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Trutar är en artgrupp som är känd för sin stora in-
dividuella variation. Dessutom uppvisar silltrutar, 
i första hand de långflyttande raserna Larus fuscus 
fuscus och L.f. heuglini, ofta ett mer komplicerat 
ruggningsmönster än till exempel grå-, kaspisk 
och medelhavstrut. För det tredje har, under se-

nare år, en kontaktzon utvecklats mellan de båda 
silltrutsraserna L.f. graellsii och L.f. intermedius, 
i takt med att graellsii har expanderat sin utbred-
ning åt nordost. Detta har fått till följd att de båda 
raserna börjat samhäcka, och att gråtoner spätts ut 
med varandra. På flera håll, till exempel i Holland 

och i Finland, har man under senare år färgmärkt 
boungar av silltrutar för att försöka bringa klarhet 
i dräktvariationerna. På så sätt kan man nämligen 
följa särskilda individer genom att i fält läsa av 
färgringar och samtidigt fotodokumentera dem. 
Därmed kartläggs dräktutvecklingen utifrån ett 

känt ursprung. Relativt många boungar har fram 
till idag ringmärkts i Finland ( fuscus), England 
(graellsii), Holland (graellsii/intermedius) samt på 
Island (graellsii).

l. f. fuscus
Silltrut av nominatrasen, det vill säga rasen fuscus, 
häckar huvudsakligen i Sverige och Finland, med 
det största beståndet i det sistnämnda landet. En 
livskraftig population finns även kring Vita havet 
i nordvästligaste Ryssland. Fuscus är en utpräglad 
långflyttare, och huvuddelen övervintrar i tropis-
ka Östafrika. Medan de västliga populationerna 
av silltrut under senare tid ökat på många håll, har 
en generell minskning konstaterats inom fuscus 
häckningsområde, både i Sverige och i Finland. 
Fåglarna kring Vita havet tycks dock ha haft god 
häckningsframgång, och där har en svag ökning 
noterats under senare år. 

Rasen fuscus är den silltrutsras med det generellt 
snabbaste och mest avancerade ruggningsförlop-
pet. Många 2K-fåglar anländer om våren från 
övervintringsområdena med en helt utbytt, 
komplett ruggad fjäderdräkt. Ett sådant rugg-
ningsförlopp har hittills inte konstaterats hos 
2K-fåglar av raserna graellsii och intermedius, 
utan matchas bara av vissa heuglini. Mantelfärgen 
hos adulta fuscus är tydligt becksvart, ofta med 
en typisk mahognybrun ton hos slitna individer. 

Vid direkt jämförelse med havstrut är de van-
ligtvis tydligt svartare. Vidare uppvisar fuscus 
genomgående en något annorlunda jizz än de 
båda västliga raserna graellsii samt intermedius. 
Huvudprofilen är genomgående mer rundad, 
vilket ger ett mjukare intryck, och näbben ser ofta 
slankare ut. En flygande fuscus upplevs ofta som 
mer smalvingad än andra silltrutar, och generellt 
är det den mest eleganta och slanka silltruten. 
Könsskillnader i storlek och proportioner gör 
dock att det finns en viss överlappning

l. f. intermedius
Mellan graellsii i väster och fuscus i öster finns sill-
trutar som brukar kallas intermedius. De häckar 
längs en stor del av Norges kust och i stort sett 
längs hela svenska västkusten, med större kolonier 
från norra Bohuslän ner till nordvästra Skåne. 
Vidare söderut via Danmark och nordvästra 
Tyskland ner till Holland, där de möter graellsii 
i större omfattning. 

I Nordnorge uppges intermedius på vissa ställen 
häcka sida vid sida med fuscus, men annars tycks 
de båda raserna ännu vara geografiskt isolerade 
från varandra. Noteras bör att de första rena häck-
ningarna av intermedius eller graellsii/intermedius 
nyligen konstaterats i Blekinge, och man kan anta 
att dessa västliga silltrutar nu på allvar  sprider sig 
upp längs Östersjökusten. 

Rasen intermedius är i flera avseenden, som 

det vetenskapliga namnet antyder, ett mellanting 
mellan graellsii och fuscus, både vad gäller utse-
ende och ruggningsmönster. 

