
 
Namn: Monica Ljungars 
E-post: m.ljungars@telia.com 
Datum: Måndag den 27 december 2004 21.51 
Meddelande:  
Gärdsmyg i Ängsholmen,Torshälla-vid dansbanan mot vattnet, nära vägen. 
 
 
Namn: BarbroHedström 
E-post: bhedstrom@swipnet.se 
Datum: Lördag den 18 december 2004 16.34 
Meddelande:  
Vid Sofiebergsåsen går en ensam kanadagås och betar.Vid gamla Barvamacken finns en 
varfågel.Uppe på åsen vid Rördrommenflög en liten flock med stjärtmesar. 
 
Namn: Lars Eriksson 
E-post: lars-eriksson@delta.telenordia.se 
Datum: Torsdag den 9 december 2004 9.48 
Meddelande:  
Hejsan! I går såg jag en varfågel vid Albro i Gillberga. Där brukar den finnas under vinterhalvåret, på 
sommarhalvåret trivs törnskatan i samma område. 
 
Namn: Ilva Hansson 
Datum: Onsdag den 8 december 2004 20.57 
Meddelande:  
I dag på Stenkvistafälten: en fjällvråk, en varfågel och tolv rast. sångsvanar. Ganska stor 
vattensamling som kanske kan dra till sig något intressant om mildvädret fortsätter. 
 
Namn: Leif Carlsson. 
Datum: Lördag den 4 december 2004 15.23 
Meddelande:  
Mats. Fågelparet i Sotsjön. Kanske man vågar svara att det är ovanligt utan att vara unikt. Iaktagelser 
av det här slaget, oftast parbildningar mellan olika arter av gäss, ses då och då. I våra parkdammar 
och andra fågeldammar där det många gånger är trångt och stökigt, hamnar kanske både ägg och 
dunungar i fel bo, kull, ibland. I förlängningen blir då de olyckliga fåglarna felpräglade. När parbildning 
så ska ske, söker sig den galet präglade fågeln till sådana den växt upp tillsammans med. Se det som 
en av kanske fler förklaringar. leif c 
 
Namn: Leif Carlsson 
Datum: Lördag den 4 december 2004 15.08 
Meddelande:  
En smådopping men ingen strömstare vid Skjulsta i dag. Ca.2 timmar vid Ö Hjälmaren, Elofsnäs, och 
Hjälmaresund gav 6 havsörnar, 1 1K+ kungsörn och mer än 1000 storskrakar i en flock, häftigt, 
sträckande mot V över Hjälmaresund. 1 varfågel vid Järshammar. 
 
Namn: Janne Lundell 
E-post: jan.lundell2@comhem.se 
Datum: Onsdag den 1 december 2004 17.47 
Meddelande:  
Även idag vid lunchtid satt fjällvråken i en busktopp längs Folkestaleden. När jag stannade för att se 
på den lyfte den och flög utöver våtmarken. Vad jagar den för byte nu och kan den övervintra här? 
Janne 
 
Namn: Janne Lundell 
E-post: jan.lundell2@comhem.se 
Datum: Måndag den 29 november 2004 17.29 
Meddelande:  
Observerade en vilande fjällvråk vid Ekeby våtmark idag den 29/11 kl 12.45. Hälsningar Janne 
 
Namn: Mats Önnesjö 
E-post: mats.onnesjo@mdh.se 
Datum: Måndag den 25 oktober 2004 8.53 
Meddelande:  



Ett märkligt par? Vid en vandring med rast vid Sågarsvedets badbrygga i Sotsjön skrämde jag upp ett 
fågelpar, bestående av en kanadagås och en anka (?), som simmade ut en bit i sjön för att sedan 
cirkla nära mig och bryggan, ibland på bara några meters avstånd. Sammanhållningen var hela tiden 
stark och obruten: "Dit du går vill jag gå.." etc. Vid senare samtal med vänner som bor vid sjön 
berättade dessa om långvariga iakttagelser av detta udda par och dess nära sammanhållning. Bland 
annat hade fågelparet skickligt, genom dykningar,undanmanövrer och flykt undgått angrepp från en 
kungsörn. Är detta med udda fågelpar som tätt håller samman något unikt eller vanligt 
förekommande? 
 
Namn: Björn Fors 
Datum: Måndag den 18 oktober 2004 19.20 
Meddelande:  
Det kom 4 pers.till söndagens Landsorts resa. Vi stannade först vid Torö där det var tunt med sjöfågel. 
En flock med vigg sågs efter vägen och enstaka alfåglar fanns bland skrakarna. En havsörn sågs över 
öarna, 2 prutgäss sträckte förbi och en spillkråka försökte också men ångrade sig. På väg ut till 
Landsort sågs vitkindadgås. På södra delen sågs en mycket trolig ung kaspisk trut bland fiskmåsarna 
även dvärgmås sågs över vattnet. Småfåglarna höll sig inne bland träden p.g.a blåsten. Vanligaste 
arterna var kungsfågel och björktrast. En stenfalk såg några gånger över berghällarna. Totalt sågs 
drygt 40 arter på resan. Vid hemkomsten satt minst 200 sidensvansar och åt av bären på trädena 
utanför lokalen.  
 
