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Nordöstra Skånes Fågelklubb - En förening för fågelintresserade
Vi vill främja utforskandet och skyddet av fågelfaunan och fåglarnas livsmiljöer.
Vi vill sprida intresse för fåglar och fågelskydd hos allmänheten.

Verksamhetsområdet är Kristianstads och Bromöllas kommuner. 

Vi arrangerar många exkursioner till intressanta fågellokaler, både nära och fjärran.
Vi anordnar trevliga innemöten med föredrag och bildvisningar om fåglar.
Vi erbjuder våra medlemmar lärorika och roliga studiecirklar.
Vi ger årligen ut fyra nummer av tidskriften Spoven.
Vi har kul när vi träffas. Kom med du också!
Vi organiserar och genomför ornitologiska undersökningar.
Vi föreslår och verkar för genomförandet av fågelskyddsprojekt och inventeringar.
Vi bistår myndigheter, organisationer och enskilda i ornitologiska frågor. 

Föreningen har över 600 medlemmar - du är också välkommen!

Sätt in medlemsavgiften på plusgiro 1 64 24 - 4 eller via Swish 123 225 16 27 
så får du också vår tidskrift SPOVEN i brevlådan! 
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Ordförande sjunger ut!
Det går bra för örnarna i Skåne. Åtminstone 
för havsörnarna, sämre för kungsörnarna. Dock 
finns som vanligt hot. Vi har tidigare signalerat 
om boplundring, olämpligt placerade vindkraft-
verk, elledningar, närgångna ”fågelvänner” osv. 
Men under förra året upplevde åtminstone un-
dertecknad att det största problemet var skogs-
avverkningar vid eller i närheten av bona. 

Idag finns anmälningsplikt till Skogsstyrelsen 
när en slutavverkning planeras. Gallringar är 
inte anmälningspliktiga. Skogsstyrelsen har 
idag tillgång till skyddade uppgifter i Artporta-
len liksom en koordinatförteckning över kända 
örnbon som de erhållit från oss ornitologer. 
När det så att säga lyser rött i samband med en 
avverkningsanmälan så kontaktar Skogstyrel-
sen oss och det förs en dialog kring lämpliga och möjliga restriktioner för skogsägaren. 
Dessa innebär ofta att skogsägaren åläggs att bevara en skyddszon av skog runt boet och 
att avverkning och andra åtgärder enbart kan genomföras utanför häckningstid (normalt 
1/9 till 31/12). Vi deltar ibland även på plats vid avsättning av skyddszon och diskussion 
med skogsägaren.

Detta ser kanske hanterbart ut men här finns ett problem. Någon ekonomisk ersättning 
utgår normalt inte till skogsägaren. Undantag förekommer om det finns andra höga na-
turvärden i området. Men örnarna brukar bygga i tämligen trivial produktionsskog. Stora 
markägare, offentliga eller privata, kan vanligen bära kostnaderna som ofta uppgår till 
sexsiffriga belopp för att avstå avverkning av skyddszonen. Däremot kan det vara myck-
et besvärligare för en liten skogsägare. 

Man kan naturligtvis hävda att man ska följa lagen, i det här fallet Artskyddsförordning-
en, utan ersättningskrav. Risken finns dock att skogsägaren tar till metoder som störning, 
utebliven rapportering eller är allmänt negativ till fågelskydd. Det vore därför angeläget 
att en ekonomisk lösning kunde komma till stånd till gagn både för fågelskyddet och 
skogsägarna.
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Medlemsantal och medlemsavgift
Under 2017 var antalet medlemmar 620, 
en ökning  med 5 medlemmar från föregå-
ende år (se diagram).
Av medlemmarna var 446 fullbetalande, 
24 ej betalande (utbytesprenumerationer), 
5 ungdom, 14 ungdom/familjemedlemmar, 
och resterande 131 var familjemedlemmar.
Årsavgiften 2017 var 125 kr för fullbeta-
lande, 25 kr för ungdomar och 25 kr för 
familjemedlemmar.
Sammanträden, möten och studieverk-
samhet.
Efter årsmötet 16/2 2017 berättade Lars 
Göte Nilsson om en fågelresa till Arme-
nien. 
Styrelsen har haft sammanträde vid sex 
tillfällen under verksamhetsåret (12/3, 
21/5, 20/8, 22/10, 10/12 och 11/2 2017).
Under våren och hösten 2017 fortsatte våra 
framgångsrika studiecirklar genom den 
numera traditionella fågelcirkeln ledd av 
Evert Valfridsson. 
Därvid har även praktiska moment som en 
omfattande holktillverkning ingått. Denna 
holktillverkning, som inköpt råvaror för 4 
157 kr, har försett det framgångsrika gök-
tyteprojektet med 20 nya holkar. I övrigt 
har tillverkats mes- och starholkar som 
utan kostnad ställts till kursdeltagare och 
andra klubbmedlemmars förfogande.
Grupperna har haft ett trettiotal egna inne-
möten och exkursioner utöver klubbens or-
dinarie programverksamhet. 
”Gregers skådarskola” 28/2 och ”Labbar i 
Gregers skådarskola” 5/9 har varit utmärk-
ta tillfällen att förkovra sig i fältbestäm-
ningens konst.
Vi har i samarbete med naturum utannon-
serat ett flertal arrangemang som berör 
fåglar: ”Vinterfåglar inpå knuten” med 
Niklas Aronsson 21/1, ”Närkontakt med 
göktytan” med Erik Arbinger 4/2, ”Tra-

norna i Vattenriket” med Patrik Olofsson 
11/3,”Den egoistiska rödhaken och andra 
trädgårdsfåglar” med Erik Hirschfeldt 22/4 
och ”Våra tärnor och deras flyttning över 
världshaven” med Johanna Grönroos och 
Patrik Olofsson 7/10 som lockade ca 100 
besökare. Dessutom har vi deltagit i natu-
rums programråd. 
Exkursioner
På klubbexkursionerna träffas medlem-
marna och lär känna varandra under fält-
mässiga förhållanden. 
Man bekantar sig med olika fågellokaler, 
hemtraktens såväl som mera avlägsna res-
mål, och övar upp sina fältkunskaper under 
erfaren ledning.
Samverkan om programpunkter har skett 
med såväl Studiefrämjandet Sydost som 
Naturskyddsföreningen och naturum.
Ett särskilt inslag under våren har varit det 
projekt med tranvärdar vid Pulken som 
naturum tillsammans med de ideella orga-
nisationerna bedrivit för att informera den 
besökande allmänheten. Här har klubbens 
medlemmar burit en betydande del av det 
praktiska arbetet. 
Under 2017 bjöds på cirka 75 tillfällen 
för medlemmarna, utöver den omfattande 
tranverksamheten, att träffas i fält!
Förutom örnräkningen, örndagarna, de 
många trankvällarna och Fågelskådning-
ens dag så är klubbens sju gåsräkningar 
och inräkningen av övernattande glador i 
december också exkursioner öppna för alla 
medlemmar.  
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Evert har som vanligt vandrat Linnérun-
dan. Med årets sista runda den 13/12 är han 
uppe i 248 turer sen starten 2004. Detta ger 
medlemmarna en chans att verkligen följa 
årets skiftningar i vår närnatur.  
Våra exkursioner ut i ”hemma-marker” an-
ordnades vid ett tillfälle under våren och 
två tillfällen  under hösten. Dessa exkur-
sioner går till den eller de lokaler som för 
dagen har mest att erbjuda av fåglar inom 
vårt rapportområde. 
Vinterns östkustfåglar söktes 15/1, vand-
ring gjordes längs Skräbeån 26/2, vårteck-
en letades 19/3, Annandag Påsk avnjöts på 
Håslövs ängar 17/4, orrar söktes förgäves 
på Fjällmossen 23/4, det skådades vid 
Bäckaskogs slott 29/4,  fågeltornskampen 
utkämpades 6/5, vårfåglar söktes på Näs-
by fält 14/5, ett morgontidigt besök gjor-
des vid Egeside 20/5 och storkarna i Viby 
märktes 4/6.
Under juli blev det sedvanlig vadarskåd-
ning i Äspet vid tre olika tillfällen 9/7, 16/7 
och 23/7, Sensommarfåglar spanades längs 
Edenrydskusten 27/8, spaning efter labb 
och andra höstfåglar gjordes vid Juleboda 
10/9 liksom 15/10, Euro Birdwatch bjöds 
det på vid två tillfällen; Näsby fält 30/9 och 
Friseboda 1/10.
Exkursionsåret avslutades med den tra-
ditionella Annandagsvandringen, denna 
gång längs Linnérundan 26/12. 
Under året gjordes flera besök utanför vårt 
eget verksamhetsområde som är Bromölla 
och Kristianstad. Vårsträck i Kåseberga 
25/3, Blekingeskådning vid Wambåsa och 
Lindö 8/4 och havsfågel skådades på Kul-
len och Bjärehalvön 8/10.
Fågelklubbens medlemmar guidar också 
tillresta skådargrupper från andra delar av 
landet liksom studiecirklar från andra stu-
dieorganisationer. 

Inventeringar, räkningar m.m.
Fågelklubben genomför årligen ett antal 
inventeringar och räkningar i egen regi. Vi 
deltar självklart också i inventeringar och 
övervakning som arrangerats av andra. 
Följande verksamheter genomfördes under 
2017:
• Örnräkning 7/1.
• Gåsräkning i mitten av varje månad 

jan-mars och sept-dec. Därvid har sär-
skilt satsats på att rasbestämma säd-
gässen med gott resultat. 

• And- och sjöfågelräkning i mitten av 
januari.

• Inventering av fiskgjuse och storlom i 
Ivösjön.

• Inventering av övervintrande glador.
• Varit behjälpliga vid inventering av 

rödspov.
• Inventering genom boräkning på öarna 

Saltholmen och Kalvaholm i skärgår-
den.

• Inventering av häckande storskarv i 
skärgården och Ivösjön.

• Inventering av vår- och höstrastande 
tranor.

• Inventering av randlokaler för fältpip-
lärka.

• Inventering av häckande backsvala.
Under året har en mängd fågelarter och 
individer synts i vårt verksamhetsområde 
som inneburit en omfattande årslista. 
Två förstafynd för Bromölla kommun 
finns från året: vassångare och brandkro-
nad kungsfågel.
Precis som tidigare har det lokalskådats 
med KriX, och under 2017 såg dessa pre-
liminärt totalt 240 arter i Kristianstad och 
Bromölla kommun. 
För den som vill få ytterligare en källa 
till information om fågelobservationer 
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och skådning i kommunen, samt se fina 
foton tagna av lokala skådare, rekom-
menderas ett besök på KriX+ hemsida:   
www.microbirding.se klicka dig vidare till 
Kristianstads kommun.

Fågelskydd, skrivelser, publikationer 
och andra aktiviteter
Genom skrivelser, möten och personliga 
kontakter har klubben under 2017 agerat i 
följande frågor:
• Deltagit i såväl ordinarie som extra 

årsmöte Studiefrämjandet Sydost och 
extra årsmöte för Studiefrämjandet 
Skåne - Blekinge .

• Fortsatt som medlemmar i Lomfören-
ingen och Örn 72, innehaft medlem-
skap i Tåkerns Fältstation. 

• För 29:e året i rad arrangerat Fågel-
skådningens dag för allmänheten, 
denna gång åter på Håslövs ängar 7/5. 
Använt det ekonomiska stödet från 
Landshövdingefonden, 5 000 kr, till 
annonsering vilket varit positivt för 
antalet besökare. 

• Genomfört Örndagen i Tosteberga 
22/1. 

• Tillsammans med andra ideella  orga-
nisationer och Kristianstad kommun 
fortsatt ett LONA-projekt kring an-
svarsarter. Fågelklubben har fältpip-
lärka som ansvarsart.

• Fortsatt fiskgjuseprojektet i Ivösjön. 
Under 2017 med följande resultat: 6 
lyckade häckningar med 11 ungar.

• Fattat beslut på årsmötet om att bilda  
Jubileumsfonden och reserverat 100 
000 kr för densamma för en fyraårspe-
riod.

• Gjort en första utdelning ur 
Jubileumsfonden om 25 000 kr till 
Johanna Grönroos HKR till projektet. 
”Studier av okända flyttningsmönster 

hos tärnor med ny teknik”.
• Tillsammans med fågelstationen m fl 

kontrollerat det ökade antalet örnhäck-
ningarna i området. 

• Yttrat oss angående ett ökat antal av-
verkningsanmälningar invid örnhäck-
ningar till Skogstyrelsen. Även fältbe-
sök och kontakter med skogsägare har 
ingått.

• Deltagit i Svensk Fågeltaxerings na-
tionella sjöfågelinventeringen.

• Genomfört vinterfågelmatning i Kris-
tianstad tätort.

• Lämnat önskemål och förslag på åtgär-
der kring ett antal besöksanläggningar/
platser i Kristianstad kommun.

• Utvecklat göktyteprojektet med en 
omfattande holkuppsättning och kon-
troll  med inte mindre än 34 ringmärk-
ta ungar i 4 olika holkhäckningar.

• Yttrat oss angående ändrad översikts-
plan kust och hav i Kristianstad kom-
mun.

• Yttrat oss tillsammans med SkOF an-
gående ansökt skyddsjakt på ett stort 
antal fåglar, kråkfågel, måsfågel m fl, 
från Kristianstad kommun. Vårt ytt-
rande till sin huvuddel beaktat i läns-
styrelsens beslut.

• Bidragit med medel för hyra av skylift 
i samband med storkmärkning.

• Yttrat oss angående gallring av skog 
vid Vittskövle driva.

• Yttrat oss angående utökad bergtäkt i 
Vånga.

• Lämnat förslag till förbättrad upp-
märkning av bestämmelser och infor-
mation kring fågelskyddsområdet vid 
Äspet.

• Inskaffat mer informationsmaterial, 
s k bokmärken, och profilprylar till 
klubben.
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• Fortsatt att sälja Linda Niklassons m fl 
populära vykort. 

• Kontaktat och fått innehavaren till 
ett jordupplag i Bromölla att skydda 
backsvalehäckning.

• Kontaktat länsstyrelsen angående ute-
bliven skyltning och information om 
beträdnadsförbud på Enön. 

• Svarat på enkät från Trafikverket om 
fåglar och bullerstörningar. 

• Svarat på remiss angående bevarande-
plan för Ängholmarna till länsstyrel-
sen.

