22.4 16.4-00 Styrsö (Donald Granqvist) 3.10 21.11-10 Eklanda (Christer Fält)

Stenskvätta –11 22.3 Galterö (Adrian Ekehorn Gimdal m fl) –9 18.10 Rörö (Johannes Löfqvist m fl)
Vår–Höst 2.4 18.3-17 Torslandaviken (Mikael Forsman) 27.10 24.11-09 Rörö (Christer Fält)

Gulärla –3 19.4 Torslandaviken (Ola Wennberg m fl) +5 3.10 Vinga (Stefan Svanberg m fl)
Vår–Höst 22.4 7.4-10 Torslandaviken (Ola Bäckman) 28.9 12.10-02 Rörö (Magnus Unger)

Trädpiplärka –4 12.4 Slottsskogen (Tina Widén) ±0 9.10 Ganlet, Önnered (Stefan Svanberg)
Vår–Höst 16.4 10.4-09 Delsjöområdet (Magnus Unger) 9.10 2.11-03 Smithska udden (Kristoffer Nilsson)

Rödstrupig piplärka +9 20.5 Slottsskogen (Peder Winding) +7 20.5 Slottsskogen (Peder Winding)
Vår 11.5 3.5-10 Galterö (Lars Hellman) 13.5 26.5-13 Hönö (Christer Fält)

Rödstrupig piplärka –3 29.8 Styrsö (Andy Hultberg) –3 28.9 Hälso (Thomas Karlsson)
Höst 1.9 25.8-13 Galterö (Lars Hellman) 1.10 9.10-06 Smithska udden (Kristoffer Nilsson)

Vattenpiplärka –5 31.10 Björkö (Per Karlsson Linderum) +19 5.4 Lökholmen (Staffan Sénby)
Höst–Vår 5.11 22.10-04 Ersdalen, Hönö (Christer Fält) 17.3 10.4-06 Rörö (Martin Alexandersson m fl)

Bergfink –8 17.8 Arödsberget (Per Lundgren) +1 11.5 Helgered, Landvetter (Mats Eriksson)
Höst–Vår 25.8 31.7-03 Smithska udden (Kristoffer Nilsson) 10.5 16.6-16 Toleredsskogen (Jörgen Arvidsson)

Rosenfink +2 20.5 Stora Oxhagen (Tommy Järås) –46 18.7 Hönö (Thomas Karlsson)
Höst–Vår 18.5 9.5-14 Gullö, Säve (Johan Svedholm) 2.9 18.10-15 Hönö (Magnus Unger m fl)

Vinterhämpling –14 21.9 Lärje, Hisingen (Jan Hellström) –1 26.4 Slottsskogen (Aleksandar Azaric)
Höst–Vår 5.10 16.9-18 Öxnäs, Säve (Bo Brinkhoff) 27.4 11.5-05 Öxnäs (Daniel Gustafsson)

Hämpling –9 5.3 Välen (Hans Börjesson) +14 20.11 Välen (Hans Börjesson)
Vår–Höst 14.3 6.2-18 Fässberg, Mölndal (Uno Unger) 6.11 23.11-01 Ersdalen, Hönö (Kristoffer Nilsson)

Lappsparv +19 10.4 Rörö (Per Björkman m fl) +1 1.5 Vinga (Anders Borgehed)
Vår 22.3 3.2-02 Kvillehed, Säve (Magnus Unger) 30.4 12.5-02 Torslandaviken (Kristoffer Nilsson)

Lappsparv +1 11.9 Galterö (Lars Hellman) +53 20.12 Torslandaviken (Fredrik Blomqvist)
Höst 10.9 28.8-10 Öxnäs (Martin Oomen fl) 28.10 Nytt fenologirekord (+7)

Snösparv +9 23.10 Vinga (Stefan Svanberg m fl) –7 28.3 Galterö (Andreas Svensson)
Höst–Vår 14.10 21.9-15 Torslandaviken (Ola Wennberg) 4.4 10.5-14 Vinga (Gösta Olofsson)

Ortolansparv – – – –
Vår 5.5 29.4-03 Yttre Tistlarna (Tommy Järås) 7.5 21.5-13 Brudarebacken (Roger Eskilsson)

Ortolansparv – – – –
Höst 21.8 8.8-09 Brudarebacken (Jan-Åke Noresson mfl) 4.9 28.9-11 Öxnäs (Bo Brinkhoff)