De nordliga populationerna av intermedius är, 
likt rasen fuscus, sanna långflyttare, något som 
flertalet ringåterfynd i Afrika söder om Sahara 
visar. 2K-fåglar om våren uppvisar ofta en något 
mer framskriden ruggning än 2K graellsii, i syn-
nerhet gäller det de intermedius som flyttar längst. 
De tycks emellertid inte, såvitt känt, matcha 
de mest extrema 2K fuscus-individerna. Det är 
dock inte omöjligt att denna bild kan komma att 
förändras i takt med att fler ringmärkta individer 
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följs upp, och nya typer av ruggningsstrategier 
avslöjas. 

Många adulta intermedius går med lite träning 
att separera från fuscus i motsvarande dräkt, 
medan andra individer är svårare. Bredvid en 
havstrut är intermedius närmast identisk i mörk-
het eller snäppet ljusare. Slitna fåglar får inte 
riktigt samma bruna mahogny-ton som fuscus, 
utan man anar ofta en mer gråaktig ton.

l. f. graellsii
Rasen graellsii häckar huvudsakligen i västra 
Europa från Portugal i sydväst, norrut längs 

Olika typer av silltrutar i Sverige  
Förslag från Raritetskommittén på hur de bör rapporteras och bedömas
Under senare tid har fältbestämning av silltrut väckt alltmer uppmärksamhet, såväl hos oss svenskar 
som hos fågelskådare i våra grannländer. Ämnet är minst sagt komplicerat, då det mellan vissa dräkter 
och raser förekommer ett i det närmaste fullständigt överlapp.

A) Silltrut av rasen graellsii. Tydligt mörkare och mer mättat grå än adult gråtrut och betydligt 
ljusare än adult havstrut. B) Silltrut av typen ”dutch intergrade”. Något mörkare än graellsii men 
mer gråtonad än intermedius. C) Silltrut av rasen heuglini. Samma gråton som graellsii, ibland något 
mörkare likt ”dutch intergrade”. D) Silltrut av rasen intermedius. Gråsvart till mörkt skiffergrå, som 
adult havstrut eller snäppet ljusare. E) Silltrut av rasen fuscus. Som regel tydligt svartare ovan än 
havstrut. A, B och C är exempel på individer som bör rapporteras som ”Ljusmantlad silltrut”. Om 
man inte känner till en individs geografiska ursprung, blir det svårt att uttala sig om rastillhörig-
heten. I praktiken är det alltså omöjligt att skilja dessa åt enbart på utseendet. Notera att fåglarna 
är avbildade i fräsch häckningsdräkt. Senare framåt sensommaren och hösten, blir skillnaderna 
gradvis mer diffusa på grund av att ovansidans fjädrar slits och solbleks.
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Ljusmantlad silltrut, adult eller nästan adult, Tarastenjärvi, Tampere, sydvästra Finland april 2006. En tydligt ljusgrå individ, och heuglini känns kan-
ske som ett naturligt förstahandsval med tanke på det geografiska läget. Med tanke på att man under senare tid, genom ringåterfynd, konstaterat att även 
silltrutar från västliga populationer ibland dyker upp i Finland, blir dock situationen genast komplicerad. Med detta i åtanke skulle det alltså lika gärna 
kunna röra sig om en graellsii. Hos denna ses mörkpigmenterad iris, något som förekommer regelbundet hos heuglini, men är väldigt sällsynt hos västlig 
silltrut i helt adult dräkt. Liksom övriga indicier är det av föga värde hos en enstaka individ, men om ett större antal skulle uppvisa ett liknande utseende 
blir det genast mer användbart.              foto: hannu koskinen
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franska atlantkusten och vidare upp och in i 
Holland. Starkaste fästet finns dock på Brittiska 
öarna och även Island hyser en kraftig popula-
tion. Under senare tid har en kraftig ökning 
samt spridning märkts på många håll bland de 
västliga silltrutarna. Livskraftiga populationer 
finns numera även på Kanarieöarna nere i sydväst 
samt på Grönland uppe i nordväst. Det har även 
visat sig att en relativt hög andel av de häckande 
individerna i kolonierna längs svenska västkusten 
nuförtiden utgörs av ljusare individer, där vissa är 
lika ljusa som fåglar från graellsii-populationerna 
längst i väster. 