• Haft kontakter med naturvårdsföretag 
som på uppdrag av Trafikverket under-
sökt nyttan av strömstareholkar.

• Deltagit i möte med Biosfärsområdet 
angående organisationen av tranverk-
samheten 2017.

• Haft kontakter angående igenväxning 
vid Hercules med skötselorganisatio-
nen.

• Haft kontakt med Rickard Ottvall som 
på uppdrag av Eon undersöker fågel-
död och kraftledningar.

• Yttrat oss angående motorväg E22 
Fjälkinge -Gualöv.

• Deltagit i skånskt fågelskyddsmöte 
11/11.

• Svarat på enkät för kommunornitolo-
ger.

• Haft kontakter med Skogsstyrelsen an-
gående problematiken med Artportens 
användning för skyddade arter.

• Beslutat tilldela göktyteprojektet 2 
500 kr ur Schönbecks donation till ka-
merautrustning.

• Givit Vattenrikets vänner möjlighet att 
använda vårt abonnemang för sin hem-
sida.

• Yttrat oss om utökat täkttillstånd för 
Hultagården i Bromölla kommun. 

• Sökt och erhållit medel, 10 000kr, ur 
Landshövdingefonderna  avsett för 
information vid kommande arrang-
emang.

• Lämnat kompletterade koordinater 
till Skogsstyrelsen avseende örnhäck-
ningar.

• Röjt tärnlokal på Trueskär under hös-
ten.

• Sammanställt och skickat årlig rapport 
över tillståndet hos fågelfaunan i skär-
gården.

• Deltagit i konferens Biosfär 2017.
• Varit medlemmar i Skräbeåns vatten-

råd.
• Varit medlemmar i Helgeåns vatten-

råd.
• Deltagit i Vattenrikets trangrupp och 

genomfört regelbundna tranräkningar 
vid Pulken under den period då tra-
norna rastar i vårt område. 

• Genomfört ”Trankvällar” i samband 
med tranräkningarna och dessutom 
informerat allmänheten, totalt vid ett 
30-tal tillfällen.

• Deltagit i möten med Samrådsgruppen 
för biosfärsområde Kristianstads Vat-
tenrike. 

• Deltagit i Ivösjökommitténs möten.
• Fortsatt att presentera klubbens verk-

samhet på hemsidan under den kända 
adressen www.spoven.com med Pa-
trick Tollgren Lazarov som webbmas-
ter.

• Fågelklubben har fortsatt funnits med 
på Facebook. Verksamheten där ut-
vecklas.

• Varit medlemmar i stödföreningen 
Vattenrikets vänner.

• Samarbetat med SkOF och SkNF i 
Storkprojektet och varit faddrar för två 
storkpar.
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• Sammanställt årsrapporten för 2016.
• Deltagit i arbetet kring gåsförvaltning-

en.
Den utåtriktade verksamheten för såväl 
medlemmar som allmänheten har under 
året varit intensiv inte minst genom den 
allt mer utökade informationen till allmän-
heten i samband med de vårrastande tra-
norna i Pulken. 
Skogsavverkningar har varit det största 
hotet mot våra örnhäckningar under året. 
Detta har krävt betydande arbetsinsat-
ser och samverkan med såväl SkOF som 
skogsstyrelsen.
Uppmuntrande under året har varit de 
lyckade resultaten med göktyteprojektet, 
såväl antalet häckningar som utvecklandet 
av kunskaper kring arten.

Fågelklubbens årliga pris
Styrelsen har beslutat tilldela Kristianstad/
Bromölla
KFV (Katastrofhjälp - Fåglar & Vilt) fågel-
klubbens årliga pris med följande motive-
ring: För mångårigt arbete med att rehabi-
litera fåglar åter till ett liv i naturen.

För styrelsen i Nordöstra Skånes Fågelklubb  
Nils Waldemarsson ordförande 

Nedre Helgeåns fågelstation 2017
Under året har fågelstationen drivit eller 
deltagit i följande projekt:
• Inventering, ringmärkning och upp-

följning av kustlevande tärnor. Under 
pågående arbete med de kentska tär-
norna påträffades 3 par svarthuvade 
måsar som häckade i skydd av tärnko-
lonierna. Alla paren fick ut ungar (2 + 
1 + 1) som alla ringmärktes och fick 
avläsningsbara färgringar på benen. 
Ytterligare 3 små ungar hittades döda. 
Alla paren häckade i Blekinge men 

återetablerar sig tärnorna i Landöskär-
gården följer kanske de rara måsarna 
efter

• Pärl- och sparvuggleprojektet. Vi har 
satt upp några fler holkar, lagat trasiga, 
flyttat några och kontrollerat de ca 70 
uggleholkar som sitter uppe i norra 
delen av Kristianstad kommun. Under 
året har förekomsten av småugglor va-
rit väldigt sparsam i vårt område och 
inga ugglor påbörjade någon häckning 
i våra holkar

• Inventerat och kontrollerat häcknings-
resultatet för områdets häckande ör-
nar. Under 2017 noterades minst 7 par 
havsörn och 3 par kungsörn i perma-
nenta revir. För havsörnarnas del blev 
det 5-6 häckningar med 8-9 ungar 
flygga ungar. Det nyupptäckta kungs-
örnsparet avbröt häckningen av okänd 
anledning. De två andra väletablerade 
paren fick ut varsin unge.

• Stationen har hjälpt projekt berguv 
med ringmärkning av boungar och 
ungar som släppts fria.

• Samarbetat med flyttfågelforskare vid 
Lunds universitet/Högskolan i Kris-
tianstad när det gäller applicering 
av ljusloggar på tärnor (svart-, fisk-
, silver-, små- och kentsk tärna). I år 
användes en ny sorts logger (aktivi-
tetslogger) som kan ge betydligt mer 
detaljerade data över fåglarnas aktivi-
tet över dygnet.

• Projekt Svarttärna fortsatte under året 
med inventering och uppföljning av 
häckningsresultat. Årets resultat var 
nästan identiskt med 2015-16 med 16 
par i Vattenriket (Herculesdammarna). 
Häckningsresultatet blev tyvärr kata-
strofalt. Minst hälften av paren kläckte 
fram ungar. Samtliga ungar försvann 
sedan och rester på boplattformarna 
indikerade minkpredation. 
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• Fågelstationen är artväktare för ängs-
hök. För ängshökens del så kartläggs 
områdets häckande par och häcknings-
resultatet följs upp. Likt de senaste 
åren sågs fåglar vid upprepade tillfäl-
len tidigt under häckningssäsongen i 
lämplig biotop, men inga senare obser-
vationer finns som tyder på en lyckad 
häckning.

Ringmärkning
Under 2017 ringmärktes 1248 fåglar av 22 
olika arter vilket är den näst högsta märk-
siffran sedan 90-talet då vi slutade märka 
flyttfåglar i vassarna med slöjnät (2012 
märktes 1262 fåglar).
Anledningen till den höga märksiffran var 
att det märktes många tärnor (320) och att 
holkfåglarna lyckades med sina häckning-
ar (848)
I vanlig ordning stod ringmärkningen av 
boungar i holkar i skogsområdena norr om 
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Vånga för den största delen av den totala 
ringmärkningen.  Totalt märktes under året 
848 ungar och vanligast var svartvit flug-
snappare (422), talgoxe (203) och blåmes 
(155).
Inom ramen för flyttfågelstudier vid Lunds 
universitet ringmärktes följande arter: brun 
kärrhök 13 och törnskata 24. Nytt för i år, 
och ny märkart för fågelstationen, var ett 
ringmärkningsprojekt på nattskärror (14).
Ringmärkning av tärnor, och applicering 
av ljusloggar på en del, gav följande märk-
resultat:
Svarttärna (16), fisktärna (11), silvertärna 
(27), småtärna (4) och kentsk tärna (262).
Under märkningen av kentsk tärna kunde 
även 4 ungar av svarthuvad mås märkas. 
Tack vare färgmärkning av ungarna har 
man fina möjligheter att följa den svenska 
etableringen av denna exklusiva svenska 
(nya) häckart.
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11 berguvar märktes. Fåglarna är uppföd-
da inom projekt berguv som släpper årets 
ungar fria på lämpliga häcklokaler. 4 fisk-
gjuseungar märktes i Ivösjön.
Det blev ytterligare en ny märkart för sta-
tionen då 1 hane och 2 ungar svarthakad 
buskskvätta (se bild) märktes på häckplats 
vid Vittskövle mosse.
Kontroller o återfynd 
Totalt inkom 20 kontroller och återfynd.
Ringmärkningen av de kentska tärnorna 
ger många återfynd och kontroller och i år 
kom hela 11 st in. 
2 fåglar som märktes som boungar i Toste-
berga 2008 kontrollerades som häckfåglar 
på Falkaholmen utanför Sölvesborg 2017, 
9 år gamla.
3 fåglar som märktes som boungar på Fal-

kaholmen 2011-2013 kontrollerades som 
häckfåglar 2017 visar att många ungfåg-
lar återkommer till födelsekolonin för att 
häcka när de blir äldre.
Att de kentska tärnorna även kan byta 
häckplats visar en dansk kontroll. En fågel 
märkt som bounge på Nordjylland, Dan-
mark 2008, kontrollerades som häckfågel 
på Falkaholmen 9 år senare.
Årets roligaste återfynd var en kentsk tärna 
som kontrollerades häckande på Falkahol-
men i juni och som sedan sågs i augusti 
i Polen och sedan i november i övervint-
ringsområdet i Swakopmund, Namibia.
Ytterligare två återfynd gällde två ungfåg-
lar som kontrollerades efter 2 månader, en  
i Polen och den andra  på Nordjylland , 
Danmark.
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Två sena återfynd gällde en och samma 
fågel som var märkt som bounge i Toste-
berga 2008 och som först kontrollerades i 
juni-oktober 2015 i Huelva, Spanien för att 
sedan kontrolleras i augusti i Holland året 
efter. 2017 kontrollerades den som häck-
ande på Falkaholmen.
En röd glada märkt som bounge i Dege-
bergatrakten 2010 hittades trafikdödad i 
samma område nästan sju år senare.
Trots att det inte fångas några duvhökar 
i vårt område längre trillar det in återfynd 
lite då och då. En ungfågel märkt vintern 
2006 omhändertogs på något sätt och 
släpptes igen när den kvicknat till 8 år se-
nare i Västmanland.
Två döda berguvar har rapporterats. Båda 
fåglarna var utsatta årsungar från berguvs-
projektet och de dog i närområdet innan de 
hunnit bli ett år. Det visar tydligt hur tufft 
första året är för rovfågelsungar. 
Ringmärkningen av skrattmåsungar upp-
hörde för länge sedan eftersom skrattmå-
skolonierna försvann. Fortfarande finns 
dock en hel del fåglar i livet. En skrattmås 
märkt som bounge i den stora kolonin på 
IFÖ-verken 1995 kontrollerades i Bristol, 
England mer än 22 år senare.
En betydligt nyare märkart är svarthu-
vad mås. Ungarna har försetts med en 
plastring med avläsningsbara bokstäver (se 
bild) och trots att vi har märkt färre än tio 
ungar kom det i år in två återfynd av ungar 
märkta 2016. En fågel lästes av i Finistere, 
Frankrike i juli 2017 och den andra lästes 
av i Cambridge, England i november 2017

Nedre Helgeåns fågelstation  
Greger	&	Göran	Flyckt	och	Patrik	Olofs-
son

Tidsskriften  SPOVEN
SPOVEN ges ut av Nordöstra Skånes Få-
gelklubb. Tidskriften är ett av klubbens 

redskap för att kommunicera med sina 
medlemmar. Under året har SPOVEN 
kommit ut med 4 nummer, sammanlagt 
188 sidor. Alla fullbetalande medlemmar 
och ungdomsmedlemmar får tidskriften 
utan extra kostnad. Tidskriftens från nr 
1-2012 finns i sin helhet på fågelklubbens 
hemsida och publiceras 2 månader efter 
den kommit ut till medlemmarna.
Redaktionen har haft ett planeringsmöte 
inför varje nummer och består av följande 
personer: Patrick Tollgren Lazarov (sam-
mankallande), Jan Linder (Ansvarig utgi-
vare SPOVEN), Ulrika Tollgren (ansvarig 
utgivare hemsidan), Emil Andersson, Lars 
Göte Nilsson. Sven Birkedal (bildredak-
tör), Nils Waldemarsson (representant för 
styrelsen)
Liksom tidigare år har SPOVEN utbytes-
prenumeration med ett antal andra fören-
ingar/institutioner, nämligen:
• Östergötlands läns Ornitologiska För-

ening
• Göingebygdens Biologiska Förening
• Göteborgs Ornitologiska Förening
• Kullabygdens Ornitologiska Förening
• Närkes Ornitologiska Förening
• Norsk Ornitologisk Forening
• Rosenlunds Ornitologiska Klubb i 

Jönköping
• Tåkerns fältstation
• Varbergs Ornitologiska Förening
• Västblekinges Ornitologiska Förening
• Värmlands Ornitologiska Förening
• Naturum, Vattenriket

Hemsidan  www.spoven.com
Vår hemsida administreras och uppdateras 
av Patrick Tollgren Lazarov och ansvarig 
utgivare är Ulrika Tollgren. På sidan finns 
information om klubbens verksamhet och 
kontaktuppgifter till de aktiva. Klubbens 
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program publiceras fortlöpande här hittar 
man information om eventuella ändringar i 
programmet. Även inskickade exkursions-
referat och aktuella inventeringssiffror från 
t ex gåsräkningarna finns publicerade här. 
Hemsidan innehåller även gamla nummer 
av Spoven som går att ladda ner som PDF.
Under 2017 har 3 st nya sektioner tillkom-
mit på hemsidan:  
Boktips, är Margareta Rydhagens kultu-
rella inslag från medlemstidningen där hon 
tipsar om en bok som har anknytning till 
fåglar och natur. I skrivande stund ligger 14 
boktips utlagda på hemsidan.
Holkprojektet, är en informationssida om 
fågelklubbens pågående holkprojekt. Alla 
våra nya holkar som sätts ut har en infor-
mationslapp med hänvisning till sidan. 
Sidan tillkom för att allmänheten eller 
markägare enkelt skulle kunna få informa-
tion om vem som satt upp en holk (på deras 
mark). Sektionen har även en egen adress 
http://holk.spoven.com som är enklare att 
komma ihåg när man ser den ute i fält.
Jubileumsfonden, är en sektion under me-
nyn Fågelklubb som informerar om få-
gelklubbens Jubileumsfond. Förutom in-
formation om fonden och hur man söker 
pengar från den så finns även en presenta-
tion av beviljade stipendier och deras pro-
jekt.   