Namn: Lars Eriksson 
Datum: Söndag den 17 oktober 2004 21.03 
Meddelande:  
Här är resultatet från söndagens gåsräkning kring Sörfjärden som jag hoppas du kan rapportera in till 
Svalan: Väder: svag-måttlig Ostlig vind, disigt med lätt duggregn, ca +8 grader. Vid utfloget från sjön i 
gryningen räknades det totalt in ca 1500 grågäss samt 60 kanadagäss, inga sädgäss sågs. Lasse 
Broberg åkte sedan och spanade av fälten på Fogdösidan utan resultat. Vid Ekhammar fann jag ca 
170 grågäss, Leif räknade in 60 Kanadagäss på ett fält nära Kjula k:a (ingår i summan här ovan). När 
vi sedan vid 10:45 åkte ut för att spana av vattnet sågs endast ca 190 grågäss utanför 
Storängen/pumphuset. Pratade just med Leif C och han trodde att väderläget gjorde att gässen 
föredrog att vara kvar ute på fälten. Övriga arter: Kungsfiskare 1x vid Örsundsbron, Råkor ca 15x totalt 
i olika kråkflockar sedda över hela området. Storskarv ca 50x utanför Fagerviksholme (L:a 
Arphusskär) Vi var 6 pers som räknade (alla medlemmar i OKE; LC HC LEr LB TP SBt) Mvh Lasse  
 
Namn: Yonas Ericsson 
Datum: Måndag den 11 oktober 2004 11.46 
Meddelande:  
På väg till Stolforsskolan i morse såg jag cirka 50 sidensvans i två olika flockar. De lär ju ha mycket att 
äta.... 
 
Namn: Leif Carlsson 
E-post: mihack@swipnet.se 
Datum: Söndag den 3 oktober 2004 18.00 
Meddelande:  
Världsfågelskådningens dag på Hedlandet. Få men mycket intresserade deltagare denna småregniga 
dag. I tandalaviken knöl & sångsvan, bläsand ca 50. Kricka & gräsand, brunand 15-20, vigg, knipa & 
en honfärgad salskrak. Storskarv 4-5, skäggdopping & sothöns. En "matta" på ca. 200 storskrake. 
Några sträckande tofsvipor, en ormvråk en skrikande vattenrall. Leif C 
 
Namn: Inga Söder 
E-post: inga.soder@swipnet.se 
Datum: Lördag den 2 oktober 2004 15.49 
Meddelande:  
Söndagen den 12 september gick den internationella sjöfågelinventeringen av stapeln. Inventerare i 
Eskilstuna kommun har varit Mati Nömm, Björn Fors, Solveig Blomqvist, Ritva Rapp, Anna Struwe 
Göran Nyström samt undertecknad. Resultat: gräsand 510, kricka 72, bläsand 401, knipa 13, 
sångsvan 2, knölsvan 13, storlom 1, snatterand 5, sothöna 55, storskarv 309, häger 6, skäggdopping 
23, grågås 137, kanadagås 280 
 
Namn: Björn Fors 
Datum: Söndag den 19 september 2004 12.00 
Meddelande:  



Lördagens utflykt till Hjälstaviken lockade bara 3 deltagare vilket kanske berodde på vädret. Men det 
gjorde ju inte så mycket med lite regn när det finns tak på fågeltornet. Ute på vattnet låg ca. 200 av 
vardera grå, säd och vitkindadegäss. Det fanns också 14 fjällgäs bland dem som sågs fint och kunde 
även höras bra när de flög. Bland änderna var kricka och gräsand vanligast men det fanns också bläs, 
sked och stjärtand. Enstaka vadare sågs som t.ex kust och ljungpipare, kärrsnäppa och myrspov. I 
vassen satt en blåhake och på ängarna steglits. På vägen dit sågs tranor stå på åkrarna.  
 
Namn: Leif Carlsson 
Datum: Torsdag den 16 september 2004 10.16 
Meddelande:  
Hej! I vår postlåda har det hamnat ett okulaskydd, som enligt upphittaren är funnet på Lövön. Återfås 
mot beskrivning. 
 
Namn: Lennart Eriksson 
Datum: Söndag den 12 september 2004 18.02 
Meddelande:  
Årets första Gåsräkning har genomförts idag vid Sörfjärden.Totalt deltog 9 OKE:are från tidig otta och 
tillsammans kunde vi räkna in totalt 2100 ex Grågås och 150 ex Kanadagås.Inga sädgäss ännu men 
av övriga fåglar har vi bl.a noterat: Havsörn 3,Blå kärrhök 1hane, Brun kärrhök 1 honf.Tornfalk 1, 
Fiskgjuse 1,Snatterand 8,Dessutom ett flertal Tofsvipor,Ringduvor och Ladusvalor. Många Vigg och 
Sothöns höll också till i Sörfjärden.Förutom fåglar såg gruppen 1 älgko med kalv,2 rävar,2 grävlingar 
och flera rådjur. Nästa räkning av gäss äger rum söndagen den 17 Oktober.Reservera gärna denna 
förmiddag för gåsräkning vid Sörfjärden.  
 
Namn: Lennart Cronholm 
E-post: lennart.cronholm@home.se 
Datum: Onsdag den 1 september 2004 17.45 
Meddelande:  
Hej. Idag har vi fått vår egen " Hornborgarsjö" i alla fall har 148 tranor landat vid Stenkvistafälten. 
Östera delen mot Hällberga på vetestubbåkern. Hoppas det kommer fler. 
 
Namn: Lennart Cronholm 
E-post: lennart.cronholm@home.se 
Datum: Onsdag den 18 augusti 2004 20.10 
Meddelande:  
Hejsan. I dag onsdag den 18 augusti kl 12.00 var jag ute vid våtmarken, det var lugnt o tyst..men 
plötsligt seglar 27 gråhägrar fram, annars var dammarna fulla med sothöns mm samt en drillsnäppa. 
Snart kommer höststäcken ordentligt. // Lennart C 
 
Namn: Björn Jönsson 
Datum: Lördag den 14 augusti 2004 23.46 
Meddelande:  
Rariteter: Vadsjön en Mkt. tung art enl Club 300 : gammal Större beckasinsnäppa i sommardräkt. 
Även en Myrsnappa sågs. Sibrofjärden en ad Svartnäbbad islom. Två höjdare i Sörmland. Båda i 
kanonobs! 
 