FiG-2020 FENOLOGI: sVARTVIT FLUGsNAppARE–ORTOLANspARV

Prutgås
Vitkindad gås
Gravand
Kricka
Bläsand
Snatterand
Stjärtand 

Strandskata
Tofsvipa 
Storspov
Stare
Dubbeltrast
Taltrast
Rödvingetrast

Järnsparv
Sånglärka
Svarthätta
Ängspiplärka
Forsärla
Sädesärla
Bofink

Följande huvudsakliga flyttfåglar saknas i tabellen eftersom 
de regelbundet övervintrar med enstaka exemplar. Se flytt-
kalendern på nästa sida för en fingervisning om ungefär när 
de flyttande exemplaren av dessa arter brukar börja dyka upp.
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FEBRUARI

delvis övervintrande arter där flyttarna  
kommer i slutet av februari: tofsvipa,  
gravand, strandskata, stare

25.2 St. strandpipare (9.2–12.3)

MARS

delvis övervintrande arter där flyttarna 
kommer i början av mars: bofink, bläsand, 
sånglärka

5.3 Trana (3.1–15.4)
8.3 Röd glada (1.2–25.3)
 Kärrsnäppa (17.2–3.4)
10.3 Silltrut (22.2–21.3)
11.3 Mindre sångsvan (14.2–1.5)
13.3 Trädlärka (7.1–25.3)
14.3 Ljungpipare (3.2–13.4)
 Hämpling (6.2–2.4)
delvis övervintrande arter där flyttarna 
kommer i slutet av mars: ängspiplärka, 
kricka, forsärla, järnsparv, rödvingetrast, 
taltrast, dubbeltrast, sädesärla, storspov, 
vitkindad gås

17.3 Vattenpiplärka* (14.1–10.4)
22.3 Lappsparv (3.2–11.4)
25.3 Gransångare (1.3–10.4)
26.3 Fiskgjuse (17.3–9.4)
 Stenfalk (5.3–13.4)
 Rödbena (24.2–3.4)
27.3 Brun kärrhök (10.3–9.4)

27.3 Skogssnäppa (12.3–20.4)
30.3 Kentsk tärna (11.3–13.4)

APRIL

delvis övervintrande arter där flyttarna  
kommer i början av april: stjärtand,  
snatterand

2.4 M. strandpipare (22.3–20.4)
 Stenskvätta (18.3–13.4)
3.4 Svart rödstjärt (17.2–22.4)
4.4 Mindre sångsvan* (14.3–2.5)
 Ringtrast (22.3–13.4)
 Snösparv* (9.3–10.5)
5.4 Skedand (13.3–5.9)
 Kustlabb (1.3–6.5)
7.4 Årta (16.3–25.4)
9.4 Myrspov (8.3–23.4)
10.4 Fisktärna (29.3–20.4)
13.4 Ladusvala (31.3–27.4)
14.4 Backsvala (7.4–3.5)
15.4 Lövsångare (10.4–21.4)
delvis övervintrande arter där flyttarna  
kommer i mitten av april: prutgås, 
svarthätta

16.4 Trädpiplärka (10.4–27.4)
17.4 Rödstjärt (10.4–1.5)
18.4 Drillsnäppa (24.3–27.4)
 Berglärka* (10.2–4.5)
 Hussvala (11.4–27.4)
19.4 Kustsnäppa (8.3–14.5)
 Gluttsnäppa (11.4–27.4)
20.4 Småspov (9.4–1.5)
 Grönsångare (14.4–30.4)
 Varfågel* (10.4–16.5)

21.4 Sv. flugsnappare (11.4–26.4)
22.4 Silvertärna (12.4–30.4)
 Gulärla (7.4–30.4)
 Buskskvätta (16.4–29.4)
 Ärtsångare (17.4–30.4)
23.4 Salskrake* (26.3–12.5)
 Göktyta (6.4–13.5)
24.4 Brushane (1.4–8.5)
25.4 Grönbena (16.4–1.5)
27.4 Lärkfalk (18.4–6.5)
 Svartsnäppa (6.4–13.5)
 Sidensvans* (22.2–7.5)
 Rörsångare (20.4–1.5)
 Törnsångare (23.4–5.5)
 Vinterhämpling* (13.4–11.5)
29.4 Fjällvråk* (16.2–19.5)
 Sävsångare (22.4–7.5)
30.4 Lappsparv* (5.4–12.5)