Sociala medier
Vi har en föreningssida och en gruppsida 
på Facebook. Föreningssidan är mer for-
mell och här publicerar vi nyheter och pro-
gram med fågelklubben som avsändare. 
Gruppsidan är mer informell och alla pu-
bliceringar sker av enskilda personer. Här 
publiceras förutom nyheter och program 
även obsar, tips och andra saker.
Föreningssida: 
www.facebook.com/NordostraSkanesFagel-
klubb
Gruppsida:
www.facebook.com/groups/328750133869867

Föreningssidan har 5 administratörer: Pa-
trick Tollgren Lazarov, Ulrika Tollgren, 
Thomas Lindblad, Evert Valfridsson och 
Anette Strand.
Gruppsidan har 8 administratörer: Patrick 
Tollgren Lazarov, Ulrika Tollgren, Hans 
Cronert, Jan Linder, Evert Valfridsson, 
Thomas Lindblad, Anette Strand och Bar-
bro Ahlner.
Eftersom inlägg i grupper visas på med-
lemmars tidslinje så är det mer aktiviteter i 
gruppen än på föreningssidan. Gruppen har 
idag 237 medlemmar (en ökning med 37 
personer under 2017).

För Spovenredaktionen och IT-kommittén
Patrick	Tollgren	Lazarov

Styrelsen
14	 Spoven



ÅRSRAPPORT FÖR FJORTONDE VERKSAMHETSÅRET: 

”Livat i holken” 
- En förening för spridande av solsken och holkar
av Mårten Björnsson

Fågelholkar kan se ut på många sätt. Denna 
holk är för trädkrypare.
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Vår verksamhet är, som rapporterades för-
ra året krympande. Vår insats är ändå gan-
ska avsevärd. Totala antalet genomförda 
holktömningar har under året ökat med 87. 
Sammanlagt nu uppe i ca 1890. De konsta-
terade fullföljda häckningarna är nu uppe i 
1449. Holkproduktionen följer vi inte upp 
längre. Vi ligger på knappt 600. 

Vad gäller häckningsresultat så är årets 
siffror knappast jämförbara med alla de år 
vi redovisat tidigare, områdena senast är 
mindre och kan representera sämre häck-
ningsbetingelser. Antalet fullföljda häck-
ningar i procent av antalet kontrollerade 
holkar var bara 59%. Tidigare lägsta värde 
tidigare var 61%, 2014. 2016, då vi kon-
trollerade 95 holkar i ungefär samma om-
råden, var andelen 68%. Artfördelningen 
hade ändrats en hel del. Svartvit flugsnap-
pare hittade vi ingen, pilfink ökade rejält 
i andel, stare och mes hade en minskning 
i andel med ca. en tiondel.  För rödstjärt 
skedde en minskning med ett rede. Gav 
ändå ökad andel.

För nästa år planerar vi tömning, men vet 
ej om planen kan fullföljas.  Vi vill samti-
digt tacka för det stöd Fågelklubben givet 
oss fram till för ett par år sedan.

För Livat i holken   
Mårten Björnsson
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Fångad i flykten
Text: Ulrika Tollgren

– Berätta lite om din bakgrund och hur du 
hittade naturintresset?

– Jag är som så många andra uppvuxen på 
landet, nära naturen i Jämshög och mina för-
äldrar matade fåglarna på vintern. Den första 
bok som betytt mycket för mig och mitt fritids-
intresse är “Svenska Fåglar” av Folke Rösjö. 
Den såg jag i fönstret på Jämshögs Pappers- 
och Bokhandel vid julskyltningen 1949, jag 
fick den i julklapp. Jag har alltid haft ett starkt 
fågelintresse men det har utvecklats i perioder 
genom livet. Min första kikare köpte jag inte 
förrän jag var 25 år så egentligen började jag 
alldeles för sent.

Gymnasietiden i Örebro blev en bra fågelpe-
riod. Där följde jag ofta med en fågelintres-
serad kompis med kikare ut. Detta var i slutet 
av 50-talet och jag minns att han ringde Erik 
Rosenberg innan vi gav oss ut för att höra var 
det fanns något intressant att se. Dessa 3 år var 
det första stora ”lyftet” i mitt fågelintresse!

Nästa “lyft” inträffade sedan i mitten av 60-ta-
let när vi flyttade till Kiruna. Där fick jag en 
kunnig och fågelintresserad jobbarkompis, 
Erland Fällén. Vi var ofta ute tillsammans och 
träffas ännu. Däruppe köpte jag min handki-
kare. Första användningen gav en obs. av spe-
lande brushanar från balkongen.

Det tredje ”lyftet” inträffade inte förrän jag 
kom hit till Kristianstad, 1988. Däremellan 
hade vi bott på ett par platser bara med ”van-
liga” fågelmöten. Tiden och möjligheterna för 
intressanta utevistelser var begränsad. När vi 
bodde i Orrefors, under 70-talet, fick fågelin-
tresset en nästan livsavgörande spinnoff. Jag 
cyklade mycket runt i närbelägna skogar och 

lärde känna omgivningar och fågelliv ganska 
hyggligt. Jag blev tillfrågad om att deltaga i 
en ABF-cirkel som gick ut på att samla in his-
torien bakom människorna och bygden kring 
bruksorten. Cirkeln resulterade i boken “Orre-
forsaren i Glasriket”. Jag hade den stora för-
månen att i min grupp få en då 90-årig glas-
arbetare, med mer än 50 år i branschen, som 
närmaste medhjälpare.  Vi lade ner mycket tid 
tillsammans och cirkeln avslutades med en ut-
ställning där en del av resultatet visades upp. 
Innan invigningen gick en cirkelkompis och 
jag runt för en sista koll. I en monter fanns en 
liten gammal flaska som visade tydliga tecken 
på att ha legat i jord.

Det blixtrade till i skallen när jag insåg att 
på gamla sophögar kunde finnas handgjorda 
flaskor. Det tog en evighet innan invigningen 
var klar. Jag bara tänkte på soptippar som jag 
skulle gräva i. Det var mer nervöst än när jag 
satt på Kiruna BB och väntade. När pärsen var 
över for jag direkt ut till en stor hög. Handgjort 
glas kände jag igen och hittade genast minst 20 
sådana flaskor. Nu var jag fast, nästan all fritid 
kom att tillbringas på soptippar. Äldre glasar-
betare passade på mig när jag kom hem och 
kunde ge kul information om det som fanns 
bland fynden. Totalt blev det ca 2300 flaskor, 
en del från loppmarknader. År 2000 skänkte 
jag 1 700 flaskor till Hälleberga Hembygds-
museum. Glas i form av handblåsta flaskor och 
burkar har alltså varit mitt andra stora intresse 
genom livet. Detta har jag bl a. skådningen att 
tacka för!

Vi flyttade sedan till Ulricehamn. Jobbade i 
ett företag med nästan bara export och hade 
många kontakter med utlandet. När jag tog 

Mårten	Björnsson	–	sedan	många	år	revisor	i	fågelklubben	och	en	av	eldsjälarna	
bakom Livat i Holken - fågelklubbens mångåriga holkprojekt.
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Mårten Björnsson fyller Livat i Holkens fågelmatning som finns på Gamla kyrkogården. 

emot utländska besökare tog jag ofta med dem 
till Hornborgasjön istället för krogen. Detta 
var uppskattat! De flesta av oss hade ju fått nog 
av krogar. Tranor och kärrhökar lockade.

Så småningom flyttade vi till Kristianstad 
och här lärde jag känna Ulf Jungbeck ganska 
snabbt. Jag blev imponerad av allt fågelkun-
nande här och inte minst av fågelklubben. Nu 
kom det tredje lyftet! Den gamla obsboken 
blev en enorm stimulans! Den tynade bort och 
fågelintresset kom sakteliga att inriktas på hol-
karna.

– Du har gjort frasen “Livat i holken” till 
något annat än en sångtext av Povel Ramel. 
Berätta!

– Det hela började med “Kom så går vi” - pro-
jektet i början av 2000-talet. Det var doktor 
Berndt Lamberger, som hade en idé om att jag 
skulle starta naturpromenader på Söder. Vi var 
10 - 12 personer som gick en gång i månaden 
på Gamla kyrkogården och tittade på fåglarna. 
Då frågade en dam, när vi passerade hennes 

mans grav, att “skulle vi inte kunna skåla med 
Bertil?”. Sagt och gjort. Jag hade brännvin 
kryddat med strandmalört som vi tog med ut 
på nästa promenad. När vi stod vid graven och 
skålade sa någon, “skulle vi inte kunna sätta 
upp lite fågelholkar här”? Vi behöver tillstånd, 
brädor och arbetsplats, vem ordnar det undrade 
jag.  “Det fixar du” sa de och det gjorde jag. I 
Brf Båten fick vi disponera en lokal att bygga 
holkarna i. Det kastas mycket på byggarbets-
platser, och det byggdes friskt på Söder. I stan 
brann ett halvt kvarter. Vi frågade vänligt och 
fick vänlighet tillbaka. ”Ta vad ni kan använda 
av vad vi kastar”. Vi har inte köpt några trä-
varor och ändå tillverkat ca 650 holkar sedan 
2004 när vi började.  Det var jättekul att gå ner 
i verkstaden och pula lite då och då. Ibland var 
vi flera stycken. Vi byggde t.o.m. uggleholkar 
till Patrik Olofsson och Greger Flyckt. Så kom 
det sig att skådandet ledde till glassamlandet 
som därefter övergick till holkprojektet. Skå-
dandet finns alltid med i bakgrunden. Både 
som yrkesverksam och pensionär är bra intres-
sen viktigt. Jag har noterat 1500 holktömning-
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ar. Vi har också deltagit i ett forskningsprojekt 
med Högskolan.  Man undersökte insekter och 
spindlar i holkar och har även kollat efter fim-
par som fåglarna samlat in. 

– Vilken är dina starkaste skådarupplevel-
ser?

– Ett tidigt minne var när jag som barn såg 
kungsfiskare hemma vid Holjeån i Jämshög.  
Från Kiruna minns jag häckande kungsörn. 
Vi tog kort på en levande, utknuffad unge på 
marken, men det fanns ju tyvärr inget att göra 
åt den. Jag såg salskrake i sin häckningsbiotop 
och ett tranbo på en myr. Har foto på ägget. Jag 
har flera av Bengt Bergs böcker. Han fick leta 
i 7 år för att hitta ett tranbo och så sprang vi på 
häckande trana direkt. Detta var våren -65. Vi 
hade övernattat i en myrlada. 

Det roligaste jag hittat här är nog häckande bi-
vråk. Först blev jag inte trodd, häckande bivrå-
kar hittar man inte.  Med hjälp av Sven-Olov 
Ohlson lyckades vi med foto få övertygande 
bevis. Havsörn från min läsfåtölj, rördrom och 
kungsfiskare från balkongen förstår jag också 
uppskatta.

– Hur ser din skådardröm ut?

– Jag realiserade min dröm när jag och min 
fru firade våra 50-årsdagar genom att besöka 
Galapagosöarna. Det var en häftig upplevelse.

Jag har inte varit i Kiruna sedan -69, men jag 
ska upp i höst och återse de ställen där jag var 
då. Och så önskar jag att kunna fortsätta med 
örnräkningen, där jag ansvarar för området 
“Östra Hammarsjön”. Detta förutsätter att häl-
san sitter i. När man är ute och vet lite om vad 
man hör och ser, så känner man sig som en li-
ten del av något mycket större. Det ger ett sam-
manhang i tillvaron som jag gärna vill behålla.

– Vilken var din första kikare och hur ser 
din utrustning ut idag? 

– Min första handkikare köpte jag när jag var 
25 och det var en Agfa 10 x 40. Den finns inte 
kvar, jag tappade den. I mitten av 80-talet när 
jag bodde i Orrefors köpte jag en Zeiss 8X30, 
gummiklädd. Numera har jag en Swarovski, 
10x42.

Min första tubkikare var en KOWA som jag 
fick i mitten av 80-talet, då jag hjälpte en ex-
portsäljare med att sälja hans hus. 1989 bytte 
jag på Getterön Kowan till en Swarovski AT-
80.   

– Vilken utveckling skulle du önska fågel-
klubben framöver?

– Jubileumsfonden har nu kommit igång och 
det gläder mig oerhört. Jag anser att en ideell 
förening inte ska lägga pengar på hög utan 
att använda alla sina resurser för föreningens 
syfte. Här i vår förening finns ett unikt kun-
nande, nästan som i en riksförening. I kombi-
nation med de finansiella resurser vi har kan 
mycket uträttas! Den reguljära verksamheten 
kan knappast förbättras!

– Varför ska fågelintresserade gå med i få-
gelklubben?

– För de utomordentligt intressanta exkur-
sionerna och det sociala nätverket. Varje gång 
man är ute lär man sig något nytt. Det håller 
huvudet igång när man kommer lite upp i åren.

Ulrika Tollgren

– Fem snabba till Mårten:

√ Holkfåglar  -      Fågelbordsfåglar

   Åhuskusten - √ Hammarsjöområdet

 Gryning  - √  Skymning

√ Vår    -     Höst

 Sv flugsnappare -  √ Rödstjärt
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Vårens smultronställe:  
Skräbeån och dess mynning
Området	kring	Skräbeån	är	en	mångfacetterad	 lokal	 som,	 trots	att	den	kan	bjuda	på	
läckra	upplevelser	året	runt,	alltför	sällan	besöks	av	skådare	utanför	Bromölla.	Denna	
tidiga	vårdag	är	Nymölla	och	området	kring	Skräbeån	och	dess	mynning	målet	för	da-
gens skådande. 
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Att avverka denna lokal innebär egentli-
gen ett besök i flera olika biotoper och för 
att få fullt utbyte av turen krävs både gott 
om tid och en väl packad matsäck. 

I Nymölla strax väster om bruket “Stora 
Enso” ligger Nymölla kvarn och här är 
det också lämpligt att parkera. Under vin-
terhalvåret står det ofta någon eller några 

Vid Nymölla kvarn är Skräbeån mycket strömmande och om inte vattenståndet är för högt så finns 
det goda chanser att se strömstare.

