
FÅGELRAPPORTER 2002 
 
 
Januari 
Namn: Urban Rundström 
E-post: urm.bird@alfa.telenordia.se 
Datum: Tisdag den 22 januari 2002 19.44 
Meddelande:  
19/1 Näshulta Kvarn, mulet, några + grader. Jag och Juhani Vuorinen besöker lokalen för att ringmärka 
Strömstarar. Vi fångar totalt 12 st, varav en redan var märkt. En holk sätts upp, så i sommar blir det häckning 
av strömstare här. Hittar även påbörjade bohål av Kungsfiskare i en rotvälta. Om någon i E-tuna är 
intresserad av att inventera Kungsfiskare i E-tunaån med kanot i vår, så ta gärna kontakt med undertecknad, 
så ska jag vidarebefodra resultatet till Juhani. Han tror att det kan bli mycket Kungsfiskare i sommar då de 
har haft en bra häckningssäsong 2001. Urban Rundström Katrineholm 
 
Namn: Barbro Hedström 
Datum: Måndag den 7 januari 2002 15.27 
Meddelande:  
Ekeby våtmark I dag såg Anna Struwe och jag en hel del fågel i våtmarken. 2knölsvan,mängder med 
gräsänder,6 hannar knipa(alla hade spelbeteende),honor knipa,1hanne och 1 hona snatteränder,viggoch 
minst 13 sothöns. Flygplansrakan i Kjula har en fin fjällvråk. Över vassen seglade 1 blå kärrhöks hanne. Det 
var vid Rördrommen. Där såg Anna en duvhök bort emot Arphus. 
 
Namn: Ilva Hansson 
Datum: Söndag den 6 januari 2002 15.57 
Meddelande:  
I fredags satt en ung duvhökshona i högsta aspdungen inne på området vid Ekeby reningsverk. I dag på 
Stenkvistafälten: en ung kungsörn, en fjällvråk, två korpar samt kråkor och kajor. 
 
Namn: Bo & Eva-Lena Hernod 
Datum: Lördag den 5 januari 2002 15.17 
Meddelande:  
Ekeby Våtmark är en "hot-spot" även nu på vintern! Det finns litet öppet vatten, bl.a. första kanalen. Sett 
idag, lördag: 2 sångsvanar, 2 knölsvanar, 2 snatteränder, ca 5 sothönor, flera vigg och en del knipor. Ute hos 
oss i Slagsta finns duvhök, stenknäck, bofink, steglits och bergfinkar. Gott folk, kryp ut ur stugvärmen och 
skåda hårdare! 
 
Februari  
Namn: Barbro Hedström 
Datum: Onsdag den 13 februari 2002 12.19 
Meddelande:  
Onsdagen den 13 feb. I dag stod sångsvanparet på isen vid Nasen. De simmade också i vakarna som det 
finns många av. Hasseln blommar fint. Vintergäck ,snödroppar och krokus finns i trädgården. 
Namn: Bo & Eva-Lena Hernod 
Datum: Söndag den 10 februari 2002 16.06 
Meddelande:  
Våren är här! Idag har vi varit ute på Stenkvistafälten och sett: ca 16 kanadagäss, ca 60 sädgäss, 1 ormvråk, 
1 ad. havsörn, ca 35 starar. Vid Mått Johanssons väg såg vi 200-300 starar som flög norrut! Vid Ekeby 
våtmark har det övervintrande snatterandsparet fått sällskap av ett bläsandspar. 
Namn: Leif Carlsson 
Datum: Lördag den 2 februari 2002 20.57 
 
Meddelande:  
Gärdsmyg? Hur har den klarat den stränga kylan och snön? Strövande i Sörfjärdens och Flättsjöns vassar 
ger inga gärdsmygar. (Inte heller skäggmes?) Hur är det där Du hadde gärdsmyg i höstas? 
 
 
 
 
 



Mars  
Namn: Barbro Hedström 
Datum: Lördag den 30 mars 2002 18.19 
Meddelande:  
Påskafton.Kinglöt.1ex.sädesärla.Mellan 20 och 30 skäggdoppingar.2 doppingar i intensiv i intensiv 
parningslek och dans. Sothöns, knipor och 20-30par vigg. Från badplatsen vid Kinglöt såg jag dagens bästa 
obs.2salskrakar(hanar).Längre ut på udden mot Mågla vid vasskanten var det ytterligare 4 salskrakshanar 
och 1 hona. Hanarna var inbegripna i stort slagsmål. På väg mot Mågla sjöng 2 trädkrypare.2 tranor sökte 
mat i blå bården.50 skrattmås höll även till där. 2korpar har antagligen bo nästan nere vid Mågla 
brygga.Rördrommarna tutar, koltrast och bofink sjunger. Fantastisk avslutning på en fantastisk dag vid 
Jäders kyrka. Tornfalkshanen i ugglornas glugg och honan uppe i tornet. 
 
Namn: Krister Bergh 
E-post: krister@mbox324.swipnet.se 
Datum: Fredag den 29 mars 2002 9.04 
Meddelande:  
Enligt en andrahandsuppgift på telefonen på väg hem från jobbet igår eftermiddag, upptäcktes en tornfalk vid 
Volvo Brunnsta, av kvarvarande arbetskamrater. 
 
Namn: Björn Fors. 
Datum: Söndag den 24 mars 2002 17.06 
Meddelande:  
Årets ugglekväll lockade 14 deltagare. Vi började utanför Hallstahammar där 2 nyfikna Sparvugglor lockades 
fram. De kom och satte sig i ett träd på knappt 10 meters håll. På vägen tillbaka till bilarna sågs en Morkulla. 
Vidare till skogarna runt Surahammar där vi försökte lyssna efter Pärluggla. Några lyckades få se en flyga 
längs vägen. Annars var de tysta troligen p.g.a blåsten. 
 
