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Prutgås vid Tegelängen 23 maj 2019. 

Foto: Sam Hjalmarsson. 
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Det svänger rejält om vattennivån i våtmarken. I början av november 2018 så var ju vattnet i 

princip helt borta men hoppar man till slutet av 2019 så har det blivit en mycket stor 

förändring. Då var det mer vatten i våtmarken än det varit på många år. Man får gå tillbaka 

till rekordåret 2001 för att ”slå” vattennivån i slutet av 2019. 

Året börjar med att vattennivån stiger och i februari var det ganska OK igen. Vattenspegeln 

var ungefär som den ska vara men förmodligen var det ganska grunt. Vintern var i stort sett 

snöfri men vid några tillfällen i slutet av januari och februari la sig ett snötäcke som ändå 

försvann ganska snabbt. 

Lite till och från var det is på våtmarken under januari till början av mars, men från den 14 

mars var det helt isfritt.  

Under sommaren så sjunker vattnet något men fr o m oktober så ökar vattennivån hela 

tiden och i december är det alltså nära på rekordhögt. Vattenståndet i Vänern var den 31 

december 2019 hela 73 cm högre än vad det var ett år tidigare. 

Det finns flera viktiga ”pusselbitar” för Tegelängens våtmark och området intill. En är Rune 

Skogsberg och hans kor som bearbetar området. Djuren går till och från vid våtmarken och 

är viktiga då de betar ner det mesta på strandängen. Det är väldigt positivt med djuren där 

även om det i slutet av maj blev lite bekymmer då djuren gick ut och hälsade på i 

skrattmåskolonin på den lilla ön. 

En annan viktig pusselbit är Mariestads kommun. Vi i Mariestads Fågelklubb har fått hjälp 

med flera saker under året vilket givetvis är mycket tacksamt. Ett problem som vi haft är att 

det på strandängen blir kvar alltför många tuvor som de betande djuren inte tar hand om. 

Det är ju inte bra om det växer igen för mycket på strandängen och därför var det positivt att 

Mariestads kommun i oktober, med maskinell hjälp, kunde få bort stora mängder med tuvor. 

En annan bra sak är att kommunen ordnar en ”stig” som går söder om våtmarken. Stigen 

läggs ganska långt ifrån diket så vi hoppas att inte människor går för nära våtmarkens södra 

del, vilket i så fall skulle störa fågellivet mycket. 

Även fågeltornet har fått tillsyn av kommunen. Bl a har en plåtkant satts upp för att skydda 

tornet och nedanför tornet står nu en blytung soffa vilket är väldigt bra. Tidigare har det 

stått 2 andra soffor där men ”traktens ungdomar” har gång på gång burit upp sofforna i 

tornet, vilket inte är bra. Den här soffan är så pass tung så vi hoppas den får stå kvar på 

marken.  

 

 

 



 

 

 

Mycket vatten vid Tegelängen 20 december 2019. Foton: Sam Hjalmarsson. 



 

Fåglar: 

Här kommer kommentarer till samtliga fågelarter som observerats vid Tegelängens våtmark 

2019. Precis som tidigare år noteras endast de arter som direkt har med området att göra. 

Observationerna gäller häckande, rastande eller födosökande fåglar. Många vanliga arter 

finns alltså inte med i förteckningen även om de finns i närheten av våtmarksområdet. Som 

gräns har vi ju varje år det instängslade området runt Tegelängens våtmark.  

De årliga sammanställningarna av fågellivet vid Tegelängens våtmark började 1999 och detta 

är alltså årsrapport nummer 21. 

Knölsvan:  Observationer gjordes 23.2 – 17.7 och som mest sågs 4 ex 13.4 (MF). I början – 

mitten av maj ruvade en svan, men häckningsförsöket avbröts. 

Sångsvan:  2 ex 9.8 (SH, DL). Klart udda med ett sommarfynd av arten. 

Sädgås:  1 ex 16.2 (PH, SH), 1 ex 26.4 (SH), 1 ex 6.5 (SH) och 1 ex 26.5 (CF, SH). 