Rekommendationen blir Smultronställen
För att öka bredden och täcka upp hela fågelklubbens verksamhetsområde kommer 
Spovens smultronställen hädanefter att väljas av redaktionen. Vi tar gärna emot tips på  
spännande eller underskådade lokaler och våra “smultronställen” kommer så småning-
om att presenteras på hemsidan till stöd för både hemmaskådare och besökare. Först 
ut är den Bromöllalokal, där klubbens ordförande gör sin årliga vårexkursion första 
helgen i mars. 
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strömstarar på stenarna i forsen så det gäl-
ler att hålla utkik. Är vattnet väldigt strömt 
och stenarna ligger under ytan kan de 
charmiga tuffingarna vara lite svårare att 
få korn på. 

Idag väljer jag först att gå norrut mot 
strömmen på åns östra sida. Efter att först 
ha passerat några hus kommer jag så små-
ningom fram till en parkeringsficka och 
den röda Garvaregården som vetter mot 
ån. Här finns buskmarker, gamla ekdungar 
och alsumpskog i en variation och här trivs 
både trastar och hackspettar. Idag rör sig 
ett tjugotal domherrar omväxlande mellan 
trädtopparna och gräsmarken och några 
glador och en blå kärrhökshanne sveper 
förbi. Här har jag både stött på årets första 
sånglärka men även årets sista gransånga-
re. Promenaden går över ån på de ganska 
nya broarna och så följer jag stigen söderut 

på åns västra sida och därmed också längs 
en del av den led som kallas “Lilla Kungs-
leden”. Denna 4 km långa led börjar vid 
Kungastenen i närheten av Bromölla mö-
belaffär och leder ut på Stora Ensos utfyll-
ning via Nymölla kvarn.

Tillbaka vid kvarnen, där även Edenryds-
leden börjar, följer jag nu ån söderut. Som 
en blå pil glimmar kungsfiskaren förbi och 
gärdsmygarnas smatter avlöser varandra. 
Efter några hundra meter når jag fram till 
en järnbro och det är dags att bestämma 
sig, - utfyllnaden eller sandrevlarna. Eller 
bägge delarna?

Valet föll på stigen på den östra sidan av 
Skräbeån. Stigen löper nära vattnet och 
jag håller utkik efter forsärla, smådopping 
men även uttern som ibland siktats här. Väl 
ute vid mynningen finns ett stort område 

Närmare mynningen lugnar ån ner sig med alsumpskog på båda sidor om ån. Här kan finnas 
chans till både kungsfiskare och smådopping.
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utan någon högre växtlighet och idag rör 
sig en flock med vinterhämplingar fram 
och tillbaka med sin karakteristiska oro. 
Några steglitser sitter i vinterståndare från 
fjolårets kardborrar. Om någon månad är 
vårens vippande tecken sädesärlan tillba-
ka. Jag spanar över havet efter gravänder 
eller ejdrar, men ser mest trutar och några 
knipor som nästan är mer under än över 
ytan. 

Nu går stegen norrut igen, men inte tillba-
ka till bilen, utan över bron där jag åter går 

Googlemaps: https://tinyurl.com/skrabean 
Med kollektivtrafik: Hållplats Nymölla Toste-
bergavägen eller Nymölla Kiosken, region-
buss 558 går på vardagar med timmestrafik till 
Nymölla, på helgen endast beställningstrafik 
se www.skanetrafiken.se
Lokaler: Skräbeån, Årup och Nymölla.
Häckfåglar: mindre hackspett, forsärla och 
kungsfiskare.
Vår/sommar: rastande vadare och tättingar
Vinter: strömstare, smådopping och vattenrall.
Bekvämligheter: toalett saknas

Ulrika Tollgren

mot havet. I buskarna hörs det torra trrrr 
trrrr och en flock med stjärtmesar drar runt 
i buskarna och förbi tillsammans med sina 
mesvänner och en nötväcka. Håller utkik 
efter en mindre hackspett men utan fram-
gång. Stigen leder längs med en åker och 
över en stätta och ut på stranden med utsikt 
över både sandrevlar och fuktiga strand-
marker. Letar efter tidiga eller övervint-
rande storspovar utan framgång. Troligen 
för att vinden och vågorna ligger på. 

Senare under våren och långt in på hös-
ten kan många sorters vadare födosöka på 
dessa stränder och revlar och här skulle det 
inte varit helt fel med både några spänger 
över blötorna men framförallt ett fågel-
torn, för att få bättre överblick över områ-
det. För den som har begränsad skådartid 
går det utmärkt att köra hit in bakvägen 
genom Nymölla by. För mig återstår det 
att stega tillbaka till kvarnen och därmed 
njuta ytterligare en stund av området längs 
Skräbeån.

På vänster sida om åmynningen finner man både sandrevlar och fuktiga strandängar.
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Vad vi alla minns vädermässigt från denna 
period är det gråa, regniga och blåsiga som 
höll i sig vecka efter vecka. Helgeåsyste-
met svämmade över rejält och viss oro för 
alltför höga flöden fanns. Men väder och 
vind till trots, visst fanns det höjdpunkter 
att glädja sig åt på fågelfronten för den 
som var ute och slet. Och ville man inte 
slita kunde man ta det lugnt och avnjuta 

Aktuellt i fågelmarkerna 
Rapporterade fåglar 16 november - 31 januari

av Jan Linder

De	 flesta	 fynden	 är	 hämtade	 från	 ”rapportsystemet	 för	 fåglar”	 på	 Artporta-
len http://www.artportalen.se Det	 finns	 fler	 observationer	 att	 finna	 på	 Krix+	 hemsida	 
http://krix.spoven.com.	Du	kan	själv	lägga	in	dina	iakttagelser	och	på	så	sätt	bidra	till	flö-
det av rapporter. Alla obsar är inrapporterade inom föreningens område. Ha i åtanke att 
alla	observationerna	ännu	inte	är	granskade	av	någon	raritetskommitté	(RK	eller	RRK).		
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de båda kungsfiskarna och uttrarna som 
under hela perioden uppehållit sig vid na-
turum Vattenriket.

Bland de lite ovanligare ”vinterarterna” 
som sågs kan nämnas mindre sångsvan och 
ägretthäger vid ett par tillfällen i decem-
ber, dvärgbeckasin sågs på ett par ställen, 
en skogssnäppa sågs vid Mjöån, tordmule 

Vittrut i Äspet
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Art 16 sep 14 okt 11 nov 16 dec 13 jan 17 feb 17 mar
Sädgås - - 370 400 763 - -
Skogsssädgås - ras fabalis - 4 039 8 096 9 066 - -
Tundrasädgås - ras rossicus - 92 2 409 906 - -
Spetsbergsgås - 68 4 289 56 - -
Bläsgås - - 313 262 44 - -
Fjällgås - - - - - - -
Grågås 7 346 7 904 8 462 5 407 2 873 - -
Grå x kanadagås - 1 2 - - - -
Kanadagås 48 118 585 2 717 2 442 - -
Vitkindad gås 3 068 8 252 14 554 8 728 6 450 - -
Prutgås - - - - - - -
Rödhalsad gås - - - - - - -
Stripgås - - - - - - -
Totalsumma 10 452 16 343 28 421 28 305 22 600 - -



sågs längs södra kusten, en gransångare 
sågs vid ett par tillfällen i december och 
januari vid Äspet, liksom en dvärgmås den 
2/1. Bland de arter som sågs av och till un-
der perioden kan nämnas stenfalk, trana, 
rödvingetrast, forsärla, sädesärla, svart 
rödstjärt, järnsparv, hämpling och bändel-
korsnäbb. 

Men även lite ovanligare arter gladde i 
vintermörkret. Så passerade exempelvis 
en adult havssula utanför Friseboda, kas-
piska trutar sågs vid tre tillfällen, en vittrut 
dök upp vid Äspet och en tretåig mås vid 
Täppet. En nilgås besökte Trolle-Ljungby 
och en långstannande brun glada upptäck-
tes den 6/1 väster om Yngsjö kapell och 
var kvar vid denna periods slut.

Slutligen måste nämnas de enorma flockar 
med berg-/och bofink som har rört sig i 
området mellan Ryssberget och Arkelstorp 
sedan i julas och varit ett stort samtalsäm-
ne där de dragit fram. Den 6/1 fick många 
uppleva magnifika sträck på flera platser. 
Vid Ivetofta och Karstad uppskattades an-
talen till minst 0,5 miljoner i respektive 
flock, samtidigt rapporterades om en flock 
på 2,5 miljoner vid Valjeviken på andra 
sidan länsgränsen. Även andra fåglar drar 
nytta av detta ollonår, många domherrar är 
i farten och framför allt stenknäck har setts 
i hundraflockar och de är även flitiga besö-
kare på fågelborden. 

Artportalen:
http://www.artportalen.se 

Krix+:
http://krix.spoven.com 
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Gåsräkningen sep 2017 - mar 2018

Art 16 sep 14 okt 11 nov 16 dec 13 jan 17 feb 17 mar
Sädgås - - 370 400 763 - -
Skogsssädgås - ras fabalis - 4 039 8 096 9 066 - -
Tundrasädgås - ras rossicus - 92 2 409 906 - -
Spetsbergsgås - 68 4 289 56 - -
Bläsgås - - 313 262 44 - -
Fjällgås - - - - - - -
Grågås 7 346 7 904 8 462 5 407 2 873 - -
Grå x kanadagås - 1 2 - - - -
Kanadagås 48 118 585 2 717 2 442 - -
Vitkindad gås 3 068 8 252 14 554 8 728 6 450 - -
Prutgås - - - - - - -
Rödhalsad gås - - - - - - -
Stripgås - - - - - - -
Totalsumma 10 452 16 343 28 421 28 305 22 600 - -



Art Plats Individ
Nilgås Trolle-Ljungby 4-6/1  1
Havssula Friseboda  22/12  1
Brun glada Yngsjö kapell 6/1 - 31/1  1
Dvärgbeckasin Lyngsjön 29/11  1 
 Västra Hammaren 17/1  1
Skogssnäppa Mjöån 3/12  1
Kaspisk trut  Isternäset 10/11  1
 Åhus hamn 10/1  2 
 Äspet 17/1  1
Vittrut Äspet 30/12  1
Tretåig mås Täppet 3/1  1
Tordmule Juleboda 2/1  1
 Friseboda 10/1  1
Sparvuggla  Västerviksnäs 20/1  1
 Sågtorpet 27/1  1
Pärluggla Dyneboda 20/1  1

Jan Linder 
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En gråmulen vinterdag hänger jag kikaren 
runt halsen och beger mig till reningsdam-
marna, ca 10 minuters promenad från min 
lägenhet. På väg dit passerar jag hornugg-
lorna som sitter och ”häckar” i tujorna. 
Kanske samlas steglitserna och kalasar 
på bär i buskarna längs stigen. Väl fram-
me vid dammarna kan rörhönans hackiga 
framfart lyfta lite på de gråtunga molnen. 
Dyker kungsfiskaren upp är solen inte 
långt borta. 

Att skåda fågel i staden är ingen udda idé. 
Du behöver inte ens gå ut utan kan sitta i 
din fåtölj och kika genom fönstret på få-
gelbordets gäster. 

Roger Gyllin och Ingvar Svanberg 
beskriver i sin bok fågellivets utveckling 
i städerna under 1900-talet. De gör även 
nedslag i tidigare århundraden, men 
menar att anläggningen av parker i slutet 
av 1800-talet och början på 1900-talet 
var gynnsam för fåglarnas intåg i staden. 
I parkerna anlades ofta dammar och 
kommunerna eller föreningar satte dit 
fåglar till förnöjelse för stadens invånare. 
Svan, änder, gäss och t o m tranor kunde 
förekomma.  

Lite kuriosa måste jag nämna. Swan-
upping anordnas på Themsen varje år. Då 
märks och räknas svanarna, ibland under 

överinseende av ”Seigneur of the Swans”, 
drottning Elizabeth.

Fågeldammarna i Kristianstad tillhör de 
äldsta i landet, anlagda på 1880-talet. 

Städerna erbjuder många andra möjlighe-
ter till fågelskådning och ”Fåglar i staden” 
berättar om flera arter som har funnit att 
städerna är bra miljöer att gästa eller att 
häcka i.

Margareta Rydhagen

 Boktips: 
Fåglar i staden   
av 
Roger Gyllin och Ingvar Svanberg  
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Inledning
Fältpiplärkan var under 1800-talet relativt 
vanlig på de torra sandiga markerna i 
nordöstra Skåne. Den häckade längs de  
vidsträckta kustnära dynområdena och ute 
på de öppna sandiga odlingsmarkerna. I 
takt med att stora arealer planterades med 
tall för att förhindra sandflykt växte många 
sandfältsområden igen och miljön för 
fältpiplärkan försämrades. Populationen 
i hela landet minskade dramatiskt och 
fältpiplärkan tillhör numera en av våra 
mest sällsynta fåglar. Idag tillhör den 
hotkategorin ”Starkt hotad” (EN) i den 
nationella rödlistan (Gärdenfors 2015).

För att följa upp artens utveckling 
gjordes 2017 en inventering i Skåne och 
Halland. Arbetet skedde på uppdrag av 
Länsstyrelsen i Skåne län inom ramen för 
det EU-finansierade Life+ Natureprojektet 
”Sand Life” och ”Åtgärdsprogram för 
hotade arter.”

Historik
Fältpiplärkan var förr en relativt vanlig 
och utbredd fågel. Lundaprofessorn Sven 
Nilsson skriver i sin Skandinavisk fauna, 
Foglarna från 1858: ”På torra fält och 
sandhedar i det södra Sverige, är denna 
piplärka icke sällsynt, och på somliga 
ställen förekommer hon talrikt. I Skåne 
träffar man henne på de flesta högländta 
och sandiga, med ljung och enris glest 
bevuxna hedar och allmänningar, så väl 
i kustbygderna, som i det inre af landet.” 
(Nilsson 1858). 

Under de senaste 150 åren har 
utvecklingen för fältpiplärkan varit 
negativ. En omfattande plantering av tall 
på flygsandfält och magra hedmarker 
samt upphört åkerbruk på improduktiva 
sandmarker har förstört och fragmenterat 
gamla häckmiljöer. Även ökat 
kvävenedfall har bidragit till att magra 
ängsmarker vuxit igen. 

