
Januari 2003 
Namn: Björn Fors. 
Datum: Lördag den 25 januari 2003 15.53 
Meddelande:  
I en lärkträdsdunge strax efter Alvesta gård ute vid Sundbyholm var Bändel korsnäbbarna (3 hanar och 2 honor ) kvar 
under förmiddagen. Där fanns även Mindre korsnäbb, några Domherrar samt en flock med siskor. Hemma vid 
fågelmatningen idag en Brunsiska tillsammans med Gråsiskor. 
Namn: Leif Carlsson 
Datum: Torsdag den 16 januari 2003 17.07 
Meddelande:  
En promenad genom centrum i dag 17/1. Ringduva 9 i Rothovsparken.Sidensvans 12-15 vid Företagens hus. Tallbit ca 15 
vid biblioteket. Plockar av svansar och trastar utskitna rönnfrön på backen under lind. En björktrast vaktade i rönnarna 
kvarsittande bär. Tallbit 3 vid Rinmansskolan. Såg ingen gamal hane. Slutligen råka 2 på bangården Gredby. Ut å gå. 
Namn: Agneta Roisko 
E-post: agneta.roisko@telia.com 
Datum: Måndag den 13 januari 2003 19.45 
Meddelande:  
I dag, 13e januari såg jag en liten, brunaktig fågel med kort, rakt uppekande stjärt vid servicehuset Strigeln i Eskilstuna, i 
en buske vid ån. Kan det ha varit kungsfågel? Gärdsmyg är väl helt uteslutet? 
Namn: Ilva Hansson 
Datum: Söndag den 12 januari 2003 16.22 
Meddelande:  
I dag jagade en tornfalk över fälten vid Barvarakan och vid Barvabadet fanns en ensam fasanhöna. På fälten vid 
Hammarby kyrka sågs minst en fjällvråk. 
Namn: Leif Carlsson 
Datum: Lördag den 11 januari 2003 18.26 
Meddelande:  
Björktrast. Under den vecka som gått tycks merparten av björktrastarna blivit asociala. Flockarna har brutits upp och nu 
sitter en trast här en där och vaktar de få kvarsittande bären. Inte ens blåmes tillåts hacka på bären, än mindre tåls 
naturligtvis sidensvans-flockarna. intressant att se vad det väntade blidvädret kan få för effekt? 
Namn: Björn Fors. 
Datum: Söndag den 5 januari 2003 15.10 
Meddelande:  
I rönnarna vid Home hotell i Eskilstuna finns sedan några dagar tillbaka en flock med ca 50 Tallbitar ( de flesta honfärgade 
). Det finns också ca 100 Sidensvansar där. 
Namn: Björn Fors. 
Datum: Onsdag den 1 januari 2003 14.57 
Meddelande:  
Ekeby våtmark idag. En bra början på fågelåret med bl. a Sångsvan 1 ad + 1 juv Knölsvan ad + juv, Krika 1 honfärgad, 
Stjärtand 1 honfärgad, Vigg 3, Sothöna 7, Häger 2, Kungsfiskare 1 ( vid diket mot ån ), Forsärla 1 ( mellan infotavlan och 
ån ), Ormvråk 1, Fjällvråk 1, Stare 5, Steglits 5 och Tallbit 4 sträckande . Ny art för Ekeby ? .Tråkigt nog finns det flera 
svanar som har frusit ihäl.  

  
Februari 2003  
Namn: Björn Jönsson 
Datum: Söndag den 23 februari 2003 18.33 
Meddelande:  
Idag var jag ute på berget Kolstahatt mellan kl. 11.45- 13.00. En härlig utsikt över Mälaren. Totalt såg jag 7 st Havsörn, 
mellan Jungfruholmen- Blacken. Samt 2 springande älgar mellan Stora-Lilla Blacken mot Alholmen. En härlig syn! 
Namn: Björn Fors. 
Datum: Söndag den 23 februari 2003 15.31 
Meddelande:  
Idag var det gott om rovisar vid Stenkvistafälten. Kungsörn 1 ung, Ormvråk, 1 Fjällvråk 3 ev. 4. Igår vid Ekeby våtmark 
satt en Strömstare och sjöng vid diket längs med ån. Stjärtanden, Tornfalken och Stararna var också kvar. 
Namn: Barbro Hedstrom 
Datum: Fredag den 21 februari 2003 16.37 
Meddelande:  
Fredag den 21feb. I dag har jag Kerstin E.Ilva varit ute vid Hässelbystrand. Vi såg 13 havsörnar.Både gamla sub.adult och 
unga. En del örnar hade vi på nära håll. Fiskaren lade ut skräpfisk i dag,så i morgon borde det vara läge att se dem på 
nära håll utanför bryggan. I tisdags kväll var Ilva Vivianne Kerstin Sven-Anders och jag på ugglekväll i Vilsta. Vid 
minigolfbanan och lite upp mot bebyggelsen.Vi hörde tre ropande kattugglor .Två hade honor med sig,som också gjorde 
sig hörda.Anna var också med. 
Namn: Lars Eriksson 
E-post: lars-eriksson@delta.telenordia.se 
Datum: Fredag den 21 februari 2003 9.11 
Meddelande:  
Hej! En liten påminnelse inför nästa helgs (lördag 1 mars) Örnräkning i Mälaren och Hjälmaren. Vi kommer att räkna 
örnarna från ca 70 platser, därmed är alla klubbar/föreningar utmed de två stora sjöarna engagerade. Det är inte för sent 
att anmäla ditt intresse att vara med... Hör snarast av dig till mig (adressen här), har du önskemål om något visst 
område? Ange det i så fall... Med varma örnhälsningar / Lasse 
Namn: Leif Carlsson 
Datum: Lördag den 1 februari 2003 18.55 
Meddelande:  
Bändel 1 hane bland > 10 M korsnäbb på plats som Björn beskriver nedan. Havsörn > 7 utaför >Sandvik 