Grågås:  Arten sågs 5.1 – 23.12 och 1 par häckade i våtmarken. Under maj och juni sågs 14 

kullar med grågäss men häckningarna var någonstans i Vänerkanten. Under våren sågs som 

mest 250 ex 17.5 (SH) och under hösten noterades fler än 1000 ex vid minst 6 tillfällen. 

Största antalet blev 1700 ex 17.9 (SH) och det var högsta noteringen någonsin i våtmarken. 

Kanadagås:  Observationer 10.2 – 15.6 och 16.7 – 23.12. Under våren sågs som mest 46 ex 

1.3 (SH) och största antalet under hösten blev 75 ex 14.8 (SH). 

Vitkindad gås:  Arten noterades 27.2 – 5.7 och 5.8 – 22.10 (PH, POB, SM, PÅ, JK, TJ, JOH, 

EMH, SH, CF, LG m.fl.). Under våren blev största antalet 21 ex 19.4 (MH, SH), under 

sommaren sågs bl a 22 ex 24.6 (SH). Under hösten blev det nytt Tegelängsrekord då 87 ex 

sågs 16-17.8 (TJ, SH). 

Prutgås:  1 ex 23.5 (SH, DL, PH, TS). Femte fyndet i Tegelängen av denna arktiska art. 

”Hybridgås” (grågås x kanadagås):  Observationer 26.2 – 26.5 och 3.8 – 23.12. Som mest 

sågs 8 ex 10.5 (SH). 

Bläsand:  Arten sågs 7.3 – 3.11. Under våren sågs som mest 9 ex 1.5 (POB) och 4.5 (MF). 

Under hösten blev det som mest 35 ex 15.9 (POB, SH). 

Kricka:  Väldigt roligt att arten häckade för tredje året i rad, 1 par fick 7 ungar (POB, JK, PH, 

AP, SH). Observationer gjordes 9.3 – 2.11. Under våren blev högsta antalet 10 ex 23.4 (SH) 

och under sommaren/hösten sågs som mest 56 ex 10.9 (SH). 

Gräsand:  3 par häckade. Arten sågs 9.2 – 20.9. Under vintern/våren sågs som mest 150 ex 

16.2 (PH) och under sommaren/hösten som mest 10 ex vid ett antal tillfällen. 

Årta:  En av höjdpunkterna i våtmarken under året var att arten häckade och 1 hona sågs 

med 3 ungar 14.7 (SH, JOH). Arten har häckat här en gång tidigare (år 2000). Dessa 2 

häckningar är de enda konstaterade i Mariestads kommun överhuvudtaget!! Arten sågs 1.5 – 

14.7 med minst 3 ex (PH, MF, DL, SEC, LG, TS, SM, TJ, JOH, SH m.fl.). 



Snatterand:  3 par häckade (POB, SEC, JK, LG, MFA, AP, JOH, SH m.fl.). Observationer gjordes 

27.2 – 19.9. Under våren sågs som mest 11 ex 19.5 (POB), under sommaren sågs som mest 

16 ex 8.6 (SH) och under hösten sågs 10 ex vid flera tillfällen i augusti. 

Skedand:  Ca 25 observationer gjordes 6.4 – 22.10 (PH, JK, TJ, SM, POB, LG, TS, AP, JOH, SH 

m.fl.). Som mest sågs 4 ex 10.5 (JK) och 4 ex 14.6 (SH). 

Stjärtand:  1 par 31.5 (PH), 1 hona 14.6 (SH) och 1 ex 3-7.9 (POB, SH). 

Gravand:  1 ex 2.9 (PH). Kul med ytterligare ett besök av denna kustfågel. 

Brunand:  1 ex 2.7 (SH). 

Vigg:  Ca 15 observationer 14.3 – 24.6 och som mest sågs 6 ex 14.5 (PH, SH). 

Knipa:  Arten sågs 7.4 – 2.7. I juni sågs 1 hona med 9 ungar men häckningen var utanför 

själva våtmarksområdet. Förutom detta sågs som mest 7 honor 6.6 (SH). 

Storskrake:  1 ex 4.7 (SH). 

