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Fågeltornskampen 2018 
 

Så kom den då, lördagen den 5 maj när fler fågelskådare än vanligt klev upp innan 04.00 på morgonen. 

Med packade matsäckar, fyllda kaffetermosar och väl inpackade kikare i bilen så var 82 fågeltorn i Sverige 

bemannade kl 05.00. 

 

 
Tidig morgon i Muckeltjärn, foto: Rebecka Jonpers 

 

Vädret bjöd på en vacker dag över hela Sverige, med morgonstart på nollan i norr till ljuvlig eftermiddags-

värme över 20 grader i syd. Några torn tyckte till och med att vädret var faktiskt lite för bra! Tyvärr slog vi 

inte Finland i år heller då de slog till med nytt rekord på 340 torn och 116 sedda arter i vinnande tornet. Dock 

är vi väldigt glada över det stora antalet torn som var med i Sverige i år, 82 torn mot 74 år 2017. De flesta 

tornen rapporterar om ganska många besökare. Till nästa år hoppas vi på ännu fler torn och mer info utåt 

så att allmänheten hittar oss, ett ypperligt tillfälle för att värva nya medlemmar och att lära ut det man kan. 

 

Fågeltornskampen i Sverige vanns av Södra Lunden-tornet i Ottenby. I det vinnande laget hittar vi Anette 

Strand, Daniel Bengtsson, Robert Lager och Eva Hjärne. Laget hade en intensiv dag med många besökare 

och tillsammans fick man ihop 108 arter! ”Fantastiskt väder, på morgonen innan soldallret tilltog hängde vi in 

bra med sjöfågel. På plats var både barn och vuxna.”  

 

På andra plats kom Leonardsbergs fågeltorn i Östergötland. ” En sammantaget ganska lyckad dag vid 

Leonardsbergs fågeltorn. Kampvänligt väder med inledningsvis lugn och stilla morgon och sedermera 

halvklart och tilltagande halvhård vind senare framåt förmiddagen. Fågelmässigt rullade arterna in i 

rekordfart i tidigt skede och vi uppnådde nära 100 arter redan kring 10-tiden. Sista timmarna gick desto 

segare och gav nästan känslan av sommarstiltje. Förvånansvärt många dippar men samtidigt flera oväntade 

arter såsom salskrake, gravand, turkduva och råka. Dagens höjdpunkter blev ändå två efter varandra 

nordsträckande bruna glador samt en ensam prutgås som rundade fågeltornet på ruskigt snyggt avstånd, 

säger Robert Petersen. Laget slutade på 102 arter! 

 

Kort efter på tredje plats kom Hångers udde, Hornborgasjön. Här fick man ihop 101 arter och lite ovanligt för 

lokalen var fjällgås, småskrake och mård (!) 
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Resultatlistor kommentarer och bilder nedan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal arter i tornen 
 

Län Antal arter Fågeltornsnamn 

Kalmar 108 Södra Lunden-tornet Ottenby 

Östergötlands län 102 Leonardsbergs fågeltorn 

Västra Götaland 101 Hångers udde, Hornborgasjön 

Uppland 99 Fysingen 

Västmanland 99 Norsa, Köping 

Gotland  97 Storården, Fide 

Halland 95 Larssons våtmark, Påarp 

 Gävleborg,  Hälsingland 94 Ålsjötornet 

Uppsala 91 Lilla tornet Hjälstaviken 

Värmland 90 Alsteråns mynning 

Värmland 89 Hygntornet, Inre Kilsviken 

Blekinge 88 Munkahusviken 

Uppsala 86 Ledskärsviken 

Kalmar 86 Slåhagen, Uknö 

Östergötland 84 Svensksundsviken 

Västra Götaland 84 Fågeludden, Hornborgasjön 

Blekinge 83 Siesjön  

Stockholm 82 Östra Styrans fågeltorn 

Stockholm 82 Hästholmstornet Broängarnas naturreservat 

Västmanland 82 Asköviken 

Kalmar 81 Brostugan, Uknö 

Värmland 81 Stora Tornet Björken Sunne 

Uppsala 80 Hjälstaviken 

Värmland  80 Forshagatornet, Norra Hyn 

Örebro 80 Norra tornet, Tysslingen 

Östergötland 79 Herrebro våtmark 

Stockholms län 78 Skytteholms fågeltorn 

Gävleborg 75 Bysjön 

Stockholms län 75 Svartsjö dämme 

Södermanland 74 Labro fågeltorn 
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Uppsala 74 Kärven 