 
 Mars 2003 
Namn: Björn Jönsson 
Datum: Måndag den 31 mars 2003 19.22 
Meddelande:  
Skäret vid Mälarbaden: Tranparet sågs och hördes i kväll. 
Namn: Leif Carlsson 
Datum: Söndag den 30 mars 2003 19.41 
Meddelande:  
Tranrallyt. Något blåsigt men hyggliga förhållanden. Större delen av Ekilstuna kommun och västra delen av Strägnäs 
kommun, nu kl. 19 40. Ca 60 par och några små flockar. Storleksordningen 20 par kan ramla in från delar som det ännu 
ej kommit rapporter från. En fantastisk utveckling för trana i våra marker. Fiskgjuse, brun kärrhök, morkulla och 
skogssnäppa är några nyanlända. trädlärka, stenknäck och mindre hack från min 3 lokaler. BRA JOBBAT. Leif Carlsson 
Namn: Björn Jönsson 
Datum: Tisdag den 25 mars 2003 20.45 
Meddelande:  
Tisdag 25/3 Kl. 17.45-18.30 Skäret vid Mälarbaden: TRANOR 2, Grågås 60-70 tal, Kanadagås ca. 30, Tofsvipor ca. 20, 
Starar, Rådjur 2. 
Namn: Björn Fors. 
Datum: Söndag den 23 mars 2003 16.20 
Meddelande:  
Uggle ex. lördag kväll. Vi var 8 deltagare som började med en vandring runt i Fiby urskog. Där hördes Sparvuggla och 
Kattuggla. Efter fikat åkte vi till skogarna runt Östervåla. Efter ett antal täta stopp hördes också där Sparvuggla och 
Kattuggla. På vägen hem hördes troligen en Slaguggla på långt håll. Stenkvista fälten idag söndag: Grågås ca 50, Sädgås 
ca 150, Bläsgås 1, Trana 3, Skogsduva 6, Ormvråk 2, Fjällvråk 3, Havsörn 2 ( 1 ad + 1 juv ). Ekebyvåtmark: Sångsvan 
10, Knölsvan ca 15, Skrattmås ca 30, Strömstare 1 och Sävsparv 2. 
Namn: Björn Jönsson 
Datum: Fredag den 21 mars 2003 13.49 
Meddelande:  
Fredag 21/3. 50-60 Sidensvans, hemma hos mig. (kl. 13.45) 
Namn: Björn Jönsson 
Datum: Torsdag den 20 mars 2003 16.51 
Meddelande:  
Torsdag 20/3 Kl. 15.00-16.00. Skäret vid Mälarbaden: Grågås 32 ex. Tofsvipa c:a 10-15 ex. Stare 10 tal. Läte av Fasan. 
Ringduva 3 ex. Nötväcka 2 ex. Rådjur 3 st varav en bock. 
Namn: Ilva Hansson 
Datum: Lördag den 15 mars 2003 20.15 
Meddelande:  
I dag såg Ingvar Enning och jag 6 snösparvar på Stenkvistafälten. 
Namn: Johan Persson 
E-post: kvarngardesjohan@hotmail.com 
Datum: Tisdag den 11 mars 2003 14.01 
Meddelande:  
Idag Tisdag 11/3 såg jag en tofsvipa intill vägen vid Kvicksund, snart är våren här!! 
Namn: Sten Ullerstad 
E-post: sten.ullerstad@eskilstuna-kfast.se 
Datum: Måndag den 10 mars 2003 16.21 
Meddelande:  
Söndag 9 mars: 2 grågäss besökte Idös gärde nedanför Fältstationen Rördrommen vid de döda asparna. Fåglarna kom 
österifrån längs kanalen. 
Namn: Ilva Hansson 
Datum: Fredag den 7 mars 2003 16.21 
Meddelande:  
Den unga kungsörnen finns kvar på Stenkvistafälten och idag kl.15.20 anlände också en ung havsörn. 
Namn: Lars Eriksson 
E-post: lars-eriksson@delta.telenordia.se 
Datum: Söndag den 2 mars 2003 23.38 
Meddelande:  
Preliminärt resultat från ÖRNRÄKNINGEN i Mälaren och Hjälmaren lördagen den 1 mars: Hjälmaren 25 Mälaren/Galten 0 
Mälaren/Blacken 6 Mälaren/Granfjärden 27 Mälaren/Sörfjärden 1 Mälaren/Öster Hjulstabron 7 Mälaren/Präst-Björkfjärden 
4 Mälaren/Ekolsund-norrut 0 Uppskattat antal individer är 70. Ett hjärtevarmt tack till samtliga deltagare. 

  
 April  
Namn: Leif Carlsson 
Datum: Fredag den 25 april 2003 9.02 
Meddelande:  
Årta 1 hane har återvänt från Afrika 
Namn: Björn Jönsson 
Datum: Tisdag den 22 april 2003 21.50 
Meddelande:  
Skäret/Mälarbaden 19.00-20.00 sågs bl.a spelande Enkelbeckasiner 4 ex. Trana 1 ex. 
Namn: Lars Eriksson 
 
 



Datum: Måndag den 21 april 2003 20.35 
Meddelande:  
Hej go vänner! Ikväll vid 20-snåret jagade en Jorduggla vid Sälthult-Skräddartorp. Övriga observationer gjorda vid 
Sälthult under påsken: Sjungande Trädlärka, påskafton sågs en stenskvätta på ett stenröse. Ormvråk samt ett tranpar vid 
Vingsleör 
Namn: Björn Jönsson 
Datum: Söndag den 20 april 2003 20.27 
Meddelande:  
Påskskdagen 20/4 Ekeby-våtmark: Knölsvan, grågås, Kanadagås, Bläsand, Snatterand, Kricka, Gräsand, Skedand, 
Brunand, Vigg, Knipa, Salskrake, Fiskgjuse, Rörhöna, Sothöna, Tofsvipa, Enkelbeckasin, Skogssnäppa, Drillsnäppa?, 
Skrattmås, Fiskmås, Blåmes, Talgoxe, Kråka, Stare. Ej räknade antal. 
Namn: Krister Bergh 
Datum: Söndag den 20 april 2003 18.35 
Meddelande:  
Naturligtvis var det inte en Svartsnäppa som jag såg vid Ekeby Våtmark igår, det var ju en Skogssnäppa. Kom på 
skrivfelet alldeles nyss, sorry! 
Namn: Krister Bergh 
E-post: krister@mbox324.swipnet.se 
Datum: Lördag den 19 april 2003 20.59 
Meddelande:  
Stannade till vid Ekeby Våtmark denna lugna och fina vårkväll. Kl var omkring 20.00 när en jorduggla kom in på scenen 
men blev bortjagad av en kråka och fortsatte vidare över ASG. Enkelbeckasiner 6st, Rörhönor 2st, Salskrake hona 1st, 
Skedand 2 hannar och 2 honor, Svartsnäppa 1st är några av de arter som kan ses i våtmarken just nu. 
Namn: Ilva Hansson 
Datum: Fredag den 18 april 2003 18.06 
Meddelande:  
På Stenkvistafälten såg jag i dag 10 stenskvättor, 5 fjällvråkar, 1 ormvråk, 1 kungsörn, troligen inte samma som för några 
veckor sedan. Jag tyckte att den här hade något mindre utbredning av vitt på vingarna. 
Namn: Björn Jönsson 
Datum: Fredag den 18 april 2003 12.09 
Meddelande:  
Ekhammarens idrottsplats vid Kalvsjön den 14/4 Sädesärlor. Näshultasjön: Storlom 2 par Rävön-Sågviken 
Namn: Lars Eriksson 
Datum: Torsdag den 17 april 2003 22.49 
Meddelande:  
Hejsan. Idag såg jag min första sädeslärla för året. Är det inte väl sent? När såg Du årets första? mvh Lasse 
Namn: Janne Petersson och Gunilla Sjöberg 
E-post: jan.petersson@svenskmjolk.se 
Datum: Tisdag den 15 april 2003 9.36 
Meddelande:  
Nasen 13 april kl 13.30-15.00. Sydvästlig vind, växlande molnighet. 16 par gräsänder. Ett tiotal krickor.Två kniphannar 
och en kniphona. En brun kärrhök (hona) jagade över vassarna och strax kom också en fiskgjuse. Ett par tranor 
trumptade i nordvästra delen av sjön. En sångsvan. Fyra grågäss. En enkelbeckasin horsade. Gott om sävsparvar 
nedanför tornet. Fyra skrattmåsar, två fiskmåsar, sex gråtrutar, några kråkor och en korp. Utmed vägen mellan 
parkeringsplats och torn var det full fart på koltrastar, rödvingetrast, taltrastar, ringduvor, talgoxar, blåmesar, svartmes 
och bofinkar. 
Namn: Ilva Hansson 
Datum: Lördag den 12 april 2003 20.20 
Meddelande:  
Vid Ekeby Våtmark jagade en jorduggla mellan kl 19.30-19.45. 
Namn: Leif Carlsson 
Datum: Fredag den 11 april 2003 12.20 
Meddelande:  
Fr Ekeby våtmark. En ung havsörn sänker sig ner ca 50 m bort. Motar undan 8 - 10 kråkor och försvinner bakom vass. 
Stor, väldig, så här nära. Salskrake 1 par flög runt över dammarna. Bläsand 2 par och en mindre hackspett hane N E20. 
 