MAJ

1.5 Dvärgbeckasin* (5.3–15.5)
2.5 Gök (21.4–6.5)
 Näktergal (27.4–12.5)
 Gräshoppsång. (27.4–12.5)
3.5 Roskarl (23.4–14.5)
5.5 Småfl. sumphöna (6.4–26.7)
 Grå flugsnappare (27.4–14.5)
 Ortolansparv (29.4–18.5)
6.5 Mosnäppa (27.4–13.5)
 Bredstjärtad labb (10.2–16.5)
 Trädgårdssångare (1.5–13.5)
7.5 Kustpipare (27.3–8.6)
 Dubbelbeckasin (1.5–15.5)
 Tornseglare (28.4–15.5)

FENOLOGI: FLyTTkALENDER FiG-2020

FENOLOGISK FLYTTKALENDER

Här hittar du alla flyttfågelarter 
sorterade i datumordning för att 
visa vilka nyanlända arter man 
kan börja stöta på eller vilka läm-
nande flyttare som försvinner vid 
en viss tidpunkt. Motsvarande 
information finns också på vår 
hemsida (rrk.gof.nu) där man lätt 
kan kolla upp vad som är på gång 
när man är ute i fält. Men den 
tryckta formen har sina fördelar 
också och kan till exempel klip-
pas ut och sättas på kylskåpet el-
ler vikas in i obsboken.

Kalendern innehåller samtliga 
regelbundna flyttare som ankom-
mer till, lämnar eller passerar 
Göteborg och baseras på median-

datumen under år 2000–2020. 
Grön text innebär att arten kom-
mer och röd text att den försvin-
ner. Mediandatumet anges i 
vänstra kolumnen och extrem-
datum anges inom parentes. 
Tänk dock på att både median- 
och extremdatum gäller för den 
absolut första (grön text) eller ab-
solut sista (röd text) observationen, 
vilket innebär att de flesta inte 
kommer stöta på en ankom-
mande art förrän i snitt någon 
vecka senare och så vidare. 

Vi tar stenskvätta som exem-
pel. Mediandatumet är 2 april, så 
ett normalt år ses det första exem-
plaret då – men du kanske inte 

ser din första förrän den 10 april. 
Sena år har den första observatio-
nen dessutom gjorts så sent som 
den 13 april (sista datumet i pa-
rentesen), vilket innebär att du 
ett sådant år kanske inte ser din 
första förrän 25 april. Att däre-
mot ha turen att få se en sten-
skvätta redan i mars är få förun-
nat. Första datumet i parentesen 
anger att den som tidigast setts 
den 18 mars. Skulle du mot för-
modan stöta på en stenskvätta 
tidigare än så – betrakta det som 
att du står framför en raritet, do-
kumentera obsen så bra du kan 
och var noga med att utesluta 
eventuella förväxlingsrisker.

Grön = kommer  Röd = försvinner  
Svart datum = median första/sista 
Parentes = extrem första/sista
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7.5 Törnskata (24.4–14.5)
 Ortolansparv* (30.4–21.5)
8.5 Härmsångare (5.5–17.5)
9.5 Spetsbergsgås* (12.2–30.5)
 Blåhake (30.4–19.5)
10.5 Nattskärra (19.4–23.5)
 Bergfink* (20.4–16.6)
11.5 Bivråk (3.5–18.5)
 Dubbelbeckasin* (5.5–22.5)
 Rödstr. piplärka (3.5–26.5)
12.5 Sandlöpare (12.5–25.5)
 Bredstjärtad labb* (30.4–4.6)
 Ringtrast* (3.5–24.5)
13.5 Rödstr. piplärka* (3.5–26.5)
 Kärrsångare (8.5–19.5)
14.5 Skärsnäppa* (25.4–31.5)
18.5 Kornknarr (4.5–17.6)
 Rosenfink (9.5–26.5)
19.5 Blå kärrhök* (9.4–12.6)
21.5 Stenfalk* (24.4–25.6)
 Fjällabb (17.5–3.6)
 Fjällabb* (17.5–3.6)
22.5 Alfågel* (9.5–24.6)
 Småsnäppa (11.5–6.6)
 Blåhake* (11.5–30.5)
23.5 Dvärgmås* (3.5–18.6)
30.5 Småsnäppa* (11.5–17.6)