Fältpiplärkan har inventerats i Skåne 
vid ett flertal tillfällen tidigare. Första 
gången var 1968 då 81 par påträffades. 
Cirka 25 par var då knutna till nordöstra 
Skåne (Högstedt 1969). Därefter har 
fältpiplärkan inventerats i Skåne 1983, 
1992, 2001, 2008 och 2013. Resultaten 
för inventeringarna 1968-2001 visar att 
fältpiplärkepopulationen i Skåne varit 
stabil runt 80 par 1968-2001, bortsett från 
toppåret 1983 då 210 revir konstaterades. 
I nordöstra Skåne, där en stor del av 
fåglarna noterats, fanns 25-34 revir under 
inventeringsåren 1968, 1992 och 2001 
med närmare hundra par toppåret 1983. 
Vid inventeringen 2001 utgjorde de 
nordostskånska fältpiplärkorna cirka 40 % 
av Skånes totala population medan andelen 
sjönk till 27 % vid inventeringen 2013. 
(Adolfsson 1984, Jungbeck 1992, Gierow 
1994, Bergendahl 2002, Bergendahl 2008, 
Olofsson 2013).

Anledningen till de höga siffrorna 1983 
är att fältpiplärkan troligen hade en god 
period under slutet av 1970-talet och 
början av 1980-talet. Den omfattande 
inventeringen täckte dessutom in stora 

Fältpiplärkan i nordöstra Skåne 2017
Text: Patrik Olofsson
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arealer jordbruksmark. Fåglar påträffades 
under inventeringen 1983 även på 
hyggen. Det var vid denna tid gott om 
aktiva grustag runt om i bygden och det 
fanns fortfarande kvar öppna sandiga fält, 
inte minst militära övningsfält med hög 
aktivitet av bandfordon. I flera områden 
präglades markerna även av ett mindre 
bevattningsintensivt jordbruk.

Metod
Merparten av fältarbetet skedde under 
maj-juli. Kompletterande besök för att 
följa upp häckningar och kolla efter flygga 
kullar gjordes fram till slutet av augusti. De 
18 utvalda lokalerna utgjordes främst av 
områden som hyst fältpiplärkor 2001-2013 
men även ännu äldre lokaler, där fåglar 
inte setts sedan 1980- och 1990-talen, 
ingick i inventeringen. Lokalernas storlek 
var högst varierande, från små grustag 
och mindre partier med torra ängsmarker 
på några hektar, till stora områden som 
kuststräckan Åhus-Juleboda.  

Inventeringen skedde genom ”Förenklad 
revirkartering för jordbruksmark”. Vid 
besöken strövades lokalerna sakta genom 
med täta stopp för kikarspaning. I de fall 
inga fåglar noterades visuellt spelades 
fältpiplärkans sång upp med hjälp av 
bandspelare. I de fall fåglar redan sjöng 
på lokalen spelades ingen sång upp. 
Observationerna av fåglar delades i 
huvudsak upp i två kategorier; sjungande 
hanar och par med någon form av 
häckningskriterium. 

Vädret under inventeringsperioden var 
inledningsvis relativt stabilt med torra, 
regnfattiga men tidvis blåsiga och kalla 
dagar, medan det under juni och juli 

blev mer ostadigt med förhållandevis 
många regndagar. Säsongen präglades av 
”varannandagsväder” och saknade långa 
sammanhängande högtrycksperioder. 

Fältpiplärkan i nordöstra Skåne 2017

I nordöstra Skåne har fältpiplärkan under 
senare tid framför allt hållit till i området 
kring Ripa-Åhus, på Rinkaby skjutfält 
samt längs kusten söder om Åhus ner 
till kommungränsen. Häckmiljön utgörs 
framför allt av grustag, sandig hedmark 
och kustnära dynlandskap. Resultatet för 
inventeringen 2017 visar att fältpiplärkans 
tillbakagång avstannat och resultatet 
ligger i nivå med föregående inventering. 
Totalt påträffades 10 revir 2017 vilka kan 
jämföras med 9 revir 2013 (Tabell 1).

Antalet revirhävdande fältpiplärkor 
i nordöstra Skåne 2017 jämfört med 
inventeringarna 2008 och 2013.

Ser vi på resultatet ur ett tioårsperspektiv 
och jämför med 2008 då 18 revir 
konstaterades i nordöstra Skåne, så har 
vi en markant minskning av antalet revir.  

Fältpiplärka
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Även geografiskt har utbredningsområdet 
krympt. Fåglarna verkar ha försvunnit från 
flera lokaler norr om Åhus; kustområdet 
(Landön-Dala) och kustnära lokaler 
(Rinkaby skjutfält) men 2017 påträffades 
fältpiplärkor vid Bäckaskogs grustag och 
Everöds flygplats, lokaler som saknade 
fåglar 2013. Längs kuststräckan Åhus-
Kommungränsen påträffades fåglar vid 
Gropahålet (1 revir), 500 m S. Stockaboden 
(1 revir), Friseboda (2 revir) samt Nyagrop 
(1 revir).  I sju av de tio reviren påträffades 
fåglar i par. Säker häckning konstaterades 
i sex revir och två kullar kläcktes fram i 
minst ett av reviren.   

Diskussion
Årets inventering av fältpiplärka i nordöstra 
Skåne tyder på att den negativa trend 
som pågått under de senaste decennierna 
tycks vara bruten. Totalt påträffades tio 
revirhävdande hanar i vårt område vilket 
är en ökning med ett revir sedan 2013. Sett 
ur ett tioårsperspektiv har fältpiplärkan 
dock gått tillbaka då det vid inventeringen 
2008 noterades 18 revirhävdande hanar i 
vårt område. 

Längs kusten Åhus-Juleboda håller sig 
antalet fältpiplärkor i princip på samma 
nivå över kortare tid (5 revir 2017, 5 
revir 2013, 7 revir 2008), men i ett längre 
perspektiv finns det anledning till oro då 
populationen har halverats längs kusten 
sedan 2001 då 12 revir påträffades. 

De kusthäckande fältpiplärkorna ä̈r sam-
lade på en mycket smal strandremsa med 
sanddyner och torr hedvegetation mellan 
Gropahålet i norr och Juleboda i söder, 
en sträcka på cirka sju kilometer. Bortsett 
från den sydligaste delen av kustremsan 
saknar fåglarna längs kusten alternativa 
födosöks- och häckningsmiljöer, på grund 
av den avgränsande tallskogen. 

Min bedömning är att vegetationen slutit 
sig på den smala remsan med öppna 
dyner längs kusten mellan 2013 och 2017. 
Framför allt har vegetationen, exempelvis 
strandråg och sandstarr, blivit tätare och 
mer heltäckande vilket resulterat i färre 
och mindre öppna sandområden eller glest 
bevuxna, hedartade sandytor. Under 2017 
påträffades endast tre av de fem reviren 

Tabell 1. Antalet revirhävdande fältpiplärkor i 
nordöstra Skåne 2017 jämfört med inventering-
arna 2008 och 2013.
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 2008 2013 2017
Bäckaskogs grustag 1 0 1
Dala-Landön 1 0 0
Rinkaby skjutfält  1 0 0 
Gälltofta  2 0 0 
Ripa-Horna-Sånnarna 4 3 2
Everöds flygplats 1 0  1
Åhus-Friseboda  6 5 5
Juleboda  1 0 0 
Kumlan-Möllegården 1 1 1

Totalt:  18 9 10   

Uppröjt område för fältpiplärkan i Friseboda 
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längs kuststräckan på själva strandremsan. 
Endast i ett revir (Gropahålet) fanns det 
stationära fåglar hela fältsäsongen och 
det konstaterades ingen häckning i något 
av reviren. I de två andra strandnära 
reviren hade fåglarna slagit sig ner strax 
innanför strandremsan på nyöppnade ytor 
som skapats inom Friseboda naturreservat 
genom SandLife. 

Ett annat kritiskt område är nordöstra 
Skånes inlandslokaler som förlorade 
ytterligare ett revir mellan 2013 och 
2017 (liksom mellan 2008 och 2013). 
Idag förekommer fältpiplärka endast i 
två närliggande nedlagda grustag. I detta 
område har minskningen varit markant, 
från nio revir 2008 till dagens två revir. 
De torra betesmarker där fåglarna tidigare 
fanns har idag överlag ett alltför slutet 
markskikt. Öppen sand saknas nästan 
helt. Även de nuvarande lokalerna, Horna 
grusgrop och Sånnarna, är på väg att få 
en alltför täckande markvegetation och 
det krävs med all sannolikhet så gott som 
årliga åtgärder för att fältpiplärkan ska 
finnas kvar. 

Under 2017 noterades även ett par vid 

Bäckaskogs grustag, vilket innebär en 
rejäl förflyttning av artens nordgräns 
jämfört med inventeringen 2013. Lokalen 
ligger till synes isolerad från närmaste 
lokal, vilken är Horna grusgrop cirka 10 
kilometer sydväst om Bäckaskogs grustag. 
På ytterligare en nygammal lokal, Everöds 
flygplats, noterades fåglar under 2017, 
vilket innebar en utvidgning av artens 
utbredningsområde åt nordväst. Även 
denna lokal ligger idag förhållandevis 
isolerad, cirka 10 kilometer väster om 
Sånnarna. 

Kommunens sydligaste fältpiplärkerevir 
noterades vid Möllegården-Kumlan där ett 
par häckade under säsongen. Denna lokal 
ingår i artens kärnområde som är en knapp 
kvadratmil stort, och som idag hyser en stor 
del av landets fältpiplärkor. Inom de fem 
lokalerna Ravlunda skjutfält, Vitemölla, 
Kiviks marknadsplats, Drakamöllan med 
närliggande reservat samt Brösarps norra 
backar påträffades 28 revir (70 %) av 
Skånes totalt 40 revir. Tar vi med även 
kuststräckan Gropahålet-Juleboda, som 
ligger i anslutning till kärnområdet så 
hyser lokalerna sammantaget drygt 80 % 
av landets fältpiplärkor. 
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Idag är det lätt skratta åt hur Linnés och 
hans gelikar funderade över var våra 
sommargästande fåglar tillbringade 
vintern. Det finns berättat att en tysk vid 
namn Johann Frisch som under 1700-talet 
fäste remsor med vattenlöslig färg på några 
svalors ben och som då året efter hade 
kunnat konstatera att nej, de tillbringade 
inte vintern i sjövatten. Väldigt mycket av 
det vi idag vet om fåglar är kunskap har vi 
har att tacka ringmärkningen för. 

Klassisk ringmärkning
Ringmärkning i vetenskapligt syfte har 
sin början 1899 när Hans Mortensen 
märkte häckande starar med ringar märkta 
med nummer och adress. Organiserad 
ringmärkning startades 1909 dels av 
Arthur Landsborough Thomson från 
Aberdeen University och dels av Harry 
Witherby i samarbete med tidsskriften 
British birds. 2 år senare började man 
även ringmärka fåglar i Sverige och sedan 
dess har ungefär 11 miljoner fåglar märkts 
varav ca 150 000 har återfunnits. Det är 
själv återfynden som är intressanta.

Ringmärkning är ett av de bästa sätten 
för att få reda på vart och varför fåglar 
flyttar. Genom märkningen får man 
också information om hur gamla fåglar 
kan bli samt möjlighet att studera 
dräkt och ruggningsmönster i detalj. 
Ringmärkningen är också en metod att se 

huruvida arter minskar eller ökar över tid 
och har därmed också en stor betydelse 
vid miljöövervakning. Ringmärkning 
utan sammanhang bör undvikas då nyttan 
är begränsad. Ibland kan det dock finnas 
syften i form av ett publikt värde för att 
informera och väcka intresse för fåglarna 
som motiverar ringmärkningen.

På fågelstationerna sker en standardiserad 
fångst, oftast med slöjnät. Tider och 
förhållanden kring märkplatserna ska 
därför vara så lika som möjligt mellan 
de olika åren för att resultaten ska vara 
vetenskapligt säkra för exempelvis 
jämförelser över tid. Häckfågelmärkning 
innebär att ungar märks i boet och fördelen 
med denna metod är att det då går att säga 
exakt varifrån fågeln har sitt ursprung 

Individmärkning av fåglar
Text: Ulrika Tollgren
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”De flyga ej ifrån oss öfver vintern, utan ligga på Sjöbotn, dock vet man ej wist, om  
alla Species göra det, eller hwilketdera Species det är, som lägger sig på Sjöbottnen.”

”Linnés	föreläsningar	öfver	djurriket”	utgiven	1913

Ringmärkning av ung silvertärna.  
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och med någon veckas marginal även 
födelsedatum.

Ringmärkning i Sverige administreras 
av Ringmärkningscentralen vid 
Naturhistoriska riksmuseet och via 
deras hemsida (http://nrm.se) kan du 
både rapportera återfynd, läsa mer 
om hur ringmärkningen är kopplad 
till miljöövervakning samt hitta 
återfyndskartor av ett antal arter. Är 
du mer intresserad av studera återfynd 
rekommenderas de 3 volymerna 
“Ringmärkningsatlas” som finns att 
köpa både via naturbokhandeln och 
Naturhistoriska riksmuseet.

Andra ringmärkningsmetoder
Fördelen med ringmärkningen är att den 
är billig men den har ju också en hel del 
brister. Vissa arter såsom rovfåglar eller 
arter som jagas har en betydligt högre 
återfyndsfrekvens  än mindre tättingar 
eller våtmarksfåglar som kanske även 
övervintrar i otillgängliga biotoper. Det 
händer att ringmärkta fåglar återfångas, 
men det vanligaste är annars att 
avläsningen görs på döda fåglar. Dessa har 
varit begränsande faktorer och därför har 
ringmärkningen kompletterats med flera 
andra metoder.

Ringar som är avläsningsbara på håll: En 
del större arter såsom trutar eller tranor 
har förutom den vanliga ringen även fått 
färgringar eller ringar med bokstavs och 
sifferkombinationer som är stora nog att 
avläsa även på längre håll. Detta gör att 
man lättare kan följa fåglarna medan de 
är i livet och kanske få dem avlästa vid 
flera tillfällen, kanske i samband med 
flyttningen.

Återfynd av ringmärkta eller avlästa 
fåglar
Det är endast tackvare rapporterade 
återfynd som ringmärkningen blir 
värdefull genom att dessa bidrar till att 
öka våra kunskaper om fåglarna och 
deras vanor eller beteenden. Ringar från 
döda fåglar eller avlästa data från levande 
fåglar kan antingen rapporteras via 
museets hemsida http://nrm.se och klicka 
vidare till “forskning och samlingar” 
och “rapportera fynd” eller så kan den 
sändas till Naturhistoriska	 riksmuseet,	
Ringmärkningscentralen,	 Box	 50	 007,	
10	 404	 Stockholm. Även ringar som ser 
blankslitna ut skickas in, det finns metoder 
för att få fram rätt siffror. Det är då viktigt 
att du så noga du kan uppger fyndplats, 
omständigheter som dödsorsak, tid eller 
liknande. Hittar du bara en ring utan fågel 
så uppger du i så fall detta.