  
 Maj  
Namn: Bo Johansson 
E-post: 016512467@telia.com 
Datum: Lördag den 31 maj 2003 20.45 
Meddelande:  
Hej Fågelskådare! Rosenfinken sjunger flitigt vid Skjulsta cafe. Ha en fin sommar! Hälsningar från Bosse J. 
Namn: Björn Fors. 
Datum: Söndag den 25 maj 2003 19.09 
Meddelande:  
Vi blev 4 st. på dagens utflykt. Först ett snabbstopp vid Fiskinge. I skogen hördes en del sångare bl.a Näktergal och minst 
2 Härmsångare och i vattnet vid tornet låg Snatterand ca 10 Skedand 1 och bakom tornet hördes Rosenfink en kort stund. 
I Kvismaren var det gott om änder som Skedand, Snatterand, Brunand och Årta. Vi räknade också till ca 20 
Gråhakedoppingar i sjön. 2 Mindre strandpipare spelade precis nedanför tornet. 4 Svarttärnor flög runt över vattnet och 
vid parkeringen satt en Hornuggleunge och tiggde mat. Vid Rynninge viken kunde vi studera 2 Dammsnäppor som gick 
tillsammans med en Gluttsnäppa. På hemvägen stannade vi till vid Ekeby våtmark och tittade på 1 Smalnäbbad 
simsnäppa som låg i dammen bakom infohuset. Där fanns också Svarttärnan kvar och 2 Svarthakedoppingar. 
Namn: Leif Carlsson 
Datum: Lördag den 24 maj 2003 10.11 



Meddelande:  
Resultat av nattfågellyssning. 13 personer samlades den regntunga men ganska ljumma kvällen 23/5. Efter att ha upplevt 
horugglekullar vid Dybacken i Jäder, Hästhagen i Stenkvista, V Älunda i Husby-Rek. och S Hyggeby i Vallby, 
gräshoppsångare 1 vid Tandlaån från bron 214, 3 vid Ekeby Våtmark, 2 S Kolsta Hatt & 4 vid Ramsundsån, rosenfink 1 vid 
Ramsundsån, massor av sävsångare och näktergalar, fick 6 av oss uppleva hur gökrop saluterade soluppgången. (Mörkret 
slukade de övriga???) 
Namn: Krister Bergh 
Datum: Fredag den 23 maj 2003 7.41 
Meddelande:  
Nu på morgonen på väg till jobbet och gjorde ett stopp vid tornet vid Ekeby Våtmark och det har tillkommit 1 st gravand. 
Namn: Krister Bergh 
Datum: Torsdag den 22 maj 2003 19.59 
Meddelande:  
Ikväll kändes damm 7 vid Ekeby Våtmark som mest intressant, där fanns 1 par årta, 1 par svarthakedopping och 4 
dvärgmåsar. Av dvärgmåsarna var 2 adulta och 2 var 1K fåglar. 
Namn: Krister Bergh 
Datum: Tisdag den 20 maj 2003 23.59 
Meddelande:  
Jag kan också rapportera kornknarr och hornuggla från ikväll. Kornknarren fanns vid vad jag kallar deponi, utanför Volvo 
Brunnsta mot ån. Den hördes 20:50. Hornuggla vid Hagby Säteri med åtminstone 3 högljudda ungar samt en jagande 
över åkrarna väster om Cementind. vid Åsbymon. 
Namn: Barbro Hedström 
Datum: Tisdag den 20 maj 2003 9.57 
Meddelande:  
19 maj kl.21.00-1.00. En helt fantastisk kväll hade Kerstin Ekedahl, Ilva och jag. Mycket lugnt och ljummet väder. I 
Jäders kyrktorn ligger kattugglan och ruvar bakom byggnadsställningarna. När vi klev ur bilen vid Dybacken kom 
hornugglan och spanade av oss. Den var mobbad av kråkor. Ugglan cirklade över oss länge och flygsättet liknade en aning 
ryttling med små, små vingslag. Vi såg sedan ugglan jagande över fälten vid många tillfällen. Vakteln spelade från 22.20-
22.40. Vi hörde ljud från horn ugglan vid ett par tillfällen. Vid båtslipen Sundbyholm hördes ingen flodsångare. Moraby 
hästhagarna ställde upp med en överraskning. Där höll en kornknarr konsert på nära håll. Hela kvällen sjöng 
näktergalarna. 
Namn: Lars Eriksson 
Datum: Måndag den 19 maj 2003 22.44 
Meddelande:  
Hej! Jag höll lunch vid Bibybron idag: En trastsångare, en trädgårdssångare, en grönsångare var bland de fåglar som 
störde mig... helt underbart. 
Namn: Ilva Hansson 
Datum: Måndag den 19 maj 2003 17.31 
Meddelande:  
I dag vid Sofiebergsåsen: ortolansparv. näktergal och grå flugsnappare. Jäders kyrka: kattugglan har kläckt fram minst en 
unge i den vanliga gluggen trots byggnadsställningar och byggjobbare runt hela kyrktornet. Jag har kollat med 
vaktmästaren att alla inblandade vet om häckningen så att största möjliga hänsyn tas. Ekeby våtmark: dammsnäppa 1ex, 
rödspov 1ex samt lärkfalk 1ex. 
Namn: Björn Fors. 
Datum: Torsdag den 15 maj 2003 20.46 
Meddelande:  
Ekeby våtmark har nu blivit ett vadareldorado när en damm har tömts på vatten. Det är gått om Brushanar, Grönbenor 
och Mosnäppor. Dessutom finns det idag Småsnäppa 1 , Mindre strandpipare minst 2 , Gluttsnäppa 1 , DAMMSNÄPPA 1 
och Skärfläckorna är kvar. Det finns också 1 par Årta och 1 par Snatterand i den nästan tomma dammen. 
Namn: Ilva Hansson 
Datum: Onsdag den 14 maj 2003 22.07 
Meddelande:  
I kväll upptäckte jag en aftonfalk på en ledningstråd på fälten öster om Duvetorps gård i Hällberga. Den bestämdes av 
några OKE:are till hona 2K och vi kunde beskåda den tills den flög in och satte sig i en tät gran, antagligen på nattkvist. 
Namn: Ilva Hansson 
Datum: Måndag den 12 maj 2003 16.41 
Meddelande:  
I dag mellan ca kl:14 och 15 gick 2 skärfläckor i Ekeby våtmark, intill cementöarna framför tornet. Dom verkade väldigt 
hungriga och riktigt glufsade i sig mat. 
Namn: Karl Holmqvist 
E-post: kht01001@student.mdh.se 
Datum: Måndag den 12 maj 2003 10.52 
Meddelande:  
Jag såg en vitryggig hackspett vid busshållplatsen Lagersbergsparken i onsdags förmiddag. Den sökte föda på björkarna 
bakom kuren så jag kunde titta ganska nära genom gallret. Tänkte att ni ville veta det. 
Namn: Ilva Hansson 
Datum: Måndag den 12 maj 2003 10.30 
Meddelande:  
I går kväll var jag och Anna Struwe vid Flättsjön. Ett hornugglepar jagade flitigt från 21:45 och matade minst 2 ungar 
bakom tornet. En rördrom tutade hela tiden med jämna mellanrum och enkelbeckasiner spelade. Detta var en del av vad 
vi såg och hörde, Flättsjön är väl värt ett besök just nu. 
Namn: Lennart Eriksson 
Datum: Söndag den 11 maj 2003 20.09 
Meddelande:  
En liten rapport från Fågelskådningens dag. Ekeby våtmark besöktes av ca 25 personer varav ca 10 OKE:are och resten 
flanörer från staden både med och utan kikare.Vi noterade totalt 53 arter från kl.07 till kl 14.Bland dessa fanns det en hel 



