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Torsdagen den 10 september 2020
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VÄDER:
Morgon: Moln 2/8, ingen nederbörd. Eftermiddag: Moln 2/8, 
ingen nederbörd.

RINGMÄRKNING:
Antal nätmetertimmar: 155

Sparvhök 1
Skärpiplärka 1
Gulärla 1
Sädesärla 54
Rödhake 1
Lövsångare 1
Grönsiska 1

Totalt 60 individer av 7 
arter.
Ringmärkare: LVN, NHL, 
LBE, FJA, JSH, VEN, AMN, 
VBD, RET, MHM, GAN.

STRÄCK: 
Udden: 
Bläsand 500, ob. ängs-/stäpphök 1, fiskgjuse 1, tornfalk 10, kärrsnäppa 
500, kustlabb 1, kentsk tärna 10 (FJA, LBE, VEN, NHL, VBD m. fl.)

STRÄCKFÖRSÖK: 
Udden: 
Brun kärrhök 1 ad hane + 3 1k, lärkfalk 3, skogsduva 27, gråsiska 1 
(FJA, LBE, VEN, NHL, VBD m. fl.)

RASTARE: 
Udden: 
Sångsvan 1, brushane 15, enkelbeckasin 5, sädesärla 1000 (FJA, LBE, 
VEN, NHL, VBD m. fl.)
Västrevet: 
Havsörn 5 (VEN, VBD, NHL, LVN, LBE m. fl.)
Fyrvägen: 
Prutgås 1 (VBD, LBE)
Hahns fd. sjöbod: 
Kanadagås 5 (VEN)
Södra lundspetsen: 
Gröngöling 1 1k (VBD, LBE, AMN, NHL)
Norra schäferiängarna: 
Buskskvätta 2 (NHL, AMN)
Fyrträdgården: 

STRÄCK: 
Udden: 
Bläsand 500, ob. ängs-/stäpphök 1, fiskgjuse 1, tornfalk 10, kärrsnäppa 
500, kustlabb 1, kentsk tärna 10 (FJA, LBE, VEN, NHL, VBD m. fl.)

STRÄCKFÖRSÖK: 
Udden: 
Brun kärrhök 1 ad hane + 3 1k, lärkfalk 3, skogsduva 27, gråsiska 1 
(FJA, LBE, VEN, NHL, VBD m. fl.)

RASTARE: 
Udden: 
Sångsvan 1, brushane 15, enkelbeckasin 5, sädesärla 1000 (FJA, LBE, 
VEN, NHL, VBD m. fl.)
Västrevet: 
Havsörn 5 (VEN, VBD, NHL, LVN, LBE m. fl.)
Fyrvägen: 
Prutgås 1 (VBD, LBE)
Hahns fd. sjöbod: 
Kanadagås 5 (VEN)
Södra lundspetsen: 
Gröngöling 1 1k (VBD, LBE, AMN, NHL)
Norra schäferiängarna: 
Buskskvätta 2 (NHL, AMN)
Fyrträdgården: 
Grönfink 1 (FJA, LBE, VEN, NHL, VBD m. fl.)

STRÄCK: 
Udden: 
Bläsand 500, ob. ängs-/stäpphök 1, fiskgjuse 1, tornfalk 10, kärrsnäppa 
500, kustlabb 1, kentsk tärna 10 (FJA, LBE, VEN, NHL, VBD m. fl.)

STRÄCKFÖRSÖK: 
Udden: 
Brun kärrhök 1 ad hane + 3 1k, lärkfalk 3, skogsduva 27, gråsiska 1 
(FJA, LBE, VEN, NHL, VBD m. fl.)