Namn: Pedro Haglund 
E-post: pedro.haglund@swipnet.se 
Datum: Onsdag den 11 augusti 2004 23.20 
Meddelande:  
Hur vanligt är det att ladusvalor får två kullar? När vi lämnade Kvicksund för Söderhamns skärgård 
den sista juni hade våra ladusvalor under altanen stora ungar som torde ha lämnat boet efter några 
dagar, då de sågs flyga runt här av våra hyresvärdar. Väl hemma igen den 8/8 kunde vi konstatera att 
en ny kull små ungar tigger efter mat. Roligt dubbelt upp, alltså. Pedro  
 
Namn: Lasse Eisele 
E-post: lasseeisele@hotmail.com 
Datum: Onsdag den 11 augusti 2004 22.59 
Meddelande:  
Det är kul med optimister. I kväll sjöng en gräshoppsångare för fullt intill cykelvägen sydväst om Ekeby 
våtmark, precis vid backen upp mot Volvo. Den kanske inspirerades av alla gräshopporna som gned 
sina stråkar. 
 



Namn: gunilla 
E-post: boussard.hallgren@comhem.se 
Datum: Tisdag den 10 augusti 2004 21.42 
Meddelande:  
Igår lämnade de sista svalorna Fröslunda för i år... 
 
Namn: Leif Carlsson 
Datum: Söndag den 8 augusti 2004 19.23 
Meddelande:  
Bivråkens dag. (prel.rapport) Från fältstn. Rördrommen 3 bivråkar. Nasen. Ingen sedd 8/8. Men 
observerad tidigare i år. Hedlandets naturres. Inte heller där någon bivråk 8/8 trots att den setts 
tidigare under året. Fiskgjuse, brunhök sedd på de 3 obsplaserna. Lärkfalk, häckande, Hedlandet.  
 
Namn: Leif Carlsson 
Datum: Torsdag den 5 augusti 2004 8.55 
Meddelande:  
Pottskär. Måndagen har följts upp av 2 mycket mediokra sträckdagar vad gäller fisktärna. 117 resp. 98 
tärnor. 3 myrspovar märkligt nog mot öster den 3 aug. Men så i går, den 4 aug. en SVARTNÄBBAD 
ISLOM. En ad. i full sommardräkt! En fullständigt oväntad obs, naturligtvis. Vi 7 som var på plats så 
tidigt, diskuterade, konsulterade fälthandboken, å visst, hur osannolikt det än kunnde förefalla. I 
mycket bra ljus och 30 - 40 m upp ungefär mitt i sundet. Stadigt mot V. En ad i praktdräkt med den 
svarta näbben öppen!  
 
Namn: Leif Carlsson 
Datum: Tisdag den 3 augusti 2004 16.56 
Meddelande:  
POTTSKÄR 2 aug. 17:30 till 21:00. 7 deltagare i kanske det sämsta av sträckobservationsväder. 
Ihållande frisk NO vind, gav fåglarna medvind. Fisktärna 143 mot V. Skräntärna 1 mot V. Gråhäger 10 
mot V (VSV) 
 
Namn: Barbro Hedström 
Datum: Tisdag den 13 juli 2004 18.29 
Meddelande:  
En gräshoppssångare sjunger intensivt mellan Kjula reningsverk och Kjula samhälle 
 
Namn: Björn Fors 
Datum: Söndag den 11 juli 2004 16.05 
Meddelande:  
Jag var ute vid Ekebyvåtmark en stund idag mellan regnskurarna och fick se en skedandshona med 9 
ungar i damm:2 där fanns också 2 smådoppingar. 1 svarthakedopping i damm:1. En del vadare har 
börjat komma: grönbena ca. 20, svartsnäppa 1, gluttsnäppa 3, mosnäppa 4 och drillsnäppa 1. 
Fisktärnorna har 3 ungar och rörhönorna måste ha flera kullar då det finns både små och nästan 
fullvuxna ungar i pölen nedanför tornet.  
 
Namn: Leif Carlsson 
Datum: Lördag den 10 juli 2004 13.31 
Meddelande:  
Hej! Ett litet fötydligande beträffande EK- artikeln om döda gråtrutar. Reporten har förenklat 
resonomanget en smula. Jag har naturligtvis aldrig trott eller sagt att någon trut dött av svält. Absolut 
inte efter att ha sett hur de döende arma trutarna beter sig. Däremot försökt säga att en gråtrutstam 
dimensionerad efter ett födoutbud, ett livsrum, som omfattade också soptipparna, rimligen råkar ut för 
något då soptipparna ej längre erbjuder något att äta? Den direkta dödsorsaken är måhända en sak, 
medan den utlösande kan vara en annan, nämligen ett totalt sett minskat livsrum? Leif Carlsson 
 
Namn: Barbro Hedström 
Datum: Söndag den 4 juli 2004 16.58 
Meddelande:  
Den tredje juli såg jag en storspov på en skördad åker vid Viby 
 
Namn: Lars Eriksson 
Datum: Onsdag den 30 juni 2004 15.36 
Meddelande:  



Hej! I hagen hemma i Sälthult matar stenskvättor sina nyligen utflugna ungar. Jag har en hälsning från 
Bosse Gustafsson: Gå eller åk ut i jordbrukslandskapet, kolla speciellt omkring stenrösen och notera 
alla stenskvättor, notera även vad de gör som till exempel matar ungar eller med föda i näbben... God 
tur! 
 