Ljusmantlade silltrutar ses numera allt oftare 
även inne i södra Östersjön. I teorin skulle dessa 
individer lika gärna kunna vara heuglini, men då 
uppträdandet  korrelerar med ökningen av graell-
sii, är sannolikt majoriteten av dessa just graellsii. 
Mantelfärgen hos adulta graellsii är mörkt bly-
ertsgrå, inte långt från de mörkaste gråtrutarna. 

Det ökande antalet fynd av ljusmantlade silltru-
tar längs Nordnorges kust och även så långt norrut 
som på Svalbard och Björnön uppe i norra ishavet, 
skulle kunna ses i ljuset av graellsii-expansionen 
och gissningsvis härrör dessa individer från de 
nordliga populationerna av graellsii, förslagsvis 
från beståndet på Island.

Om den östgående expansionen håller i sig, kan 
det bli intressant att se vad som händer när dessa 
förmodade nordliga graellsii en vacker dag kanske 

möter heuglini i området kring östra Kolahalvön 
och Vita havet.

l.f. graellsii/intermedius
I kontaktzonen mellan graellsii och intermedius i 
Holland samt längs den tyska nordsjökusten, upp 
till västra Jylland, har på senare tid en intermediär 
population uppstått. Silltrutarna i detta geogra-
fiska område brukar bland trutskådare populärt 
kallas för ”dutch intergrades”. Mantelfärgen hos 
dessa hamnar på en glidande skala mellan gra-
ellsii och intermedius. En stor andel av de ljusare 
fåglarna vi ser i södra Sverige härrör troligtvis 
från dessa kontinentala silltrutar som börjar få 
det trångt i häckningskolonierna. 

Detta antagande styrks av att det i dagsläget 
ofta är möjligt att hitta ett helt spektrum av gråto-
ner om man i tillbringar lite tid i en silltrutskoloni 
någonstans på svenska västkusten. På grund av 
svårigheterna med att bedöma gråskalor, och det 
faktum att det häckar silltrutar med olika gråtoner 
i flertalet av kolonierna i detta område är det van-
ligt att man inte tar ställning till rastillhörigheten 
i specifika fall, utan kort och gott kallar dessa 
graellsii/intermedius för västlig silltrut.

l. f. heuglini
Rasen heuglini  häckar på tundran i Ryssland med 
enstaka par eller i små, löst sammanhållna kolo-
nier, från Kolahalvön i väster längs ishavskusten 

österut bort mot Taimyrhalvön i centrala Sibirien. 
Heuglini är det trut-taxon i Europa som är minst 
känt, och det var först under slutet av 1990-talet 
som man på allvar började intressera sig för denna 
ras, i samband med att flera bestämningsartiklar 
publicerades. Den är, liksom fuscus, en utpräglad 
långf lyttare som huvudsakligen övervintrar i 
Mellanöstern och ner mot Östafrika samt i delar 
av södra Asien. 

I Finland ses årligen silltrutar under sommar-
halvåret som rimligen är heuglini. För närvarande 
godkänns dock inte dessa fåglar av den finska 
raritetskommittén, då rastillhörigheten ännu 
inte bevisats via ringmärkta fåglar. Mer om detta 
längre fram i den här artikeln.

begreppet ”graellsii/heuglini”
Begreppet ”graellsii/heuglini” har använts inom 
den svenska fågelrapporteringen under f lera 
decennier, men nu när kunskapen om silltruts-
komplexet ökat finns anledning att reflektera 
kring vad termen egentligen innebär. I grunden 
sammanförs två vitt skilda raser med helt olika ty-
per av utbredningsområde, häckningsbiologi och 
flyttningsmönster. Lägg därtill att man i de allra 
flesta fall, åtminstone när det gäller adulta fåglar, 
inte med säkerhet kan utesluta vare sig graellsii 
eller övergångsformer mot intermedius (”dutch 
intergrades”). Sett ur detta perspektiv känns det 
alltså ganska meningslöst att använda begreppet 

”graellsii/heuglini”, och det faunistiska värdet i en 
insamling av sådana rapporter blir mycket lågt. 

hur hanterar rk graellsii?
Diskussionen kring det ökande uppträdandet av 
ljusmantlade silltrutar längs svenska västkusten 
är högaktuell, och många trutskådare tycks vara 
överens om att de ljusa individerna som ses i 
intermedius-kolonierna speglar expansionen av 
graellsii. Att heuglini, som häckar långt uppe på 
den ryska tundran och flyttar över östliga meridi-
aner till vinterkvarteren nere i sydost, skulle börja 
samhäcka med intermedius i sydvästra Sverige, ter 
sig orimligt ur flera aspekter. 