del vadare som nu utnyttjar den damm som håller på att tömmas på vatten för nyplantering av våtmarks- växter.Ca 60-
70 grönbenor(utspridda i hela våtmarken)ca 20 brushane,3 drillsnäppa, 3 gluttsnäppa,4 mosnäppa och ett par mindre 
strandpipare som höll till vid Infohuset.Bland änderna 1 par skedand,1 par snatterand och 1 hane årta,Alla svalor och 
tornseglare,Fiskgjuse och Ormvråk annars tomt på rovfågel trots det fina vädret.Bland tättingar 
steglits,sävsångare,rörsångare,1 näktergal sjön sporadiskt vid ASG. Trots ivrigt sökande ingen dvärgmås eller svarttärna 
som setts vid våtmarken under veckan. Lennart E/Björn Fors m.fl. 
Namn: Barbro Hedström 
Datum: Söndag den 4 maj 2003 17.10 
Meddelande:  
Söndagen den 4 maj.Vid Rördrommen sjöng lövsångaren så vackert.Även vid Kinglöt och Mågla.Kinglöt hade ett rikt 
fågelliv.3 tranpar,brunkärrhök hane.Även vid Stensholm och från min tomt sågs kärrhökshane.Vid Kinglöt fanns 3 par 
skedand och en liten flock med 3 hanar och 2 honor.3 fiskgjusar cirklade runt.1 storskrake med 6 honor.1 bläsand.Svart 
och vit flugsnappare fanns i hagen.Grågäss fanns i flockar och par överallt.Rördrommar tutade på flera ställen.Vid 
Barvabadet fanns 3 drillsnäppor och en vid Kjulareningsverk. 
Namn: Björn Jönsson 
Datum: Söndag den 4 maj 2003 16.30 
Meddelande:  
Den Svartvita Flugsnapparen (hane) sågs i vår trädgård vid 15.45 tiden. 
Namn: Lennart Eriksson 
Datum: Torsdag den 1 maj 2003 19.54 
Meddelande:  
Efter tel.tips från Carin J åkte jag kl 19:30 och beskådade de 30 sjöorrar som i regn och disigt väder slagit sig till ro i 
Borsöknasjön.I em var jag på sofiebergsåsen.Där sjöng 2 ortolan-sparvar flitigt.Även årets första göktyta vid Klinten 
 