Namn: Ilva Hansson 
Datum: Fredag den 25 juni 2004 11.06 
Meddelande:  
Svar till Lasse Eisele. Jag har också konstaterat att det verkar finnas mer steglits nu, inte bara i år 
utan de senaste 2-3 åren. Såg en nyutflugen kull ungar på Lustig backe på Söder i Eskilstuna i går 
bl.a. 
 
Namn: Lasse Eisele 
E-post: lasse.eisele@hallbybrunn.com 
Datum: Fredag den 25 juni 2004 2.39 
Meddelande:  
Är det någon mer än jag som har noterat att det finns ovanligt gott om steglitser i år? Jag ser och hör 
ett flertal varje dag när jag cyklar till jobbet. Bara i området Hällby-Ekeby-Flacksta finns flera tiotal som 
gärna visar upp sig vid vägkanterna, parvis eller i små flockar. Tidigare år har jag bara stött på enstaka 
exemplar ett par gånger i veckan. Steglitsen är en extremt svårräknad fågel, men det skulle vara skoj 
om någon vågade försöka uppskatta hur många det finns i kommunen. Själv tippar jag att 
storleksordningen är 1.000-2.000 ex. I natt sjöng för övrigt en kärrsångare vid ett dike intill cykelvägen 
mellan Flacksta och Västerleden. Kanske är det samma fågel som tidigare satt vid flygfältet. 
 
Namn: Olle Philipsson 
Datum: Måndag den 21 juni 2004 15.43 
Meddelande:  
Idag, måndag den 21 juni, upptäckte jag en törnskata i slånsnåren i den nyrestaurerade hagmarken i 
Ramsund. Är det flera som kan bekräfta den obsen så var vänlig att höra av Er? 
 
Namn: Lars Eriksson 
Datum: Söndag den 20 juni 2004 21.59 
Meddelande:  
Hej! Angående spovfrågan: Vid Viby, Kjula finns storspov. Så till nattsångarexkursionen i 
fredagkväll/lördagnatt: Väldigt tyst vid Ekeby våtmark samt Ekeby flygfält (parkeringen utmed 
Hällbyvägen). Tandlabron 1 Gräshoppsångare, 2-3 Sävsångare. Rinkesta tyst. Som Ilva skriver 
hördes den första Nattskärran där hon så bra beskriver platsen. Sedan hördes ytterligare 4-5 
nattskärror i området Hedmossen-Klockarsjön-Sandsjön. En härlig närobs av en skärra som satt på 
vägen och gjorde "luftsprång" för att fånga insekter, samtidigt fick hannen "motorstopp". Vi var 8 pers. 
 
Namn: Olle Philipsson 
Datum: Fredag den 18 juni 2004 7.13 
Meddelande:  
Igår em, alltså den 17 juni, guidade jag miljöansvariga från Eskilstuna kommun i markerna från Kinglöt 
till Strand. Vid reservatet hördes en spovdrill, antingen stor eller små, över Sörfjärdens vatten. Var det 
ett höststräck av en spovhona? Är sommaren redan över? Eller finns någon stationär spov i trakten?  
 
Namn: Ilva Hansson 
Datum: Söndag den 13 juni 2004 12.17 
Meddelande:  
I natt var Barbro Hedström och jag ute i Hugelstaskogen och hörde 2 nattskärror mellan Torntorp och 
Årbytorp på högsta delen utmed genomfartsledn. Där hade vi också en kull "nyckläckta" harungar som 
Barbro fick gå ut och fösa av vägen så vi kunde köra föbi. På Kjulaåsen hödes en trädlärka. Vi körde 
sedan söderut genom Ärla mot Högsten. Någonstans mellan avfarten till Eklången och Hedmossen 
hördes 3 nattskärror, en av dem på samma plats som förra sommaren där det går en liten 
avstickarväg som kommer ut på vägen igen efter ca 100 m. Det är när man kommer upp på krönet av 
en sluttande backe. Utmed denna sträcka hade vi också 2 trädlärkor. På hemvägen vid Sandslätt, Ärla 
sprang små rävungar på vägen. Vi trodde först att det var igelkottar så små var dom. Det var en hel 
del vuxna harar och annat vi fick bromsa för så kör försiktigt! 
 
Namn: Lasse Eisele 
E-post: lasse.eisele@hallbybrunn.com 
Datum: Onsdag den 9 juni 2004 2.07 



Meddelande:  
I brist på mer exklusiva nattsångare kan det väl vara värt att rapportera en kärrsångare som de 
senaste dagarna har sjungit flitigt vid Ekeby flygfält. Den sitter vid bäcken, helt nära vägen. Mycket 
bekvämt. 
 
Namn: Krister Bergh 
Datum: Tisdag den 8 juni 2004 21.19 
Meddelande:  
Mati Nömm och jag har under de senaste dagarna hört en rosenfink sjunga på mornarna och 
eftermiddagarna invid cykelbanan, Folkestaleden. Det går en bro över leden invid reningsverket och 
trots trafikbruset kan den höras. På mornarna hörs även en gräshoppssångare invid ASG terminalen.  
 