Skåne 73 Lundåkrabukten, Obsplattformen 

Östergötland 73 Nybro fågeltorn 

Västmanland 73 Norrsjön 

Skåne 73 Hercules 

Örebro 72 Gubbhyllan, Oset 

Kalmar 71 Fågeltornet Järnudda Hulingen 

Uppsala 71 Dalbyviken 

Uppsala 70 Funbosjön 

Uppsala 70 Övre Föret, Årike Fyris 

Västra götaland 70 Mollön . Uddevalla 

Uppsala 69 Varggropen, Vendelsjön 

Västra Götaland 69 Hanatorp , Marks fågelklubb 

Jönköping 69 Landsjöns fågeltorn 

Östergötland 68 Illersjö våtmark 

Västra götalandslän 68 Kvinnestadsjön 

Stockholms län 67 Ågesta(sjön) fågeltorn 

Västamanland 67 Backgården 

Uppsala 66 Tegelsmorasjön 

Västra Götaland  65 Västra Marsjön  

Gävleborgs län 64 Muckeltjärn 

Stockholms län 64 Säbysjön på Järvafältet 

Gävleborg 63 Hanebo/Kyrkbytjärn  

Dalarna 63 Norsbrotornet, Limsjön 

Västra Götaland 62 Tegelängens våtmark, Ekudden, Mariestad 

Blekinge 61 Lindö udde 

Skåne 61 Börringe mad 

Västmanland 61 Linnékullen, Lagårdssjön, Strömsholm 

Uppsala 60 Harudden, Kallrigafjärden 

Jämtland 59 Lillsjön Tullingsås 

Västmanland 59 Högbyladan, Gnienområdet 

Västra Götalands län 59 Fågeltorn Runnsvattnet, Orust 

Västra Götaland  58 Häljered 

Västra götaland 58 Skalle Öresjö 

Jönköping 56 Barkerydstornet 

Västra Götaland 56 Vänga mosse 

Kronoberg 56 Husebymaden 

Västra Götaland 55 Svälte kile, Uddevalla 

Örebro 55 Rosenbergsstugan, Oset 

Södermanland 54 Valnaren 

Jämtlands län 54 Västra fågeltornet, Tysjöarna, Ås 

Västra Götaland 53 Älje-Porsen, Uddevalla 

Värmland 53 Träfotere, Södra Hyn 

Dalarna 52 Daldockan, Kyrkbytjärn 

Bohuslän 52 Kårsund, Tjörn 

Skåne 51 Baraskådare - Torups Våtmark 

Södermanland 50 Tornstugans fågeltorn 

Värmlands län 50 Bytjärns fågeltorn i Arvika kommun 

Västra Götaland 49 Trälebergskilen 

Örebro 49 Björka lertag, Kumla 
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Västra Götaland 43 Borreboda dammar 

Örebro 42 Välakärren, Vibysjön, Vretstorp 

Örebro 40 Tornet, Vibysjön, Vretstorp 

Norrbotten 14 Luspebryggan, Gällivare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal torn som sett en art 
 

