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Statens vilt är ett begrepp som omfattar ett antal utvalda däggdjurs- och fågelarter som inte får behållas 

av upphittaren om de påträffas döda i naturen. 

Bestämmelser om statens vilt finns i jaktlagen, jaktförordningen och i Naturvårdsverkets föreskrifter. 

Lagens huvudmening är att dessa arter är i riskzonen för illegal jakt eller har ett särskilt högt naturvärde 

och därför kräver extraordinära skyddsregler. Döda exemplar av dessa arter ska rapporteras till aktuell 

myndighet eller lämnas till Polisen för vidarebefordran till Naturhistoriska riksmuseet eller Statens vete-

rinärmedicinska anstalt 

 

Smittsam sjukdom eller brottsutredning 

Om du misstänker att djuret har dött av en allvarlig smittsam sjukdom, så kallad epizootisjukdom, eller 

om det ingår i en brottsutredning ska alltid SVA kontaktas (telefon 018-67 40 00). Björn, varg, lo och 

järv ska alltid skickas direkt till SVA i Uppsala. 

 

Artbeskrivningar 

Följande artbeskrivningar är till för att underlätta identifieringen av skadat eller dött vilt som upphittats i 

naturen. Färgillustrationer har utförts av Håkan Delin. Texten har redigerats från tidigare utgiven upp-

laga ”Kronans villebråd” skriven av Carl Edelstam. 

 

Har du frågor 

Om du har frågor angående, identifiering, förpackning eller transport av ett dött djur, kan du kontakta 

någon av våra konservatorer. 

Peter Mortensen 

08-5195 4245 

peter.mortensen@nrm.se 

Peter Nilsson 

08-51954120 

peter.nilsson@nrm.se 

Anna Persson 

08-5195 5141 

anna.persson@nrm.se 

Statens vilt 

mailto:peter.mortensen@nrm.se
mailto:peter.nilsson@nrm.se
mailto:anna.persson@nrm.se
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Rovdjur 

Björn 

Ursus arctos 

150-250 cm, 100-300 kg. 

Pälsen kan variera från brungrå till gulbrun  
eller svartbrun. Yngre djur har ofta en ljus  
teckning på halssidorna.  

Utbredningsområde: Förekommer i Sverige 
från Dalarnas och Gävleborgs län och norrut.  

Varg 

Canis lupus 

130-180 cm, 30-60 kg. 

Gulgrå päls med mörka hårstrimmor och ljus 
buk. Svansen är medellång och yvig. 

Utbredningsområde: Förekommer framför allt i 
Mellansverige men återfinns både norrut och 
söderut. 

Fjällräv 

Vulpes lagopus 

75-100 cm, 3-8 kg. 

På sommaren är pälsen brungrå med ljus un-
dersida, på vintern helt vit. En variant (”blåräv”) 
är på sommaren mörkare brungrå och om   
vintern helt blåbrungrå. Svansen är medellång 
och yvig. Hörntänderna är dubbelt (hos röd-
räven 3 ggr) så långa som framtänderna. 

Utbredningsområde: Förekommer i små      
populationer i det svenska kalfjällsområdet ned 
till Dalafjällen. 
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Järv 

Gulo gulo 

80-110 cm, 10-20 kg. 

Pälsen är kraftigt och svartbrun med ljusare 
fält runt ansiktet samt bakåt sidorna och över 
svansroten. Tassarna är stora och öronen är 
nästan dolda i pälsen. Svansen är yvig men 
ganska kort. 

Utbredningsområde: Förekommer i fjällen och 
fjällnära områden samt på flera platser i    
Norrlands inland. 

Lo 

Lynx lynx 

90-150 cm, 10-28 kg. 

Pälsen är gulgrå eller ljust rödbrun med vit buk 
och oftast mörkare fläckar på ben, sidor och 
rygg. På vintern är pälsen blekare. 

Den har långa ben, kort svans med svart spets 
och öron med tofsar. 

Utbredningsområde: Förekommer i hela      
Sverige förutom Öland och Gotland. 

Utter 

Lutra lutra 

90-150 cm, 5-12 kg. 

Pälsen är brun med ljusgrå haka och strupe. 
Nosen är bred och mjukt rundad. Öronen är 
små. Benen är korta och fötterna har simhud 
som når till klorna. Svansen är lång, kraftig 
och lätt avsmalnande med en kort, tät hårfäll. 