  
 Juni  
Namn: Lasse Eisele 
E-post: lasse.eisele@hallbybrunn.com 
Datum: Måndag den 30 juni 2003 23.19 
Meddelande:  
En flodsångare sjöng i dag på blanka eftermiddagen vid Ekeby flygfält, nära bäcken vid Hällbyvägen. Den satt kvar några 
timmar senare också men sjöng då sparsamt. 
Namn: Egon Jonsson 
E-post: egon@jonsson.vg 
Datum: Måndag den 30 juni 2003 12.47 
Meddelande:  
Hejsan ! Söndag 29/6-03 kl. 08.25 : Såg en steglits flyga upp i en björk hemma i Skeppartorp, Torshälla, när jag gick ut 
med hunden. Jag har sett steglits några gånger vid mitt fågelbord. Är dom ovanliga ? Mvh Egon 
Namn: Björn Fors 
Datum: Söndag den 29 juni 2003 15.13 
Meddelande:  
Jag glömde skriva lokalen. Obsarna är från Ekeby våtmark. 
Namn: Björn Fors. 
Datum: Söndag den 29 juni 2003 15.10 
Meddelande:  
Svarthakedoppings paret har fått fram en unge. Den satt på ryggen hos en av de vuxna. Idag också en Lärkfalk som 
jagade över området. En Fiskgjuse hade en stor fisk i klorna ( såg ut som en Braxen ). 
Namn: Barbro Hedström 
Datum: Måndag den 23 juni 2003 18.32 
Meddelande:  
Storspovungarna har levt farligt ett tag på grund av att många fält har skördast,men nu går det bra att se dem.Jag ser 3 
ungar.De är inte så stora och är ganska dunklädda.Näbben är ett par centimeter lång 
Namn: Hans Herdegen 
E-post: herdegen@swipnet.se 
Datum: Söndag den 22 juni 2003 22.33 
Meddelande:  
Söndag den 22 juni Sedan tidig vår sjunger det en koltrast i stadsparken. Ljuvliga toner bland bilarnas brus. Extra härligt 
mitt i stan när inga bilar hörs. 
Namn: Björn Jönsson 
Datum: Lördag den 21 juni 2003 14.14 
Meddelande:  
Midsommarafton: En rundtur runt Näshultasjön sågs bl:a 2 unga havsörnar vid Sågviken samt 1 par storlom. Storlom 1 
par + 1 unge 50%-75% stor, vid Rävön!!!! Härligt. 
Namn: Ilva Hansson 
Datum: Torsdag den 19 juni 2003 9.21 
Meddelande:  
I natt var jag ute S.Ärla samh. mot Klockarsjön. Vid avfarten till Eklången sjöng en trädlärka och vid flera stopp hördes 
både nattskärra och trädlärka. Sammanlagt 4-5 nattskärror och minst lika många trädlärkor. P.g.a. ganska täta stopp och 
flyttbara "skärror" kan det ha blivit någon dubbelräkning, därför har jag tagit till i underkant när jag skriver 4-5 ex. 
Namn: Lars Eriksson 
E-post: lars-eriksson@delta.telenordia.se 
Datum: Onsdag den 18 juni 2003 9.22 
Meddelande:  
Hej! Kvällen-natten till i dag: Tandlabron; kärrsångare 1 riktning Tandlaviken. Kornknarr 1, Vaktel 1. Närmare 
Seminstation Gräshoppsångare 1. Årby gård ca 500m V, S Hållsta. Kornknarr 1 Gräshoppsångare 1. 



Namn: Barbro Hedström 
Datum: Måndag den 16 juni 2003 23.52 
Meddelande:  
I kväll har jag och Sven-Anders njutit av vassångaren i Kinglöt.Den höllkonsert hela tiden som vi var där 
Namn: Barbro Hedström 
Datum: Måndag den 16 juni 2003 20.19 
Meddelande:  
STORSPOVEN:Det finns 2 ad.storspovar vid Viby (Gamla macken vid E 20.)Det finns också en ensam som har ungar. 
Bonden sa i kväll att den har 4 ungar. De är inte så stora.Spoven hade ett fasligt sjå att jaga kråkor i kväll. Jag följde 
spoven under 2 timmar, och så småningom gick den till sina ungar. Jag skymtade 3 ungar i det höga gräset. 
Namn: Lars Eriksson 
Datum: Söndag den 15 juni 2003 16.44 
Meddelande:  
Hej! Jag hade inte möjlighet att följa med på nattfågellyssningen i fredagskväll. Åkte en runda natten till söndagen 
istället: Gräshoppsångare 1 vid Tandlabron och 1 i vassdiket nedanför Seminstation Malmen, Kärrsångare 1 utmed 
grusvägen mot Berga mellan Årby och Hållsta, inga nattskärror över Hugelstaskogen från Kjula mot "Vägverket". I vassen 
utanför Kinglöt, riktning Fingerborgen hördes Vassångaren. 
Namn: Barbro Hedström 
Datum: Torsdag den 12 juni 2003 19.43 
Meddelande:  
STORSPOVEN I våras hörde flera familjer som bor uppe på åsen spoven drilla.I går fick jag en rapport från Sture 
Jansson(tel.91338)att en spov med två mindre spovar gick tillsammans med korna vid Viby.De blev mobbade av en 
kråka.Det hela slutade med att spoven jagade kråkan.Jag har sett två spovar i dag .De går på de nyskördade fälten på 
båda sidor om Björsundsvägen före Kjula kyrka. 
Namn: Arli Lindström 
Datum: Tisdag den 10 juni 2003 12.24 
Meddelande:  
I morse exponerade sig en mindre flugsnappare (hanne) flitigt vid öppna lilla ängen strax före bron över Karl IX:s kanal i 
Skjulsta. 
Namn: Egon Jonsson 
E-post: egon@jonsson.vg 
Datum: Måndag den 9 juni 2003 18.23 
Meddelande:  
Måndag 9/6-03 Hejsan ! Har varit inne på er hemsida för första gången. Den är fantastiskt välgjord, lättläst och informativ 
! Kommer att kika in här fler gånger. Mvh Egon Jonsson 
Namn: Lars Eriksson 
Datum: Söndag den 8 juni 2003 0.17 
Meddelande:  
Hej. Ikväll har jag varit vid Dragsjön/Lillsjön i Stora Sundby. Hörde en flodsångare i vassen vid "pumpen" samt en 
kärrsångare vid energiskogen. Parkera vid "Slottsparkeringen" gå grusvägen västerut, vid "4-vägskorset" ta höger, gå 
traktorvägen norrut/österut, du har då grävda dammar på din högra sida. Där hördes flodsångaren alltså nu i kväll vid 
23.45-tiden, sjöng ihållande. Mvh Lasse 
Namn: Arli Lindström 
Datum: Fredag den 6 juni 2003 19.32 
Meddelande:  
Rosenfinkar sjunger nu synligt vid Ramsundsån söder om bron vid Sigurdsristningen, men alldeles intill börjar träningen 
av travhästar ca 07.30 

  
  Juli 
Namn: Thomas Pettersson 
Datum: Tisdag den 29 juli 2003 8.43 
Meddelande:  
Tillbringade aftonen den 28 juli på Flässjan i Blacken, strax norr om gränsen E-tuna V-ås. En ad småtärna höll till i 
området och gick då och då ner på Torshälla limpor, dvs fyren strax nordost om Torshälla huvud. Där fanns också bl a sex 
svarttärnor (4 ad + 2 juv). En skräntärna sträckte V liksom en himla massa vadare (myrspovar, kustpipare, kustsnäppor, 
kärrsnäppor). mvh Thomas P 
Namn: Egon Jonsson 
E-post: egon@jonsson.vg 
Datum: Måndag den 28 juli 2003 22.34 
Meddelande:  
Hejsan ! I morse (06:15) ,på väg till jobbet, såg jag uppskattningsvis ca 120-150 tofsvipor. De flög över fälten mellan 
Hammarbykorset och Hammarby kyrka norr om vägen. Egon Jonsson 
Namn: Ilva Hansson 
Datum: Måndag den 28 juli 2003 11.26 
Meddelande:  
Sångsvanarna i Nasen hade från början 4 pull men 2 försvann ganska snart och nu finns 2 halvstora ungar kvar. För 
första gången på flera år har det bruna kärrhöksparet lyckats med häckningen och en juv. sågs störtdyka efter hannen 
som gick ned i boet med byte, kanske till ännu en eller förhoppningsvis flera ungar. Efter en stund kom ungen upp och 
flög ett varv runt boet och försvann sedan ned igen. Två ad. tranor landade i yttre vasskanten mot Barksätersängen men 
all uppvuxen grönska gör det omöjligt att se om de två juvenila finns kvar. I går kväll vid Ekeby våtmark landade ca 20 
myrspovar på cementöarna mellan damm 3 och 4. Vid landningen delade de upp sig och ca 25 minuter senare sågs 11 ex. 
lyfta och flyga bort eller möjligen flytta sig inom området. Kanske var det bara 11 stycken från början i sällskap med 
något annat. 
Namn: Björn Fors. 
Datum: Lördag den 26 juli 2003 15.10 