Lommar till rovfåglar  Hönsfåglar till hackspettar  Sillgrissla 1  Nötskrika 35 

Gräsand 80  Fiskmås 79  Turkduva 1  Pilfink 35 

Grågås 77  Ringduva 79  Sparvuggla 1  Gärdsmyg 33 

Knipa 75  Trana 75  Hornuggla 1  Sävsångare 32 

Ormvråk 75  Skrattmås 75  Dalripa 0  Backsvala 31 

Brun kärrhök 70  Gråtrut 75  Järpe 0  Stenskvätta 31 

Storskarv 69  Tofsvipa 74  Tjäder 0  Törnsångare 28 

Kricka 68  Grönbena 69  Vaktel 0  Näktergal 26 

Häger 67  Fisktärna 62  Kustsnäppa 0  Rörsångare 26 

Kanadagås 65  Enkelbeckasin 58  Sandlöpare 0  Järnsparv 25 

Fiskgjuse 62  Sothöna 53  Småsnäppa 0  Entita 24 

Sångsvan 60  Gluttsnäppa 51  Spovsnäppa 0  Rödvingetrast 23 

Sparvhök 58  Större hackspett 45  Skärsnäppa 0  Rödstjärt 19 

Knölsvan 56  Rödbena 44  Dammsnäppa 0  Trädkrypare 16 

Havsörn 56  Skogsduva 44  Roskarl 0  Råka 16 

Storskrake 55  Skogssnäppa 40  Smalnäbbad simsnäppa 0  Dubbeltrast 15 

Skäggdopping 51  Gök 39  Bredstjärtad labb 0  Gråsparv 15 

Vigg 51  Tamduva 35  Fjällabb 0  Gråsiska 15 

Tornfalk 46  Havstrut 34  Berguv 0  Kungsfågel 14 

Bläsand 44  Gröngöling 32  Hökuggla 0  Bergfink 13 

Snatterand 42  Brushane 30  Lappuggla 0  Skäggmes 12 

Lärkfalk 40  Drillsnäppa 30  Slaguggla 0  Stenknäck 12 

Vitkindad gås 39  Strandskata 29  Pärluggla 0  Grönsångare 9 

Skedand 36  Fasan 28  Nattskärra 0  Törnskata 9 

Storlom 30  Silltrut 26  Gråspett 0  Domherre 9 

Rördrom 26  Tornseglare 24  Tretåig hackspett 0  Stjärtmes 8 

Glada 25  Vattenrall 23  Tättingar  Svartmes 8 

Småskrake 20  Storspov 21  Sädesärla 81  Mindre korsnäbb 7 

Duvhök 19  Svartsnäppa 20  Kråka 80  Grå flugsnappare 6 

Gravand 17  Göktyta 20  Stare 80  Trädgårdssångare 5 

Brunand 16  Spillkråka 20  Bofink 79  Forsärla 3 
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Svarthakedopping 14  Mindre strandpipare 17  Ladusvala 78  Nötkråka 3 