Utbredningsområde: Förekommer i hela      
Sverige förutom Gotland. 
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Valar 

Tumlare 

Phocoena phocoena 

130-190 cm, 30-60 kg. 

Ovansidan är nästan svart medan undersidan 
är vit med gråtonad eller fläckig övergång  
mellan färgerna. Fenorna är svarta. Ryggfenan 
är trekantig, nosen rundtrubbig och huden slät. 
I vardera käken finns 40-60 små tänder som 
är delvis dolda i tandköttet. 

Utbredningsområde: Förekommer längst väst-
kusten samt i de södra delarna av Östersjön. 

Andra valar 

En rad andra valar strandar tillfälligt längs våra 

kuster. Vanligast är vitnosdelfinen       

Lagenorhynchus albirostris som med en längd 

av 2-3 m, liknar en stor tumlare men har från 

huvudet tydligt avsatta, vita läppar och en 

högre, mer böjd ryggfena. Ibland kan man 

även se späckhuggaren Orcinus orca som blir 

upp till  9 m lång. Av bardvalarna är det främst 

vikval och knölval som dyker upp i svenska 

vatten.  

Alla valar har, till skillnad från fiskarna, en tvärställd stjärtfena och ett andningshål på huvudets ovan-
sida. De saknar gälar eftersom de är däggdjur och andas med lungor. En enda art är någorlunda   
vanlig i Sverige och kan ses på västkusten och i södra Östersjön; tumlaren. Samtliga valar tillhör      
statens vilt. 
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Andra däggdjur 

Myskoxe 

Ovibos moschatus 

200-250 cm, 200-400 kg. 

Pälsen är tjock och mörkbrun, med långa  
stickelhår. Både honan och hanen har kraftiga, 
nedåtriktade horn. Kort och robust i kroppen 
med breda hovar. 

Utbredningsområde: Sveriges enda vilda 
myskoxar finns idag i Härjedalen där de lever i 
en liten grupp om ca 10 individer. 

Från att ha varit utdöda i Skandinavien finns idag en liten grupp med frilevande djur som härstammar 
från de myskoxar som släpptes ut i Dovrefjäll i Norge under mitten av 1900-talet. 
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Rovfåglar– bivråk 

Bivråk 

Pernis apivorus 

50-60 cm, 0,6-1,1 kg. 

Bivråken är i samma storlek men mer lång-
vingad än ormvråk, som den lätt förväxlas 
med. Den har en relativt lång och svagt rundad 
stjärt med tre eller fyra breda mörka tvärband.  

Äldre fåglar har oftast gråaktigt huvud och en 
ljus undersida med mörka tvärgående fläckar.  

Ungfåglarna är oftast mörkbruna med en     
delvis vitfläckad undersida och nacke. Dräkten 
i övrigt är mycket varierande. Nästan helt   
brunsvarta eller till stor del vita varianter              
förekommer också.  

Utbredningsområde: Häckar i samtliga       
landskap utom på Gotland. 

Bivråk, ung 

Bivråk,  gammal 
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Rovfåglar - falkar 

Aftonfalk 

Falco vespertinus 

28-34 cm, 130-200 g. 

Hanen är på ovansidan gråsvart med mörkgrå 
vingspetsar. Undersidan är mörkgrå med    
roströda “byxor” samt med röda ben och ljusa 
klor. Honan är på ovansidan övervägande 
tvärbandad i svart och grått. Hjässan och    
undersidan är rostbrun eller brunvit med svaga 
mörka streck. Haka och kinder är ljusa med en 
svart mask runt ögonen. Ungfågeln är på 
ovansidan tvärbandad i svart och brunt med 
ljusare hjässa. Undersidan är brungul med 
mörka fläckar.  

Utbredningsområde: Tillfällig gäst i framförallt  
södra Sverige. 

Falkar är små till medelstora rovfåglar, som alla lätt känns igen på den s.k. falktanden – en nabb på 
vardera sida av övernäbben med ett motsvarande urtag i undernäbben vilket saknas hos de övriga 
rovfåglarna. Deras vingar är långa och spetsiga. Från mungipan går ofta ett mörkt s.k. mustaschstreck 
ned mot kinden. Undersidans färg varierar från art till art men är i regel ljus med mörka fläckar. 