Återfyndskarta över skräntärna.

Spoven									31



Halsmärkning:  Kanske har du sett gäss 
eller svanar som haft en ring runt halsen. 
När du noterar dessa ringar är det viktigt 
att du också noterar färgen på ringen 
samt på bokstäverna. Olika projekt har 
använt sig av lite olika färgkombinationer. 
Halsmärkta gäss eller svanar rapporterar 
du in via www.geese.org. Där skapar du 
lätt en inloggning och lägger då in dina 
avlästa data. Fördelen med den här sidan 
är att du snabbt får reda på var fågeln är 
märkt samt tidigare avläsningar. Fågeln 
blir nu även “din” vilket innebär att du 
även efter observationen kan följa dess 
vidare öden och äventyr.

Ljuslogger: En ljuslogger är väldigt liten, 
väger mindre än ett halvt gram och består 
av ett ljuskänsligt chip som avläser solens 
upp- och nedgång. Genom ljusloggern 
kan man få mycket exakt kunskap om 
hur (flyttväg och rastplatser) och vart 
fågeln har flyttat. Ljusloggern kan fästas 
antingen på ringen på benet eller på 
ryggen. Svagheten med denna metod är att 
samma individ måste återfångas året efter 

för att man ska kunna få tillbaka loggern 
för avläsning. Därför används denna 
metod endast på arter som är trogna sina 
häckningsplatser såsom dubbelbeckasiner 
eller tretåiga måsar. Vår jubileumsfond 
delade under 2017 ut 25 000 kr som till 
ett forskningsprojekt på svarttärnor och 
denna summa räcker till ca 20 ljusloggrar.

GPS: Tekniken att med hjälp av 
satellitnavigering i realtid kunna följa 
flygrörelser har blivit allt enklare och 
därför har huvudsakligen ett antal rovfåglar 
försetts med GPS-sändare. Hos oss har 
fiskgjusar men även bruna kärrhökar 
burit sändare. Ett exempel på det senare 
har vi kunnat följa i Roine Strandbergs 
och Patrik Olofssons dokumentär om hur 
de kunde följa och återse kärrhöken från 
Herkulesviken i Afrika. Denna metod är 
betydligt mer kostsam och innebär också 
mer påverkan på fågeln.

Statens Vilt 
Den som påträffar ett dött djur av nedan-
stående  arter är inte skyldig att själv ta 
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Ljuslogga på en tretåig mås
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hand om det, däremot ska du underrätta 
polisen på telefon 114 14. Väljer du att 
själv skicka in djuret till Naturhistoriska 
riksmuseet ska du följa särskilda instruk-
tioner som finns att hitta på http://nrm.se

Däggdjur: Björn, varg, järv, lo, myskoxe, 
fjällräv, utter och valar.

Fåglar: Rovfåglar: Fiskgjuse, bivråk, 
örnar, glador, falkar och kärrhökar. 

Ugglor: Tornuggla, hökuggla, berguv, 
fjälluggla, lappuggla och slaguggla. 

Hackspettar: Gråspett, vitryggig 
hackspett och mellanspett. 

Tärnor: Skräntärna och svarttärna.

Övriga: Fjällgås, storkar, rördrom, 
lunnefågel, salskrake, svarthalsad 
dopping, skärfläcka, kungsfiskare, 
blåkråka, härfågel och sommargylling.
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 ”Märkt för livet” 
Nu startar studiecirkeln om ringmärkning med  
Ola Svensson och Ulrika Tollgren. 

Den vänder sig till Dig som är intresserad av fågeleko-
logi och ringmärkning av fåglar. Inga särskilda förkun-
skaper krävs! 

Kostnad: medlemskap i Nordöstra Skånes Fågelklubb 

Tid: onsdagarna 11/4 och 25/4 kl.17:15-19:30 på Stu-
diefrämjandet i Kristianstad. Övriga träffar sker mestadels i fält och datum för dessa sätts 
av cirkelns deltagare.

Du kommer att få en inblick i ringmärkningens historia och nytta samt kunskaper om 
fåglars anatomi och ekologi med fokus på tättingar.  Du kommer att få möjlighet att delta 
i ringmärkning och träna på att samla in biometri samt köns- och åldersbestämningar 
med hjälp av bestämningslitteratur. I studiecirkeln ingår 3-4 märkningar i fält med möj-
lighet till att delta vid ännu fler tillfällen. Deltagarnas önskemål och behov kommer att 
påverka upplägget.

Studiecirkeln gör dig inte till någon ringmärkare, däremot får du fördjupade fågelkun-
skaper samt en god grund att stå på ifall du vill fortsätta som ringmärkarassistent. 

Anmälan görs till ulrika.tollgren@orthanc.se
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kunde med säkerhet avläsa ringar på 6 ör-
nar. Dessa fördelade sig som märkta vid 
svenskt sötvatten, svenska Östersjökusten 
och en finsk örn. Detta motsvarar i stort 
den normalbild vi har av örnarna som 
övervintrar här. 

Om det var påannonsering av evenemang-
et, gynnsamma väderomständigheter eller 
ett ökat intresse för örnarna som gjorde 
att så många som närmare 300 personer 
kom under dagen vet vi inte. Eller var det 
Tosteberga byalags servering av korv och 
kaffe som drog? Den här gången var det 

Örndagen 21 januari
Örndagen	genomfördes	för	15	gången	med	god	uppslutning	av	både	örnar	och	
folk.	Dessutom	under	goda	yttre	omständigheter,	bra	sikt	och	lite	vind.	Kanske	 
t o m för lite vind för örnarnas smak.

Talet 19 återkommer även denna gång, 
liksom vid örnräkningen ett par veckor 
tidigare. Det var nämligen det antal havs-
örnar som sågs både idag och vid örnräk-
ning från Tosteberga bodar vid ett och 
samma tillfälle. Detta är naturligtvis helt 
slumpmässigt. Örnarna var inledningsvis 
svårflörtade till att besöka matplatsen där 
struparna och lungor fanns utlagda. Var 
det servering av förrätt på lördagen, även 
mat fanns utlagd då, som varit för kraftig? 
Men det tog sig framåt lunchtid. Anders 
Jarnemo som satt i kojan vid matplatsen 

Havsörnarna visade upp sig fint för besökarna.
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Christer Neideman och undertecknad som 
stod för informationen om örnarna med ut-
gångspunkt i att örnarna nästan var borta 
under två tillfällen under 1900-talet. I bör-
jan av 1900-talet p g a jakt och förföljelse 
och kring 1970  pga miljögifter. Den posi-
tiva utvecklingen för särskilt havsörn har 
sin utgångspunkt i dessa händelser. Först 
genom artskydd och sen genom omfattan-
de projekt med giftfri stödutfodring. Detta 
har starkt bidragit till att vi idag har minst 
700 par havsörnar i landet och 40 par en-
bart i Skåne. 

Nils Waldemarsson

Även de minsta fick se havsörnar
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Jag tror att vi genom detta återkommande 
arrangemang med ett stort antal besökare, 
såväl mer drivna fågelskådare som den 
mer allmänt naturintresserade allmänhe-
ten, kan skapa intresse och engagemang 
kring en fortsatt positiv utveckling för fåg-
lar i allmänhet och örnar i synnerhet. Ett 
stort tack till besökare, alla de som ställde 
upp med tubkikare och visade och infor-
merade om örnarna  och till korvgrillare 
och kaffekokare. Alla bidrog till att göra 
detta till en lyckad tillställning.
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Som vanligt var räkningen indelad i cirka 
25 olika områden. Dessa bevakades från 
gryningen fram till kl tolv. Örnarnas ålder, 
där så är möjligt, flygriktningar och klock-
slag noterades. Som vanligt satt Anders 
Jarnemo i kojan vid åtelplatsen. Denna 
hade enligt rutin försetts med ett antal bör-
dor med örnmat, dvs strupar och lungor, 
kvällen före.

Havsörn
Tidpunkterna kl 09.02 och kl 10.21  blir 
centrala i bedömningen av antalet örnar 
ute vid kusten. Då ses nämligen upp till 
19 havsörnar från Landön resp Tosteberga 

Örnräkning 6 januari 2018
av Nils Waldemarsson

Som vanligt startar vi med väderleksför-
utsättningarna. Något vinterväder hade 
överhuvudtaget inte förekommit. Däremot 
hade 2017 bjudit på en och halv gånger 
normal årsnederbörd. Detta orsakade 
mycket höga vattenstånd i alla sjöar och 
vattendrag. I kombination med långvarigt 
högvatten i havet gjorde det att en del ob-
servatörer fick välja alternativa spanings-
platser. Undertecknad höll som vanligt 
med viss oro koll på väderleksförutsätt-
ningarna för själva räkningsdagen. Men 
det blev utmärkta förhållanden med noll-
gradigt, lite vind och på de flesta platser 
relativt god sikt.
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Två havsörnar vid matningen.

Örnräkningen	genomfördes	under	i	stort	sett	gynnsamma	förutsättningar.	Dock	
fanns	vissa	områden	som	var	störda.	Antalet	havsörnar	uppgick	denna	gång	till	
61	till	66	individer.	Ett	något	högre	resultat	än	föregående	år.	
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störning som tydligen skedde i området 
stor påverkan.  Under em hade Anders 
Jarnemo inga användbara observationer. 
Tabellen nedan redovisar de observationer 
Anders gjorde mellan kl 0800 och kl 1200.

Åldersfördelningen visar som vanligt på 
en klar majoritet av yngre eller ålderso-
bestämda fåglar. Det antas vanligen att 
huvuddelen av de adulta utgörs av våra 
egna revirhållande örnar. Men liksom de 
senaste åren fanns fler adulta örnar än som 
motsvarar antalet häckande par i området. 
Liksom vid tidigare räkningar kommer 
dessa inte från vårt område. Denna gång 
var dessutom andelen adulta örnar något 
fler än förgående år. 

Genom bevakningen så har vi kunnat få 
en god uppfattning om hur örnarna för-
flyttade sig eller uppehöll sig och därmed 
undvika dubbelräkning. Därför kan ned-
anstående sammanställning ses som ett 
tämligen tillförlitligt minimiantal. Antalet 
observerade havsörnar understiger klart 
2015 års rekordantal, c:a 80 havsörnar, 
men är en handfull fler än 2017. Men detta 
speglar inte en nedgång i vare sig antalet 
övervintrande örnar eller beståndet i öv-
rigt. Detta får åtminstone delvis tillskrivas 
störningar, jakt och annat, som redovisats 
ovan.   

bodar. Det förefaller som det blivit någon 
form av störning vid den senare tidpunk-
ten vid Lyckebodaområdet  som gjort att 
en del örnar dragit sig utåt mot havet. 
Samtidigt fanns ett antal havsörnar i andra 
delar av området vilket gör att totalanta-
let i kustområdet inklusive Trolle Ljungby 
mosse blir minst 28 individer. Detta är 
drygt 10 fler än vid motsvarande räkning 
2017. 

Högvattnet och bristen på byte, gäss, med-
verkade förmodligen till att relativt få 
havsörnar sågs vid Hammarsjön. Däremot 
där gäss uppehöll sig, som på Isternästet 
och Trolle Ljungby mosse, var örnarna 
tämligen stationära. Observatörerna vid 
Gummastorpasjön fick tyvärr lämna sitt 
område då det var starkt påverkat av på-
gående jakt. Några örnar sågs inte. Även 
Odersbergaområdet påverkades varför 
antalet havsörnar är lägre än vad som är 
normalt för området. Vid Oppmannasjön 
och Ivösjön sågs relativt få örnar och då 
mest adulta. Söder om Hammarsjön fanns 
något färre örnar än vad som varit fallet en 
månad tidigare.   

Observationerna vid åteln ute vid kusten 
var som vanligt centrala. Men denna gång 
var antalet avlästa och observerade örnar 
från gömslet lägre än vanligt. Här har den 

Ålder Omärkta ( > ) Märkta Omärkta + märkta
1 vinter 3 3 6
2 vinter 1 3 4
3 - 4 vinter 1 1 2
Adult 1 1
Totalt 5 8 13

Åldersfödelning av örnar vid matningen:
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såväl kustområdet som Karsholmsområ-
det. Hade bokollonen tagit slut i Blekinge 
och finkarna sträckte mot nya furagerings-
platser? Det kan antas att det handlade om 
flockar i storleken 500 000! Räknarna i det 
södra området fick också möjlighet att se 
en brun glada. En ovanlig art, särskilt vin-
tertid.

Tack
Det var lite olika betingelser för alla de tå-
liga örnräknarna. Vissa såg inga örnar alls 
medan andra såg örnar nästan hela tiden. 
Men negativa rapporter är minst lika vik-
tiga. Inte minst för att avgöra hur och om 
örnarna rör sig i området. Tack alla för in-
satsen och på återseende vid nästa års örn-
räkning!

Kungsörn
4 kungsörnar sågs i de södra delarna av 
Kristianstad kommun. Dessa var adul-
ta.  Öster om Hammarsjön sågs en yngre 
kungsörn liksom i den nordvästra delen av 
kommunen. Således totalt 6 kungsörnar. 
Som vanligt varierar antalet observerade 
kungsörnar då den är betydligt svårare än 
havsörn att inventera. 

Våra tre kända häckningar i kommunen 
producerade under 2017 två ungar. Ett 
av paren misslyckades. I hela Skåne blev 
det totalt så vitt känt enbart tre ungar. Det 
skånska kungsörnsbeståndet för tyvärr en 
allt mer tynande tillvaro. Så våra kungsör-
nar är oerhört viktiga för den lilla skånska 
stammens fortlevnad.