Vad som ska kallas graellsii respektive interme-
dius är (som redan antytts ovan) dock inte helt lätt 
att definiera. Dels förekommer en reell variation 
med glidande övergångar i gråton mellan graellsii 
i väster och intermedius i öster. Det är vidare inte 
alltid helt lätt att bedöma gråtoner i fält. Fågelns 
dräktslitage som är avhängigt tidpunkten på året 
samt inte minst olika ljusförhållanden, är ofta 
avgörande faktorer. En adult individ på våren 
kan i mulen väderlek se mörkt blyertsgrå ut, för 
att i nästa stund, när solen bryter fram uppvisa 
en ljusare grå ton som tydligt kontrasterar mot de 
svartaktiga handpennorna. Likaså är det lätt hänt 
att gråtoner förvanskas på foton, varför det hela 
blir ganska komplicerat. Ofta handlar det alltså 
om subjektiva bedömningar. 

Ljusmantlade individer (förmodligen västliga) 
som dyker upp i fuscus-kolonier i Östersjön kan 
vara förvånansvärt lätta att ”plocka ut”, och det är 
med lite träning inte alltför svårt att lära sig skilja 
en genomsnittlig fuscus från en genomsnittlig 
intermedius i adult dräkt. Vad beträffar fåglarnas 
byggnad och struktur måste man dock komma 
ihåg att det förekommer en betydande könsvaria-
tion hos trutar, och vissa fuscus-hanar kan upple-
vas vara större och grövre, mer påminnande om 
västliga individer. Likaså finns ett reellt överlapp 
i mantelfärgen mellan fuscus och intermedius.

Med ovanstående försvårande faktorer i gott 
minne menar Raritetskommittén trots allt att 
graellsii förekommer regelbundet längs den 
svenska västkusten och mer sparsamt längre 
österut, in i södra Östersjön. Sannolikt utgörs 
det stora flertalet av de ljusmantlade silltrutar 
som ses i hela den södra delen av landet av just 
graellsii och ”dutch intergrades”. Uppträdandet 
blir dock mer svårtolkat när man börjar närma 
sig Norrlands kustland, med tanke på närheten 
till Finland. Hur som helst bedöms uppträdandet 
i sin helhet vara så pass talrikt och komplext att 
en blankettgranskning på nationell nivå vare sig 
är nödvändig eller fyller någon funktion.

hur bör rrk hantera rapporteringen?
För närvarande är alltså situationen, både i 
faunistiskt och taxonomiskt avseende, ganska 

intressant. Man kan nog påstå att Sverige, i 
det här sammanhanget, befinner sig i en slags 
geografisk smältdegel, mitt emellan silltrutar 
som ”invaderar” västerifrån, på väg mot fuscus 
utbredningsområde, samt fåglar som regelbundet 
ses i Finland, vilka man antar tillhör rasen heug-
lini. Givetvis bör dessa olika uppträdanden följas 
upp och redovisas på något sätt. Samtidigt är det 
svårt att redovisa något som man med acceptabel 
säkerhet inte kan klassificera. 

Vi föreslår därför begreppet ”ljusmantlad 
silltrut”, vilket är mer neutralt och inte antyder 
att man gör ett direkt ställningstagande till ras-
tillhörigheten. Vad som är en ljusmantlad silltrut 
är sedan upp till observatören att bedöma, men 
förhoppningsvis kan exemplen i den här artikeln 
ge en bild av vad begreppet innebär.

hur ska rk hantera potentiella heuglini?
Om vi börjar med att titta på situationen i Fin-
land, så ses det som sagt årligen, under framförallt 
senvåren och sommaren, regelbundet trutar där 
som utseendemässigt stämmer väl överens med 
beskrivningen av heuglini. Det är också den 
allmänna uppfattningen att majoriteten av dessa 
sannolikt är just heuglini. Dock finns det rent 
officiellt inget belägg för detta, tack vare avsak-
naden av konkreta bevis i form av till exempel 
ringåterfynd. Detta är i och för sig inte särskilt 
märkvärdigt då heuglini häckar i avlägsna områ-