Namn: Ilva Hansson 
Datum: Torsdag den 21 mars 2002 20.01 
Meddelande:  
På fälten mellan Lundbysjön och Älunda rastade ca 150 sångsvanar, 3-400 sädgäss,4 bläsgäss, 1 
spetsbergsgås, ca 70 grågäss och 12 Kanadagäss. Flygande bland sädgässen fanns en gås med lysande 
vita vingspetsar. 
 
Namn: Lars Eriksson 
Datum: Torsdag den 21 mars 2002 0.09 
Meddelande:  
Hej! Igår (onsdag) flög en skrattmås utmed ån, Norra Hamn, 
 
Namn: Björn Fors. 
Datum: Lördag den 16 mars 2002 20.58 
Meddelande:  
Vi var 11 personer som åkte till Tysslingen  föra att uppleva alla Sångsvanarna som rastar här på våren. 
Bland ca 1500 Sångsvanar fanns också 9 Mindre sångsvanar. I övrigt sågs Grå, Kanada, Säd, och 1 
Vitkindadgås. 2 Havsörnar tog ett par varv runt sjön. 1 visade upp sig väldigt fint.På hemvägen stannade vi 
till i Karlslund för att leta Forsärla men vi fick nöja oss med 2 Strömstarar och en sjungande Trädkrypare 
istället. Några stannade vid södra tornet och fick se Stjärtand och Bläsgås. 
 
Namn: Barbro Hedström 
Datum: Tisdag den 12 mars 2002 18.18 
Meddelande:  
Tisdag den 12/3 -02 Nu har tornfalken anlänt till Jäders kyrktorn.Det är hannen.10/3 ,11/3 och nu på tisdags 
morgonen.Samma bråk med kajorna som förra året. På Nasens is står en trana och ropar hela dagen. 
Tranan får svar om än svagt från andra sidan sjön. Två ormvråkar lekte och jamade över Rördrommen. 
Många gäss och vipor framför torpet. 
 
Namn: Bo Johansson 
Datum: Måndag den 11 mars 2002 22.02 
Meddelande:  
PS Fåglarna sågs bäst från vägen som går in genom Kolunda.DS 



Namn: Bo Johansson 
E-post: 016512467@telia.com 
Datum: Måndag den 11 mars 2002 22.00 
Meddelande:  
Vårfåglarna tillbaka. Besökte stenkvistafältet idag. Där såg jag ca 100 Kanadagäss,ca 80 sädgäss några 
grågäss och en Bläsgås ca10 Sånglärkor och ett 10tal Tovsvipor.en Ormvråk. Ornitologerna kan sjunga som 
Jan Malmsjö " Vår bästa tid är nu" 
 
Namn: Leif Carlsson 
Datum: Söndag den 10 mars 2002 20.03 
Meddelande:  
Från Rördrommen. Kung- och havsörn gör tillvaron orolig för gässen. Sånglärka, tofsvipa och ringduva. 
 
Namn: Björn Fors. 
Datum: Söndag den 10 mars 2002 19.05 
Meddelande:  
Stenkvista fälten idag. Vårfåglarna är på gång. Sånglärka, Stare och Tofsvipor verkar vara allmänna här. 
Sädgås ca 150 Snösparv 5-6 sträckande Råka 2 Orm och Fjällvråk. 1 Trana rastade en kort stund bland 
Gråtrutarna. I trutflocken även 1 ung Vittrut. 
 
Namn: Lars Eriksson 
Datum: Söndag den 3 mars 2002 22.39 
Meddelande:  
Resultat från Örnräkningen som gick av stapeln lördag 2 mars kl. 9:00-11:00. Det bedöms ha setts 31-33 
individer i Mälaren och 8 individer i Hjälmaren. Den mycket fina täckningen av sjöarna gör att vi säkert kan 
säga att fördelningen av örn var denna: Mälaren: Galten 1, Blacken - Ridö/Sundbyholmsarkipelagen 16, 
Sörfjärden 1, Granfjärden 0, Norrfjärden - Ängsö 5, Grönsöfjärden - Prästfjärden 2-3, Ekolsundsviken/norr 
och österut 5-6 samt Mälaröarna 1. Hjälmaren: Hemfjärden 0, Mellanfjärden 0, Norra Storhjälmaren inkl. 
Östra Hjälmaren 5, Södra Storhjälmaren 3. Ett stort TACK till alla som på ett eller annat sätt gjorde denna 
räkning möjlig! Fältstationen Rördrommen 
 
April  
Namn: Barbro Hedström 
Datum: Tisdag den 30 april 2002 16.16 
Meddelande:  
Tisdagen den 30/4 Veteranerna hade våravslutning vid Nasen. Där sjöng en svart/vit flugsnappare, 
lövsångare och en hussvala kom flygande över vassen. Vid Rördrommen sjöng trastsångaren in våren. 
 
Namn: Lennart Eriksson 
E-post: lennart.Eriksson 
Datum: Måndag den 29 april 2002 22.31 
Meddelande:  
I går kväll 28/4 beökte Kerstin och jag Flättsjön trots lite blåsigt och kyligt väder + 4-5 gr.Kl.21:30 var 
enkelbeckasinerna som mest aktiva ca 5-7 st.Även 1-2 dvärgbeckasiner underhöll oss med sitt 
galopperande läte Hornugglan hoade och flög i närheten av tornet med vingklatschande spelflykt. Tranor 
trumpetade även när mörkret lagt sig. 
 