Övrigt

En del observatörer fick uppleva ett särskilt 
fenomen. Nämligen de kollosalt omfat-
tande bo/bergfinkflockar som stäckte över 

Antalet havsörnar i Kristianstad och Bromölla kommun 2018-01-06:

Nils Waldemarsson

Lokal Antal Adult Yngre/ob.ålder
Kusten, ink Tr.Ljungby mosse 28-30 4 24-26
Ivösjön 2 2 0
Oppmannasjön/Råbelövsjön 4 2 2
Odersberga/Gummastorpasjön 3 2 1
Araslövssjön/Isternäset 6-7 4 2-3
Hammarsjön 6-7 2 4-5
Söder om Hammarsjön 12-13 2-3 10
Total 61-66 18-19 43-47
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Låt din gamla kikare göra nytta! 
Runt om i landet finns det idag massor av gamla kikare hemma i byrålådorna. 
Kikare som är fullt funktionsdugliga men som har bytts ut till nya modernare mo-
deller och därför ligger oanvända. Samtidigt pågår det runt om i världen massor 
av projekt som drivs av eldsjälar men där resurserna är mycket begränsade och 
där en fungerande kikare kan göra stor skillnad i ett arbete för att bevara djur 
och natur. 

Gunnar Olssons Foto samarbetar med Världsnaturfonden WWF där insamlade 
kikare fixas till och WWF ser till att kikarna kommer till nytta hos parkvakter i 
deras projekt för  skydda och bevara utrotningshotade djur runt om i världen.

Läs mer om hur ni kan skänka din gamla kikare på https://tinyurl.com/kikare

Fågelskådningens Dag 
på Håslövs ängar 

firar 30 år! 
Söndagen den 6 maj 

kl 07.00 - 12.00
Fågelklubben är på plats på parkeringen och längs  

gångstigen och hjälper till att lotsa besökarna genom  
förmiddagens fågelupplevelser.  

Tipsrunda med fina priser! 
Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika!

Ett samarbete mellan fyra föreningar:

NO
RDÖSTRA   SKÅNES   FÅGELKLU

BB

  W

WW.SPOVEN.COM
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Läsarnas bilder 
Vill	du	bidra	med	bilder	så	kan	du	maila	in	bilder	till	redaktionen	eller	publicera	den	på	
vår	Facebooksida	så	finns	det	chans	att	den	kommer	med	i	Spoven.	
OBS!	Ni	får	endast	skicka	in	bilder	som	ni	själv	har	tagit	och	som	ni	har	rättigheter	till.
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Sedan 2009 har vi i Fågelklubben besökt 
de platser, som vi de senaste åren kunnat 
konstatera som övernattningsplatser för de 
röda gladorna i Kristianstads och Bromöl-
la kommuner. Tack vare beteendet att sam-
las i flockar för gemensam övernattning 
under vintermånaderna har man en god 
möjlighet att få en ganska bra uppfattning 
om antalet övervintrande fåglar. 

Vid nästan samtliga inventeringstillfällen 
har området i Vanneberga/Ö. Ljungby hyst 
flest övernattande fåglar. Inget undantag i 
år – eller sammanlagt 95 fåglar (även detta 
rekordantal)! 

Näst största flocken sågs kring Oppman-
na, där 62 fåglar cirklade runt och letade 
nattkvist.

Förra årets ”uppstickare” Venestad, hade 
även den gångna helgen många rödglador 
i ett antal träddungar i byn - ca 50 indivi-
der stannade årets räkning på.  

En stor flock eller ca 40 fåglar uppehöll sig 
söder om Egeside när vi räknade i år. 

Trakterna kring flygplatsen i Everöd och 
upp mot Gringelstad har de senaste åren 
till och från hyst ganska många övervint-
rande fåglar. Vid räkningstillfället i år hit-
tades ”bara” 15 rödglador i området.

Röd glada
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Rekordmånga övervintrande röda glador, igen!
Text: Evert Valfridsson
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Rekordmånga	 övervintrande	 röda	 glador	 har	 vi	 kunnat	 konstatera	 de	 senaste	
åren,	när	vi	ställt	samman	siffror	från	inventeringar	som	genomförts	i	Nordöstra	
Skånes	Fågelklubbs	regi	första	helgen	i	december.	Och	det	blir	inget	undantag	
denna	 säsong	 heller.	 Totalt	minst	 306	 rödglador	 kunde	 räknas	 in	 i	 december	
2017.	Det	är	en	ökning	med	mer	än	50	procent	jämfört	med	för	ett	år	sedan	då	vi	
noterade	196	fåglar!



I tallskogen norr/nordost om Borrestad 
och på åssluttningen vid f.d. gårdsslakte-
riet ca tre km bort har vi tidigare år kunnat 
se många glador samlade. I år var antalet 
blygsamt eller sammanlagt 13 stycken.

Tillsammans med lite spridda förekomst 

hamnade vi alltså på rekordnoteringen 306 
röda glador, som valt att övervintra inom 
fågelklubbens verksamhetsområde.

Naturligtvis påverkas fåglarna att stanna 
kvar i landet över vintern av den milda vä-
derlek, som råder. 

Evert Valfridsson

Tack alla som räknade rödglador i år!

Lokal 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Vanneberga/Ö ljungby 49 25 37 27 22 47 79 52 95 

Karsholm Fjälkinge backe/Opp k:a/Arkelstorp 47 3 23 14 25 15 18 41 62 

Karpalund/Önnestad/Ksd 2 0 0 0 2 2 2 1 4 

Gringelstad/Everöds flygplats 61 6 0 59 25 29 18 0 15 

Borrestad 0 0 0 2 4 4 15 33 4 

Vittskövle 0 0 0 1 0 2 2 2 0 

Venestad - - - - - - 0 46 50 

Olseröd, Maglehem 5 1 4 2 1 4 6 2 0 

Degeberga med Borråkra 9 0 19 15 25 17 14 9 9 

Gapparöd, Hörröd mm - 0 0 6 1 14 13 2 2 

Huaröd - - - - - - 0 0 17 

Djuringsholm, Söderäng m.m. - - - 0 0 8 0 2 0 

Maltesholm/Ö Sönnarslöv/Homment  - - - 1 2 1 2 2 2 

Yngsjö Kapell/Egeside Åhus kärr. - - - 5 15 0 0 2 40 

Ilnestorp/Tollarp - - - 0 2 4 4 2 2 

Ripa. Transval - - - - - 1 2 0 1 

Ljungby - Härnestad - - - - - - 0 0 3 

Summa 173 35 83 132 124 155 175 196 306 
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De unika strandängarna längs de nedre 
delarna av Helgeån har uppmärksammats 
av fågelskådare och naturvårdare sedan 
1950-talet. Inventeringar som utfördes av 
Nordöstra Skånes Fågelklubb i slutet av 
1980-talet visade att flera vadararter, bland 
annat rödspov och brushane, gått kraftigt 
tillbaka. 

I samarbete med brukare och markägare 
påbörjades i Kristianstads Vattenrikes regi 
ett omfattande restaureringsarbete i början 
av 1990-talet som bidrog till att vända den 
negativa utvecklingen. 

I början av 2000-talet började trenden 
vända neråt igen och flertalet arter har 
sedan dess minskat. Det som sker på 
Vattenrikets strandängar är inte unikt, utan 

har skett på många strandängar i norra 
och västra Europa. Det är sannolikt flera 
samverkande faktorer som bidrar till den 
generella negativa trenden. Längs nedre 
delarna av Helgeån verkar den kraftiga 
sommaröversvämningen 2007 ha bidragit 
till att påskynda förloppet.

I rubricerade rapport redovisas 
och analyseras resultaten av 
häckfågelinveteringar utförda 2017 och 
jämförs med inventeringar bakåt i tiden, 
bland annat från den närmast föregående 
heltäckande inventeringen 2014. 
Inventeringen och rapporten som utförts 
och sammanställts av Roine Strandberg, 
Mirja Ström-Eriksson och Richard Ottvall 
har finansierats av Länsstyrelsen Skåne.

Strandängsfåglar längs nedre Helgeån i Kristianstads 
Vattenrike 2017 med jämförelser bakåt i tiden. 
En rapport av Roine Strandberg, Mirja Ström-Eriksson och Richard Ottvall
Sammanfattad av Hans Cronert 
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Fågelskådare på Håslövs ängar.
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Hur ser då resultaten ut från fjolårets 
inventering? Medan simänderna visade 
på en fortsatt negativ utveckling, verkar 
den generella trenden vara bruten för 
vadarfåglarna. Resultaten visar på en 
tydlig återhämtning på strandängarna 
kring Hammarsjön. Kanske har en 
fortsatt återhämtning av vegetationen 
sedan sommaröversvämningen 2007 
tillsammans med ett minskat antal 
predatorer och lyckade försök med att 
hålla kvar vårhögvattnet på Håslövs ängar 
bidragit till detta. 

Rödspoven har haft en långsiktigt 
nedåtgående trend inom hela Kristianstads 
Vattenrike vilken är högst oroväckande. 
Resultatet 2017, med fem häckningar 
och fyra flygga ungar vid Hammarsjön, 
är därför mycket positivt. Situationen 
på Isternäset är mindre lovande och 
där kan arten vara på utgående. Det 
tredubbla antalet hanar jämfört med honor 
rödspov i Vattenriket ger en fortsatt skev 
könsfördelning. 

Rödbenan har totalt sett minskat 
successivt genom hela inventeringsserien 
men den alarmerande långsiktiga 
minskningen verkar ha bromsats upp 
de senaste åren. När det gäller tofsvipan 
märks en tydlig återhämtning inom delar 
av Håslövs ängar som helt slogs ut efter 
sommaröversvämningen 2007.

Även gulärlan har ökat totalt sett 
sedan 2012, även här är det framförallt 
Hammarsjön som står för ökningen. 

Det är dock inte positivt över hela 
linjen. Isternäset som tillsammans med 
Håslövs ängar och Hovby ängar tillhört 
flaggskeppen av strandängar i Vattenriket 
uppvisar dåliga resultat och här förmodas 
predation av bland annat räv spela en 
viktig roll.

Du kan ta de av hela rapporten genom att 
hämta den från Länsstyrelsens hemsida un-
der länken https://tinyurl.com/strand2017 
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Hans Cronert
Naturvårdsförvaltare och naturvårdskoordinator 

Länsstyrelsen i Skåne län och Biosfärområde Kristianstads Vattenrike 

Nu är det enklare att bli medlem i fågelklubben!
Sätt in medlemsavgiften på plusgiro 1 64 24 - 4 eller via Swish 123 225 16 27 
Glöm inte mejla (eller ringa) vår kassör med adressuppgifterna om ni är ny medlem. 
Jan-Åke Nilsson, mail: janank@hotmail.se , mobil: 0708 - 42 19 28

Medlemsavgiften är 125 kr. 

Medlem under 25 år/familjemedlem 25 kr



Vi går nu in på fjärde säsongen av inven-
teringsprojektet “Sjöfågeltaxeringen”, ett 
samarbete mellan SOF – Birdlife Sverige 
och Svensk Fågeltaxering (SFT). 

Projektet är tänkt att vara löpande under 
många år framöver och för att följa hur oli-
ka våtmarksfåglar i Sverige varierar i antal 
under häckningstid över en längre tidsse-
rie. Syftet är alltså att samla in data som i 
första hand kan användas för att beräkna 
populationstrender för våtmarksfåglar och 
som därigenom har ett vetenskapligt värde 
för biologisk forskning i framtiden. Inven-
teringen innefattar häckande fåglar kring 
alla sorters våtmarker - sjöar, åar, strand-
ängar, småvatten och kuster.

• Inventeringen omfattar alla typer av 
våtmarker vilket innebär att sjöar, vat-
tendrag, småvatten, strandängar och 
kuststräckor kan ingå 

• Inventeringen omfattar arter såsom 
lommar, doppingar, hägrar, skarvar, 
andfåglar, tranor, sumphöns, vadare, 
måsar, tärnor, kungsfiskare och rov-
fåglar, men inte tättingar. 

• Inventeringen innebär att man räknar 
förekommande fågelindivider, inte 
antal häckande par  ‘

• Inventeringen sker en gång per år i 
maj mellan den 10-25 maj. Den är inte 
personlig utan kan övertas av annan 
inventerare och givetvis kan också 
flera personer dela på inventeringen 
tillsammans. 

Sjöfågeltaxeringen har som mål att få 
dessa lokaler inventerade enligt följande 
prioritering:

1. Alla fågeltorn och observationsplatt-
formar 

2. Alla klassiska fågelsjöar 

3. Så många av Skånes 45 större sjöar 
som möjligt 

4. Rutter bestående av upp till 20 små 
våtmarker 

5. Kuststräckor 

Nordöstra Skånes Fågelklubb försöker 
genom detta upprop att se till att täcka upp 
de mest prioriterade inventeringslokalerna. 
Vi uppskattar ifall ni meddelar ert 
intresse så att vi kan planera in riktade 
insatser mot intressanta områden som 
saknar “täckning”. Skicka mail till  
ulrika.tollgren@orthanc.se 

Följande lokaler under prioritet 1 
saknar inventerare inför årets taxering: 
Torsebrotornet, Håslövs plattform och 
torn, Kanalhustornet samt Äspettornet.

Mer information om projektet finns att 
läsa på www.fageltaxering.lu.se eller  
www.birdlife.se under fliken “forskning” 
och sedan ”Sjöfågelinventeringen”.

Upprop: 
Sjöfågeltaxeringen 2018
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Vårens program
Alla	är	hjärtligt	välkomna	och	var	inte	rädda	för	att	komma	med	även	om	ni	saknar	
tubkikare.	Alla	som	har	låter	gärna	andra	också	titta.	Undrar	du	över	något	så	ring	
till respektive kontaktperson. Kontaktuppgifter	 för	alla	exkursionsansvariga	hittar	
du i slutet av programmet. Ha även för vana att besöka vår hemsida där alla arrang-
emangen	finns	uppdaterade	om	något	skulle	ändras:	www.spoven.com

Mars
Tor 1 mar  Årsmöte med hemmamarker
Ännu ett år har gått och det är dags för årets viktigaste sammankomst i klubben. Än en gång är 
det dags för medlemmarna att säga sitt om bl.a. vilken styrelse, som klubben ska ha kommande 
år! Därefter kåserar Jan Linder kring ”Upptäckarglädje i nya hemmamarker”. Det är idag exakt 
på dagen 16 år sedan, som han flyttade från Gävle hit till Kristianstad. Ikväll reflekterar och fi-
losoferar Jan över vad han upplever i sina hemmamarker och vad hemmamarker betyder för oss 
fågelnördar.  Vi samlas i Föreningarnas Hus i Kristianstad (strax norr om Vattentornet) senast kl. 
19.00. Klubben bjuder på kvällsfikat! Kontaktperson: Evert Valfridsson. 