Fyra olika adulta silltrutar, fotograferade i samma koloni på Nidingen i Halland 4 maj 2007. A) ”Ljusmantlad silltrut”, som med ledning av det geogra-
fiska läget troligen är en graellsii. Ordentligt ljus och jämnt gråtonad utan svartstick. Tydligt mörkare och mer mättat grå än adult gråtrut och betydligt 
ljusare än adult havstrut.

foton på detta uppslag: david erterius

B), C) och D): Upplevs som tydligt mörkare än individ A, med inbördes skillnader i graden av mörkhet. Detta kan bero på reella skillnader, men troligast 
är att olika vinklar och ljusförhållanden påverkar utseendet, främst hos de solbelysta B och D. Individ C är mer jämförbar med individ A, och mörkheten 
hos denna matchar de intermedius som häckar längs svenska västkusten. Bör alltså rapporteras som just intermedius.

A) B) C) D)
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läs- och sevärt

den som knappt besöks av skådare, vilket får till 
följd att ytterst få, om ens några ringmärks som 
boungar. Det finns alltså egentligen ganska lite 
som man kan basera sina påståenden om heuglini 
på, utan egentligen handlar det till stora delar om 
kvalificerade gissningar. Det man kan säga är i 
alla fall att de fåglar som regelbundet ses i Finland 
genomgående uppvisar ett utseende som stämmer 
väl överens med fåglar som fotograferats inom 
utbredningsområdet för heuglini inne i Ryssland, 
utom geografiskt räckhåll för andra silltrutsraser. 

Något som försvårar utredningen av heuglini-
kandidaterna i Finland är att man i Holland, 
genom ringavläsningar, har konstaterat att vissa 
intermedius-silltrutar kan likna heuglini-typerna 
i Finland. Vidare har det i Finland, under senare 
år, gjorts några ringåterfynd vardera av graellsii 
och intermedius. Det hela resulterar i att det blir 
väldigt svårt att i specifika fall utesluta en av-
vikande silltrut av någon annan ras. 

Men faktum kvarstår att vi kan räkna med att 
heuglini ändå förekommer regelbundet i Finland,  
och att vi således kan förvänta oss ett visst ”spill” 
av formen i vissa delar av landet, till exempel i 
Norrbotten, men rimligen också längre söderut 
ner mot Östersjöregionen. Med fler väldoku-
menterade fåglar från geografiskt ”bra” områden 
kan vi förhoppningsvis med tiden utläsa såväl 
ett utseendemässigt som fyndmässigt mönster.

Beträffande rasen heuglini tar raritetskommit-
tén tacksamt emot rapporter som avser alla typer 
av åldersgrupper. Baserat på dagens kunskaper, 
är det troligen 2K-fåglar under sommarhalvåret 
som utgör de mest distinkta individerna, men det 
har även visat sig att vissa 3K-fåglar kan se rätt 
speciella ut. Fåglar i juvenil respektive adult dräkt, 
anses i allmänhet vara ytterst svårbestämda, men 
i takt med fler och mer omfattande studier fram-

över kan det mycket väl tänkas att nya karaktärer 
uppdagas. 

För den som vill fördjupa sig mer i bestäm-
ningsproblematiken kring de olika silltrutsra-
serna, vill vi rekommendera en sajt på Internet, 
som innehåller en hel del förklarande text med 
tillhörande illustrativa foton och kommentarer: 

www.gull-research.org
För heuglini-problematiken, se följande adress:
www.gull-research.org/heuglini-id/index.html

de två befintliga svenska heuglini-fynden
Tittar man i Svenska raritetskatalogen på SOF:s 
hemsida, står följande att läsa under silltrut av 
rasen heuglini: Antal fynd/individer: 2/2.

1: 1939, 10.4, 1 ind. Kalmar, Småland (SF, VF 
suppl. 14: 149) 

2: 1988, 13.4-6.5, 1 ind. Hudiksvall, Hälsing-
land (SF, VF suppl. 14: 149).

I Våra fåglar i Norden (Curry-Lindahl 1959-
63), står följande att läsa under ”sibirisk silltrut” 
(Larus fuscus heuglini):  ”En fågel vid Kalmar 30/4 
1939. Detta ex ansågs tidigare vara en engelsk 
silltrut L. f. graellsii men har nu överförts till 
denna ras”. 