Aftonfalk, hane, hona och ung 

 

Jaktfalk 

Falco columbarius 

50-60 cm, 1-2 kg.  

En kraftigt byggd falk med ovansidan vattrad i 
mörkare och ljusare grått. Ungfågeln är brun-
grå med ljusare fjäderkanter och med ett     
tydligt mustaschstreck vid kinderna. Under-
sidan är vit med tvärgående mörka streck och 
fläckar. Ungfågeln har kraftigare längsfläckad 
undersida.  

Utbredningsområde: Häckar sällsynt i fjällen 
men ungfåglar kan ses längre ner i landet   
under vinterhalvåret. 

Lärkfalk, gammal och ung 
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Lärkfalk 

Falco subbuteo 

30-35 cm, 150-300 g.  

Ovansidan är hos den vuxna fågeln gråsvart.  
Hos ungfågeln är dräkten något mer brungrå 
och fjäderkanterna är ljusa. Haka och kinder är 
vita med ett markerat svart mustaschstreck. 
Undersidan är vit eller brunvit med täta svarta 
längsfläckar. De äldre fåglarna har rödbruna 
”byxor”. 

Utbredningsområde: Häckar i södra Sverige 
och utmed Norrlandskusten.   

Pilgrimsfalk 

Falco peregrinus 

40-50 cm, 0,5-1,3 kg.  

Ovansidan hos de gamla fåglarna är gråsvart. 
Ungfåglarna är mörkt brungrå med ljusare   
fjäderkanter. Haka och kinder är vita med ett 
brett svart mustaschstreck. Undersidan hos de 
gamla fåglarna är vit med svart vattring på  
buken. Hos de unga är undersidan brunvit 
med täta mörka längsfläckar. 

Utbredningsområde: Förekommer sällsynt i 
hela landet. 

Lärkfalk, ung och gammal 

Pilgrimsfalk, ung och gammal 

Stenfalk 

Falco columbarius 

27-32 cm, 140-230 g. 

Hanen är ovan grå med tunna svarta längs-
streck. Spetsarna på vingar och stjärt är 
mörka. Ovansidan av halsen har en rostgul 
krage. Undersidan är brunvit med mörka 
längsfläckar och en vit haka. Honan och ung-
fåglarna är på ovansidan mörkbruna med 
några rostfläckar samt med en ljusbandad 
stjärt. Undersidan är gulvit med kraftiga bruna 
fläckar. 

Utbredningsområde: Häckar från norra        
Dalarna till Norrland samt enstaka par på 
Öland. Förekommer  även i södra Sverige   
under vinterhalvåret. 

Stenfalk, hane och hona 
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Tornfalk 

Falco tinnunculus 

31-38 cm, 150-280 g. 

Ovansidan är tegelbrun med mörka fläckar  
eller tvärband och vingspetsarna är mörka. 
Den gamla hanens huvud är grått och hans 
stjärt grå med ett mörkt ändband. Undersidan 
har mörka längsfläckar, som är glesare och 
mindre hos hanen än hos honan och ung-
fågeln. 

Utbredningsområde: Häckar över hela landet. 

Tornfalk, hane och hona 

Rovfåglar - fiskgjuse 

Fiskgjuse 

Pandion haliaetus 

52-60 cm, 1,2-2,1 kg. 

Fiskgjusen är stor, med ganska kort stjärt och 
långa vingar. Ovansidan är mörkt gråbrun och 
undersidan är övervägande vit. Huvudet är vitt 
med svarta kinder och en svartstreckad 
hjässa. De har långa, starkt krökta klor och 
sträva, delvis taggiga tåundersidor. 

Utbredningsområde: Häckar i hela landet med 
undantag från fjällen och Gotland. 



  

 

Rovfåglar - glador 

Röd glada 

Milvus milvus 

60-72 cm, 0,8-1,3 kg. 

En stor, ganska lätt byggd rovfågel med lång, 
tydligt kluven stjärt. Dräkten är rödbrun med 
gråa och svarta stråk. Huvud och hals är ljus-
gult till ljusgrå med mörkare strimmor. Stjärten 
är rödbrun. Vingspetsarna är svarta och    
vingen har undertill en stor vit fläck. 

Utbredningsområde: Häckar från Skåne i    
söder till Uppland i norr. 