Namn: Thomas Pettersson 
Datum: Torsdag den 25 april 2002 21.51 
Meddelande:  
Skarvinventering m m den 25 april. På St Blackhäll räknade jag 24 bon av storskarv och 2 bon av gråhäger. 
På Lilla Blackhäll fanns 10 skarvbon  
och ett kråkbo. Därutöver en ejder (hane) vid Lilla Blackhäll och där  
också ett par småskrake. Ett småskrakpar fanns också vid Grävlingen  
liksom en brunandhane. På Blacken låg 10 sjöorrar i jämna par. 
 
 
 
 
 



Namn: Leif Carlsson 
Datum: Tisdag den 23 april 2002 7.41 
Meddelande:  
Skrattmås i Ekeby våtmark. Vi var 15 personer där under mådagkvällen  
för att uppskatta antalet skrattmåsar. Vår bedömning blev 350 till  
möjligen 400 par. Måsarna har förvisso inte börjat ruva ännu,  
men dom är etablerade. Övrigt Brunand 3-4 hanar. Snatterand 1 par  
Rörhöna par Minder strand över området kort stund och sträckande  
trana 10 ex. 
 
Namn: Erik Peurell 
Datum: Måndag den 22 april 2002 15.09 
Meddelande:  
Besökte Näshulta-området i helgen. Söndag morgon 1 havsörn sedd i Hjälmaren från Näshultaåns utlopp. 
Slog sig ned på en av skarvkoloniöarna under högljudda protester från trutar. Vid Näshulta kvarn: 1 
sjungande järnsparv, 1 stenknäck, 2 skogssnäppor mm. Fiskgjuse och ormvråk vid bo i området. En liten 
grupp sångsvan fortfarande kvar i Kalvsjön. 
 
Namn: Ilva Hansson 
Datum: Söndag den 21 april 2002 22.19 
Meddelande:  
Flättsjötornet kl:20.45 BaH och SAL. Hornugglehanne ropade och honan svarade sedan hördes 
vingklatschar. Vid ett tillfälle sågs en av fåglarna. Rördrom tutade hela tiden. 
 
Namn: Björn Fors. 
Datum: Söndag den 21 april 2002 10.00 
Meddelande:  
Lördag fm. Ekebyvåtmark; Kricka 31 Knölsvan 3 ruvande, Vigg ca 50,  
Mindre strandpipare 1 på den närmaste cementön bakom infohuset,  
Rörhöna 2 i alkärret, Steglits 1, Duvhök 1 som fick alla Skrattmåsarna  
att lyfta, Ormvråk 1, Trana 2 sträckande åt öster.  
Lördag em. Kinglöt; Kricka ca 30, Bläsand ca 15, Snatterand 2 hanar 1 hona, Årta 2 hanar 1 hona, gott om 
Vigg ute på vattnet, Sjöorre 18 kommer inflygande och landar ute vid "Skarvön", Ängspiplärka ca 25,  
Fiskgjuse med bomaterial i klorna.  
Obsarna gjorda tillsammans med Bo och Eva-Lena Hernod. 
 
Namn: Leif Carlsson 
Datum: Lördag den 20 april 2002 23.05 
Meddelande:  
Från Flättsjön i månsken hördes i kväll minst 2 dvärgbeckasiner.  
Aktiva till ca. 21.30. Enkelbeckasin 8-10. Rördrom, sångsvan, grågås, kanadagås, gräsand, kricka, sothöna, 
vattenrall, trana, tofsvipa,  
hornuggla och ropande räv. 
 
Namn: Barbro Hedström 
Datum: Fredag den 19 april 2002 20.11 
Meddelande:  
19/4 fredagkväll 18.00-20.30  En fin kväll. På en åker gick storspoven. Kärrhökshannen dök mot en 
hare.Tornfalkarna ryttlade över åkern. 
Storspoven flög upp och drillade, och förflyttade sig till ett fält bakom Stensholm. Den drillade igen och där 
gick honan till min stora glädje. 
De flyttade sig många gånger och gick inte på samma ställe. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Namn: Michael Söderström 
E-post: michael.soderström@mse.dll.se 
Datum: Måndag den 15 april 2002 17.13 
Meddelande:  
Rapport från båtslipen, Torshälla: Sädesärlorna kvittrar, mindre hackspett hördes helt kort från NO som 
vanligt.  
Lördag 13/4 18:55 : En flock på c:a 115 tranor följer Torshällaån  
norrut men när de närmar sig Mälaren tar de sikte mot NO, c:a Uppsala  
eller kanske Hjälstaviken? 
 
Namn: Barbro Hedström 
Datum: Söndag den 14 april 2002 16.48 
Meddelande:  
Söndagen den 14/4-02 Halv nio på morgonen är storspoven på plats i Kafjädern. Vid Rördrommen spanade 
kärrhökarna över vassen. En hane  
och en hona. Britta och Gösta såg två fiskgjusar med grenar/kvistar  
ute vid Idöholmen. De försökte bygga i ett torrt träd. 
Gick ej. Parningsförsök.Två tranor på nyharvade åkern framför torpet. 
Många grågäss. En stor flock bo-och bergfink fanns där också. I Jäders kyrktorn låg tornfalkshonan i den 
glugg som kajorna dragit in grenar i. 
Hon tittade ut på oss och flög sedan till ett litet torn dit hanen kom  
och de parade sig. 
 
Namn: Thomas Pettersson 
E-post: thomas.pettersson@bredband.net 
Datum: Fredag den 12 april 2002 17.49 
Meddelande:  
Igår, torsdag 11 april, tog jag en sväng runt Blackhällarna. Skarvarna fanns på plats, men synbarligen färre 
än förra året. Kanske beroende på tidigt datum, men jag räknade inte. Gråhägrar boade på St Blackhäll - 
visst är det nytt?! Tvenne strandskator stod på Grävlingen (potentiell häcklokal). 
 