JUNI

3.6 Mindre lira (2.4–16.7)
6.6 Sandlöpare* (22.5–6.6)

JULI

11.7 Spovsnäppa (2.7–31.7)
27.7 Småsnäppa (14.7–6.9)
30.7 Sandlöpare (19.7–3.9)

AUGUSTI

2.8 Småfl. sumph.* (12.7–10.9)
5.8 Gräshoppsång.* (16.6–25.9)
7.8 Dvärgmås (6.7–28.9)
16.8 Näktergal* (5.7–1.10)
20.8 Stenfalk (3.8–9.9)
21.8 Ortolansparv (8.8–21.9)
22.8 Blå kärrhök (17.7–23.11)
23.8 M. strandpipare* (29.7–8.10)
 Mosnäppa* (7.8–4.9)
 Härmsångare* (29.7–12.9)
 Grönsångare* (21.7–17.9)
25.8 Dubbelbeckasin (1.8–1.10)
 Bergfink (31.7–16.9)
28.8 Nattskärra* (16.7–5.10)
29.8 Småspov* (17.8–21.9)
 Fjällabb (5.8–4.10)
30.8 Årta* (2.8–23.9)

SEPTEMBER

1.9 Rödstr. piplärka (25.8–7.9)
2.9 Blåhake (14.8–6.10)
 Rosenfink* (18.7–18.10)
4.9 Ortolansparv* (10.8–28.9)
7.9 Spovsnäppa* (14.8–8.10)
 Göktyta* (19.8–30.10)
8.9 Grålira (28.7–3.10)
9.9 Skogssnäppa* (19.8–23.10)
 Kärrsångare* (8.8–27.9)
10.9 Grönbena* (24.8–27.9)
 Lappsparv (28.8–20.9)
12.9 Gök* (30.8–7.10)
13.9 Kornknarr* (9.8–11.11)
 Småsnäppa* (12.8–8.10)
 Sävsångare* (15.8–4.10)
delvis övervintrande arter där flyttarna 
försvinner i slutet av september: gravand, 
snatterand

16.9 Fjällvråk (14.8–16.10)
 Sv. flugsnappare* (1.9–29.10)
 Törnskata* (7.9–21.10)
17.9 Blåhake* (14.8–20.10)
 Varfågel (10.9–2.10)
18.9 Dvärgbeckasin (29.8–11.10)
 Svartsnäppa* (1.9–20.10)
19.9 Tornseglare* (12.9–13.11)
20.9 Backsvala* (12.9–27.9)
21.9 Bredstjärtad labb (31.7–9.10)
24.9 Bivråk* (16.9–12.10)
 Röd glada* (21.8–8.11)
 Dubbelbeckasin* (30.8–4.10)
 Drillsnäppa* (21.8–27.10)
26.9 Spetsbergsgås (29.8–21.10)
 Mindre lira* (16.7–3.11)
27.9 Klyk. stormsvala (9.9–19.11)
 Hussvala* (13.9–17.10)
28.9 Sandlöpare* (20.7–2.11)
 Skärsnäppa (12.8–24.10)
 Brushane* (28.8–20.10)
 Gulärla* (21.9–12.10)
 Grå flugsn.* (16.9–14.10)
29.9 Alfågel (22.5–24.10)
30.9 Lärkfalk* (3.9–14.10)
 Fjällabb* (31.8–2.12)
 Kentsk tärna* (7.9–8.12)
 Törnsångare* (16.9–18.12)

OKTOBER

delvis övervintrande arter där flyttarna  
försvinner i början av oktober: strandskata

1.10 Rödstr. piplärka* (16.9–9.10)
2.10 Ringtrast (14.9–25.10)
 Trädgårdssång.* (22.9–7.11)
3.10 Fiskgjuse* (17.9–30.10)
 Rödbena* (4.9–24.11)

3.10 Buskskvätta* (24.9–21.11)
 Ärtsångare* (13.9–26.11)
4.10 St. strandpipare* (24.9–23.10)
5.10 Rörsångare* (24.9–1.11)
 Vinterhämpling (16.9–10.10)
6.10 Fisktärna* (10.9–9.11)
 Lövsångare* (4.9–4.11)
7.10 Myrspov* (21.9–6.11)
 Roskarl* (1.9–10.11)
 Sidensvans (20.9–27.10)
 Rödstjärt* (19.9–6.11)
8.10 Silvertärna* (8.9–3.11)
9.10 Trädpiplärka* (29.9–2.11)
10.10 Brun kärrhök* (18.9–30.11)
 Berglärka (1.10–1.11)
14.10 Snösparv (21.9–29.10)
delvis övervintrande arter där flyttarna 
försvinner i slutet av oktober: dubbeltrast, 
taltrast, svarthätta, storspov, stjärtand, 
prutgås