Meddelande:  
Idag har det setts Svarttärnor i Fisktärnekolonin vid fyren norr om Torshällahuvud. Vi åkte ut med båt och räknade till 
minst 5 st. Det troliga är att det är fåglar som häckar i Asköviken. 
Namn: Leif Carlsson 
E-post: mihack@swipnet.se 
Datum: Onsdag den 16 juli 2003 19.37 
Meddelande:  
Bivråkensdag 2003. Bivråken spelflyger. Efter en vår och försommar då arten varit mycket anonym och tillbakadragen, så 
spelflyger nu hanarna. (mitten av juli) Ledaren i senaste nummret av Vår Fågelvärld handlar om något så viktigt som vårt 
förtroendekapital hos myndigheter och organisationer. Ett kapital som gör oss till en självklar, så ska det väl förbli?, 
remissinstans. Ett kapital som för att inte tappa i värde, måste förvaltas. Att delta i vår bivråksdag, bör vara ett av de 
mest effektiva sätten att förvalta detta kapital. Knappast någon fågelart i vår fauna indikerar tydligare tillstånden för 
biologisk mångfald, ekologiska funktioner och processer. Hjälp till med förvaltningen. Ställ upp den 10 augusti, eller någon 
dag i närheten, Du spanar av det område Du valt från ett fågeltorn, en höjd eller en öppen yta som ger utblick. Tid på 
dagen ca. 11.00 till 13.00. Välkommen till Rördrommen vid 14.00 tiden den 10:de. Leif Carlsson. 016-514181. 
Namn: Lars Eriksson 
Datum: Måndag den 7 juli 2003 15.49 
Meddelande:  
Hej! Idag såg jag 1 ad rörhöna samt 4 juv rörhönor söka föda i en damm inne på Ekeby Reningsverk. Tyvärr så är 
området ej tillgängligt för allmänheten. mvh Lasse 
Namn: Barbro Hedström 
Datum: Lördag den 5 juli 2003 18.05 
Meddelande:  
I går natt var Sven-Anders och jag i skogarna där det har setts nattskärror förut.En nattskärra flög runt oss på mycket låg 
höjd vid flera tillfällen. Vi såg de vita fläckarnapå vingar och stjärthörn.Den gick ner nära oss . Kan den ha bo där? Det är 
ju rätt nära vägen med mycket trafik. Fågeln var en hanne som spelade intensivt. Spovungarna växer så fort. Har nu en 
hel del fjädrar påvingar och rygg. I en grusgrop i Kjula finns många backsvalebon där kom lärkfalken och knep en adult 
fågel. I gropen fanns också 5 mindre strandpipare. 
Namn: Lars Eriksson 
E-post: lars-eriksson@delta.telenordia.se 
Datum: Onsdag den 2 juli 2003 12.01 
Meddelande:  
Som svar på Egon Jonssons fråga börjar jag med att citera ur vår bok "Fåglar i Eskilstuna kommun" där arternas 
förekomst beskrivs från 1950-talet fram till början av 1990-talet: Häckar sparsamt till sällsynt i kulturmarker. 
Förekomsten där förefaller vara ojämn såväl geografiskt som tidsmässigt. Arten tycks dras till åsar och parker (bl. a 
stadens), för häckning… rapporteras med några till flera tiotal ex per år… Sedan har numerären stabiliserats… Diagram 
visar på ca 40-60 rapporter per år sedan början av 1990-talet… det har med största sannolikhet ett samband med 
omställningen av jordbruket, vilket har lett till en ökning av ogräsrika marker… I dag är antalet i stort detsamma som 
beskrivs i boken… bland annat kan flockar ses i Ekeby våtmark fram på eftersommaren då årets ungfåglar med föräldrar 
söker föda bland fröogräset utmed dammvallarna. Mvh Lasse  

  
 Augusti  
Namn: Lennart Eriksson 
Datum: Söndag den 31 augusti 2003 21.25 
Meddelande:  
Lördagen den 23 Aug. gick exkursionen traditionsenligt till Roxen.Endast 3 OKE:are mötte upp. Kanske kl 05 avskräckte 
några.Nåväl vi som åkte fick se vad en slättsjö som Roxen kan erbjuda denna tid på året.De flesta andarterna som tog till 
vingarna för 2 havsörnar just när vi anlände till tornet vid Sätunaviken kunde vi studera (bl.a. många brunänder). Bland 
en flock kanadagäss fanns också en rödhalsad gås som vi kunde se fint. Även om detta adulta ex kanske var en förrymd 
individ njöt vi av dess fina dräkt.Ute på Roxen kunde vi även titta på s.k "brofiske" av storskarv.Kanske mer än 1000 st 
individer fiskade på linje, hela tiden förflyttande sig frammåt genom att individer i kön flög fram och dök för att fånga fisk 
i frontlinjen. Imponerande teknik och mycket vitfisk konsumerades säkert varje dag av skarvarna. Vi gjorde även ett s.k. 
drag efter pip om Vit stork söder om Linköping. Vi hittade storken som var omärkt och spankulerade vid nyplöjd åker i 
närheten av västerlösa by. Vid nyskördade och harvade fält fann vi även rastande tofsvipor och en hel del ljungpipare. 
Även en blå kärrhökshane visade upp sig för oss. På hemvägen tittade vi till även Ålsäters viltvatten utanför Katrineholm 
,en oas för änder och vadare. 
Namn: gunilla boussard hallgren 
E-post: boussard.hallgren@comhem.se 
Datum: Torsdag den 28 augusti 2003 12.56 
Meddelande:  
Häromdagen upptäckte jag att svalorna i Fröslunda har "tagit slut" Har de redan flyttat -isåfall när -och vart tar de vägen? 
Sign. en som inte vet nå´t? 
 