RASTARE: 
Udden: 
Sångsvan 1, brushane 15, enkelbeckasin 5, sädesärla 1000 (FJA, LBE, 
VEN, NHL, VBD m. fl.)
Västrevet: 
Havsörn 5 (VEN, VBD, NHL, LVN, LBE m. fl.)
Fyrvägen: 
Prutgås 1 (VBD, LBE)
Hahns fd. sjöbod: 
Kanadagås 5 (VEN)
Södra lundspetsen: 
Gröngöling 1 1k (VBD, LBE, AMN, NHL)
Norra schäferiängarna: 
Buskskvätta 2 (NHL, AMN)
Fyrträdgården: 
Grönfink 1 (FJA, LBE, VEN, NHL, VBD m. fl.)
Södra schäferiängarna: 

STRÄCK: 
Udden: 
Bläsand 500, ob. ängs-/stäpphök 1, fiskgjuse 1, tornfalk 10, kärrsnäppa 
500, kustlabb 1, kentsk tärna 10 (FJA, LBE, VEN, NHL, VBD m. fl.)

STRÄCKFÖRSÖK: 
Udden: 
Brun kärrhök 1 ad hane + 3 1k, lärkfalk 3, skogsduva 27, gråsiska 1 
(FJA, LBE, VEN, NHL, VBD m. fl.)

RASTARE: 
Udden: 
Sångsvan 1, brushane 15, enkelbeckasin 5, sädesärla 1000 (FJA, LBE, 
VEN, NHL, VBD m. fl.)
Västrevet: 
Havsörn 5 (VEN, VBD, NHL, LVN, LBE m. fl.)
Fyrvägen: 
Prutgås 1 (VBD, LBE)
Hahns fd. sjöbod: 
Kanadagås 5 (VEN)
Södra lundspetsen: 
Gröngöling 1 1k (VBD, LBE, AMN, NHL)
Norra schäferiängarna: 
Buskskvätta 2 (NHL, AMN)
Fyrträdgården: 
Grönfink 1 (FJA, LBE, VEN, NHL, VBD m. fl.)
Södra schäferiängarna: 
Myrspov 1, storspov 10 (VEN)

STRÄCK: 
Udden: 
Bläsand 500, ob. ängs-/stäpphök 1, fiskgjuse 1, tornfalk 10, kärrsnäppa 
500, kustlabb 1, kentsk tärna 10 (FJA, LBE, VEN, NHL, VBD m. fl.)

STRÄCKFÖRSÖK: 
Udden: 
Brun kärrhök 1 ad hane + 3 1k, lärkfalk 3, skogsduva 27, gråsiska 1 
(FJA, LBE, VEN, NHL, VBD m. fl.)

RASTARE: 
Udden: 
Sångsvan 1, brushane 15, enkelbeckasin 5, sädesärla 1000 (FJA, LBE, 
VEN, NHL, VBD m. fl.)
Västrevet: 
Havsörn 5 (VEN, VBD, NHL, LVN, LBE m. fl.)
Fyrvägen: 
Prutgås 1 (VBD, LBE)
Hahns fd. sjöbod: 
Kanadagås 5 (VEN)
Södra lundspetsen: 
Gröngöling 1 1k (VBD, LBE, AMN, NHL)
Norra schäferiängarna: 
Buskskvätta 2 (NHL, AMN)
Fyrträdgården: 
Grönfink 1 (FJA, LBE, VEN, NHL, VBD m. fl.)
Södra schäferiängarna: 
Myrspov 1, storspov 10 (VEN)

STRÄCK: 
Udden: 
Bläsand 500, ob. ängs-/stäpphök 1, fiskgjuse 1, tornfalk 10, kärrsnäppa 
500, kustlabb 1, kentsk tärna 10 (FJA, LBE, VEN, NHL, VBD m. fl.)

STRÄCKFÖRSÖK: 
Udden: 
Brun kärrhök 1 ad hane + 3 1k, lärkfalk 3, skogsduva 27, gråsiska 1 
(FJA, LBE, VEN, NHL, VBD m. fl.)

