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FÅGELOBSERVATIONER ULLVETTERN 
                                                            Av Johan Nilsson 

 

 

 

Observationer från Ullvettern – västra och södra delarna 

 

1999 

 

Ullvetterns ”kust” 99-08-13 

1 gräsand, 10 ladusvalor över vattnet, 5 grönsiskor, lövsångare, ringduvor. En fiskgjuse cirklande 

över sjön, en korp, 10 storlom (5 vid Djupudden och 5 vid Korpholmarna) 

 

Djupudden 99-08-29 

En adult havstrut på skär, en trolig m. Hackspett på Korpholmarna, en häger vid Ökna, 6 storlom, 

en fiskgjuse med misslyckad fiskfångst! 

 

Ökna sommaren 1999 

Andrahandsuppgift om häckning av lärkfalk på någon av uddarna norr om Ökna, okänt vilken (Gun 

och Gunnar Andersson) 

 

Djupudden, Ökna 99-10-09 08:15 

Tjock dimma. 2 obest. korsnäbbar, 2 domherre, 2 blåmes, 1 gråsiska. En tofsmes just då dimman 

lättar. I sjön 2 unga fiskmåsar och en skäggdopping i vinterdräkt. Stor ”gråblack” trut, kanske havs-

, samt kråkor. 

 
2000 

 

Nersviksnäset 00-01-16 

En tofsmes. Vid Bresätter en varfågel i aspsly- topp mitt på ett fält och vid Smedstorpssundet en 

havsörn vid stugan allra längst söderut! 

 

Norra Granviken 00-08-14 

Vid gamla gården en ståtlig lind. Över Ullvettern kom en smäcker rovfågel in över gärdena från 

NV mot SO. Den hade långa, smala vingar och lång stjärt. Den glidflög långa sträckor och liknade 

på långt håll en trut. Där även en häger och ropande lärkfalk, troligen. En fiskgjuse med stor braxen 

i klorna och även en gjuse vid Smedstorpssundet. 

(rovfågeln var troligen en lärkfalk har jag senare kommit fram till) 

 
2001 

 

Granviken 01-03-25 

Jag gick en promenad på isen från Granvikens strand nära Svepen ända ut till Korpholmarna. Jag 

korsade något rävspår och även spår av långfärdsskridskor. En sånglärka hördes, flög mot öster. På 

isen var det spår av fågelfötter som var 10 cm långa samt spillning. Det var inte spillning från tjäder 

så kanske var det en havsörn som gått där. Orrspel hördes åt Ökna till. 

 

Ullvettern 01-04-20 

På isen stod 3 havstrutar. 

 

Lindås 01-05-05 

En fiskgjuse som jagade en kråka och därefter blev attackerad av fiskmåsar med spillning! Ett 

bebott bo med två gjusar, på ö. Den ena kom till boet med ett barkstycke, den andra ruvade. Även 
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några dubbeltrastar hördes, 2 storlommar i vattnet. Några enstaka blåsippor under de täta granarna 

på Bärudden. 

 

Smedstorpssundet 01-05-13 

Från Smedstorpssidan ses en sångsvan ute i sjön norr sundet. Ett fiskgjusbo är bebott på Rocknäset 

(och även väl skyltat med bild på fiskgjusen). En häger ses på andra sidan sjön mot Släbråten. 

 
2002 

 

Ökna 02-03-07 

6 grågäss i plog från Ö mot SV. På Korpholmarna syns 2 korpar. 

 

Ökna 02-03-10 07:50 

Spillkråka 2, sånglärka 3, kanadagås 1 hörd i NO, korp 8 på Korph:na, sångsvan 11 tillsammans m. 

1 kanadagås i plog mot NO kl. 09:00. Bergfink 1 hörd, grågås 2 som flög mot V, några obest. 

korsnäbbar hördes. Första ringduvan för i år kl. 09:45. 

 

Öknaudden  02-03-15 08:45 

3 havstrut på isen, 3 kanadagås, 4 sånglärka mot N, 1 trumpetande trana. Havstrutarna var irriterade 

på en (trol.subadult) kungsörn som satt på isen samt flög runt. Minst 50 kaja mot N. I buskagen vid 

Ökna sågs årets första ♂ sävsparv 

 

Öknaudden 02-03-22 

Ängspiplärka 1 mot N hördes, sångsvan 4, kanadagås 6, storskrake 7 i sjön, och även 4 högar med 

orrspillning ute på udden 

 

Öknaudden 02-04-06  08:10 

Halvklart. 2 ormvråkar i området, ca 15 kanadagås. 2 havstrutar och 2 storlommar flög helt nära. 1 

skrattmås långt ute över vattnet, eventuellt hördes vinterhämpling men det var troligen en gråsiska. 

 

Ökna 02-04-13  07:00 

3 enkelbeckasiner, sädesärla, bo-/ bergfinkflock stor, rödvingetrastar och ca 3 dubbeltrast. 