Namn: Barbro Hedström 
Datum: Måndag den 18 augusti 2003 16.34 
Meddelande:  
14aug. Vid Rördrommen 1 bivråk hanne. Bruna kärrhökar hanne 2 juv. Från åsen 1 havsörn och 1 törnskata. Eksågstornet 
1 havsörn. Hemma 1 brun kärrhök och 1 sparvhök som mobbade den. 17 aug.Rördrommen 2 ad. bivråkar och 1 ung i 
hagen vid Kvarnbäckstotnet. 2 tranor med unge utanför Rördrommen och kärrhökarna. 18 aug. från Kvarnbäckstornet 
mot Fagerholm 1 ad. bivråk. Ilva var med alla gångerna. 
Namn: Leif Carlsson 
Datum: Måndag den 11 augusti 2003 8.10 
Meddelande:  
Bivråkens dag. Tyvärr en mycket blek sådan. Några obs utmed Mälaren. Häckande i Galten(?) Notera de bivråkar ni ser. 
Var i vårt landskap förmår bivråk häcka? leif c 



Namn: Ilva Hansson 
Datum: Tisdag den 5 augusti 2003 12.43 
Meddelande:  
I dag såg jag säsongens första blå kärrhök, en hanne som jagade över vassen vid Nasen. Jagade gjorde också den 
juvenila bruna kärrhöken även om den åtminstone vid ett tillfälle fick mat av sin pappa. Mer än en juv kunde jag inte 
upptäcka. 
Namn: Ilva Hansson 
Datum: Söndag den 3 augusti 2003 20.55 
Meddelande:  
I går fanns minst 19 ormvråkar, 3 brun kärrhök, 1 sparvhök samt 1 juv. havsörn på Stenkvistafälten. I dag troligen 
samma siffror men 2 juv. havsörnar. Den ena satt i en grantopp och den andra jagade från stängselstolpar. Det såg 
ganska lustigt ut med en så stor fågel på en liten stängselstolpe. I övr. en del korpar samt ljud från vadare, bl.a. storspov 
som jag inte kunde se. Fälten är väl värda ett besök nu. Lämpligen går man ut från Gräscenter på Malmköpingsvägen, då 
hamnar man mitt på och har utsikt åt alla håll. 

  
 September  
 
Namn: Björn Jönsson 
Datum: Måndag den 22 september 2003 21.13 
Meddelande:  
Stenkvista 11:30-14:30 Ormvråkar 15-20 tal, några Fjällvråkar, Sångsvan 2, Stare 100 tal och minst 200 Tofsvipor. 
Flertal Stenskvättor, vid 12:45 sågs en vad jag trodde en Jaktfalk (Svårsedd) men visade senare vara en Pilgrimsfalk. 
13:40 så landade en stor flock 175-200 Tranor, samtidigt sågs 2 Havsörnar. Vilken härlig dag!!!! 
Namn: Björn Jönsson 
Datum: Onsdag den 10 september 2003 16.26 
Meddelande:  
Stenkvista, 11.00-13.00. Idag fanns det minst 100 tal TRANOR, 10-15 ORMVRÅKAR, 5 Br.KÄRRHÖKAR, uppskattningsvis 
80-100 TOFSVIPOR, 20-25 STEGLITS, 1 SPARVHÖK, STARAR ej räknade, 1ex TORNFALK, 20-tal KORP och några 
sävsparvar, inga gäss sågs!! Vidare mot Skogstorp / Rosenfors 1ex FORSÄRLA honfärgad (13.55) 
Namn: Bengt Nyberg 
E-post: sjostena@passagen.se 
Datum: Onsdag den 3 september 2003 19.21 
Meddelande:  
Hej! Jag längtar efter en nybörjarkurs för senior-fågelskådare. Gärna med inriktning på rov- och andra stora fåglar. Alla 
med tips är välkomna att svara. Gäller Eskilstuna-Strängnäs-området. ( Jag bor nästan granne med Rördromen ) 
Namn: Lars Eriksson 
E-post: lars-eriksson@delta.telenordia.se 
Datum: Måndag den 1 september 2003 22.28 
Meddelande:  
Svar angående Gunillas fråga om svalorna: De flesta tornseglarna, även kallade tornsvalor, lämnar oss i mitten-slutet av 
augusti. De är insektsätare och lämnar oss "feta och välmående" innan insekterna tar slut. De övervintrar söder om 
ekvatorn i Afrika. Inom någon månad är de "framme". Nu i dagarna kan man se koncentrationer av ladusvalor på telefon- 
och elledningar, de håller nu på att samlas inför flytten till tropiska Afrika. (Se även http://www.nrm.se/rc/lasva.html.se 
för ringåterfynd). Så inom några dagar har även de lämnat oss. Bland dem kan även ses hussvalor och några backsvalor. 
Att de lämnar oss nu är som sagt att de är insektsätare och måste flytta innan "maten tar slut". Mvh Lasse, ordf. i OKE  
 

  
 Oktober  
 
Namn: Pedro Haglund 
E-post: pedro.haglund@swipnet.se 
Datum: Lördag den 25 oktober 2003 0.13 
Meddelande:  
Hej! Det verkar på din beskrivning som om du har sett en råka. För ett par veckor sedan såg jag fyra ex som flög förbi 
Västerbyberget, Tumbo. Dessförinnan såg jag en inne i centrala E-a i febuari. De häckar som närmast i centrala Uppsala 
och Linköping. Ställ gärna fler frågor! Mvh Pedro Haglund 
Namn: gunilla boussard hallgren 
E-post: boussard.hallgren@comhem.se 
Datum: Onsdag den 22 oktober 2003 18.38 
Meddelande:  
Hej Nu är jag här igen med mina dumma frågor... Igår såg jag en fågel som både till storlek och kroppsform påminde om 
en kråka. Den spatserade runt på vägens mittsträng invid Fröslundarondellen. Fågeln var helt svart förutom en grå 
"mask" över ögon och näbb. Jag har aldrig sett en sådan fågel tidigare. Kan det ha varit en råka? Kan någon identifiera 
fågeln på min beskrivning och berätta lite mer om den? MVH 
Namn: Lars Eriksson 
Datum: Tisdag den 14 oktober 2003 19.27 
Meddelande:  
Jag glömde ju att rapportera en gåsobservation: Gustaf Adolf Johansson var vid Ekeby Våtmark i söndags och såg då ca 
200 gäss, både grågäss och kanadagäss, på fältet strax norr om E20. Där utbyggnaden av våtmarken ska ske. 
Namn: Lars Eriksson 
Datum: Söndag den 12 oktober 2003 17.07 
Meddelande:  
Sammanfattning av dagens Gåsräkning kring Sörfjärden: Grågås 1400, Kanadagås 14, Sädgås 50. En utförligare rapport 
kommer inom en snar framtid, håll utkik. Mvh Lasse 