Namn: Leif Carlsson 
Datum: Söndag den 7 april 2002 19.43 
Meddelande:  
TRANRALLYT 2002. Ca. 50 personer har deltagit i Strängnäs och Ekilstuna kommuner. Ett kylig och 
regn/snöigt rally, men ingen vind, utmärkta förhållanden. Kanske var vi denna gång lite sena? Ensamma 
tranor  
indikerar att ruvningen i några fall kan ha påbörjats. Rapporteringen från Strängnäs ofullständig i skrivande 
stund. Täckningen i de båda  
kommnerna har varit god. Från Eskilstuna rapporteras 146 tranor från  
flertalet typer av marker. Oftast par. Fåglar på nya lokaler indikerar  
fortsatt ökning av stammen. Strängnäs så här långt 38 tranor. 
 
Namn: Barbro Hedström 
Datum: Lördag den 30 mars 2002 18.19 
Meddelande:  
Påskafton. Kinglöt.1ex.sädesärla. Mellan 20 och 30 skäggdoppingar. 
2 doppingar i intensiv parningslek och dans. Sothöns, knipor och 20-30 
par vigg. Från badplatsen vid Kinglöt såg jag dagens bästa obs. 2salskrakar(hanar). Längre ut på udden mot 
Mågla vid vasskanten var det ytterligare 4 salskrakshanar och 1 hona. Hanarna var inbegripna i stort 
slagsmål. På väg mot Mågla sjöng 2 trädkrypare. 2 tranor sökte mat i blå bården. 50 skrattmås höll även till 
där. 2korpar har antagligen bo  
nästan nere vid Mågla brygga. Rördrommarna tutar, koltrast och bofink sjunger. Fantastisk avslutning på en 
fantastisk dag vid Jäders kyrka.Tornfalkshanen i ugglornas glugg och honan uppe i tornet. 
 
 
 
 
 
 



Maj  
Namn: Gunilla Karlsson 
E-post: roger.01670251@telia.com 
Datum: Fredag den 31 maj 2002 10.19 
Meddelande:  
Hej! Jag på Rinkesta strax utanför Ärla. För ett par dagar sedan såg vi, vid 2 tillfällen, en liten fågel som vi 
aldrig sett förut och som vi inte hittade i den vanliga fågelboken. Men efter att ha tittat på "Mitt i naturen" i 
onsdags kväll förstod vi att det var en Svarthuvud sparv vi sett. Jättekul tycker vi! 
 
Namn: Barbro Hedström 
Datum: Tisdag den 28 maj 2002 20.28 
Meddelande:  
28/5 Det förra meddelandet gällde Ekeby våtmark.I kväll tittar två små duniga kattuggleungar nyfiket ut 
genom gluggen på Jäders kyrktorn. 
 
Namn: Barbro Hedström 
Datum: Tisdag den 28 maj 2002 17.59 
Meddelande:  
28/5 Två rörhönor fanns i pölen med de döda träden.De hade 9 små ungar.Det var också två kullar med 
gräsänder.En sothöna ruvar där .Hur mycket får rum där? 
Namn: Lennart Eriksson 
 
Datum: Söndag den 26 maj 2002 21.02 
Meddelande:  
Vi var 5 pigga OKE:are som i ottan besökte Hedlandet/Tandlaviken. Trots gråmulet och disigt väder och 
mycket mygg på morgonen kunde vi glädjas åt en talrik fågelkör(ca 45 arter)Göken ropade och 1 par 
göktytor kunde vi studera på närma håll. Några av oss fick se årets första törnskator. Vid Tandlatornet sjöng 
2 st trastsångare för full hals. Vi avslutade vår exkursion vid Näshulta kvarn och kunde i det allt finare vädret 
räkna in några rovfåglar bl.a. bivråk och lärkfalk 
 
Namn: Lennart och Kerstin Eriksson 
Datum: Lördag den 25 maj 2002 19.21 
Meddelande:  
Idag vid Bergsjön/Hällby hade sångsvanen kläckt 5 ungar, som tillsammans med mamman fick kanske första 
simturen på ca 5 min. Svanhonan fick locka länge innan sista ungen kom i vattnet. Hanen fanns inte i 
närheten Kanske i Ekeby våtmark ?? När ungarna åter låg i bobalen kom 5st sångsvanar överflygande och 
landade i Bergsjön. De blev genast bortjagade av sjöns sångsvan som lämnade ungarna utan tillsyn medan 
hon fick inkräktarna på flykt .I Bergsjön även 1 tutande rördrom och 2 gråhägrar som höll utkik på 
svanfamiljen. Ingen brun kärrhök sedd under ca 1 tim observation 
 
Namn: Barbro Holmén-Gustafsson 
E-post: 016358250@telia.com 
Datum: Onsdag den 22 maj 2002 23.36 
Meddelande:  
I Mälarbaden ligger en skäggdopping på bo sedan någon vecka. 
 
Namn: Bo Johansson 
Datum: Fredag den 17 maj 2002 19.25 
Meddelande:  
Nya arter anländer till våtmarken. I dag var det 3 Brushanar, 1 St Strandpipare Årta Tornseglare mm. 
Måndag den 13 flög en Kohäger över våtmarken. 
 
Namn: Bo Johansson 
E-post: 016522467@telia.com 
Datum: Fredag den 17 maj 2002 19.19 
Meddelande:  
Upprop!! Du som är fågelintresserad och känner till våra vanligaste fåglar. Hjälp till att öka intresset för fåglar 
bland skolungdom i Eskilstuna. Hjälp behövs med guidning vid våtmarken i Eskilstuna under Maj månad 
någon timma på vardagarna. Kontakta Bosse på tel.512467. 
 