Namn: Lars Eriksson 
Datum: Måndag den 31 maj 2004 23.56 
Meddelande:  
Förlåt, ska vara "måndagen" dvs. annandagpingst. Mvh Lasse 
 
Namn: Lars Eriksson 
Datum: Måndag den 31 maj 2004 23.55 
Meddelande:  
Hejsan! Vi var några som frivilligt trotsade det fina sommarvädret under söndagen och vandrade i 
Hedlandetreservatet. En bivråk sågs, samt de fågelarter som hör hemma i skogen hördes, bl.a. 
grönsångare, gärdsmyg, trädpiplärka m.fl. Vidare åkte vi till Flättsjön där ängshökshonan hade 
flyguppvisning enligt reglerna (läs Rovfåglar i Europa/Gensböl?)sågs helt nära fågeltornet samt ut över 
"sjön". mvh Lasse 
 
Namn: Leif Carlsson 
Datum: Måndag den 31 maj 2004 12.42 
Meddelande:  
Resa till hälsingeskogarna. Vi var 6 som lät oss ledas i hälsingaska tassemarker av en särledes 
kunnig och i markerna hemmastadd Bosse Forsling. Marker stadda i våldsam förvandling. En glimt in i 
slagugglans värld fick vi. Svält, årets situation främst(?), & bostadsbrist. Utan brinnande själar som 
Bosse F och deras holkar vore kanske slagugglan borta från stora delar av sitt svenska ursprungliga 
utbredningsområde? Just nu gynnas dock bl.a. 2 spettar av förvandlingen, göktyta & gråspett. Troligen 
också törnskata? Tytor hörde och såg vi på vilket hygge vi än stannade. Den grå, en försiktig hane på 
väg till boet, såg vi i en sparad nyckelbiotop. Gök- och lomrop, smålomskackel, förgyllde vistelsen. 
Hovrans stolthet, hallonsyltsdoppad rosenfink, sågs och hördes på väg mot norr. leif c  
 
Namn: Ilva Hansson 
Datum: Söndag den 30 maj 2004 14.48 
Meddelande:  
Över Flättsjöns vassar jagar ett ängshökpar, hanne och hona. Rördrom tutar och enkelbeckasin 
spelar. Brun kärrhök och lärkfalk m.m. Väl värt ett besök. 
 
Namn: Björn Jönsson 
Datum: Torsdag den 27 maj 2004 15.03 
Meddelande:  
En Myrsnäppa bland 5 Mosnäppor sågs igår vid Ekeby våtmark. 
 
Namn: Lars Eriksson 
Datum: Torsdag den 27 maj 2004 9.18 
Meddelande:  
Hejsan! Igår kväll guidade jag Gillberga-Lista Hembygdsförening i Ekeby våtmark. Vid den lilla 
dammen/gölen alldeles vid fågeltornet kunde vi räkna in inte mindre än 11 pull rörhöna tillsammans 
med en ad! Skrattmås, knölsvan, knipa, kanadagås, sothöna m.fl har även de ungar nu... i oräkneliga 
antal...  
 
Namn: Lennart Cronholm 
E-post: lennart.cronholm@home.se 
Datum: Tisdag den 25 maj 2004 17.48 
Meddelande:  
Hej. Hittade en myrsnäppa vid våtmarken. Den spatserade tillsammans med mindre strandpipare och 
tofsvipa. Passade på att ta några bilder på den. 



 
Namn: Leif Carlsson 
Datum: Onsdag den 19 maj 2004 18.21 
Meddelande:  
Mindre flugsnappare. 1 sjungande, vet ej om eller hur utfärgad han är, NV Skiftinge utmed 
vandringsleden. Sjöng 07.30 i dag. 
 
Namn: gunilla 
E-post: boussard.hallgren@comhem.se 
Datum: Söndag den 16 maj 2004 22.03 
Meddelande:  
Hej! Idag skulle vi "bestiga" Kvarnhällen vid Tumbo, Eskilstuna men hade knappt hunnit ta oss till 
toppen, förrän vi blev bortjagade av en argsint tjädertupp. Den var väldigt aggressiv och brydde sig 
inte om att vår schäfer skällde som en besatt. Vi fick packa ihop och ge oss iväg i en hast. Den följde 
efter oss en bit och hade ett klickande läte för sig... Kan någon berätta lite om tjädern? Hur "farlig" är 
den egentligen? MVH 
 
Namn: Lennart Cronholm 
E-post: partnerkonsult@telia.com 
Datum: Söndag den 16 maj 2004 16.21 
Meddelande:  
Göken gol på morgonen vid Odlaren, solen sken ringduvorna håller på med sitt bobygge utanför 
tomten. 
 
Namn: Michael Söderström 
E-post: michael.soderstrom@mse.dll.se 
Datum: Måndag den 10 maj 2004 18.01 
Meddelande:  
Hej! Näktergalen har anlänt till området kring Torshällaån. En hördes norr om Torshälla 
Segelsällskaps varvsområde i söndags morse. Hälsningar: Michael 
 
Namn: kenth lang 
E-post: k..lang@telia.com 
Datum: Onsdag den 5 maj 2004 23.53 
Meddelande:  
Jag (vi)såg ladusvalor hemma på gården den 2maj.vi är ordförandes bror Håkan som var hemma hos 
mig. 
 
Namn: Pontus Lindberg 
E-post: a.alstrom@telia.com 
Datum: Söndag den 2 maj 2004 20.03 
Meddelande:  
På förmiddagen sågs en tidig nattskärra på Brobyö.Här hördes även bl.a 2 göktyta 
 
Namn: Michael Söderström 
E-post: michael.soderstrom@mse.dll.se 
Datum: Onsdag den 28 april 2004 17.16 
Meddelande:  
Har inte sett någon rapportera årets 1:a tärna, med sitt sommarbringande läte. Så då får väl jag göra 
det: Söndagen 18/4, båtslipen vid Torshällaån. Hälsningar: Michael 
 
Namn: Egon Jonsson 
E-post: egon@jonsson.vg 
Datum: Tisdag den 27 april 2004 21.12 
Meddelande:  
Gokväll ! Tisdag kväll kl. 21.00. En morkulla kom flygande över min tomt i Skeppartorp, Torshälla. Såg 
för ett par dagar sedan en kråka som fångat en kopparorm till lunch. Mvh Egon Jonsson 
 
Namn: Barbro Hedström 
Datum: Tisdag den 27 april 2004 17.36 
Meddelande:  
Vårtisdagen 27 april.15 veteraner var ute vid Sofiebergsåsen.Den visade upp sig i sin finaste skrud av 
backsippa.Även fågelvärlden var mycket riklig.Ungefär 500 ljungpipare rastade söder om 



åsen.Storspoven hördes drilla utifrån åkrarna.Trädlärka vid parkeringen.6 korpar flög tur och retur från 
fälten och bort mot Jäder.Alla hade näbben full med mat.Kärrhök hane,ormvråk,spillkråkeparet var vid 
boet,stenskvätta var andra fåglar.Vi fortsatte till Mälby Skäret.Ormvråk,gärdssmyg och mindre 
hackspett blev obsarna.Tony upptäckte ett taltrastbo med 2 ägg i.Några besökte GAJ och tittade på 
tibast vid hans fritidshus.Under bart fint. 
 