Gråhäger:  Arten sågs vid ca 20 tillfällen 27.2 – 11.12. Som mest sågs 2 ex några gånger. 

Brun kärrhök:  Arten patrullerar förbi lite nu och då och i år gjordes minst 8 observationer av 

1 ex 30.3 – 3.9. 

Sparvhök:  1 ex 5.8 (DL, SH), 1 ex som slog ett byte i våtmarken 15.8 (JK), 1 ex 16.8 (PÅ) och 1 

ex 26.8 (SH). 

Tornfalk:  1 ex 18.6 (SH). 

Lärkfalk:  1 ex 16.6 (SH) och 1 ex 16.7 (SH). 

Sothöna:  Minst 3 par häckade och observationer gjordes 9.3 – 28.8. Som mest sågs 26 ex 

21.3 (PÅ). 

Strandskata:  Arten noterades 22.3 – 17.7 och största antalet blev 12 ex 24.3 (JOH, SH). 

Mindre strandpipare:  Ca 30 observationer under perioden 15.4 – 24.8. Högsta antalet blev 

4 ex 30.7 (MFA, SH). 

Större strandpipare:  Arten sågs vid ca 15 tillfällen 1.8 -15.9. Som mest sågs 7 ex 23.8 (SH) 

och 24.8 (POB). 

Ljungpipare:  1 ex 15.8 (JK) och 3 ex 27.8 (PH). 

Kustpipare:  1 ex 1.9 (PH). 

Tofsvipa:  3 par häckade och observationer gjordes 9.3 – 27.10. Som mest sågs 88 ex 1.9 (SH) 

Kustsnäppa:  1 ex 14-16.8 (SH, TJ, JK). Sjunde året som denna arktiska art ses här. 

Mosnäppa:  Minst 18 observationer 16.7 – 31.8 (PH, POB, SEC, LG, JK, PÅ, JOH, TJ, SH). Som 

mest sågs 3 ex 3.8 (PH). 



  

Sångsvanarna vid Tegelängen 9 augusti 2019. Foto: Sam Hjalmarsson. 

 

 

 

Skedänder vid Tegelängen. Foto: Jan Kruse. 

 



Spovsnäppa:  2 ex 6.7 (PH) och 1 ex 7.7 (JK, SH). 

Kärrsnäppa:  3 ex 4.7 (LG) och 3 ex 6.7 (PH). Sedan ca 20 observationer 14.8 – 20.9 (LG, TJ, 

PH, JK, POB, SH, JOH, PÅ). Största antalet blev 12 ex 24.8 (POB). 

Brushane:  Under våren sågs 1 ex 26.4 (SH), 3 ex 28.4 (JK) och 1 ex 20.5 (SH). Under 

sydsträcket gjordes ca 25 observationer 17.6 – 25.9. Som mest sågs 3 ex 11.7 (SM) och 3 ex 

30.8 (JOH). 

Enkelbeckasin:  Arten sågs 23.3 – 13.10 och största antalet blev 11 ex 16.8 (TJ). 

Myrspov:  1 ex 14.8 (PH, JK), 1 ex 6.9 (POB, BS, SH) och 1 ex 10.9 (SH). 

Storspov:  1 ex 30.8 (SH). 

Svartsnäppa:  18 observationer 9.6 – 29.8 (LG, TS, JK, SH, POB, TJ, SEC, PH, JOH m.fl.). Som 

mest sågs 4 ex 11.6 (LG), 25.6 (SH) och 1.8 (SM). 

Rödbena:  Observationer gjordes 19.4 – 13.6 och 4.7 – 24.8. Som mest sågs 3 ex. Arten har 

ju häckat här tidigare och i år sågs upp till 3 spelande fåglar i slutet av maj och början av juni 

så man kan ju alltid fundera på om det kanske var ett häckningsförsök ändå? 

Gluttsnäppa:  Ett år med få observationer. Under våren 2 ex 10.5 (JK) och sedan 9 

observationer 11.6 – 24.8 (LG, POB, SM, TJ, SEC, SH) och som mest sågs 4 ex 25.7 (SH). 