Namn: Ilva Hansson 
Datum: Torsdag den 9 maj 2002 15.34 
Meddelande:  
I går hördes göken gala vid Klockarsjön i Ärla och i dag sjöng årets första näktergal vid Ekeby flygfält. 
 
Namn: Thomas Pettersson 
Datum: Onsdag den 8 maj 2002 16.32 
Meddelande:  
Ännu en fin morgon på Blacken, lite fler sjöorrar idag; 2+31 ex "svärmade" en stund och gick sedan ner på 
vattnet. Det är fantastiskt vackert att lyssna till småpratande sjöorre-flockar - kan rekommenderas! 
 
Namn: Thomas Pettersson 
Datum: Tisdag den 7 maj 2002 20.28 
Meddelande:  
Ett par svängar på Blacken, tisdag 7 maj,  inklusive förbi Blackhällarna: Storlom 1, sjöorre 4 (2m+2f). I övrigt 
lugnt, både med fågel och vind. 
 
Namn: Leif Carlasson 
Datum: Tisdag den 7 maj 2002 17.27 
Meddelande:  
Ekeby Våtmark. På nersänkta vallen 7/5 samtidigt 1 gravand, årta 1 par & snatterand 1 par. Grönbena glest 
bland dammarna. Rörhöna på plats. 
 
Namn: Barbro Hedström 
Datum: Måndag den 6 maj 2002 21.02 
Meddelande:  
Måndag den 6 maj -02 Ortolansparven sjunger på Sofiebergskullen. 
 
Namn: Björn Fors. 
Datum: Torsdag den 2 maj 2002 22.45 
Meddelande:  
På eftermiddagen såg jag 1 par Svartrödstjärt på jobbet. De höll till vid skrotgården inne på nyby 
industriområde. Området är inhägnat så bara anställda kommer in. En Stenskvätta jagade dem bland 
skroten. 
 
Namn: Barbro Hedström 
Datum: Torsdag den 2 maj 2002 19.08 
Meddelande:  
Nasen den 2 maj -02 I sjön en liten grågåsfamilj.2 ad.+2 pull. 
 
Namn: Leif Carlsson 
Datum: Torsdag den 2 maj 2002 17.45 
Meddelande:  
En telefonsignal och ett glatt utrop. DEN ÄR HÄR NU!! Det räckte. Begrep direkt att Carina sett tornfalk i 
Klosters K:a. Kul! Håll utkik. Var kommer den att häcka? 
 
Namn: Barbro Hedström 
Datum: Torsdag den 2 maj 2002 13.05 
Meddelande:  
2 maj -02 Tornfalkarna har försvunnit från Jäders kyrktorn. I kattuggleholken har en uggla lagt ett ägg 9 april 
och ett ägg 16 april. Ugglan ligger ej på äggen. 
 
Namn: Erik Peurell 
Datum: Onsdag den 1 maj 2002 21.40 
Meddelande:  
Valborg i Näshulta. Kl. 21.30 på valborgsmässoafton i ekhagarna vid Kalvsjön hördes 2 rördrommar och 1 
kattuggla ropade intensivt från norra sidan om sjön. 2 tranor rastade och 1 ytterligare trana flög över. Första 
majmorgon vid Näshulta kvarn gav bl.a. lövsångare, grönsångare, svartvit flugsnappare, trädpiplärka, 2 
drillsnäppor, 1 skogssnäppa, fisktärnor, 1 trummande och lockande mindre hackspett och 1 ropande 



skogsduva. Ett sångsvanpar alternerar mellan Kalvsjön och Näshultasjön. Ytterligare 8 sångsvanar rastade 
vid Husby-Rekarne kyrka. 
 
 
Juni  
Namn: Ilva Hansson 
Datum: Söndag den 30 juni 2002 12.25 
Meddelande:  
I natt hördes minst en hornuggleunge tigga vid Hästhagens västra del, Stenkvistafälten. Från 
Vretlundsvägen mellan Hällberga gård och blå huset spelade en vaktel. 
 
Namn: Lars Eriksson 
Datum: Tisdag den 18 juni 2002 2.15 
Meddelande:  
Hejsan. I kväll/natt lyssnade jag efter nattsångare vid Dragsjön-Lillsjön efter tips av Niklas Holmström, St 
Sundby: 2 flodsångare (en utmed Rv56 vid skylt Norrköping 85, Katrineholm 35 den andre vid träbron utmed 
norra stigen/körvägen mot väster). 2 gräshoppsångare (en satt i energiskogen utmed grusvägen västerut, 
strax efter träbron den andre nära "pumpen" utmed stigen förbi flodsångaren) 
 
Namn: Hans Bergström 
Datum: Måndag den 10 juni 2002 17.33 
Meddelande:  
På måndagmorron (10/6) vid 7-tiden hördes en hanne Mindre flugsnappare i Vilsta Industriområde -- i nära 
anslutning till Multitryck, Skjulstagatan 5. 
 
Namn: Ilva Hansson 
Datum: Lördag den 1 juni 2002 14.48 
Meddelande:  
I natt var vi 4 pers. Ilva Hansson, Barbro Hedström, Kerstin Ekedahl och Arli Lindström på 
nattsångarexkursion. Vi började med de två små kattuggleungarna i Jäders kyrka och åkte sedan vidare till 
Sundbyholm, Båtslipen-Sigurdsristningen. Där hördes bara en näktergal. Sådana hörde vi också , en eller 
flera, på varje ställe vi stannade i Jädersbygden. Vid Fiholms allé hörde vi dessutom en spelande vaktel. 
Sedan åkte vi till Asplund, Kjula där vi hörde orrspel samt såg en orrhöna på vägen. Där sjöng också en 
rödstjärt och en trädlärka. Trädlärkor hördes sedan vid varje stopp utmed Hugelstavägen. Orrspel hördes 
också på 2-3 ställen till, bl.a vid Revirstugan där också trastarna började vakna. Vid Styvmossen i Kjula 
ropade kattuggla flitigt. Vi avslutade med en tur till Örsundet där en trastsångare och några säv-och 
rörsångare sjöng. Övrigt på turen: grävling, rådjur och fladdermöss. 
 
