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     Rk-nytt 

i korthet 
till rrk
• Sibirisk piplärka är från och 
med rapportåret 2018 inte längre 
Rk-art. Rekommendationen till 
Rrk är att fortsatt basera publi-
ceringar på antingen foto och/
eller ljudinspelning, eller utförlig 
beskrivning av dräktkaraktärer 
• Fynd av vitstjärnig blåhake i 
Skåne granskas från och med rap-
portåret 2018 inte längre av Rk.
• Rk uppmanar Rrk att hjälpa 
till att driva in blanketter på de 
Rk-arter som rapporterats.
• Rk är mycket tacksamt för kom-
mentarer från Rrk till blanketter-
na. I de fall Rrk vidarebefodrar 
blanketter som normalt bedöms 
av Rrk vill Rk ha en kommentar 
om varför Rrk önskar att Rk ska 
bedöma fyndet.

till rapportörer
• Azurmesrapporterna från 
Grönhögen (Öl) 2016 kommer att 
slutbehandlas under sommaren.

dessa. Tatarfalk ligger nu högt på dagord-
ningen för det kategoriseringsarbete som 
bedrivs tillsammans med kommitteerna i 
Danmark, Norge och Finland.

Sibirisk piplärka 
Rk anser att sibirisk piplärka numera upp-
träder så pass regelbundet i landet att den 
från och med rapportåret 2018 upphör att 
vara Rk-art. Rekommendationen till Rrk 
är att fortsatt basera publiceringar på an-
tingen foto och/eller ljudinspelning, eller 
utförlig beskrivning av dräktkaraktärer.

Vitstjärning blåhake
Denna underart släpps som Rk-”art” i 
Skåne från och med rapportåret 2018 

Atlant-/madeirapetrell
Två rapporter som bedömdes avse samma 
individ godkändes; Kråkudden, Hönö 
(Boh), den 25 juni 2017 och Mistluren, 
Kullaberg (Sk), följande dag. Det inne-
bär att fyra atlant-/madeirapetreller nu 
anträffats i landet och fyndet på Hönö är 
det andra för lokalen. 

Gulnäbbad lira 
Efter taxonomikommitténs beslut i febru-
ari 2018 att dela upp gulnäbbad lira i två 
arter (gulnäbbad lira resp. scopolilira) har 
frågan om det går att klassificera de svens-
ka fynden aktualiserats. Tidigare fanns en 
scopolilira publicerad; Hovs hallar (Sk) 
den 7 maj 2005 och då som C. d. diomedea, 
men det fyndet ströks senare eftersom 
osäkerheten kring hållbara dräktkaraktärer 
ansågs för stor. Rk kommer att på nytt se 
över möjligheterna att artbestämma svens-
ka fynd med sådan säkerhet något fynd 
kan publiceras med arttillhörighet. 

Tatarfalk
I Danmark har två fynd av arten nyligen 
placerats i kategori A. Detta beslut är i 
stora drag baserat på information från 
satellitmärkningsprojekt som visar att vissa 
individer regelbundet rör sig långt iväg 
från de normala utbredningsområdena, 
med exempelvis följningar till tyska Nord-
sjökusten. Detta sätter såklart de svenska 
fynden (kategori D och E) i en delvis ny 
dager och det finns ett behov av att se över 

R aritetskommittén höll sitt vårmö-
te den 6–8 april som vanligt på 
Ottenby fågelstation. Närvarade 
gjorde Magnus Corell, Aron 

Edman, Anders Eriksson, Hans Larsson 
och Mats Waern. Alexander Hellquist och 
Björn Malmhagen hade förhinder. 

Under mötet behandlades cirka 100 
rapporter. 

Dvärgkanadagås
Väldokumenterade fynd av dvärgkanada-
gås arkiveras fortsatt i väntan på en grund-
lig genomgång av det svenska materialet. 
Vi vill i samband med detta förtydliga att 
rapporter av arten alltid ska behandlas av 
Rk.

Snögås
Flera färgmärkta snögäss från ett frilevan-
de tyskt bestånd har setts i Sverige och för 
en tid sedan föreslog en tysk arbetsgrupp 
att individer från detta bestånd skulle 
placeras i kategori C. Rk har därför under-
sökt dessa fåglars status i hemlandet. Tyska 
listkommittén informerar om att beslut 
nyligen tagits om att snögås fortsatt ska 
vara placerad i kategori E, vilket kommer 
att framgå av en uppdaterad nationell 
artlista som ska färdigställas senare i år. 
Rk ser alltså i nuläget ingen anledning att 
ändra statusen för dessa tyskmärkta fåglar 
i Sverige som således fortsatt publiceras i 
kategori E (och omärkta fåglar i kategori 
D).   