 

Brun glada 

Milvus migrans 

55-60 cm, 0,6-1 kg.  

Medelstor med en rätt lång, svagt kluven, grå-
brun stjärt. Kroppen är mörkt brunfärgad med 
något ljusare huvud.  

Utbredningsområde: Tillfälligt förekommande i 
Sverige. 



  

 

Brun kärrhök 

Circus aeruginosus 

ca 50 cm, 0,4-0,9 kg. 

Honan och ungfågeln är övervägande mörk-
brun med brungult huvud. Hanen är mörkbrun 
med brungult, tätt mörkstreckat huvud, rost-
brun buk och grå fält i vingen med svarta  
spetsar.  

Utbredningsområde: Häckar i hela Sverige  
förutom i Norrlands inland. 

Kärrhökarna är medelstora, lätt byggda rovfåglar med ganska lång stjärt och långa men klena ben och 
fötter. Ett särdrag är att de gamla hanarnas dräkt skiljer sig tydligt från honornas och ungfåglarnas. De 
senare är övervägande bruna, ofta med mörka längsfläckar samt med ljusare partier på huvud eller 
stjärtrot. De gamla hanarna är övervägande blågrå med svarta vingspetsar eller (hos bruna kärrhöken) 
tecknade i grått, brunt och rostgult. Alla kärrhökar med undantag av den bruna har en ugglelik fjäder-
krans kring ansiktet. 

Brun kärrhök, ung och hona. 

 

Blå kärrhök 

Circus cyaneus 

45-50 cm, 300-600 g.  

Honan och ungfågeln är på ovansidan brun 
med mörkbandad stjärt och vit stjärtrot,  Huvud 
och undersidan är gulbrun med mörka längs-
fläckar. Hanen är blågrå med vit buk och 
svarta vingspetsar. 

Utbredningsområde: Blå kärrhök häckar     
sparsamt i norra Sverige. Ses tämligen allmänt 
i södra Sverige under flytten. Enstaka individer 
kan övervintra. 

Blå kärrhök, hona och hane. 

Rovfåglar - kärrhökar 



  

 

Stäpphök 

Circus macrourus 

40-50 cm, 250-500 g. 

Lik den blå kärrhöken. Ungfåglarna är dock 
varmare gulbruna och med en nästan ofläckad 
undersida. Den gamla hanen är enfärgat ljus-
grå på undersidan.  

Utbredningsområde: Tillfällig besökare i  
Sverige. 

Ängshök 

Circus pygargus 

40-50 cm, 205-450 g. 

Lik den blå kärrhöken. Ungfåglarna är dock 
varmare gulbrun och med en nästan ofläckad 
undersida. Den gamla hanen har ett svart 
band längs vingens ovansida och glesa       
roströda streck längs buken. 

Utbredningsområde: Förekommer på Öland 
och Gotland samt med enstaka häckningar på 
fastlandet i de östra landskapen från Skåne till 
norra Uppland. 

Ängshök, ung och gammal 



  

 

Rovfåglar– örnar 

Havsörn 

Haliaeetus albicilla 

80-98 cm, 3-7 kg 

Näbben är mycket grov. Gamla fåglar är      
enhetligt brunfärgade med övervägande vit 
stjärt och gul näbb. Hals och huvud är något 
ljusare. 

Ungfågelns huvud och hals är mörkt bruna.    
Kroppen är spräcklig i mörkbrunt och ljusbrunt 
samt vitfläckig på bröstet. Stjärten hos       
ungfågeln är mörk med ljusa inslag och      
näbben är mörk. 

Mellan ungfågel och gammal fågel                
förekommer flera övergångsdräkter. 

Utbredningsområde: Häckar längs Östersjö-
kusten samt vid större sjöar i Syd- och           
Mellansverige. Finns även i anslutning till 
större sjöar i Lappland.  

Havsörn, ung 

Havsörn,  gammal 

De örnar som regelbundet förekommer hos oss är mycket stora men tillfälligt förekommer ytterligare 
några arter där några är knappt större än en vråk eller hök. Alla i Sverige påträffade örnar utom havs- 
och ormörn har benen, förutom tårna, helt fjäderklädda, vilket bland våra andra dagrovfåglar endast 
förekommer hos fjällvråken. Samtliga örnar tillhör statens vilt. I Sverige häckar kungsörn och havsörn. 