  Juli 
Namn: Leif Carlsson 
E-post: mihack@swipnet.se 
Datum: Tisdag den 30 juli 2002 14.29 
Meddelande:  
BIVRÅKENS DAG 11/8. Getingsommar och bivråken bör ha bättre förutsättningar än ett "normalår" för sin 
häckning. Spana in bivråken i "Dina" marker. Hör av Dig inför den 11/8. Leif C 
 
Namn: Björn Fors. 
Datum: Tisdag den 23 juli 2002 18.49 
Meddelande:  
Ekeby våtmark idag. Årta 1 hona med 7 juv. + 1 ensam honfärgad, Vigg minst 7 kullar 9+9+8+7+5+5+2 juv, 
1 juv. Rörhöna, 1 Gluttsnäppa, 1 Mosnäppa samt 1 Smalnäbbadsimsnäppa som låg i den högra dammen 
uppifrån tornet. 
 
Namn: Anna Struwe 
E-post: anna.struwe@swipnet.se 
Datum: Fredag den 12 juli 2002 23.42 
Meddelande:  
En spelande kornknarr varje natt på Skallbergsgarden, Malsäter, Örstakärret, 12 juli. Börjar klockan 22 och 
håller pa hela natten. /Anna 
 



Namn: Barbro Holmén-Gustafsson 
E-post: 016358250@telia.com 
Datum: Måndag den 8 juli 2002 22.39 
Meddelande:  
Lördag 6/7 gick det 2 strandskator i Mälarbaden. 
 
Namn: Barbro Hedström 
Datum: Tisdag den 2 juli 2002 18.30 
Meddelande:  
Mellan Viby och Sofiebergskullen gick en storspov.Samma ställe som för två år sedan när den 
skadadefågeln och en till befann sig där.(30/6 )Den 1/7 1ad.och 4 ungar.Ungarna flög iväg .Den gamla stod 
kvar och spejade.( Jag tror alltså att det var ad. och ungfåglar.)2/7 1 ad. 
 
Namn: Stina Wedman 
E-post: stina.wedman@swipnet.se 
Datum: Tisdag den 2 juli 2002 13.00 
Meddelande:  
En kornknarr hörs norr om Torshälla. Hördes första ggn den 26 juni och har fortsatt "knarra" var dag. Från 
början hela dagen, numera  mest kvällstid. Den 27 juni observerade jag den dessutom då den klivit upp på 
en gräsomgiven sten för att "crex-crexa". Den rör sig i vetefält och vall. Jag vill veta mer om kornknarrar: är 
det endast hannen som "knarrar"? Är det ett parningsläte? Kan det vara ett häckande par här? Har fler 
kornknarrar observerats i Eskilstuna år 2002? Enligt OKEs "Fåglar i Eskilstuna kommun" 1994 är det 
vanligare att kornknarren hörs tidigare i maj-juni. 
 
Namn: Lars Broberg 
E-post: larsbg@hotmail.com 
Datum: Måndag den 1 juli 2002 17.36 
Meddelande:  
Skäggmesarna har i år verkat vara så gott som försvunna från Sörfjärden. Min enda fältobs utgörs av ett 
flygande ex den 20 maj strax söder Björsundsbron. Under promenader i de bästa vassarna (april-juni) har 
inte en enda skäggmes hörts av. Men visst finns dom där ändå. Första nätfångsten vid Idö märkplats idag 
den 1 juli gav genast 4 årsungar! 
 
Augusti  
Namn: Arli Lindström 
Datum: Onsdag den 28 augusti 2002 19.32 
Meddelande:  
2002-08-25 Fyra OKE-are med Leif C som färdledare trotsade tidig samling och väntad värmedallring för 
färd till Östergötland. Vid Hjälmaresund syntes skarvarna på sina hällar. Skyttarna hade inte kommit ännu. 
På hemfärdskollen var skarvarna fortfarande kvar. Ännu en dags frist? En lärkfalk hälsade oss välkomna till 
den nya rampen vid Roxen. Viken var full av änder bl.a. snatteränder och stjärtand. En mindre flock 
kärrsnäppor dök ner bland svartsnäppor, brushanar, enkelbeckasiner mm.En duvhök gör ett utfall mot en 
halvsovande kricka. Klorna borras in i fågeln. Sakta flyger duvhöken bort med sitt byte. Vid lilla tornet 
observerades rader av grågäss och brunänder i sjön. Skäggdoppingar var väl utspridda. En ornitolog från 
Linköping rekommenderade ett besök i november, då tusentals storskrakar gästar sjön.  
Vid Katrineholms viltvatten iakttogs en smådopping med 3 juveniler.  
Under dagen antecknades 75 arter. 
 
Namn: Ilva Hansson 
Datum: Onsdag den 28 augusti 2002 17.29 
Meddelande:  
Klockarsjön, Ärla: Smådoppingen har lyckats med sin häckning. En ad.  matar en halvstor unge. En juv. 
svarthakedopping som uppenbarligen är självständig finns där också men inga adulta sv.hakedoppingar 
verkar finnas kvar. Har dom lämnat sjön för att maten ska räcka åt ungen? 
Namn: Barbro Hedström 
 
Datum: Onsdag den 28 augusti 2002 9.24 
Meddelande:  
Tisdagen den 27 aug.-02 Omkring Fiholms alleèr betade många grågäss.De fanns överallt. 57tranor varav 4 
ungfåglar.En mycket stor blandflock starar och tofsvipor. säkert mer än 100 vipor. 