Pilgrimsfalk 14  Ljungpipare 17  Lövsångare 78  Trädlärka 2 

Smålom 12  Småspov 17  Talgoxe 78  Gräshoppsångare 2 

Stjärtand 11  Silvertärna 16  Blåmes 77  Halsbandsflugsnappare 2 

Årta 11  Dvärgmås 14  Sävsparv 74  Talltita 2 

Ejder 10  Skräntärna 11  Koltrast 73  Tofsmes 2 

Sjöorre 10  Mindre hackspett 11  Kaja 73  Rödstrupig piplärka 1 

Salskrake 10  Rörhöna 9  Korp 72  Svart rödstjärt 1 

Stenfalk 10  Större strandpipare 8  Skata 68  Större korsnäbb 1 

Gråhakedopping 9  Orre 7  Ängspiplärka 61  Fältpiplärka 0 

Sädgås 8  Kentsk tärna 5  Björktrast 60  Skärpiplärka 0 

Spetsbergsgås 6  Svarttärna 5  Buskskvätta 58  Sidensvans 0 

Bläsgås 6  Skärfläcka 4  Steglits 58  Strömstare 0 

Svärta 6  Kärrsnäppa 3  Gulärla 57  Blåhake 0 

Brunglada 5  Rödspov 3  Hussvala 53  Ringtrast 0 

Smådopping 4  Myrspov 3  Grönfink 52  Vassångare 0 

Bergand 3  Småtärna 3  Sånglärka 51  Mindre flugsnappare 0 

Alfågel 3  Kattuggla 3  Rödhake 51  Pungmes 0 

Blå kärrhök 3  Jorduggla 3  Svarthätta 48  Lappmes 0 

Ängshök 3  Dvärgbeckasin 2  Gulsparv 48  Sommargylling 0 

Fjällvråk 3  Tordmule 2  Taltrast 45  Varfågel 0 

Svarthalsad dopping 2  Rapphöna 1  Svartvit flugsnappare 44  Gulhämpling 0 

Prutgås 2  Småfläckig sumphöna 1  Nötväcka 43  Rosenfink 0 

Bivråk 2  Kustpipare 1  Grönsiska 42  Lappsparv 0 

Vit stork 1  Mosnäppa 1  Ärtsångare 40  Snösparv 0 

Kungsörn 1  Morkulla 1  Trädpiplärka 39  Ortolansparv 0 

Mindre sångsvan 0  Labb 1  Hämpling 37  Videsparv 0 

Jaktfalk 0  Ismås 1  Gransångare 35  Kornsparv 0 
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Lite kommentarer om dagen: 
 

Storården, Gotland 
Tråkigt väder men annars bra premiär i nya tornet. Vi hade höga förväntningar för bra sträck men det hände 

väldigt lite på den fronten. P4-Gotland intervjuade. 

 

Larssons våtmark, Halland 
Det var mycket bra tryck under morgonen. Fram till klockan 09:00 hade vi sett 90 arter, men sedan blev det 

trögt – och sista timman sågs ingen ny art. 

 

Lilla tornet Hjälstaviken i Uppsala 
Mycket givande, med massor av fåglar och väldigt trevligt i det strålande vädret, med solsken och en svag 

vind från söder. Vi ska garanterat kämpa i samma torn nästa år igen. 

 

 

Alsteråns mynning, Värmland 
En tornkampsveteran ville pröva sitt hemmatorn och lyckades i år få sällskap, dessutom av två debutanter. 

En dag med växlande väder, mulen lite kulen morgon med till och med en kortare regnskur, sedan mer och 

mer sol men även lite fläkt som ibland störde litegrann. "Onödigt blå himmel" som gjorde det svårt att få 

korn på rovfåglar etc. En hel del roliga observationer gjordes. Exempelvis småspov, sjöorre, silltrut och 

göktyta. Tre arter svalor hittades tidigt tillsammans vilket var trevligt Ett flertal vårfåglar hade kommit men vi 

höll resultatlöst utkik efter tornseglare. Artlistan innehöll en rejäl blandning mellan tättingar/icke-tättingar 

och ganska välfyllt överlag på olika sorters fåglar. Det som litegrann svek oss var rovfåglar, hackspettar, 

trastar och simänder där visserligen artantalen var helt ok men väldigt få individer och kunde varit fler sorter. 

Känslan var överlag att kvantiteten inte var jättehög men att kvalitén var desto högre. Skogssnäppa, 

björktrast, stenknäck, bläsand de mest försmädliga missarna. 

 

Högbyladan-Gnienområdet, Västmanland 
Det här var 7e året vi var med i Fågeltornskampen och det var lika kul trotts att vi inte lyckades kryssa in 

självklara arter för lokalen. Vi försöker skylla på den störning som en båt ute i sjön orsakade från tidig 

morgon. Roligaste arten var dvärgmåsarna. Två stationära fåglar lockade under morgonen ner två flockar 

med ytterligare 12 + 8 dvärgmåsar. Annars häftiga obsar av havsörnar och fiskgjusar på närhåll. Vi kommer 

igen nästa år - mycket revanschsugna! 