  

 

Kungsörn 

Aquila chrysaetos 

80-95 cm, 3-6,5 kg 

Kroppen är mörkbrun med gyllenbrun hjässa 
och nacke. Vingarna är mörkbruna  eller svart-
bruna. Vingarna hos äldre fåglar är dock oftast 
fläckade med ljusare gråbrunt och hos de 
yngre med stora fält av vitt.  

Stjärten är hos de äldre brungrå med mörkare 
fläckar och band. Hos de yngre fåglarna är 
stjärten vit med ett svart ändband. Näbben är 
mörk med gul vaxhud vid roten. 

Till skillnad från havsörnen når fjäderdräkten 
ända mer till tårna. Liksom denna förekommer 
flera övergångsdräkter mellan ungfågel och 
den gamla fågeln. 

Utbredningsområde: Häckar i mellersta till 
norra Sverige samt på Gotland. Enstaka par 
häckar spritt över södra Sverige. 

Kungsörn, ung 

Kungsörn,  gammal 



  

 

Berguv 

Bubo bubo 

60-75 cm, 1,5-4 kg 

Mycket stor uggla med markerade örontofsar. 
Dräkten är gulbrun och brungrå, fint  mörk-
strimmig. Ovansidan och bröstet är kraftigt 
svartfläckade. Ansiktet är brungrått med 
orangeröda ögon. 

Utbredningsområde: Sparsam häckfågel i 
större delen av landet. 

Alla ugglor känns igen på det stora huvudet med framåtriktade ögon och en markerad fjäderkrans runt 
ansiktet. Den har en kort böjd näbb, skarpa krokiga klor, en mjuk fjäderdräkt som i regel är spräcklig i 
brunt eller grått samt helt fjäderklädda ben, inklusive tår. 

Fjälluggla 

Nyctea scandiaca 

55-65 cm, 1-2,5 kg 

Stor; vit med svartbruna eller gråbruna fläckar, 
som hos ungfågeln och honan bildar en tät 
tvärbandning. Hanen är nästan helt vit.      
Näbben är  nästan dold i ansiktsfjädrarna och 
ögonen är ljust gula. 

Utbredningsområde: Tillfällig häckfågel i fjällen 
men kan sällsynt förekomma i övriga Sverige 
vintertid. 

Ugglor 

Hökuggla 

Surnia ulula 

36-40 cm, 250-400 g 

Medelstor, med förhållandevis korta vingar och 
lång stjärt. Dräkt tecknad i vitt och mörkt 
brungrått, undertill helt tvärstrimmig. Ansiktet 
är vitt med svart ram och citrongula ögon. 

Utbredningsområde: Häckar främst i mellersta 
och norra Sverige men kan förekomma  även i 
övriga Sverige vintertid. 



  

 

Lappuggla 

Strix nebulosa 

60-70 cm, 0,7-1,6 kg 

Stor fågel som är fint vattrad i ljusare och   
mörkare grått, undertill med mörka fläckar.  
Ansiktets fjäderkretsar är tecknade med ljusa 
och mörka ringar runt de små citrongula     
ögonen. Hakan har en svart fläck. 

Utbredningsområde: Häckar i mellersta och 
norra Sverige. På senare år förekommer även 
enstaka häckningar i södra Sverige. 

Slaguggla 

Strix uralensis 

52-60 cm, 0,6-1,3kg 

Stor gråvit och brungrå uggla med mörka 
längsfläckar på hjässa, rygg och buk. Ansiktet 
är ljusgrått utan markerad teckning och ögon 
mörkbruna. 

Utbredningsområde: Förekommer från        
mellersta Värmland - mellersta Västmanland - 
mellersta Uppland och norrut. 

Tornuggla 

Tyto alba 

ca 35 cm, 250-400 g 

Medelstor uggla med undersidan orangebrun 
eller nästan vit. Ovansidan är fint strimmig i 
grått och brungult. Ansiktet är ljust och       
mörkare färgat runt de bruna ögonen. Fötterna 
är längre än hos andra ugglor och klädda med 
korta fjädrar.  

Utbredningsområde: Mycket sällsynt häckfågel 
i södra Sverige. 