Skogssnäppa:  9 observationer 28.4 – 19.8 och som mest sågs 4 ex 8.5 (TJ). 

Grönbena:  Arten sågs 26.4 – 17.5 och 18.6 – 3.9. Under våren sågs som mest 10 ex 17.5 (SH) 

och under sommaren/hösten sågs också som mest 10 ex 1.8 och 4.8 (PH). 

Drillsnäppa:  1 ex 4.5 (PH, POB, SEC), 2 ex 10.5 (JK) och 1 ex 21.8 (SH). 

Skrattmås:  1 par lyckades med häckningen men en stor koloni var på gång och fler än 50 ex 

ruvade den 15.5 på den lilla ön, men i slutet av maj avbröts häckningsförsöken. Arten sågs 

20.3 – 16.7 och största antalet blev 585 ex 29.4 (SH). 

Fiskmås:  Observationer 11.3 -15.8 och 6 – 23.12. Som mest sågs 42 ex 7.12 (PH). 

Gråtrut:  Arten sågs 5 gånger 24.3 – 15.8 med 1 eller 2 ex. 

Fisktärna:  En vanlig art över Vänern men det är inte så ofta fåglar kommer in till 

Tegelängen. I år minst 4 observationer 15.5 – 4.7 och som mest sågs 4 ex 15.5. 

Ringduva:  1 ex 23.9 och 27.9. 

Tamduva:  1 ex 30.7. 

Tornseglare:  Som alltid ses en del fåglar i fr a juni och juli. Som mest 10 ex. 

Backsvala:  5 observationer 18.6 – 18.7 och största antal var 3 ex. 

Ladusvala:  Arten sågs 14.5 – 24.8 och som mest noterades 40 ex 24.8 (POB). 

Hussvala:  Ett fåtal observationer 17.5 – 16.7. Som mest sågs 5 ex. 



 

 

 

 

Myrspov och mosnäppa vid Tegelängen. Foton: Jan Kruse. 

 



Ängspiplärka:  Endast 3 observationer 19.3 – 13.10. Som mest sågs 5 ex 27.9. 

Gulärla:  Väldigt roligt med en konstaterad häckning igen. Förra häckningen här var 2003. 

Observationer gjordes 14.5 – 15.9. 

Sädesärla:  Arten noterades 5.4 – 27.9 och det största antalet blev 13 ex 8.8 (POB). 

Buskskvätta:  1 ex 1.5, 1 ex 4.5 och 4 ex 3.9. 

Stenskvätta:  1 ex 26.4, 1 ex 3.9 och 2 ex 24.9. 

Björktrast:  4 ex 11.1 och 20 ex 16.10. 

Blåmes:  1 ex 10.5. 

Törnskata:  1 ex 30.8. 

Varfågel:  1 ex 25.2 och 27.2 (SH). Det är sällan som arten ses inne i själva 

Tegelängsområdet. Förra observationen var 2007.  

Skata:  1 ex 3.6 och 1 ex 19.10. 

Kaja:  Observationer 26.4 – 23.12 och som mest sågs ca 300 ex 1.9 (SH). 

Kråka:  Observationer 2.1 – 23.12 och största antalet var 55 ex 7.8 (JOH, SH). 

Korp:  Det är ganska sällan som arten ses i Tegelängen men i år gjordes flera observationer: 1 

ex 18.2, 23.3, 22.10 och 6.12. 

Stare:  Observationer 27.2 – 25.10 och speciellt på sommaren kan stora antal ses. I år sågs ca 

1100 ex 2.8 (POB, SEC, LG) och ca 1000 ex 9.8 (SH). 

Pilfink:  4 observationer 30.7 – 16.8 och som mest sågs 15 ex 3.8. 

Steglits:  4 observationer av 1 eller 2 ex 2.5 – 27.9. 

Sävsparv:  Arten sågs med 1 eller 2 ex vid ca 15 tillfällen 23.3 – 28.7. 