Namn: Lars Eriksson 
E-post: lars-eriksson@delta.telenordia.se 
Datum: Lördag den 11 oktober 2003 20.17 
Meddelande:  
E-post från Sormland-fagel: Hej alla med höstvittring! Helgen den 11-12 oktober anordnas en över stora delar av 
Västeuropa gemensam ljungpiparinventering. I Sverige samordnas räkningen från Ekologihuset i Lund - se upprop i Vår 
Fågelvärld 5/2003. Man vill ha rapporter om antal fåglar, lokal (så detaljerat som möjligt), klockslag samt huruvida 
flocken/flockarna rastar eller sträcker. Rapportera gärna via "Svalan" men det går även att förmedla direkt till 
martin.green@zooekol.lu.se eller via brev till Martin Green & Åke Lindström, Ekologihuset, 223 62 Lund. Mvh Lasse 
 

  
 November  
Namn: Leif Carlsson 
Datum: Lördag den 29 november 2003 14.40 
Meddelande:  
Ett mycket oväntat tomtkryss, som jag inte samlar på, TALLTITA! Hörde en talltita på Ekgata i dag. Det talas om att de 
märkts ganska tlrikt på fågelstationerna i höst. Håll uppsikt vid fågelborden. Kolla titorna lite extra. Vid Ekeby våtmark 
finns fortfarande 2 piplärkor. 26 & 29/11. De låter som eller mycket likt ängspip. Kanske med någon betoning på ii i siit? 
Förlängt. De näringssöker var för sig, men då en tar till vingarna , lockas den andra också upp. Det rapporters ovanligt 
mycket vattenpiplärka i höst, också ganska nordligt. Kul om någon har tålamod att bestämma djuren. 
Namn: Leif Carlsson 
Datum: Fredag den 28 november 2003 16.49 
Meddelande:  
Sörfjärden i senhöstdis. Duvhök 1 hona. Mindre hack trol. hon i meståg. Ca 10 skäggmes 2 ad havsörn i anslutning till 
nätfiskare, ormvråk 1 SO Lappen.  
Namn: BarbroHedström 
Datum: Söndag den 23 november 2003 11.40 
Meddelande:  
Lördag22/11 vi Marianne, Inga, Kerstin, Anna och Barbro var till Hässelbyholm.vid Björsund stod 3 hägrar och en ensam 
sothöna. Från bryggan såg vi 2 havsörnar och en ensam storskrake. Sedan gick vi in på en liten väg mot det ställe där 
fasanerna finns. Där såg vi 1 trädkrypare, nötväckor, korp spillkråka. En massa oroliga kråkor flög omkring. Flera 
havsörnar fanns där flög lågt över fälten. Fasanerna försvann. Efter en stund gav örnarna upp. En örn flög rakt emot oss. 
Snart var kornfältet fullt med hundratals fasaner. En härlig dag för livsnjutarna. 
Namn: Lars Eriksson 
E-post: lars-eriksson@delta.telenordia.se 
Datum: Söndag den 16 november 2003 9.37 
Meddelande:  
Hej. I somras (2003-07-31) fick jag ett telefonsamtal från en tjej, Åsa Karlsson, hon var ute på Blacken, St Blackhäll, och 
fiskade och hade just hittat en död fågel som var ringmärkt! Nu har vi fått svar från RC (Ringmärkningscentralen): 
HAVSTRUT, ringmärkt som bounge 2002-07-08 Finland, Åbo-Björneborg, Gustafs koordinater: 60.37N 21.06E. Förfluten 
tid: 1 år 23 dagar. Avstånd/riktning: 283 km 245 grader (WSW). Funnen död fågeln flöt i vattnet, inga synliga skador 
syntes. Mvh Lasse 
Namn: Lars Eriksson 
E-post: lars-eriksson@delta.telenordia.se 
Datum: Söndag den 16 november 2003 9.31 
Meddelande:  
Hej. I somras fick jag ett telefonsamtal från en tjej, Åsa Karlsson, hon var ute på Blacken och fiskade och hade just hittat 
en död fågel som var ringmärkt! Nu har vi fått svar från RC (Ringmärkningscentralen): HAVSTRUT 
Namn: Leif Carlsson 
Datum: Söndag den 9 november 2003 22.04 
Meddelande:  
Hjälmaresund. Stötte en vatten / skärpiplärka. Den håll ihop med 1 sädesärla. 1 havsörn. Dålig till begränsad sikt. 
Namn: Arli Lindström 
Datum: Söndag den 9 november 2003 20.08 
Meddelande:  
Vid tandlavikstornet idag. 4 salskrakar varav 2 hannar. 
Namn: Leif Carlsson 
Datum: Fredag den 7 november 2003 7.23 
Meddelande:  
I går 6/11. Hjälmaren. Elofsnäs till ca.12.30. Inte mindre än 7 havsörnar. 1 ad. De övriga i olika ungfågelsdräkter. 
Flyglekar. Avlöstes av veteraner, varfågelskådande livsnjutare. Hjälmaresund 13.00 ca. storskrake > 1000 fördelat på 3 
flockar. Såg en av havsörnarna. St. Sundby 15.50. 5 havsörnar på håll.  
Upp 
 December  
Namn: Mati Nömm 
Datum: Onsdag den 17 december 2003 12.21 
Meddelande:  
kl.11.50 från reningsverket över vce industriområde, Brunnsta en sub-ad ev. ad kungsörn. Flög i riktning mot Torshälla. 
Saknade kikare men fick ändå möjlighet att åldersbestämma fågeln som flög över mig. 
 
 
 
 
 



Namn: Inga Söder 
E-post: inga.soder@swipnet.se 
Datum: Tisdag den 16 december 2003 22.16 
Meddelande:  
Idag, d v s tisdag 16 december var min son, min dotter och jag vid Bibybron när 25-30 sångsvanar passerade över oss i 
riktning söderut. Fråga: "Brukar man se så mycket sångsvan så här sent på året?"  
Namn: Olle Philipsson 
Datum: Tisdag den 16 december 2003 6.17 
Meddelande:  
I fredags den 12/12-03 sågs en Varfågel ryttla vid näringssök på strandängarna vid Lindö utmed Torshällaån. Ängarna 
tuvfräses just nu för att bli ännu bättre betesmarker till nästa sommar. 
Namn: Bo Johansson 
E-post: 016512467@telia,com 
Datum: Torsdag den 4 december 2003 10.41 
Meddelande:  
Stockholmsresa. OKE Veteraner ordnar också i vinter en Stockholmsresa. Den 8:e Jan.kl 8,30 reser vi med buss från ICA 
Ekängen. Vi besöker Fjärillshuset och ev. någon annan atraktion om tiden räcker. Det blir också lunch i Stockholm. Pris för 
buss blir ca 125 kr/person. Det går bra att ta med vänner o bekanta. Bussen tar 50 personer. Först till kvarn... Anmälan 
till Bosse tel. 51 24 67 Eller till Barbro 913 68. 
 