 

 

Norsa, Västmanland 
Till en början vindstilla och molnfritt, cirka 5 grader i luften och 10 skådare på plats. Vinden tilltog lite och 

några moln dök upp medans temperaturen steg till cirka 12 grader. 33 personer totalt på plats under dagen. 

Många för lokalen "självklara" arter (göktyta och gröngöling... t.ex.) uteblev och en gök som hördes 04.58 

och sen inget mer under dagen. Dock sågs en överflygande storlom (9:e fyndet för lokalen) och årets första 

törnsångare sågs fint under hela dagen. Skapligt resultat för lokalen, men den samlade meningen var att det 

gick trögt och vi "borde" haft några arter till. 
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Norsa Köping. Foto: Daniel Brehmer 

 

Siesjön, Blekinge 
Mycket trevlig dag med mycket aktivitet kring sjön. Tack vare svag vind var det inga bekymmer att höra 

fåglarna på långa avstånd. Trots 83 uppnådda arter lyckades vi missa några väldigt självklara arter för 

lokalen så som mindre hackspett, göktyta och ärtsångare! 

 

Asköviken, Västmanland 
En kall vindstilla morgon med sjungande trastar och tutande rördrom. 10 minuter innan start hade vi årets 

första gök som sedan inte hördes förrän flera timmar senare. Våra förspanare som sov över i fågeltornet 

hade en ägretthäger runt kl 3 på morgonen, men den flög in i vassen och gömde sig vilket orsakade en del 

oro. Men även den hittades några timmar in i tornkampen. En hel del nya arter för året hade anlänt som t ex 

lärkfalk, gök, buskskvättor, grönsångare. En annan höjdpunkt var annars en modig bäver som simmade rakt 

in i skrattmåskolonin. Finns några bilder på instagram @vofbird #fågeltornskampen 

 

Svartsjö dämme, Stockholm 
Stilla och klar inledning på morgonen. Fortsatt kall NV vind som höll temperaturen nere trots en strålande 

sol. Redan vid start hade vi sex ladusvalor och en backsvala rastande på ledningen strax bredvårt torn. 

Dagen fortsatte med perioder med många nya kryss och andra där det blev lugnare på X-fronten. 

Höjdpunkterna för dagen blev den storlom som sträcker förbi oss åt N samt otaliga observationen av paret 

brun kärrhök som har revir i området. De båda fåglarna sågs spelflyga för varandra och samla bomaterial. 

 

Lundåkrabukten - Obsplattformen, Skåne 
Högtrycksbetonat vid Öresund, kyligt på morgonen men soligt och allt varmare eftersom, mycket svaga 

vindar. Inte optimalt skådarväder men till slut blev det ändå ett normalresultat. Det började med en 

överraskning då 3 morkullor kom ut från skogen i Järavallen och gjorde en lov över fälten innan de flög 

tillbaka. Udda för denna kustlokal. Som kompensation för den oväntade obsen blev vi utan storspov för 

första gången i stället. 
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Fågeltornet Järnudda hulingen, Kalmar 
Fantastisk soluppgång med tre rördrommar igång och en västergök! Mycket skrattmås och fisktärnor på 

våra byggda flottar. Klart på morgonen sedan mulet och riktigt kallt för att senare klarna upp igen. Trevlig 

dag! 

 

Muckeltjärn, Gävleborg 
En härlig dag med fint väder, bra fågelskådning och trevligt sällskap! Några arter som är ovanliga för lokalen 

prickade vi in och några som är vanliga för lokalen missade vi. Speciellt för detta år var det höga 

vattenståndet som gav oss stora utmaningar i att ta oss ut till tornet. Vår lägerplats blev på en ö mitt på den 

översvämmade åkern. Nervositeten steg med den ständigt stigande vattennivån, skulle vi kunna ta oss hem? 

Dagen avslutades med en spännande stor falk.... 