Namn: Lars Eriksson 
Datum: Söndag den 25 april 2004 18.50 
Meddelande:  
Hej. I tuff konkurrens från hotande regnmoln med mera blev vi i alla fall 8 tappra OKE:are som följde 
med ut i det blå för det traditionella Vårblotet i fredagskväll. Efter ett tag stod det klart att Ökna 
gammelskog var målet för resan. Tyvärr var gångbron raserad. Vi fick höra alla trastar sjunga och 
överflygande trana, sjungande gärdsmyg samt morkulla förgyllde kvällens korvgrillning vid den 
värmande brasan. mvh Lasse 
 
Namn: Olle Philipsson 
Datum: Lördag den 24 april 2004 20.26 
Meddelande:  
Sång av Gransångare på kvällningen i gamla Lundby grusgrop i Hållsta. 
 
Namn: Lars Eriksson 
Datum: Onsdag den 21 april 2004 18.33 
Meddelande:  
Hej. Idag såg jag en stenskvättehanne sitta på ett stenröse vid Älunda gård, dessutom 3 sångsvanar i 
ett viltvatten N Älunda gård. mvh Lasse  
 
Namn: Barbro Hedström 
Datum: Onsdag den 21 april 2004 14.16 
Meddelande:  
Onsdag den 21 april.Storspoven drillar mellan Viby och Sofiebergsåsen.Ännu ett spillkråkepar finns i 
Hugelstaskogen. 
 
Namn: Arli Lindström 
Datum: Lördag den 17 april 2004 19.39 
Meddelande:  
I strålande sol och vindstilla kunde idag 12 OKE-are njuta av spelvilliga orrtuppar i 
Hedmossenområdet. 10 tuppar i olika poser + några hönor var på arenorna. En talltita hälsade på. 
Spillkråkan trummade och enkelbeckasinerna for omkring. Tranorna pockade på uppmärksamhet. 
Grågäss och sångsvanar överflög. Mera obsar:rödhake,tofsmes,dubbeltrast,ängspiplärka och 
trädlärka. Råbykillarna drog mot Nasen och några veteraner till Klockaresjön, där fiskmåse- och 
svarthakedoppingparen kommit samt knipor och kricka. För guidningen svarade Thomas. Tack! 
 
Namn: Egon Jonsson 
E-post: egon@jonsson.vg 
Datum: Lördag den 10 april 2004 8.00 
Meddelande:  
God morgon ! Klockan 07.40 satt fyra steglitsar på marken under mitt fågelbord och mumsade i sig 
solrosfrön. Mvh Egon Jonsson Skeppartorp Torshälla 
 
Namn: Barbro Hedström 
Datum: Onsdag den 7 april 2004 18.10 
Meddelande:  
Sofiebergsåsen 7 april Cirka 20 ljungpipare söder om åsen,2 sångsvan,många tofsvipor.Ett par 
spillkråka varav en i bo.Även Hässelbyholm har ett spillkråkepar där en också är i boet.18 rådjur,2 
älgar och1 räv fanns runt åsen.  
 
Namn: Magnus Olsson 
E-post: mannemango@passagen.se 
Datum: Måndag den 5 april 2004 23.48 
Meddelande:  
Lördagen 3 april Var en sväng till Nasen men sjön är fortfarande belagd med is. /Magnus  
 
Namn: Lena Modorato-Rosta 



E-post: lena.rosta@telia.com 
Datum: Lördag den 3 april 2004 19.55 
Meddelande:  
Hej, Jag är oerhört sugen på att se trandansen vid Hornborgarsjön men tycker det vore roligt att åka 
med andra entusiaster. Finns det några organiserade gruppresor dit måhända? Hoppas på svar! Lena 
 
Namn: Ilva Hansson 
Datum: Onsdag den 31 mars 2004 16.22 
Meddelande:  
I dag vid Örsundet, Barvalappen en brun kärrhökshanne, 3 krickor, 1 fasanhöna, 2 tranor mm. Minst 1 
skäggmes hördes+ rördrom och trummande mindre hackspett. 
 
Namn: Barbro Hedström 
Datum: Måndag den 29 mars 2004 11.23 
Meddelande:  
I går kväll var Sven-Anders Lundgren och jag i Hugelstaskogen.Vi både hörde och såg sparvuggla.Vid 
ett tillfälle visslade den 19 gånger.Över Jäders kyrka har den unga kungsörnen seglat vid flera 
tillfällen.Vaktmästarna tycker att det är mycket spännande.Även en del kringboende har hört avsig om 
observationer. 
 
Namn: Carl Arnesson 
Datum: Fredag den 26 mars 2004 22.34 
Meddelande:  
Såg idag en hoper tamgäss som strök omkring intill söderbyns nedergård. Jag har också 
uppmärksammat duva och mås i innerstaden, frenetiskt pickandes fågelfrö.  
 