RASTARE: 
Udden: 
Sångsvan 1, brushane 15, enkelbeckasin 5, sädesärla 1000 (FJA, LBE, 
VEN, NHL, VBD m. fl.)
Västrevet: 
Havsörn 5 (VEN, VBD, NHL, LVN, LBE m. fl.)
Fyrvägen: 
Prutgås 1 (VBD, LBE)
Hahns fd. sjöbod: 
Kanadagås 5 (VEN)
Södra lundspetsen: 
Gröngöling 1 1k (VBD, LBE, AMN, NHL)
Norra schäferiängarna: 
Buskskvätta 2 (NHL, AMN)
Fyrträdgården: 
Grönfink 1 (FJA, LBE, VEN, NHL, VBD m. fl.)
Södra schäferiängarna: 
Myrspov 1, storspov 10 (VEN)

ÖVRIGA OBSERVATIONER: 

STRÄCK: 
Udden: 
Bläsand 500, ob. ängs-/stäpphök 1, fiskgjuse 1, tornfalk 10, kärrsnäppa 
500, kustlabb 1, kentsk tärna 10 (FJA, LBE, VEN, NHL, VBD m. fl.)

STRÄCKFÖRSÖK: 
Udden: 
Brun kärrhök 1 ad hane + 3 1k, lärkfalk 3, skogsduva 27, gråsiska 1 
(FJA, LBE, VEN, NHL, VBD m. fl.)

RASTARE: 
Udden: 
Sångsvan 1, brushane 15, enkelbeckasin 5, sädesärla 1000 (FJA, LBE, 
VEN, NHL, VBD m. fl.)
Västrevet: 
Havsörn 5 (VEN, VBD, NHL, LVN, LBE m. fl.)
Fyrvägen: 
Prutgås 1 (VBD, LBE)
Hahns fd. sjöbod: 
Kanadagås 5 (VEN)
Södra lundspetsen: 
Gröngöling 1 1k (VBD, LBE, AMN, NHL)
Norra schäferiängarna: 
Buskskvätta 2 (NHL, AMN)
Fyrträdgården: 
Grönfink 1 (FJA, LBE, VEN, NHL, VBD m. fl.)
Södra schäferiängarna: 
Myrspov 1, storspov 10 (VEN)

ÖVRIGA OBSERVATIONER: 
Udden: 

STRÄCK: 
Udden: 
Bläsand 500, ob. ängs-/stäpphök 1, fiskgjuse 1, tornfalk 10, kärrsnäppa 
500, kustlabb 1, kentsk tärna 10 (FJA, LBE, VEN, NHL, VBD m. fl.)

STRÄCKFÖRSÖK: 
Udden: 
Brun kärrhök 1 ad hane + 3 1k, lärkfalk 3, skogsduva 27, gråsiska 1 
(FJA, LBE, VEN, NHL, VBD m. fl.)

RASTARE: 
Udden: 
Sångsvan 1, brushane 15, enkelbeckasin 5, sädesärla 1000 (FJA, LBE, 
VEN, NHL, VBD m. fl.)
Västrevet: 
Havsörn 5 (VEN, VBD, NHL, LVN, LBE m. fl.)
Fyrvägen: 
Prutgås 1 (VBD, LBE)
Hahns fd. sjöbod: 
Kanadagås 5 (VEN)
Södra lundspetsen: 
Gröngöling 1 1k (VBD, LBE, AMN, NHL)
Norra schäferiängarna: 
Buskskvätta 2 (NHL, AMN)
Fyrträdgården: 
Grönfink 1 (FJA, LBE, VEN, NHL, VBD m. fl.)
Södra schäferiängarna: 
Myrspov 1, storspov 10 (VEN)

ÖVRIGA OBSERVATIONER: 
Udden: 
Duvhök 1 1k hona, sparvhök 30, tornfalk 5, pilgrimsfalk 1 1k (FJA, 

STRÄCK: 
Udden: 
Bläsand 500, ob. ängs-/stäpphök 1, fiskgjuse 1, tornfalk 10, kärrsnäppa 
500, kustlabb 1, kentsk tärna 10 (FJA, LBE, VEN, NHL, VBD m. fl.)