  

 

Gråspett 

Picus canus 

ca 30 cm, 90-150 g 

Ovansidan är olivgrön med lysande gröngul 
bakrygg och grått huvud med smalt, svart    
mustaschstreck. Undersidan är gröngrå och de 
yttre vingpennorna är brungrå med ljusa tvär-
band. Den gamla hanen har en blodröd fläck i 
pannan. Förväxlas lätt med gröngölingen som 
istället har en helt röd hjässa och nackband. 

Utbredningsområde: Häckar från västra och 
norra Svealand och norrut. 

Hackspettarna känns igen på sin mejselformade näbb och de styva, tillspetsade stjärtpennorna, vilka 
används som stöd mot trädstammen under klättring. Tre av de svenska arterna räknas som statens 
vilt. 

Vitryggig hackspett 

Dendrocopos leucotos 

25-28 cm, 80-120g 

Nacke och skuldror är svarta. Bakryggen är 
nästan helt vit. Vingarna är kraftigt bandade i 
svart och vitt. Kinderna är vita med ett svart 
band från näbbroten bakåt halsen. Undersidan 
är vit med svarta längsstreck. Bakåt stjärtroten 
är undersidan blekröd. Hjässan hos honan är 
svart medan den hos hanen och ungfåglarna 
är ljusröd. Förväxlas lätt med större hackspett 
som dock bland annat saknar vitt på ryggen. 

Utbredningsområde: Mycket sällsynt             
förekommande i mellersta Sverige. 

Hackspettar 



  

 

Mellanspett 

Dendrocopos medius 

19-22 cm, 50-85 g 

Ovansidan är svart med röd hjässa och med 
ett par stora vita skulderfläckar. Vingarna är 
vitbandade. Från kinden – men ej ända från 
näbbroten – och nedåt sidorna löper ett svart 
band. Undersidan är framtill gulvit med svaga 
mörka längsstreck. Bakåt stjärtroten är under-
sidan blekröd. Förväxlas lätt med större hack-
spett men kindstrecket skiljer dem åt då det 
hos mellanspetten ej når upp hela vägen till 
det svarta nackbandet. 

Utbredningsområde: Häckade tidigare i södra 
Sverige men är nu en väldigt sällsynt gäst. 

Storkar 

Vit stork 

Ciconia ciconia 

95-110 cm, 2,5-4,5 kg 

En mycket stor och långhalsad fågel som är vit 
med svarta vingpennor. Den har långa och 
röda ben och en spjutlik, röd näbb. Ungfågeln 
har mer gråtonad näbb och ben. 

Utbredningsområde: Förekommer i södra  
Sverige, framför allt i Skåne där ett antal häck-
ande par numera finns. 

Svart stork 

Ciconia nigra 

95-105 cm, 2-3 kg 

Liknar den vita storken men skiljs lätt åt på den 
svarta, metallglänsande översidan och halsen. 

Utbredningsområde: Tillfälligt förekommande i 
södra Sverige. 

Storkar känns igen på sina långa halsar, ben och näbbar. Vingarna är breda och rundade medan  
stjärten är kort.  



  

 

Skärfläcka 

Recurvirostra avosetta 

40-45 cm, ca 300 g 

Skärfläckan är helt svart och vit. Den är slank 
med lång hals och långa grå ben samt lång, 
mycket smal och uppåtböjd, svart näbb. 

Utbredningsområde: Förekommer längs södra 
Sveriges kuster. 

Övriga fåglar 

 

Kungsfiskare 

Alcedo atthis 

17-19 cm, 35-50 g 

I storlek mellan sparv och stare, med            
förhållandevis stort huvud och lång, spjutlik 
näbb. Ovansidan är mörkt blågrön och ljust 
blåskimrande rygg. Undersidan är orangebrun 
med vit haka. Kinderna är orangebruna och 
vita. Fötterna är små och stjärten mycket kort. 

Utbredningsområde: Förekommer sparsamt i  
Götaland och Svealand. 

Lunnefågel 

Fratercula arctica 

28-34 cm, 275-550 g 

Ovansidan är svart, kinderna grå och           
undersidan vit med svart halsring. Näbben är 
mycket stor, hög, sammantryckt från sidorna, 
grå och gul, och om sommaren med röda   
räfflor. Ungfågelns näbb är betydligt mindre 
och mörkare. Huvudet är förhållandevis stort.  
Stjärten är mycket kort. 