 

   
Muckeltjärn, med en ny art av vadare på bild tre… foto: Rebecka Jonpers 

 

Hanebo Kyrkbytjärn, Gävleborg 
En fin och solig dag men i år var det högt vattenstånd som hade dränkt det mesta av de områden som 

vadarna brukade rasta på. Det mest udda vi fick se i luften denna dag var inte en fågel utan en drönare som 

någon skickade in framför oss i tornet och den cirklade runt en stund och oroade fåglarna innan den 

försvann.   Men, vi fick en bra avslutning på dagen med en lärkfalk och en stenfalk. 

 

Norsbrotornet, Dalarna 
En fin dag, sol och ingen vind. Många 

besökare. I början väldigt lugnt, men till slut 

rekord för vår del tror jag, och vinst i Dala-

kampen. Höjdpunkter var nog dvärgmås 

och svartsnäppa. 

 

 

 

 

 

 

Norsbrotornet-Limsjön, Dalarna. Foto: Petrus Tengnér 
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Fysingen, Uppland 
Fröjdefullt evenemang där vi fick se både svarthalsad dopping, sjöorre, dvärgmås, silvertärna och småspov! 

 

Hygntornet, Värmland 
Vi har haft mycket trevligt. Mest halvklart och lite för blåsigt dock, men gladdes åt röd glada, dvärgmås, 

småfläckig sumphöna och mosnäppa. 

 

Östra Styran fågeltorn, Stockholm 
Klart/solsken med svag V vind som sista timmarna vred mot SV. +7-15 grader. 60 arter under första 1,5 

timmarna. Trevlig stämning och stundvis mycket folk uppe i tornet som bland annat fick se dvärgbeckasin 

och skräntärna. 

 

Stora tornet Björken, Värmland 
Här var det lite för bra väder och lite för mycket vatten i sjön. Nöjda med 81 arter och prutgås. 

 

Herrebro våtmark, Östergötland 
Spännande och trevlig dag med gladhausse. Många förväntade mera vanliga arter uteblev dock idag trots 

hög skådarintensitet. 

 

Labro fågeltorn, Södermanland 
En solig och fin dag i Labro fågeltorn! Vi fick se alfågel, göktyta och nötkråka. 

 

Lundåkrabukten-Obsplattformen, Skåne 
Högtrycksbetonat vid Öresund, kyligt på morgonen men soligt och allt varmare eftersom, mycket svaga 

vindar. Inte optimalt skådarväder men till slut blev det ändå ett normalresultat. Det började med en 

överraskning då 3 morkullor kom ut från skogen i Järavallen och gjorde en lov över fälten innan de flög 

tillbaka. Udda för denna kustlokal. Som kompensation för den oväntade obsen blev vi utan storspov för 

första gången i stället. 

 

Norrsjön, Västmanland 
Strålande väder, kring 0 grader på morgon, senare varmt och sydvästlig vind. Höjdpunkt var rördrom och 

vattenrall helt nära tornet, samt fina uppvisningar av ett par brun kärrhök. 

 

Mollön, Västra Götaland 
Halvklart, måttlig till frisk sydvästvind +7 gr. på morgonen vi 05.00 och stigande till +14 gr. Svårt att höra 

fåglarna, roligast en tidig tornseglare, 2 lärkfalkar och 2 småspovar. 

 

Varggropen, Uppsala 
En av årets höjdpunkter med jorduggla, ängshök, svarthakedopping och spetsbergsgås! 
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Backgården, Västmanland 
Kanonväder med roliga obsar. Missade målet att slå 68 arter från tidigare år. Tunga dippar på rödhake och 

Taltrast. 

 

Lindö udde, Blekinge 
Fin soluppgång ca 7 grader och 2m/s NV, havet låg stilla och blankt som en spegel. Skönt väder till halv elva 

tiden då det började komma en del moln och  vinden vände till sydost och det blev lite kyligt.  

Fågeltornskampen var för oss en avslutning av vårens lördagar med fågelskådning för allmänheten  på Lindö 

udde. 