STRÄCKFÖRSÖK: 
Udden: 
Brun kärrhök 1 ad hane + 3 1k, lärkfalk 3, skogsduva 27, gråsiska 1 
(FJA, LBE, VEN, NHL, VBD m. fl.)

RASTARE: 
Udden: 
Sångsvan 1, brushane 15, enkelbeckasin 5, sädesärla 1000 (FJA, LBE, 
VEN, NHL, VBD m. fl.)
Västrevet: 
Havsörn 5 (VEN, VBD, NHL, LVN, LBE m. fl.)
Fyrvägen: 
Prutgås 1 (VBD, LBE)
Hahns fd. sjöbod: 
Kanadagås 5 (VEN)
Södra lundspetsen: 
Gröngöling 1 1k (VBD, LBE, AMN, NHL)
Norra schäferiängarna: 
Buskskvätta 2 (NHL, AMN)
Fyrträdgården: 
Grönfink 1 (FJA, LBE, VEN, NHL, VBD m. fl.)
Södra schäferiängarna: 
Myrspov 1, storspov 10 (VEN)

ÖVRIGA OBSERVATIONER: 
Udden: 
Duvhök 1 1k hona, sparvhök 30, tornfalk 5, pilgrimsfalk 1 1k (FJA, 
LBE, VEN, NHL, VBD m. fl.)

STRÄCK: 
Udden: 
Bläsand 500, ob. ängs-/stäpphök 1, fiskgjuse 1, tornfalk 10, kärrsnäppa 
500, kustlabb 1, kentsk tärna 10 (FJA, LBE, VEN, NHL, VBD m. fl.)

STRÄCKFÖRSÖK: 
Udden: 
Brun kärrhök 1 ad hane + 3 1k, lärkfalk 3, skogsduva 27, gråsiska 1 
(FJA, LBE, VEN, NHL, VBD m. fl.)

RASTARE: 
Udden: 
Sångsvan 1, brushane 15, enkelbeckasin 5, sädesärla 1000 (FJA, LBE, 
VEN, NHL, VBD m. fl.)
Västrevet: 
Havsörn 5 (VEN, VBD, NHL, LVN, LBE m. fl.)
Fyrvägen: 
Prutgås 1 (VBD, LBE)
Hahns fd. sjöbod: 
Kanadagås 5 (VEN)
Södra lundspetsen: 
Gröngöling 1 1k (VBD, LBE, AMN, NHL)
Norra schäferiängarna: 
Buskskvätta 2 (NHL, AMN)
Fyrträdgården: 
Grönfink 1 (FJA, LBE, VEN, NHL, VBD m. fl.)
Södra schäferiängarna: 
Myrspov 1, storspov 10 (VEN)

ÖVRIGA OBSERVATIONER: 
Udden: 
Duvhök 1 1k hona, sparvhök 30, tornfalk 5, pilgrimsfalk 1 1k (FJA, 
LBE, VEN, NHL, VBD m. fl.)
Sandvik: 

STRÄCK: 
Udden: 
Bläsand 500, ob. ängs-/stäpphök 1, fiskgjuse 1, tornfalk 10, kärrsnäppa 
500, kustlabb 1, kentsk tärna 10 (FJA, LBE, VEN, NHL, VBD m. fl.)

STRÄCKFÖRSÖK: 
Udden: 
Brun kärrhök 1 ad hane + 3 1k, lärkfalk 3, skogsduva 27, gråsiska 1 
(FJA, LBE, VEN, NHL, VBD m. fl.)