16.10 Salskrake (21.4–20.11)
19.10 Trana* (18.8–19.12)
20.10 Kustpipare* (2.10–1.12)
24.10 Kustsnäppa* (26.8–6.12)
 Ladusvala* (9.10–16.11)
25.10 Ringtrast* (8.10–25.11)
27.10 Gluttsnäppa* (8.10–9.12)
 Stenskvätta* (4.10–24.11)
28.10 M. sångsvan (13.10–22.11)
 Kärrsnäppa* (1.10–22.11)
 Lappsparv* (5.10–20.12)
30.10 Klyk. stormsvala* (4.1–29.12)
 Kustlabb* (25.9–8.12)
 Silltrut* (29.9–23.11)
31.10 Trädlärka* (14.10–25.12)

NOVEMBER

delvis övervintrande arter där flyttarna 
försvinner i början av november: tofsvipa, 
bofink, bläsand, sånglärka, ängspiplärka, 
kricka, forsärla, järnsparv, rödvingetrast, 
sädesärla, stare, vitkindad gås

1.11 Skedand* (16.10–25.12)
3.11 Stenfalk* (16.10–25.11)
 Ljungpipare* (1.10–24.11)
5.11 Vattenpiplärka (22.10–30.12)
6.11 Hämpling* (5.9–23.11)
12.11 Svart rödstjärt* (3.7–8.12)
13.11 Grålira* (2.10–31.12)
15.11 Bredstj. labb* (7.10–29.12)
17.11 M. sångsvan* (29.10–27.12)
23.11 Gransångare* (28.10–19.12)
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Grön = kommer  Röd = försvinner  
Svart datum = median första/sista 
Parentes = extrem första/sista
Se texten överst på förra sidan för ett 
förklarat exempel!
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NÄR?

Vi rekommenderar att du rapporterar dina fynd så snart som möjligt efter observationstillfället. Dels för att det 
kan finnas andra personer som är intresserade att se just det du har sett, och dels för att det minskar risken att 
du glömmer av att rapportera det senare. Vill du trots allt skicka en årssammanställning är det naturligtvis 
bättre än att inte rapportera alls. Adress hittar du nedan.

VAd?

Rapporterar du till Artportalen (se nedan) direkt efter observationstillfället är det helt upp till dig hur mycket 
du rapporterar. Vill du lägga in precis alla dina fynd går det bra, vill du bara lägga in en del går det också bra. Vi 
vill dock gärna att du åtminstone rapporterar motsvarande det vi presenterar i den här fågelrapporten. En 
detaljerad rapportmall art för art är för tillfället inte tillgänglig på Artportalen, så i väntan på att rapportmal-
larna återigen dyker upp där hänvisar vi till urvalet i den här rapporten som guide. 

hUR?

Vi rekommenderar att du rapporterar dina fynd via Artportalen på adress http://www.artportalen.se/. Inmat-
ning kan göras direkt via onlineformulär eller via Excel, och är smidigt när man väl fått in vanan. Hjälp för att 
komma igång om du aldrig rapporterat förut hittar du på Artportalens första sida. Om du saknar tillgång till 
internet går det fortfarande bra att skicka in en årssammanställning till nedanstående adress (men om du har 
minsta möjlighet att själv lägga in dina fynd är vi mycket tacksamma om du gör det eftersom det besparar oss 
mycket arbete).

RARiTETSRAPPoRTER

För vissa fynd (rariteter och extremt tidiga/sena fynd) kräver vi att en beskrivning av fyndet lämnas in. Om det 
finns bilder på fågeln i fråga behöver inte beskrivningen vara lika omfattande som om bilder saknas. Har du 
rapporterat dina fynd via Artportalen (se ovan) kommer observationen att finnas under rubriken ”Fynd för 
validering” som visas på första sidan när du har loggat in. Följ länkarna och fyll i din rapport direkt på skärmen. 
Vill du skicka en beskrivning via post använder du adressen nedan, alternativt via e-post till rrk@gof.nu. Vi ser 
dock helst att rapporten läggs in via Artportalen. 

RAPPoRTMoTTAGARE

Per Björkman
Klassikergatan 9
422 41 Hisings Backa

En fågelrapport blir ingenting utan rapportunderlag, och det är du 
som står för rapporterna. Vissa rapporterar allt de ser, andra väljer 
ut det viktigaste. Hur du gör själv avgör du. Det viktigaste är att du 

rapporterar. information om hur du rapporterar hittar du här.

Så här rapporterar du!

Fler tips om hur du rapporterar, till exempel om hur, när och  
varför du ska skriva en raritetsrapport, hittar du på 

rrk.gof.nu

FiG-2020 FENOLOGI: FLyTTkALENDER
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