Namn: Björn Jönsson 
Datum: Onsdag den 24 mars 2004 15.38 
Meddelande:  
Hejsan. Stenkvistafältet idag sågs bl.a Ljungpipare 4 ex, bland Tofsviporna. 
 
Namn: Aron Söderkvist 
E-post: Aron@mail.net 
Datum: Söndag den 21 mars 2004 21.15 
Meddelande:  
Jag ser att det finns folk som gjort fantastiska iaktagelser så jag måste passa på att berätta att jag idag 
såg en påfågel komma flygandes förbi mitt hustak. det är rekord-tidigt. Förra året komm han inte 
förnsen i maj. /Aron 
 
Namn: Egon Jonsson 
E-post: egon@jonsson.vg 
Datum: Söndag den 21 mars 2004 6.58 
Meddelande:  
God morgon ! Klockan är nu 06.35 på söndagsmorgonen här i Skeppartorp i Torshälla och jag har 
precis tittat på 7 st fasaner som ätit frön under min fröautomat. Rekordet i vinter är 12 fasaner 
samtidigt. Mvh Egon Jonsson 
 
Namn: Pedro Haglund 
Datum: Lördag den 20 mars 2004 22.48 
Meddelande:  
I dag lördag 20/3 var mindre sångsvanen kvar på Rossviksfälten tillsammans med 96 sångsvanar och 
45 grågäss. Vid Stenkvistafälten 85 sångsvan, 470 sädgäss, 323 kanadagäss och en fjällvråk. 
 
Namn: Björn Jönsson 
Datum: Onsdag den 17 mars 2004 19.12 
Meddelande:  
Hej! På fältet vid Rossvik finns bl.a Sångsvan, Grågås, Sädgås, 1 ad Mindre sångsvan. (Sågs kl. 
17:30.) 
 
Namn: Lars Eriksson 
Datum: Onsdag den 17 mars 2004 0.43 
Meddelande:  



Hej! I dag (tisdag eftermiddag) gick det ca 45 sångsvanar och ca 30 sädgäss på gräsmatteodlingen på 
Apalsjön strax S om Vingsleör 
 
Namn: Bo Johansson 
E-post: 016512467@telia.com 
Datum: Tisdag den 16 mars 2004 18.42 
Meddelande:  
Veteranernas Örnutflykt! I dag har veteranerna gjort sin årliga utflykt för att besöka några platser för att 
se på Havsörn.Vi var 12 st.Vi började vid Torshälla Huvud där vi såg två Havsörnar vi såg också 
Sånglärkor,Tofsvipa, Ormvråk,Gäss, Storskarv,och sträckande Duvor.Efter Torshälla Huvud besökte 
vi Kolsta Hatt, dår vi fikade och gjorde slut på matsäcken. Gösta o Britta Nilsson besökte 
Stenk vistafälten där det fanns gott om Sånglärkor,Starar,Gäss och Tofsvipor. Äntligen börjar det att 
våras! Det var någon som skrev "Inget är som väntans tider".... Hälsningar från Bo Johansson. 
 
Namn: Egon Jonsson 
E-post: egon@jonsson.vg 
Datum: Tisdag den 16 mars 2004 10.59 
Meddelande:  
Hejsan ! På fältet mellan Torshällavägen och Eckersta gård gick ca 15-25 sångsvanar måndag 15/3-
04 kl. 17.15. Mvh Egon Jonsson 
 
Namn: Björn Jönsson 
Datum: Måndag den 15 mars 2004 19.13 
Meddelande:  
Glömsta gärde Sångsvan 24 ex (14:30) Ekeby våtmark: Skrattmås 2 ex, Salskrake 1 par, Tofsvipor, 
Grågås, Sångsvan, mm.sågs. Hemma hos mig Grönsiska par, fågelbordet. Mer på Svalan. 
 
Namn: Björn Jönsson 
Datum: Söndag den 14 mars 2004 15.35 
Meddelande:  
Marielund-Torshälla sågs bl.a Kattuggla grå fas, Grågås 4 ex, Tofsvipa 1 ex, Stare 1 ex. Hemma hos 
mig 11 Storskarv flygande riktning mot Ekeby. Nu är våren här. 
 
Namn: Lennart Cronholm 
E-post: lennart.cronholm@home.se 
Datum: Söndag den 29 februari 2004 21.53 
Meddelande:  
Såg en kungsörn segla över fälten vid Mora by på mot Fiholm. Varfågel flög nära vassruggarna vid 
Rördrommen.  
 
Namn: Björn Fors 
Datum: Söndag den 22 februari 2004 16.09 
Meddelande:  
Örninvasion utanför Torshällahuvud idag på eftermiddagen. Jag räknade till 16 Havsörnar som satt på 
isen och slogs om några små fiskar, ytterligare 1 örn satt på ön Jungfrun. Det fanns också minst 3 
gamla Havstrutar bland örnarna. 
 
Namn: Lars Eriksson 
Datum: Fredag den 20 februari 2004 0.12 
Meddelande:  
Hej! I dag fick jag ett telefonsamtal: En dam hade hittat en död rovfågel vid sin kolonistuga vid 
Rekarneskolan. Vi stämde träff där. När vi kom fram till trappen sågs ett rovfågelshuvud sticka ut 
under trätrappen bredvid trappstegen. Jag lyckades att lirka ut den. En död juvenil duvhök, hanne av 
storleken att döma. Hur den hade hamnat där är för oss alla en gåta, fågeln hade inga som helst 
synliga skador och fjäderdräkten var hel o ren. Men som sagt hur den hade hamnat under trätrappen 
är ett mysterium. Visserligen var det öppet på sidorna (av ca 25-35 cm höjd) men ändå, helt oskadd 
och fin i dräkten måste den ha dött där den låg. Någon människa kan inte ha "stoppat" dit den! 
 
