
Nattsångare i Ljusdals kommun, sammanställning 1991-2021

Som ”nattsångare” har vi valt ut vissa mindre vanliga fåglar som brukar vara aktiva och höras 
nattetid. Några av dessa arter kan också ha observerats dagtid. Inventeringarna är inte gjorda med 
standardrutter och de geografiska respektive tidsmässiga besöken på olika platser har varierat från år 
till år, liksom insatserna att hitta nattsångare från fler eller färre inventerare har varierat mellan åren. 
Därför är denna sammanställning inte vetenskapligt utförd, men den ger ändå en viss bild av dessa 
fågelarters förekomst i Ljusdals kommun.

Från början gjordes inventeringarna i huvudsak av medlemmar i fågelsektionen, 
Naturskyddsföreningen Ljusdal. Småningom tillkom också rapporter från andra personer i 
Artportalen (tidigare kallad Svalan).

Sammanfattning 1991-2021 av 18 nattaktiva fågelarter + hornugglekullar i Ljusdals kommun

Art: Antal individer:

Sävsångare ca 585 st

Gräshoppsångare ca 189 st
Upptäcktes för första gången i Sverige 1913 i Östergötland. I Bo Witt-Strömers bok ”Hälsinglands Fåglar” från 
1950 anges dock (felaktigt) att den första gräshoppsångaren i Sverige hittades i Storhaga, Ljusdal 1922.

Rörsångare ca 110 st
Märkligt att rörsångare, som ligger trea på listan över antal individer, inte har observerats efter 2014. 
Regelbundet rapporterad fram till och med 2010 (med som mest 16 ex. 1993), även 3 ex. 2014. Därefter inga 
fynd av rörsångare i kommunen.

Kärrsångare ca 106 st
En mästersångare med massor av härmningar av andra fåglar från Sverige och Afrika, ofta i rasande snabbt 
tempo.

Kornknarr ca 84 st
Hade 2014 ett rikligt år, då 11 kornknarrar hördes spela i Ljusdals kommun och därutöver rapporterades 
samma år 15 kornknarrar i övriga Hälsingland. Arten uppges ha häckat tämligen allmänt i Hälsingland under 
1800-talet, men minskade i slutet av 1800-talet och särskilt mycket 1910-40.

Vaktel 81 st

Vattenrall 70-71 st

Näktergal 61 st

Flodsångare ca 51 st

Busksångare 47 st
En centralasiatisk art, som sedan 1930-talet utvidgat sitt utbredningsområde västerut till Finland och de 
baltiska länderna. Första fynden i Sverige var (1947?, 1952?) 1958 på Haparanda Sandskär i Norrbotten och 
1959 vid Ottenby på Öland. Första observationen av busksångare i Hälsingland var 1966 i Söderhamn, därefter 
1972 i Föränge (Vik), Järvsö. Det andra fyndet i Ljusdals kommun (och tredje i Hälsingland) var 1981, i samma 



hägg som 1972, i Föränge, Järvsö. Den första konstaterade häckningen i Sverige var 1984 i Trödje, Gästrikland. 
Busksångaren övervintrar i Pakistan, Nepal, Indien, Burma och på Sri Lanka.
Enstaka busksångare observerades sedan mer regelbundet (inte varje år) i Ljusdals kommun från och med 
1992, med sina vackra, eftertänksamma, upprepande och mästerliga härmningar av många andra fågelarter. 
2013 var ett år med många busksångare i Ljusdals kommun, där undertecknad under tre nätter i juni noterade 
8 olika sjungande individer, medan det i övriga Hälsingland 2013 rapporterades 6 fynd. 2014 hittades också 8 
busksångare i Ljusdals kommun och därutöver noterades 12 fynd i övriga Hälsingland. Men 2020 blev ett 
rekordår då hela 12 busksångare observerades sjungande i vår kommun.

Trädlärka 46 st

Småfläckig sumphöna 34-35 st

Dvärgbeckasin 7 st
Den spelar i luften under flack dykning med ett ljud som påminner om en avlägset galopperande häst på en 
träbro. Rapporterad i kommunen ca 1952, 1963, 1991, 2003, 2004, 2005, 2008 och 2014.

Nattskärra 5 st

Dubbelbeckasin 4 st
Ganska vanlig i Sverige på 1800-talet, men minskade snabbt i slutet av 1800- och början av 1900-talet. Från 
Ljusdals kommun finns en häckning noterad på 1930-talet. 1 ex. sågs på Kölmyran, Los i september 1996. 2 ex. 
spelade nattetid mellan Färila och Stocksbo den 16/6 2011 och 1 ex. sågs vid Hälsinge-Nybo i september 2013.

Trastsångare 2 st
Endast två fynd i kommunen, 1999 och 2008.

Rördrom 2 st
Endast två fynd i kommunen, 1995 och 2014.

Tjockfot 1 st
1 exemplar fotograferad i Sörby, Järvsö 2010-05-01, enda observationen i Ljusdals kommun. Endast tre 
ytterligare fynd finns från övriga Hälsingland (1993, 2002, 2009).

Antal hornugglehäckningar ca 155 st

Sammanställt av Tony Persson