RASTARE: 
Udden: 
Sångsvan 1, brushane 15, enkelbeckasin 5, sädesärla 1000 (FJA, LBE, 
VEN, NHL, VBD m. fl.)
Västrevet: 
Havsörn 5 (VEN, VBD, NHL, LVN, LBE m. fl.)
Fyrvägen: 
Prutgås 1 (VBD, LBE)
Hahns fd. sjöbod: 
Kanadagås 5 (VEN)
Södra lundspetsen: 
Gröngöling 1 1k (VBD, LBE, AMN, NHL)
Norra schäferiängarna: 
Buskskvätta 2 (NHL, AMN)
Fyrträdgården: 
Grönfink 1 (FJA, LBE, VEN, NHL, VBD m. fl.)
Södra schäferiängarna: 
Myrspov 1, storspov 10 (VEN)

ÖVRIGA OBSERVATIONER: 
Udden: 
Duvhök 1 1k hona, sparvhök 30, tornfalk 5, pilgrimsfalk 1 1k (FJA, 
LBE, VEN, NHL, VBD m. fl.)
Sandvik: 
Fiskgjuse 1 (VEN)

STRÄCK: 
Udden: 
Bläsand 500, ob. ängs-/stäpphök 1, fiskgjuse 1, tornfalk 10, kärrsnäppa 
500, kustlabb 1, kentsk tärna 10 (FJA, LBE, VEN, NHL, VBD m. fl.)

STRÄCKFÖRSÖK: 
Udden: 
Brun kärrhök 1 ad hane + 3 1k, lärkfalk 3, skogsduva 27, gråsiska 1 
(FJA, LBE, VEN, NHL, VBD m. fl.)

RASTARE: 
Udden: 
Sångsvan 1, brushane 15, enkelbeckasin 5, sädesärla 1000 (FJA, LBE, 
VEN, NHL, VBD m. fl.)
Västrevet: 
Havsörn 5 (VEN, VBD, NHL, LVN, LBE m. fl.)
Fyrvägen: 
Prutgås 1 (VBD, LBE)
Hahns fd. sjöbod: 
Kanadagås 5 (VEN)
Södra lundspetsen: 
Gröngöling 1 1k (VBD, LBE, AMN, NHL)
Norra schäferiängarna: 
Buskskvätta 2 (NHL, AMN)
Fyrträdgården: 
Grönfink 1 (FJA, LBE, VEN, NHL, VBD m. fl.)
Södra schäferiängarna: 
Myrspov 1, storspov 10 (VEN)

ÖVRIGA OBSERVATIONER: 
Udden: 
Duvhök 1 1k hona, sparvhök 30, tornfalk 5, pilgrimsfalk 1 1k (FJA, 
LBE, VEN, NHL, VBD m. fl.)
Sandvik: 
Fiskgjuse 1 (VEN)
Mellersta lunden: 

STRÄCK: 
Udden: 
Bläsand 500, ob. ängs-/stäpphök 1, fiskgjuse 1, tornfalk 10, kärrsnäppa 
500, kustlabb 1, kentsk tärna 10 (FJA, LBE, VEN, NHL, VBD m. fl.)

STRÄCKFÖRSÖK: 
Udden: 
Brun kärrhök 1 ad hane + 3 1k, lärkfalk 3, skogsduva 27, gråsiska 1 
(FJA, LBE, VEN, NHL, VBD m. fl.)

RASTARE: 
Udden: 
Sångsvan 1, brushane 15, enkelbeckasin 5, sädesärla 1000 (FJA, LBE, 
VEN, NHL, VBD m. fl.)
Västrevet: 
Havsörn 5 (VEN, VBD, NHL, LVN, LBE m. fl.)
Fyrvägen: 
Prutgås 1 (VBD, LBE)
Hahns fd. sjöbod: 
Kanadagås 5 (VEN)
Södra lundspetsen: 
Gröngöling 1 1k (VBD, LBE, AMN, NHL)
Norra schäferiängarna: 
Buskskvätta 2 (NHL, AMN)
Fyrträdgården: 
Grönfink 1 (FJA, LBE, VEN, NHL, VBD m. fl.)
Södra schäferiängarna: 
Myrspov 1, storspov 10 (VEN)

ÖVRIGA OBSERVATIONER: 
Udden: 
Duvhök 1 1k hona, sparvhök 30, tornfalk 5, pilgrimsfalk 1 1k (FJA, 
LBE, VEN, NHL, VBD m. fl.)
Sandvik: 
Fiskgjuse 1 (VEN)
Mellersta lunden: 
Brun kärrhök 4, kattuggla 1 (NHL, AMN)

STRÄCK: 
Udden: 
Bläsand 500, ob. ängs-/stäpphök 1, fiskgjuse 1, tornfalk 10, kärrsnäppa 
500, kustlabb 1, kentsk tärna 10 (FJA, LBE, VEN, NHL, VBD m. fl.)