Namn: Leif Carlsson 
Datum: Söndag den 11 augusti 2002 19.44 
Meddelande:  
Bivråkens dag lockade tyvärr inte så många deltagare. Bivråk har ändå så här långt setts på 6 av 8 
obsplatser. 
 
Namn: Leif Carlsson 
E-post: mihack@swipnet.se 
Datum: Tisdag den 30 juli 2002 14.29 
Meddelande:  
BIVRÅKENS DAG 11/8. Getingsommar och bivråken bör ha bättre förutsättningar än ett "normalår" för sin 
häckning. Spana in bivråken i "Dina" marker. Hör av Dig inför den 11/8. Leif C 
 
September  
Namn: Barbro Hedström 
Datum: Tisdag den 24 september 2002 18.27 
Meddelande:  
Tisdag den 24 sept.Idag har 21 veteraner haft en helt underbar utflyktsdag.Från Sofiebergskullen såg vi 4 
fjällvråkar, 2 ormvråkar,  
1 honfärgad blå kärrhök,1 duvhök och många ladusvalor. 
Färden gick sedan till Dybacken. Vi såg ungefär samma fåglar därifrån plus en trolig sävsparv.6 veteraner 
fortsatte sedan genom Fiholms allér Inga gäss där. Färden gick sedan till Näsbyholm. Där var mängder med 
gäss, men på långt avstånd. Gick ej att se om det fanns annat än grågäss. Vi avslutade vid Häradsbadet. 
Därifrån såg vi enorma flockar med tofsvipor. 
 
Namn: Bo Johansson 
Datum: Torsdag den 19 september 2002 19.00 
Meddelande:  
19/9 Stenkvistafälten Hästhagen. I dag var det 3 Fjällvråkar, 6 Ormvråkar, 
10 Tofsvipor 68 Tranorpå marken 1 Blå Kärrhökshona 100 tal ladusvalor Sånglärkor, Starar mm ( inga gäss) 
Hösten är här! Hälsningar från Bosse! 
 
Namn: Lars Eriksson 
Datum: Söndag den 15 september 2002 22.36 
Meddelande:  
Hejsan här följer resultatet av dagens Gåsräkning vid Sörfjärden, tillsammans med Strängnäsornitologerna. 
(totalt var vi 11 pers.) Sädgås: 53 ex. Grågås: 2451 ex. Kanadagås: 239 ex. Dessutom såg stugvärdinnan 
Barbro samt Lasse Broberg 2 havsörnar som fick ca 500 gäss på vingarna i Barvalappen. 
 
Namn: Björn Fors. 
Datum: Söndag den 8 september 2002 19.00 
Meddelande:  
Vi var 5 personer på dagens utflykt till Hjälstaviken.  Påvägen ner till tornet sågs några Blåhakar och Steglits 
samt några stora flockar med gäss som var påväg till sjön. Det var mest Grå och Vitkindadegäss men också 
minst 7 Fjällgäss. Ute på vattnet var det gått om Bläsänder och Krickor samt enstaka Snatter och 
Stjärtänder. Bland vadarna kan nämnas Kust, Mo, Små, Spov, Kärr och Svartsnäppa. Skäggmes fög över 
vassen och en Vattenrall gick längs vasskanten. På vägen 
 
Oktober  
Namn: Ilva Hansson 
Datum: Onsdag den 30 oktober 2002 16.40 
Meddelande:  
I dag har jag,Barbro Hedström och Kerstin Ekedahl varit på Stenkvistafälten och sett minst 5 fjällvråkar, 2 
hägrar, 150-200 kanadagäss,10 tofsvipor,5 ad.och 2 juv.sångsvanar. Dessutom hade vi en supertrevlig obs 
av 3 snösparvar som höll till runt omkring oss vid träpallarna. Som närmast var de ca 10 meter från oss på 
marken där de drack vatten och badade i en pöl. 
 
 
 
 



Namn: Lars Eriksson 
Datum: Tisdag den 15 oktober 2002 15.54 
Meddelande:  
Gåsräkningsresultatet gäller Sörfjärden! 
Det räknades ju gäss i söndags morse, här kommer lite sent men ändå resultatet. Räkningen skedde dels i 
Gryning/utfloget samt under Förmiddagen på fjärden: Sädgås 60 ex, Spetsbergsgås 1 ex, Grågås 1860 ex, 
Stripgås 1 ex, Kanadagås 133 ex, 
 
Namn: Lennart Eriksson 
E-post: lennart.eriksson@eskilstuna.mail.telia.com 
Datum: Fredag den 11 oktober 2002 17.24 
Meddelande:  
Jag var i em ute vid Sörfjärden för att sondera gåsförekomsten inför helgens räkning. Vid fiholm (söder om 
allén mot Björsundsvägen)betade ca 5-600 grågäss Bland dem fanns även 1 ex stripgås 
 
Namn: Barbro Hedström 
Datum: Tisdag den 1 oktober 2002 17.37 
Meddelande:  
I dag har 16 veteraner ånyo haft en förunderligt vacker dag med många njutobsar. 2 honfärgade blå 
kärrhökar, 1 ormvråk, 10 fjällvråkar, 2 korpar, 
1 sparvhök, sånglärkor, 50 tofsvipor, 500 starar, 8 sångsvan,  
omkring 100 tranor och många ringduvor.  
Allt detta njöt vi av på de lugna och soliga Stenkvistafälten. 
 