I samma verk står det även under engelska 
silltruten L. f. graellsii att ”en vid Kalmar 30/4 
1939 skjuten hane (Malmö museum) har senare 
ansetts tillhöra rasen Larus fuscus heuglini.”

I sanning något förvirrande, och man kan med 
fog fråga sig varför den blev omdöpt till heuglini. 
Hur som helst uppvisar det skinnlagda exem-
plaret, som numera förvaras på Malmö Museer, 
ingenting som utesluter ett västligt ursprung. 
Individen från Hälsingland återkom flera somrar 
i rad, och hittades slutligen död. Den lämnades in 
hos en konservator och finns bevarad i uppstoppat 
skick. Inte heller i det här fallet finns någonting 

som säkerställer att det rör sig om en heuglini. 
Båda fåglarna var alltså adulta, vilket givetvis 
försvårar rasbestämningen ytterligare. Mot bak-
grund av detta har Rk beslutat att underkänna 
båda fynden.

rapportera som ”ljusmantlad silltrut”
Sammanfattningsvis vill Raritetskommittén 
uppmana till en bredare rapportering till rapport-
systemet Svalan av silltrutar som uppfattas som 
tydligt ljusare än fuscus och intermedius. Dessa 
kan med fördel rapporteras som ”ljusmantlad 
silltrut” (beteckningen finns klar att använda i 
systemet). En sådan typ av rapportering menar 
vi kan vara viktig i faunistiskt avseende, då vi 
anser att det blir lättare att följa den pågående 
expansionen längs svenska västkusten och in 
mot Östersjön.

På grund av svårigheterna att med säkerhet 
kunna skilja dessa fåglar från den tundrahäckande 
rasen heuglini, kommer Raritetskommittén endast 
behandla synnerligen väldokumenterade fynd av 
potentiella heuglini, vilket innefattar högkvalitativ 
fotodokumentation. 

Primärt kommer beskrivningarna att arkiveras, 
inför eventuella ställningstaganden framgent, när 
ett större referensmaterial byggts upp. Förhopp-
ningen är att en fyndbas växer fram, i väntan på 
att kunskapen kring silltrutsbestämning ökar.

tack
Hans Larsson har bidragit med planschen på 
adulta silltrutar. Jörgen Bernsmo, Magnus 
Hellström, Hans Larsson samt Nils Kjellén har 
hjälpt till med korrekturläsning och tackas varmt 
för detta. Ett varmt tack riktas också till Hannu 
Koskinen samt Bo Fagerström för lån av bilder.

Ljusmantlad silltrut, Hudiksvall, Hälsingland våren 1988. Tidigare pu-
blicerad heuglini, men kan, utifrån vad man vet idag, lika gärna tillhöra 
raserna graellsii/intermedius.

foto: bo fagerström

Ljusmantlad silltrut (t.v. samt silltrut av rasen fuscus t.h.), Hudiksvall, 
Hälsingland. Samma individ som på bilden till höger. Notera att den ljus-
mantlade är tydligt ljusare än fuscus-individen..

foto: bo fagerström

www.naturbokhandeln.se
telefon: 0485-444 40         e-post: info@naturbokhandeln.se 

Sveriges Ornitologiska Förening       Stenhusa gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga       Fax: 0485-441 42

fyller 30 år!

VÅRNYHETER!

MINOX APO-HG 8x43 BR
fluoritglas

brett synfält
låg vikt

absolut kantskärpa
lyxkikare till rätt pris

13 190:-

MISSA INTE

VECKANS 
VARA 

Butiken öppen i april
vardagar 12 - 15  helger 10 - 17

fr.o.m. maj dagligen 10 - 17

medlems-
erbjudande 
T.O.m. 1 juni 2011

Ny HMW 2 utkOMMeR I AuGustI
HMW 2  1 290:- (ord. 1 590:-)
HMW 1 och 2 2 490:- (ord. 3 180:-)
OBs! Priserna gäller endast vid förinbetalning till plusgiro 
602444-2, Naturbokhandeln, t.o.m. 1 juni 2011. Dessa 
erbjudanden kan inte kombineras med andra varor, och gäller 
endast inom Sverige. Böckerna levereras fraktfritt.

På www.naturbokhandeln.se

Vi finns på

sWIFt Premier 80 eD 
20-60x zoom

specialpris!
5 690:-