STRÄCKFÖRSÖK: 
Udden: 
Brun kärrhök 1 ad hane + 3 1k, lärkfalk 3, skogsduva 27, gråsiska 1 
(FJA, LBE, VEN, NHL, VBD m. fl.)

RASTARE: 
Udden: 
Sångsvan 1, brushane 15, enkelbeckasin 5, sädesärla 1000 (FJA, LBE, 
VEN, NHL, VBD m. fl.)
Västrevet: 
Havsörn 5 (VEN, VBD, NHL, LVN, LBE m. fl.)
Fyrvägen: 
Prutgås 1 (VBD, LBE)
Hahns fd. sjöbod: 
Kanadagås 5 (VEN)
Södra lundspetsen: 
Gröngöling 1 1k (VBD, LBE, AMN, NHL)
Norra schäferiängarna: 
Buskskvätta 2 (NHL, AMN)
Fyrträdgården: 
Grönfink 1 (FJA, LBE, VEN, NHL, VBD m. fl.)
Södra schäferiängarna: 
Myrspov 1, storspov 10 (VEN)

ÖVRIGA OBSERVATIONER: 
Udden: 
Duvhök 1 1k hona, sparvhök 30, tornfalk 5, pilgrimsfalk 1 1k (FJA, 
LBE, VEN, NHL, VBD m. fl.)
Sandvik: 
Fiskgjuse 1 (VEN)
Mellersta lunden: 
Brun kärrhök 4, kattuggla 1 (NHL, AMN)
Norra lunden: 

STRÄCK: 
Udden: 
Bläsand 500, ob. ängs-/stäpphök 1, fiskgjuse 1, tornfalk 10, kärrsnäppa 
500, kustlabb 1, kentsk tärna 10 (FJA, LBE, VEN, NHL, VBD m. fl.)

STRÄCKFÖRSÖK: 
Udden: 
Brun kärrhök 1 ad hane + 3 1k, lärkfalk 3, skogsduva 27, gråsiska 1 
(FJA, LBE, VEN, NHL, VBD m. fl.)

RASTARE: 
Udden: 
Sångsvan 1, brushane 15, enkelbeckasin 5, sädesärla 1000 (FJA, LBE, 
VEN, NHL, VBD m. fl.)
Västrevet: 
Havsörn 5 (VEN, VBD, NHL, LVN, LBE m. fl.)
Fyrvägen: 
Prutgås 1 (VBD, LBE)
Hahns fd. sjöbod: 
Kanadagås 5 (VEN)
Södra lundspetsen: 
Gröngöling 1 1k (VBD, LBE, AMN, NHL)
Norra schäferiängarna: 
Buskskvätta 2 (NHL, AMN)
Fyrträdgården: 
Grönfink 1 (FJA, LBE, VEN, NHL, VBD m. fl.)
Södra schäferiängarna: 
Myrspov 1, storspov 10 (VEN)

ÖVRIGA OBSERVATIONER: 
Udden: 
Duvhök 1 1k hona, sparvhök 30, tornfalk 5, pilgrimsfalk 1 1k (FJA, 
LBE, VEN, NHL, VBD m. fl.)
Sandvik: 
Fiskgjuse 1 (VEN)
Mellersta lunden: 
Brun kärrhök 4, kattuggla 1 (NHL, AMN)
Norra lunden: 
Havsörn 1, sparvhök 5, tornfalk 15, lärkfalk 1 (VBD, NHL, AMN, 

STRÄCK: 
Udden: 
Bläsand 500, ob. ängs-/stäpphök 1, fiskgjuse 1, tornfalk 10, kärrsnäppa 
500, kustlabb 1, kentsk tärna 10 (FJA, LBE, VEN, NHL, VBD m. fl.)