 

Öknaudden 02-05-04 

Grönsiskor, en sjungande svartvit flugsnappare. 15 kanadagås, två havstrutar på Korpholmarna.  2 

obestämda stora sjöfåglar mot N vid Smedstorpssundet (troligen storskarvar), 2 fisktärnor. En gjuse 

ses i bo på en holme i närheten av Nässundet. En sjungande dubbeltrast, en lärkfalk på långt håll, ca 

50 bergfink 

 

Lämsandsviken 02-06-28 

En fiskgjuse, 3 drillsnäppor, 3 nötskrikor. 

 

Svepen 02-07-15 

En bändelkorsnäbb hördes i kanten av Klingmossen vid Ökna! Någon sorts mynta i sumpskogen. 

 

Öknaudden 02-08-12 05:00 

3 lärkfalkar flyger runt Korpholmarna, där även ett par havstrut. Grönsiskor hörs, likaså tofsmes, 

nötväcka, en sen svv. flugsnappare. En gulärla flög mot NO, en storlom flög runt och drog mot S. 

 

Öknaudden 02-10-05 07:55 

Lugnt, halvklart och +6˚. Härligt väder. 30-40 storskrake flög mot Smedstorpssundet och 35 

kanadagås mot S. 2 st korsnäbb mot V, en rastande skäggdopping, en havstrut, ca 5 grönsiskor 

stationära på udden, 1 ängspiplärka mot S, 6 obestämda sjöfåglar på långt håll mot S över höjden i 

väster (möjligen sjöorrar), gråsiskor, 40 obest trastar, bergfink, ormvråk, talltita. 
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2003 

 

Svepen 03-05-11 10:30 

En lärkfalk. 

 

Öknaudden 03-10-04 08:40 European Birdwatch Day 

1+3 storskarv, 2 gråsiska Korpholmsflagen. 5 småskrake dök och fiskade helt nära. 3 ad. Och 1 juv. 

Havstrut, 3 silltrutar vars gula ben kunde ses till sist kl. 10:45, samt 4 rastande storlom. 

 

Öknaudden 03-11-29 10:00-11:00 

2 ♀ orre, 2 storskrake, 1 sparvuggla i videbuske helt nära.  

Getudden  

Stötte upp en duvhök, tungt intryck så troligen en ♀. 2 trutar på vattnet långt utåt Korph:na i 

dimman, troligen en grå- & en havstrut. Hela 7 holkar vid stugorna här. 

 

Nersviksnäset 03-12-06 

En havsörn över Korpholmsflagen. Kanadagäss långt bort, 5 storskrake mot N. 

 
2004 

 

Fiskviken 04-07-30 

Tiggande fiskgjusungar hördes. 

 

Ökna, badplatsen 04-10-03 

Björktrast 10, grönsiska 1, koltrast 1, dubbeltrast 1. En fiskande storskarv, 3 rastande småskrakar, 1 

sångsvan mot Ö. Vidare gråsiska 3, gröngöling 1, ängspiplärka ca 4, taltrast 2, gärdsmyg 1, större 

korsnäbb 1, nötskrika 1. 

 

Svepen 04-10-09 efter 10:00 

Talltita 1, rödvingetrast 3, järnsparv 1, tofsmes 1, gråsiska 2, sidensvans 1. 

Jag gick stigen ut på Getudden och rakt västerut från denna låg 26 bläsänder. 

Nordlig vind, sol, friskt väder. 1 årsunge storlom fiskade i vattnet, den sista för året. En gråtrut, en 

fiskmås, stjärtmesar. På hemvägen sågs en sen sädesärla på taknocken av uthus, vid Svepen. 

 
2005 

 

Getudden 05-09-11 08:45-10:10 

En ropande mindre hackspett i norr (d v s Granviken). 2 storskarv på skär i närheten av Nässundet. 

2 storlom öster om Korpholmarna, 1 sångsvan mot V. 

 
2006 

Getudden 06-04-15 

En mink springande på isen, en bergfink, en jublande storspov, en järnsparv, 2 havstrut, en 

fiskgjuse i riktning mot Rocknäset. 

Smedstorpssundets nordända 

Ca 100 ringduva ser ut att ”invadera” Rocknäset från söder! 2 möjliga örnar i NO, 8 trana i Ö, 4 

storskrakar i vak. 

 
2008 

 

Öknaudden 08-08-03 08:05-08:55 

En smålom söderut längs västra stranden, 2 havstrutar på skäret väster om Korpholmarna. Talltitor, 

grönsiskor och kungsfåglar här på udden. En fiskgjuse väster om sjön. 2 gräsand flyger förbi och 

lägger sig i viken här intill. En hussvala fladdrar förbi, en storskarv på skär vid Nässundet. 

Smålomsspel hörs samt en lärkfalk. En ormvråk seglar runt. 
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