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Raritetskommittén hade helgen 17-18 november möte på Ottenby Fågelstation. Närvarande var 
samtliga medlemmar, dvs. Anders Blomdahl, Jonas Bonnedahl, David Erterius, Magnus 
Hellström, Nils Kjellén och Uno Unger. 
 
Granskade rapporter 
På mötet behandlades drygt 80 nya rapporter, de flesta från 2007. En ny art för landet godkändes, 
nämligen den mindre albatross som sågs på flera lokaler i Öresund, Skåne den 8 juli. Vi anser det 
säkerställt bortom rimligt tvivel att det rör sig om samma fågel som kortvarigt omhändertogs i 
England två dagar tidigare, medan däremot observationerna i Norge förefaller att gälla en annan 
individ. En eventuell rasbestämning av fågeln kommer att baseras på information/foton från 
omhändertagandet. I syfte att uppnå samsyn i frågan kommer vi därför att avvakta diskussionen 
inom brittiska Rk innan vi tar ställning.  
 
Bland övriga godkända fynd kan nämnas följande: blåvingad årta Fulltofta, Sk apr; stäppörn 
Stjärneholm, Sk juli; kejsarörn Draven, Sm mars; Ängesbyn, Nb apr; Ryningsholm, Sm sep och 
Falsterbo, Sk okt (samma 5K-fågel); småtrapp Södra Ås, Vstm sep; svartvingad vadarsvala 
Hansjö, Dlr maj; sumpvipa Hagbyhamn, Sm maj; gulbröstad snäppa Sebybadet, Öl juli; 
spetsstjärtad snäppa Foteviken, Sk juli; mindre gulbena Rönnen, Sk juni, sotvingad mås 
Lidköping, Vg maj; trädmås Fäören, Bl juni; blek tornseglare Hammarö, Vrm okt –06; 
orientseglare Kråkenabben, Bl aug; mongolpiplärka Eggegrund, Gstr okt; blåstjärt Kurravaara, T 
lpm juni och Vassajohka, T lpm juli; ökenstenskvätta Ottenby okt; fältsångare Svenska Högarna, 
Upl maj och Landsort, Srm juni samt iberisk gransångare Busör, Hl maj.  
 
Återgranskningar m.m. 
En hane mongolpipare från Böste, Sk i augusti uppvisade karaktärer som skulle kunna tala för att 
den härstammade från den s.k. mongolus-gruppen. Vi har dock för avsikt att ta ett helhetsgrepp i 
frågan och kommer framöver att genomföra en återgranskning av samtliga svenska fynd av 
mongol- och ökenpipare. Rastillhörigheten hos Böstefågeln lades därmed för tillfället åt sidan.  
Vidare kommer vi att gå igenom samtliga fynd av amerikansk tundrapipare för att fastställa 
minimikrav i vår behandling. 
 
I samband med granskningen av de större turturduvor som rapporterats från fjolåret beslöt vi att 
även ta en titt på det enda officiella fyndet av rasen meena från Vuollerim, Lu lpm i november 
1999. Detta resulterade i att vi ansåg att beskrivning och fotografier inte på ett tillfredsställande 
sätt utesluter vanlig turturduva, och därmed utgår fyndet. 
 
Trädkrypare i Alnarp 
En hybrid trädgårdsträdkrypare X trädkrypare från Alnarpsparken, Sk godkändes. Individen är ett 
resultat av den samhäckning som ägde rum under 2006, och rapporten styrktes av goda 
fotografier. I och med detta fynd finns blandhäckningen bekräftad och dokumenterad, och 
därmed ser vi i dagsläget ingen större mening i att fortsätta granska hybrider eller återkorsningar 
från Alnarpsområdet. 



 
     
Allmänt 
Med benägen hjälp av Göran Lettstrand håller vi på att ta fram en Svensk fyndkatalog som listar 
samtliga officiella fynd – med lokal, datum o.s.v. – av arter och raser med upp till 100 fynd. 
Denna kommer att läggas ut på vår hemsida under vintern. Arbetet med denna har varit slitsamt 
och Rk vill här rikta ett stort tack till Göran för vänligheten. 
 
Vidare är en reviderad version av den art/raslista som finns på vår hemsida på gång. Av denna 
kommer även att framgå vilka former vi önskar rapport på. I samband med detta arbete har det 
även framkommit frågetecken för en del formers status i Sverige. Till exempel finns inga 
officiellt accepterade uppgifter om fynd av ormvråkar av rasen vulpinus, pilgrimsfalkar av rasen 
calidus eller fiskmåsar av rasen heinei i landet, trots att åtminstone övergångsformer ses 
regelbundet. Vi hoppas efterhand att i samråd med Taxonomikommittén utarbeta en officiell 
ståndpunkt beträffande dylika svårbehandlade former.  
 
Vårmöte 
Nästa möte kommer att hållas på Ottenby i april 2008 och deadline för inskickande av rapporter 
är 1 april.  
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