STRÄCKFÖRSÖK: 
Udden: 
Brun kärrhök 1 ad hane + 3 1k, lärkfalk 3, skogsduva 27, gråsiska 1 
(FJA, LBE, VEN, NHL, VBD m. fl.)

RASTARE: 
Udden: 
Sångsvan 1, brushane 15, enkelbeckasin 5, sädesärla 1000 (FJA, LBE, 
VEN, NHL, VBD m. fl.)
Västrevet: 
Havsörn 5 (VEN, VBD, NHL, LVN, LBE m. fl.)
Fyrvägen: 
Prutgås 1 (VBD, LBE)
Hahns fd. sjöbod: 
Kanadagås 5 (VEN)
Södra lundspetsen: 
Gröngöling 1 1k (VBD, LBE, AMN, NHL)
Norra schäferiängarna: 
Buskskvätta 2 (NHL, AMN)
Fyrträdgården: 
Grönfink 1 (FJA, LBE, VEN, NHL, VBD m. fl.)
Södra schäferiängarna: 
Myrspov 1, storspov 10 (VEN)

ÖVRIGA OBSERVATIONER: 
Udden: 
Duvhök 1 1k hona, sparvhök 30, tornfalk 5, pilgrimsfalk 1 1k (FJA, 
LBE, VEN, NHL, VBD m. fl.)
Sandvik: 
Fiskgjuse 1 (VEN)
Mellersta lunden: 
Brun kärrhök 4, kattuggla 1 (NHL, AMN)
Norra lunden: 
Havsörn 1, sparvhök 5, tornfalk 15, lärkfalk 1 (VBD, NHL, AMN, 
LBE)

STRÄCK: 
Udden: 
Bläsand 500, ob. ängs-/stäpphök 1, fiskgjuse 1, tornfalk 10, kärrsnäppa 
500, kustlabb 1, kentsk tärna 10 (FJA, LBE, VEN, NHL, VBD m. fl.)

STRÄCKFÖRSÖK: 
Udden: 
Brun kärrhök 1 ad hane + 3 1k, lärkfalk 3, skogsduva 27, gråsiska 1 
(FJA, LBE, VEN, NHL, VBD m. fl.)

RASTARE: 
Udden: 
Sångsvan 1, brushane 15, enkelbeckasin 5, sädesärla 1000 (FJA, LBE, 
VEN, NHL, VBD m. fl.)
Västrevet: 
Havsörn 5 (VEN, VBD, NHL, LVN, LBE m. fl.)
Fyrvägen: 
Prutgås 1 (VBD, LBE)
Hahns fd. sjöbod: 
Kanadagås 5 (VEN)
Södra lundspetsen: 
Gröngöling 1 1k (VBD, LBE, AMN, NHL)
Norra schäferiängarna: 
Buskskvätta 2 (NHL, AMN)
Fyrträdgården: 
Grönfink 1 (FJA, LBE, VEN, NHL, VBD m. fl.)
Södra schäferiängarna: 
Myrspov 1, storspov 10 (VEN)

ÖVRIGA OBSERVATIONER: 
Udden: 
Duvhök 1 1k hona, sparvhök 30, tornfalk 5, pilgrimsfalk 1 1k (FJA, 
LBE, VEN, NHL, VBD m. fl.)
Sandvik: 
Fiskgjuse 1 (VEN)
Mellersta lunden: 
Brun kärrhök 4, kattuggla 1 (NHL, AMN)
Norra lunden: 
Havsörn 1, sparvhök 5, tornfalk 15, lärkfalk 1 (VBD, NHL, AMN, 
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Torsdagen den 10 september 2020

Södra lundspetsen: 
Brun kärrhök 4 1k (VBD, LBE, AMN, NHL)
Södra schäferiängarna: 
Rödglada 1, stenfalk 3, lärkfalk 1 (VEN)
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