Hybridtrast? 
foto: henrik blommé

raritetskommitténs (rk) uppdrag 
är att kvalitetssäkra fynd av natio-
nellt sällsynta och/eller svårbestäm-
da taxa samt bära det huvudsakliga 
ansvaret för kategorisering av den 
svenska fågelfaunan enligt Associa-
tion of European Rarities Committees 
(AERC) indelning. Rk ansvarar också 
för ställningstaganden rörande vilka 
taxa som anträffats i Sverige. Det bör 
understrykas att Rk endast bedömer 
om en fyndbeskrivning uppfyller 
fastslagna kriterier för publicering.  
Rk kommenterar eller avgör därmed 
inte själva artbestämningen av en 
rapporterad fågel, utan det är något 
kommittén lämnar till rapportören.



med anledning av de senaste årens ökande 
fynd i landskapet och inte minst häck-
ningsförsök och återkommande sjungande 
individer vid Skälderviken (Sk). Rapporter 
från övriga landet ska i vanlig ordning 
vidarebefodras till Rk för granskning.

Svarthalsad trast 
En 2K+ hane i Överbåda (Vb) i februari 
2017 visade tydliga rosttoner på vingen 
liksom en ovanligt vältecknad undersida 
för en normal svarthalsad trast. En lik-
nande fågel i Belgien 2010 visade sig bära 
på rödtrastgener. Eftersom den genetiska 
sammansättningen hos dessa östliga trastar 
inte klarlagts fullständigt publicerades 
denna tills vidare som obestämd trast av 
belgiska Rk. I det svenska fyndmaterialet 
av svarthalsad trast finns ytterligare några 
fåglar med avvikande teckning eller färg-
sättning och därför bordläggs den aktuella 
individen från Västerbotten så att en 
helhetsbedömning av fynden kan göras. 

Balkansångare 
Rk behandlade en rapport av balkansång-
are från Huvudskär (Srm) 27 maj 2017. 
Detta är Sveriges blott andra publicerade 
fynd av balkansångare. Den aktuella få-
geln, en sjungande individ, dokumentera-
des med flera goda ljudinspelningar varav 
en finns på Xeno Canto (XC372941).

Sibirisk lundsångare
Taxonomikommttén delade i vintras upp 
lundsångare och sibirisk lundsångare i 
två goda arter Det tredje fyndet av denna 
enligt svensk taxonomi färska art godkän-
des för publicering, från Triberga läge (Öl) 
24-28 oktober 2017. 

Azurmes
Den trogne Rk-nytt-läsaren minns att 
rapporterna avseende fågeln från Grön-
högen (Öl) bordlagts i väntan på finska 

Raritetskommittén vid Ottenby fågelstation, april 2018: Magnus Corell, Mats Waern, Anders Eriksson, 
Hans Larsson och Aron Edman. Björn Malmhagen och Alexander Hellquist hade förhinder.

Anders Eriksson försöker 
sig på att ta mått av den 
tågdödade stäppörnen för 
rasbestämningen enligt en 
rysk formel. foto: corell

• Större gulbena, 1 1K/2K flera lokaler 
längs västkusten (Boh), (Vg) och (Hl) 
21.12 2017–3.2 2018.

• Större turturduva, 1 2K+ Idivuoma 
(T lpm) 2.8.

• Svartstrupig järnsparv, 1 1K ringm. 
Ölands södra udde 8.11.

• Stäppsångare, 1 sj. Södra Lundsjön, 
Ottenby (Öl) 15.6.

• Svarthalsad trast, 1 2K hane sj. Hapar-
anda Sandskär (Nb) 15–21.6.

• Vitgumpad buskskvätta, 1 ex. Mellby-
torp (Öl) 12.11.

• Isabellastenskvätta, 1 ex. Gotska 
sandön (Gtl) 30.5. 

• Ökenstenskvätta, 1 1K hane Trollbo-
sjön, Hovran, (Dlr) 26.10, 1 1K hane Fu-
rilden (Gtl) 5–6.11 Nunnestenskvätta, 1 
honf. Råbäcksdungen (Öl) 19.10, 1 honf. 
Triberga läge (Öl) 24.10, 1 honf. Ölands 
norra udde (Öl) 7.11.

• Svarthuvad sparv, 1 2K+ hane Falud-
den (Gtl) 14.5.

Raritetskommittén | birdlife.se/rk

Rk:s undersökning av artens variation och 
omgranskning av de finska fynden. Denna 
avslutades i mars 2018 och finska Rk har 
valt att publicera fynd av azurmes i tre 
olika kategorier: 

1 – väldokumenterade fåglar utan 
avvikelser,

2 – väldokumenterade fåglar med smär-
re avvikelser, och

3 – sämre dokumenterade äldre fynd. 
Svenska Rk har nu att förhålla sig till 

detta resultat och kommer att slutligt 
behandla Ölandsfyndet under sommaren. 
I samband med detta görs även en översyn 
av Sveriges tre publicerade fynd av arten.

Fynd som kommer att publiceras
Nedan följer ett urval av fynd, framför allt 
från 2017, som kommer att publiceras.

• Rallhäger, 1 ex. str. SV Ölands södra 
udde (Öl) 1.6.

• Stäppörn, 1 3K Hemmesdynge (Sk) 
14.12, 1 2K, tågdödad Kalixforsbron 
(T lpm) 15.6.
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Rk-mötet hölls fredag–söndag. 
Lite morgonskådning hanns 
också med. foto: corell