 

Börringe mad, Skåne 
Söderslätts Fågelklubbs admingrupp stod för Fågerltornskampen och Fågelskådningens Dag samtidigt. Trots 

kylig morgon, ca 5 grader, var vädret strålande med endast tunna fjädermoln. Vinden obefintlig. Från ca 09 - 

11 var det en hel del folk, varav flera nybörjare, eller nästan nybörjare, som kom och ville se fåglar och fika. 

Detta minskade våra chanser att vara alerta på speciellt läten. Det fina vädret till trots var det förhållandevis 

lite fågel i omlopp. Inga rastande nordliga vadare t.ex. Även flera andra relativt vanliga arter saknades denna 

dag. Brunglada syns här regelbundet och idag visade den upp sig vid två tillfällen. Nämnas kan att 

skådarplatsen är en upphöjd plattform och alltså inget regelrätt fågeltorn. Biotopen är anlagd våtmark = sjö, 

ängsmark, buskridåer (men på avstånd) samt lövskog. 

 

 
Börringe mad, Skåne. Foto: Christer Sjögren 

 

Linnékullen-Lagårdsjön, Västmanland 
Fint väder och hägerbingo lockade ut deltagare som annars inte brukar komma 

 

 



 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Så här glada var laget i fågeltornet vid Bysjön, Gävleborg. Foto: Lennart Risberg 

 

Häljered, Västra Götaland 
Förutom 58 fågelarter fick vi se en bäver kravla runt på stranden, en räv och en flock kor som vandrade ut i 

Göta älv från Tjurholmen för att simma runt lite hit och dit. Ett gäng kom över till vår sida av älven. Vädret 

var toppen och Cafe Magnolia i Älvängen kom med fika?? 

 

Husebymaden, Kronoberg 
Toppenmorgon! Alla så nöjda! Toppen med svarthuvade måsen. 5 Svartsnäppor och säkert 3 häckningar av 

smådopping! 

 

Svälte kile, Västra Götaland 
En härlig dag med 14 mindre arter än i fjol men med Skäggmes som dagens höjdare, den har vi väntat på till 

lokalen i över 10 År! Vidare även mindre strandpipare och brun kärrhök. 

 

Björka lertag, Örebro 
Här fick vi se både skäggmes, ljungpipare, rördrom, gräshoppsångare och en kalkon 
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Härligt gäng i på plats i Kårsund, Bohuslän. Foto: Jahn Ekman 

 

Valnaren, Södermanland 
En trevlig och gemytlig morgon i perfekt väder 

 

Västra fågeltornet-Tysjöarna, Jämtland 
Lugnt och skönt skådarväder! Temperaturen nära noll på morgonen, men steg till ca 17 grader innan 

avslutningen. Sjön dock till största delen fortfarande isbelagd! Vi fick se bland annat stjärtand, fiskgjuse och 

fjällvråk. 

 

Daldockan-Kyrkbytjärn, Dalarna 
Blå himmel, sol, värme och gott sällskap hade vi vid Kyrkbytjärn från morgon till eftermiddagen. Trots 52 

arter var det många arter vi inte fick in som man kanske förväntar sig vid tjärnen, fast vi är mycket nöjda 

med siffran ändå. Vi hade även med oss en mycket duktig "sekreterare", Tilda 10 år, som skötte artlistan 

mycket snyggt och höll laget informerade om hur många arter vi hade. 

 

Bytjärns fågeltorn-Arvika, Värmland 
Perfekt väder lite mulet på morgonen så vi slapp solen rakt in i optiken. Sedan kom solen och värmde upp 

oss.  
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Baraskådare-Torups våtmark, 

Skåne 
Förutom att vi har haft väldigt trevligt var det kul med att människor 

som stannade till och pratade samt barn som ville klättra upp i 

fågeltornet och titta. Visserligen inte så ovanlig för lokalen, men en 

gröngöling uppehöll sig nära fågeltornet till allas glädje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lite snö kvar i norr! 
 

 
Luspebryggan, Norrbotten. Foto: Anna Lundqvist 