Namn: Lars Eriksson 
Datum: Måndag den 16 februari 2004 14.12 
Meddelande:  
Hej! I morse satt koltrasten och sjöng här vid Nedre Hamn (Rothoffsparken) Härligt när vårkänslorna 
börjar att spira! 



 
Namn: Mati Nömm 
Datum: Tisdag den 3 februari 2004 8.39 
Meddelande:  
I går strax efter halv fyra så såg jag 1ex fjällvråk, 2ex ormvråk samt 2ex obest. vråkar i området runt 
reningsverket. Jag har aldrig sett 5 ex vråk på en och samma gång vintertid. Det är att rekomendera 
ett besök vid skymningstid. 
 
Januari 2004 
Namn: Anna Struwe 
E-post: anna.struwe@swipnet.se 
Datum: Söndag den 25 januari 2004 17.30 
Meddelande:  
25/1 En fjällvråk vid Kolunda, Stenkvistafältet. Sju sidensvans vid Skallbergsgården 
Namn: Barbro Hedström 
Datum: Söndag den 25 januari 2004 13.54 
Meddelande:  
Lördaden den 24 jan. Vi Arli Solveig Anna och jag var vid Hässelbyholm. Vi såg 1 fjällvråk,1 ormvråk, 
2 duvhök, 1 sparvhök,omkring 7 havsörnar. Örnarna var rörliga och därför svårräknade. 5 
dubbeltrastar i allen. 1gröngöling lät höra ett vackert rop. Jag undrar varför det är så få grönfinkar och 
pilfinkar vid fågelmatningen? Jag saknar också större hackspett. 
Namn: Leif Carlsson 
Datum: Fredag den 23 januari 2004 18.10 
Meddelande:  
Havsörn. 16 örnar lyfter succesivt 15:20 till 16:00 från vittjat nät för att söka nattkvarter. Platsen är 
Blacken V Alholmen. En enda dubbeltrast vid Fiskartorpet på Sundbyholmsön. 
Namn: Mati Nömm 
Datum: Måndag den 19 januari 2004 14.03 
Meddelande:  
på mycket nära håll ca 6-7 meter sågs 1 jorduggla kl. 6.04 i närheten av fågeltornet närmast 
folkestaleden vid reningsverket. Jag fick mycket goda kännetecken för artbestämning när den satt i 
toppen på ett träd. 
Namn: Nicke Helldorff 
E-post: nicke.helldorff@ebox.tninet.se 
Datum: Söndag den 11 januari 2004 21.12 
Meddelande:  
Hej I morse hade jag inte mindre än 11 bofinkar vid fågelbordet i Näshulta. Det har varit 4 under hela 
vintern men nu en hel flock. Åtminstone en var så blek och med smalt vingband att den kund varit en 
hona om det går att säga så här års. Tidig vår i år eller... 
Namn: Leif Carlsson 
Datum: Måndag den 5 januari 2004 15.55 
Meddelande:  
Kungsörn, 1 ad på troligen trafikdödat och på åker, 50-60m från vägen, utslängt rådjur. Vägen mot 
Björsund ca 300m N avfarten mot Fiholm. Rådjuret kommer nog att fungera som åtel någre dagar? 
Tills räv styckar och bär undan. Sitt kvar i bilen för att spana om Du åker dit. Störda kråkor oroar nog 
örn så dessa ej vågar sig ner. god fortsättning/leif 
Namn: Lars Eriksson 
E-post: lars.eriksson@eskilstuna-em.se 
Datum: Söndag den 4 januari 2004 13.09 
Meddelande:  
Hej. Den vita anden sågs även förra vintern vid Stålforsbron tillsammans med gräsänderna. Det är 
troligen en albino gräsand. Det förekommer till o från sådana, även bland andra fågelarter, dessa 
brukar dock snabbt försvinna men det verkar som sagt som om denna vita and har överlevt. Några år 
sedan kom rapporter från Nyköping om vita änder... mvh Lasse 
Namn: Signe Hagerman 
E-post: signehagerman@hotmail.com 
Datum: Fredag den 2 januari 2004 13.43 
Meddelande:  
Hej! Jag fick den 1 januari ca kl. 14.30 syn på en anka(eller and?) i Eskilstunaån, den var helvit med 
helt orange näbb. det var endast en mitt bland ett stort antal gräsänder. Jag undrar vad detta kan ha 
varit för något, hittade ingenting på internet, endast blå anka (som väl har blå näbb). Var kan den ha 
kommit ifrån? Är mycket tacksam för svar... 
Namn: Lars Eriksson 



E-post: lars.eriksson@eskilstuna-em.se 
Datum: Torsdag den 1 januari 2004 20.59 
Meddelande:  
Det har inte varit vanligt men det förekommer mer o mer att bofinkar och andra kortflyttare försöker sig 
på att övervintra i våra trakter, troligen beror det på "varmare" vintrar, längre höstar eller hur jag ska 
säga. Exempel på andra arter är koltrast och rödhake. Det är i första hand födan som styr dem, i och 
med att det finns fält som inte odlas blir det mer vinterståndare kvar för dem att söka föda i. Till en viss 
del kan ju naturligvis vår vana att mata fåglarna få dem att stanna. Mvh Lasse 
Namn: Egon Jonsson 
E-post: egon@jonsson.vg 
Datum: Torsdag den 1 januari 2004 10.57 
Meddelande:  
Gott Nytt År på er ! Klockan 10.45 tittade jag ut och på marken under fröautomaten såg jag en bofink. 
Min fråga är: Är det vanligt att bofinkar övervintrar ? Jag har i alla fall aldrig sett någon under vintertid. 
Mvh Egon Jonsson Skeppartorp, Torshälla 
 
Upp 