November  
Namn: Leif Carlsson 
Datum: Onsdag den 27 november 2002 17.24 
Meddelande:  
Mötte en ung havsörn vid Hedtorp på väg till ett möte med nya Skogssälskapets förvaltare av skogen på 
Hedlandet. Då vi diskuterade löv och lövets roll i bryn och kantzoner, bekräftade, mittframför oss en 
näringssökande mindre hack lövets betydelse. En dryg timma senare, ett likartat resonomang och plötsligt 
sitter en sparvuggla med en nyfångad skogssork några m från oss. Samtliga blåmesar mobbar och efter eb 
kort stund också här en mindre hack. Dagen i övrigt. Min 500 storskrak vid Hjälmaresund. 1 ung och en ej 
åldersbestämd havsörn från Elofsnäs. 
 
Namn: Kent Carlsson 
E-post: kent@grafprint.se 
Datum: Tisdag den 26 november 2002 14.48 
Meddelande:  
Rinmansparken 2002-11-26 Bändelkorsnäbb 3hanar + 1hona hoppar omkring på marken under några 
granar och plockar i sig frön från grankottar. Fåglarna sågs även igår och är helt orädda. 
Namn: Arli Lindström 
Datum: Söndag den 17 november 2002 14.23 
Meddelande:  
20021117 kl.13.15 Vid promenad i Årbyreservatet såg jag en mycket röd fågel och en grön fågel plocka frön 
ur färska grankottar på marken. De hade en mindre och en större vit fläck pä vingsidan. Visst var det 
bändelkorsnäbb! Det stämde enl Fågelguiden. Men deras marksök ? 
 
Namn: Lennart och Kerstin Eriksson 
Datum: Fredag den 15 november 2002 13.19 
Meddelande:  
Hökugglan finns fortfarande kvar vid Apalsjöns utlopp strax före gården Norrnäs. Vi såg den idag kl 12:00. 
Den flyttade sig några ggr. då den hela tiden var uppvaktad av traktens kråkor. Vill påminna om OKE:s 
exkursion till Hjälmaren i morgon lördag 16 nov. Saml.och avfärd kl 09:00 från lokalen. Vi kommer att åka till 
Vinön med vägfärjan kl 10:15 så var på plats i tid. På hemvägen tar vi en liten avstickare till hökugglan och 
ser om den finns kvar om det finns intresse för detta. 
 
 
 
 



Namn: Barbro Hedström 
Datum: Söndag den 3 november 2002 11.30 
Meddelande:  
Från Sofiebergskullen såg jag cirka 150 kanadagäss, 2 fina fjällvråkar, 0 sidensvansar som hade rensat ett 
rönnbärsträd helt och två meståg. 
Hemma i trädgården kom en stor flock med grönsiskor. Det här var 2 nov. 
 
December  
Namn: Björn Jönsson 
E-post: 016.jonsson@telia.com 
Datum: Tisdag den 31 december 2002 15.04 
Meddelande:  
Ekeby våtmark Nyårsafton Kl 13.00-14.30: sågs bl.a 2 sothöns, 7 Kanadagäss, Knipor, Sångsvanar, Änder, 
Björktrastar, OCH 1 EX STARE i damm 1. 
 
Namn: Leif Carlsson 
Datum: Söndag den 15 december 2002 18.29 
Meddelande:  
Forsärlan sedd i södra änden av damm 1 
Namn: Anna Struwe 
Datum: Söndag den 15 december 2002 17.25 
Meddelande:  
Hej! Marianne Adsjö och jag var i tornet vid Ekeby våtmark idag söndag 15 dec. Något mörkt kilade över 
vallen närmast tornet. Så småningom visade sig en vattenrall 20 m från tornet i vassen. Mycket stilla försynt. 
Efter en halvtimmes skådande hade vi sett den springa på land mellanvassruggar simma och flyga över 
kanalen närmast tornet. 
 
Namn: Hjördis Carlsson 
Datum: Lördag den 14 december 2002 19.54 
Meddelande:  
Forsärla. 1 vid utloppet från reningsverket  till våtmarken. Låt i möjligaste mån havsörnen vara ostörd. 
 
Namn: Anna Struwe 
Datum: Onsdag den 11 december 2002 19.51 
Meddelande:  
Ekeby våtmark 11 dec. Flera sångsvanar låg i dammen nära fågeltornet. Några tycktes ha kortare halsar och 
ett kortare näbbparti och annorlunda utbredning av det gula på näbben. Fåglarna videofilmades. Kunde 
möjligen ha varit mindre sångsvan. Försiktigt, fåglarna är skygga, jag gick aldrig upp i tornet. Då hade jag 
garanterat skrämt bort dem. En havsörn landade i torrakan bredvid. 
Namn: Lennart och Kerstin Eriksson 
Datum: Måndag den 9 december 2002 16.55 
Meddelande:  
I lördags tog vi en liten tur till Ekeby våtmark.2 skrattmåsar hade dröjt sig kvar.En knölsvan hade dukat under 
för kölden och satt fastfrusen kvar i isen.1 havsörn (ca 3K) höll till vid våtmarken.Med sittplats både i Norra 
och södra delen kunde den göra jaktturer i våtmarken.Vi såg den ta en kniphane som förmodligen lyckades 
fly in i vassen då vi inte kunde hitta matplatsen och örnen efter bara 5-10 min satt på utsiktsgrenen igen. 
 
Namn: Ilva Hansson 
Datum: Söndag den 8 december 2002 21.18 
Meddelande:  
I dag på eftermiddagen var jag ute vid Sundbyholm. I toppen på några bokar såg jag 30-40 stenknäckar som 
tydligen åt bokollon. Så många har jag aldrig tidigare sett på en gång. Det fanns också en eller två mindre 
korsnäbbar i flocken. 