 

Observatörer:  POB = Per-Olof Bengtsson, SEC = Sven-Evert Carlsson, MFA = Micael Fasth, 

MF = Mariestads Fågelklubb, CF = Christina Färén, LG = Lars Grimborg, EMH = Emil 

Hjalmarsson, JOH = Joel Hjalmarsson, MH = Marita Hjalmarsson, SH = Sam Hjalmarsson,  

PH = Peter Hjelm, TJ = Thomas Johansson, JK = Jan Kruse, DL = Dan Lundqvist, 

SM = Staffan Mogren, AP = Anita Persson, BS = Björn Spetz, TS = Torkel Söderström, 

PÅ = Patrick Åström. 

 

 

 

 



 

Vitkindade gäss vid Tegelängen 16 augusti 2019. Foto: Sam Hjalmarsson. 

 

Mängder med grågäss vid Tegelängen 15 september 2019.  

Foto: Sam Hjalmarsson. 



 

 

 

 

 

Svartsnäppa och gluttsnäppa vid Tegelängen. Foton: Jan Kruse. 



 

Sammanfattning av fågelåret 2019 vid Tegelängens våtmark. 

 

Häckfåglar:  Årta 1 par ! (andra konstaterade häckningen någonsin i Mariestads 

kommun), kricka 1 par, snatterand 3 par, gräsand 3 par, grågås 1 par,  

sothöna 3 par, tofsvipa 3 par, gulärla 1 par, skrattmås 1 par lyckades med 

häckningen men fler än 50 par ruvade på ön men häckningen avbröts.  

Grågås (14 kullar) och knipa (1 kull) sågs också här men häckningarna var 

utanför våtmarken. 

Rastande fåglar:  Mycket intressant i år igen. Prutgås, gravand, kustpipare, 

kustsnäppa, mosnäppa, spovsnäppa och myrspov sågs.  

Stora antal sågs av bl a bläsgås (27 ex 22 oktober), grågås (1700 ex 17 

september) och vitkindad gås (87 ex 16-17 augusti). 

 

 

 

Prutgås och grågäss vid Tegelängen 23 maj 2019. Foto: Sam Hjalmarsson. 

 



 

 

 

Snatterand med ungar (4 juli) och knipa med ungar (24 juni) vid Tegelängen 2019. 

Foton: Sam Hjalmarsson. 



Årets bonussida: ”Landskampen” Sverige – Finland – Danmark – Litauen i 

Fågeltornskampen vid Tegelängstornet 4 maj 2019. 

För sjätte året i rad så var vi i Mariestads Fågelklubb med i ”tävlingen” Fågeltornskampen. 

Det är en slags ”landskamp” mellan de 4 länderna ovan där man räknar antalet fågelarter 

som observeras en bestämd dag ( i år alltså 4 maj ). Man räknar från ett fågeltorn mellan 

kl 05.00 och 13.00. I år fick vi ihop 55 arter. Det är vårt sämsta resultat på de här 6 

åren men det var också ett riktigt busväder. Det var nollgradigt och det blåste en frisk 

nordostlig vind. 

I Finland är den här aktiviteten väldigt stor och det var med 300 fågeltorn. I Sverige 

har intresset ökat och i år var det med 89 torn. 

Bästa torn på hela landskampen blev Södra Lundentornet vid Ottenby på Öland. Där 

fick de ihop 106 arter. Finlands bästa torn hade 101 arter. 

Från vårt Tegelängstorn såg vi bl.a. vitkindad gås, snatterand, årta, bläsand, mindre 

strandpipare, enkelbeckasin, grönbena, buskskvätta, havsörn, brun kärrhök och 

fiskgjuse. 

 

 

 

Några av deltagarna vid Fågeltornskampen 4 maj 2019.  

Foto: Sam Hjalmarsson. 

 



 

Vy från Fågeltornet 16 juli 2019. Foto: Sam Hjalmarsson. 

 

Starar vid Tegelängen 9 augusti 2019. Foto: Sam Hjalmarsson. 

 



 

Grönbena vid Tegelängen. Foto: Jan Kruse. 

 

 

Skrattmåskolonin vid Tegelängen 10 maj 2019. Foto: Sam Hjalmarsson. 

 