Utbredningsområde: Tidigare häckande på 
västkusten, numera tillfällig gäst. 



  

 

Fjällgås 

Anser erythropus 

53-66 cm 1,4-2,2 kg. 

En liten gås med en vit bläs i pannan och    
karaktäristiska klargula ringar runt ögonen. På 
undersidan kraftigt mörkstrimmad över  buken. 
Den unga fågeln saknar bläs men har en ljus 
ögonring. 

Utbredningsområde: Häckar mycket sällsynt i 
fjällen och fjällnära områden men kan påträffas 
under flyttperioden i övriga Sverige. 

Härfågel 

Upupa epops 

28-30 cm, 45-85 g. 

Orangebrun i färgen med vingar, rygg och 
stjärt kraftigt bandade i svart och vitt. Näbben 
är mycket lång, smal och böjd. På hjässan  
sitter en kam av förlängda fjädrar med svarta 
spetsar. 

Utbredningsområde: Tillfälligt gäst i Sverige. 
Enstaka häckningar förekommer i södra    
Sverige. 

Sommargylling 

Oriolus oriolus 

22-25 cm, 60– 95 g. 

Hanen är lysande gul med svarta vingar och 
delvis svart stjärt. Honan och ungfåglarna är 
grågröna med mörkare vingar och ljusare, 
svagt mörkstrimmad undersida som gulnar 
bakåt. Näbben är brunröd. 

Utbredningsområde: Sparsam häckfågel i syd-
östra Sverige. 



  

 

Blåkråka 

Coracias garrulus 

29-32 cm, ca 150 g. 

Knappt så stor som en kaja i storleken. Den 
har en kraftig näbb och övervägande grönblå 
dräkt med ljust rödbrun rygg och nästan svarta 
vingpennor. Ungfågelns färger är mer       
dämpade.  

Utbredningsområde: Tidigare häckfågel men 
numera sällsynt gäst i södra Sverige. 

Skräntärna 

Sterna caspia 

47-54 cm, 570-780 g. 

Skräntärnan är de största tärnan, något större 
än en fiskmås. På undersidan vit med mörka 
vingspetsar. Ovansidan är grå med vit hals 
och krage. Hjässan är svart och näbben är 
kraftig, spjutlik och klarröd. Den unga fågeln 
har brunspräcklig hjässa och en mörkfläckig 
ovansida. 

Utbredningsområde: Häckar lokalt utmed   
Sveriges östkust. Enstaka par finns även i   
Vänern. 

Svarttärna 

Childonias niger 

22-25 cm 60-75 g. 

En liten och mörk tärna med svart huvud och 
undersida. Ovansidan är jämnt mörkgrå.   
Näbben och benen är mörka. Den unga fågeln 
är vit på delar av huvudet samt på undersidan. 

Utbredningsområde: Förekommer på ett antal 
lokaler i södra Sverige. 



  

 

Rördrom 

Botaurus stellaris 

70-80 cm, 0,9-1,9 kg. 

Rördromen är stor som en höna och gulbrunt 
spräcklig med svarta streck. Hjässan är svart. 
Halsen är mycket lång och näbben är kraftig 
och spjutlik. Tår och klor är mycket långa. 

Utbredningsområde: Förekommer sparsamt i 
vassjöar i södra och mellersta Sverige. 

Salskrake 

Mergus albellus 

38-45 cm, 500-900 g. 

En liten and med fint tandade kanter på     
näbben och en hake ute på näbbspetsen.       
Hanen övervägande vit men med en svart 
fläck som sträcker sig från ögat till näbbroten. 
Den har även svarta fjädrar i nacken och fram-
rygg  medan sidor och bakre ryggen är       
gråspräckliga. Vingarna är svartvitgrå och 
stjärten är grå. 

Honan och ungfåglarna är på ovansidan mörk-
grå och med svartvita vingar, mörkbrunt      
huvud, vit haka, gråspräcklig hals och en vit 
buk. Näbben och fötterna är gråa. Hanen byter 
under sensommaren från praktdräkt till en  
honlik dräkt och återfår om hösten            
praktdräkten, varvid övergångsdräkter         
förekommer. 

Utbredningsområde: Sparsam häckfågel i 
norra  Sverige men kan ses i övriga Sverige 
under vinterhalvåret. 