Sön 4 mar  En första våraning på Linnérundan?
Samling senast kl. 09.00 på parkeringen vid naturum – sedan ger sig Evert Valfridsson ut för en 
förmiddag bland fåglarna längs Linnérundan. Kanske kan vi få en första aning om kommande 
vår? Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med 
Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen Kristianstad/Bromölla och naturum Vattenriket. Kon-
taktperson: Evert Valfridsson.  

Lör 10 mars  Från Vattenriket till vinterkvarteren
Naturfotograf och filmare Patrik Olofsson visar bilder och berättar om tranorna i Vattenriket. Vi 
får följa med tranorna till korkekarnas landskap i vinterkvarteren i Spanien. Naturum kl. 14.00. 

Ons 14 mars Fåglarna längs Linnérundan
Samling kl. 09.00 parkeringen vid naturum Vattenriket. Evert väntar på att ta oss med ut bland 
Linnérundans fåglar. Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika!  
Kontaktperson: Evert Valfridsson. 

Ons 14 mars  Årets transkådning startar
Även i år satsar vi på transkådningen i Pulken, strax väster om Yngsjö! Återstår att se om de för-
sta efterlängtade tranorna börjar dyka upp på den här fantastiska rastplatsen vid samma tid som 
de senaste åren. I så fall kan vi nu räkna med en ca månadslång njutning, när de här vårgästerna 
mellanlandar i Kristianstads Vattenrike under färden mot häckningsplatserna norröver i vårt av-
långa land. Kontaktperson: Evert Valfridsson.
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Lör 17 mar  Gåsräkning
Fågelklubbens flitiga gåsinventerare avslutar säsongen. Hur märks det att våren är i antågende? 
Finns det t.ex. kvar några sädgäss på våra breddgrader? Intresserad att vara med på någon gåsräk-
ning? Kontakta i så fall Evert som kan hjälpa till att fixa detta. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Lör 17 mar  Tranornas B & B till glädje för alla
Vi ansluter till denna aktivitet på naturum Vattenriket, där naturvårdssamordnare Hans Cronert 
berättar om trangruppens arbete med att mata tranorna på ett fält vid fågeltornet i Pulken - i hör-
salen naturum kl. 14.00. 

Lör 17 mar – ons 18 apr Tranorna i Pulken
Vi hoppas att årets första flyttande tranor är på väg norrut för att rasta och övernatta i Pulken. 
Det innebär i så fall att klubbens tranguider är på plats mellan kl. 15 och skymning dagligen den 
närmaste månaden! Kom och hjälp till med försäljningen av tranpins och vykort - eller kom med 
din tubkikare och dela med Dig till besökarna, som kanske får vara med om ett härligt och nära 
förstagångsmöte med tranorna genom okularet! Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Sön 18 mar  Första vårtecknen
Tillsammans med Jan Linder, klubbens vice ordförande, ger vi oss ut och letar efter de vår-
tecken, som vågat sig till våra marker så här långt. Samling senast kl. 08.00 på parkeringen 
vid naturum Vattenriket. Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika!   
Kontaktperson. Evert Valfridsson.  

Ons 21 mars Fåglarna längs Linnérundan
Samling kl. 09.00 parkeringen vid naturum Vattenriket. Evert väntar på att ta oss med ut 
bland Linnérundans fåglar. Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika!    
Kontaktperson: Evert Valfridsson.

S
kä

gg
m

es
,  

fo
to

: P
at

ric
k 

To
llg

re
n 

La
za

ro
v

48	 Spoven



Lör 24 mar  Vi sträcker söderut …
... för att kolla vad som sträcker norrut längs med den skånska sydkusten. Målet för dagens 
heldagsexkursion är Sandhammaren, men väder och vind är avgörande för om det är möjligt 
att sträckskåda. Kolla därför på klubbens hemsida eller facebooksida, där det senast kl.20:00 på 
fredagskvällen meddelas eventuella ändringar.

Vi samåker från parkeringen vid naturum Vattenriket kl.06:00 med möjlighet att ansluta vid sam-
åkningsparkeringen i Österlia kl.06:30. Varma kläder och förstärkt matsäck gäller och tillgång 
till tubkikare krävs bästa behållning. Vi hoppas på sträckande ejdrar, änder, svanar, vårens första 
tärnor och därefter kollar vi av buskar och snår. På hemvägen är det möjligt att vi spanar efter 
kornsparvar och annat kul så länge vi har ork och lust! Kontaktperson: Ulrika Tollgren. 

Lör 24 mar  Tranbuss
Buss till de rastande tranorna i Pulken avgår från parkeringen vid naturum Vattenriket kl. 14.00. 
Vi beräknas åter kl. 17.00.  Biljett krävs - 100 kr/st och köps på naturum. I priset ingår bussresa, 
guidning, dricka och grillad korv. Klä dig varmt. Samarr.: naturum Vattenriket, Nordöstra Skånes 
Fågelklubb, Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet. 
Läs mer på naturums Vattenrikets hemsida: vattenriket.kristianstad.se/naturum

Fre 30 mar  Långfredagsfåglar på Linnérundan 
Samling kl. 08.00 parkeringen vid naturum Vattenriket. Evert väntar sedvanligt på att ta oss med 
ut bland Linnérundans fåglar. Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika!  
Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Mars
Mån 2 apr  Första vårfåglarna på Håslövs ängar. 
Traditionen bjuder att vi gör ett besök på Håslövs ängar på annandag påsk och kollar in vilka av 
vårens flyttfåglar, som har anlänt. Samling parkeringen på Håslövs ängar kl. 08.00 och där väntar 
Evert Valfridsson på att ta täten ut i en av Vattenrikets verkligen klassiska fågellokaler. Ta med 
kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefräm-
jandet, Naturskyddsföreningen Kristianstad/Bromölla och naturum Vattenriket. Kontaktperson: 
Evert Valfridsson. 

Onsdag 4 apr Linnérundan
Samling kl. 08.00 parkeringen vid naturum Vattenriket. Evert väntar som vanligt på att ta oss 
med ut bland Linnérundans fåglar. Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika!   
Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Sön 8 apr  Fåglarna längs Linnérundan
Samling kl. 08.00 parkeringen vid naturum Vattenriket där Evert väntar på att ta oss med ut 
bland Linnérundans fåglar. Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika!    
Kontaktperson: Evert Valfridsson.
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Ons 11 apr  Fåglarna längs Linnérundan
Samling kl. 08.00 parkeringen vid naturum Vattenriket. Evert väntar på att ta oss med ut 
bland Linnérundans fåglar. Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika!   
Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Ons 11 apr  ”Märkt för livet” startar!
Inbjudan till vårens nya studiecirkel ”Märkt för livet” tillsammans med  Ola Svensson och Ulrika 
Tollgren. Den vänder sig till Dig som är intresserad av fågelekologi och ringmärkning av fåglar. 
Inga särskilda förkunskaper krävs! Kostnad: medlemskap i Nordöstra Skånes Fågelklubb 

Tid: onsdagarna 11/4 och 25/4 kl.17:15-19:30 på Studiefrämjandet i Kristianstad. Övriga träffar 
sker mestadels i fält och datum för dessa sätts av cirkelns deltagare.

Du kommer att få en inblick i ringmärkningens historia och nytta samt kunskaper om fåglars ana-
tomi och ekologi med fokus på tättingar.  Du kommer att få möjlighet att delta i ringmärkning och 
träna på att samla in biometri samt köns- och åldersbestämningar med hjälp av bestämningslitte-
ratur. I studiecirkeln ingår 3-4 märkningar i fält med möjlighet till att delta vid ännu fler tillfällen. 
Deltagarnas önskemål och behov kommer att påverka upplägget.

Studiecirkeln gör dig inte till någon ringmärkare, däremot får du fördjupade fågelkunskaper samt 
en god grund att stå på ifall du vill fortsätta som ringmärkarassistent. 
Anmälan görs till ulrika.tollgren@orthanc.se

Lör 14 apr  Ut i Lindas hemmamarker
Våren gör sitt intåg och tillsammans med Linda Niklasson tar vi en skådartur till någon av hennes 
hemmamarker. Vilka nyanlända flyttfåglar kan vi hitta den här dagen? Samling på parkeringen 
mitt emot campingen i Landön kl. 08.00. Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmid-
dagsfika! Kontaktperson: Evert Valfridsson.
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Sön 15 apr  Fåglarna längs Linnérundan
Samling kl. 08.00 parkeringen vid naturum Vattenriket. Evert väntar på att ta oss med ut bland 
Linnérundans fåglar. Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika!   Kontaktper-
son: Evert Valfridsson.

Ons 18 apr Fåglarna längs Linnérundan
Samling kl. 08.00 parkeringen vid naturum Vattenriket. Evert väntar på att ta oss med ut bland 
Linnérundans fåglar. Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika!  Kontaktper-
son: Evert Valfridsson.

Sön 22 apr  Fåglarna längs Linnérundan
Samling kl. 08.00 parkeringen vid naturum Vattenriket. Evert väntar på att ta oss med ut bland 
Linnérundans fåglar. Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika!  Kontaktper-
son: Evert Valfridsson.

Ons 25 apr Fåglarna längs Linnérundan
Samling kl. 08.00 parkeringen vid naturum Vattenriket. Evert väntar på att ta oss med ut bland 
Linnérundans fåglar. Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika!  Kontaktper-
son: Evert Valfridsson.

Sön 29 apr  Fåglarna på Näsby fält 
Emil Andersson-Fristedt tar oss än en gång ut bland fåglarna på Näsby fält – reservatet i de norra/
nordvästra delarna av Kristianstad. Vi samlas kl. 07.00 på parkeringen ca 100 m söder om Näsby 
gård (skyltad infart mot ”Näsby fält/ Lerduvedungen” från Stridsvagnsvägen, precis norr om 
högskolan). Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika! Kontaktperson: Evert 
Valfridsson. 

Mars
Tis 1 maj  Fåglarna längs Linnérundan
Samling parkeringen naturum Vattenriket kl. 08.00 där Evert Valfridsson väntar på att ge sig ut 
bland fåglarna längs Linnérundan. Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika! 
Vi gör denna traditionella skådartur tillsammans med Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen 
Kristianstad/Bromölla och naturum Vattenriket. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Sön 6 maj  Fågelskådningens Dag Håslövs ängar 30 år!
Den 8 maj 1988 genomfördes ”Fågelskådningens Dag” för första gången och då på Håslövs 
ängar. Vi kan alltså den här gången fira arrangemangets 30-årsdag! Mellan kl. 07 – 12 finns med-
lemmar från klubben på plats längs gångstigen här ute och hjälper till att lotsa besökarna genom 
förmiddagens fågelupplevelser. Såväl redan inbitna skådare som alla, som vill prova på något 
nytt, är alltså mycket välkomna! Tipsrunda med fina priser! Kontaktperson: Evert Valfridsson. 
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Tor 10 maj  Kristi Himmelsfärdsdag på Linnérundan
Samling parkeringen naturum Vattenriket kl. 07.00 där Evert Valfridsson väntar att ge sig ut bland 
fåglarna längs Linnérundan. Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi 
gör detta tillsammans med Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen Kristianstad/Bromölla och 
naturum Vattenriket. Kontaktperson: Evert Valfridsson.  

Lör 12 maj  Vårfåglar i  Hasses hemmamarker
Hans Cronert tar oss med ut till fåglarna i någon av hans spännande hemmamarker. Samling kl. 
07.00 på parkeringen vid naturum Vattenriket. Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite för-
middagsfika!   Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Sön 13 maj   Fåglarna längs Linnérundan
Samling kl. 07.00 parkeringen vid naturum Vattenriket. Evert väntar på att ta oss med ut bland 
Linnérundans fåglar. Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika!   
Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Lör 5 maj  Fågeltornskampen
Sedan några år genomförs en fågeltornskamp mellan finska och svenska fågelskådare, där det 
gäller att hitta så många fågelarter som möjligt från något fågeltorn under en förmiddag. Vi väljer 
även i år fågeltornet i Hercules, där vi är på plats mellan kl. 05 – 13! Hur många fågelarter kan vi 
hitta härifrån  under dessa 8 timmar? Det är både en tävling mellan de olika svenska och finska 
fågeltorn, som deltar, och en landskamp mot Finland. Kom och hjälp till – ju fler ögon och öron, 
som är på plats, desto fler fåglar hittar vi! Kontaktperson: Evert Valfridsson. 

Ons 16 maj  Fåglarna längs Linnérundan
Samling kl. 07.00 parkeringen vid naturum Vattenriket. Evert väntar på att ta oss med ut bland 
Linnérundans fåglar. Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika!   
Kontaktperson: Evert Valfridsson.
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Lör 19 maj  Thomas och pingstaftonsfåglarna
Tillsammans med Thomas Lindblad kan vi njuta av pingstaftonens fåglar i någon av hans hem-
mamarker. Samling kl. 07.00 på samåkningsparkeringen i Olseröd ((korsningen mellan riksväg 
19 och väg 118). Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika!  
Kontaktperson: Evert Valfridsson. 

Ons 23 maj  Fåglarna längs Linnérundan
Samling kl. 07.00 parkeringen vid naturum Vattenriket. Evert väntar på att ta oss med ut bland 
Linnérundans fåglar. Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika!   
Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Sön 27 maj  Fåglarna längs Linnérundan
Samling kl. 07.00 parkeringen vid naturum Vattenriket. Evert väntar på att ta oss med ut bland 
Linnérundans fåglar. Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika!   
Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Ons 30 maj  Fåglarna längs Linnérundan
Samling kl. 07.00 parkeringen vid naturum Vattenriket. Evert väntar på att ta oss med ut bland 
Linnérundans fåglar. Ta med kikaren, om du har, och glö7m inte lite förmiddagsfika!   
Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Mars
Lör 2 jun  Vandring kring Söndraby
Tillsammans med Ulrika Tollgren skådar vi fåglar kring Söndraby, söder om Arkelstorp mellan 
Ivösjön och Oppmannasjön. Samling samåkningens-p mitt emot ICA Nära i Arkelstorp kl. 07.30. 
Vill Du så finns det möjligheter till samåkning från parkeringen vid naturum kl. 07.00. Hör i så 
fall av Dig till Evert Valfridsson!

Ons 6 jun  Nationaldagens fåglar på Linnérundan
Även i år är Evert på plats kl. 08.00 på p-platsen vid naturum för en traditionsenlig fågelskådartur 
på vår nationaldag. Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta 
tillsammans med Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen Kristianstad/Bromölla och naturum 
Vattenriket. Kontaktperson: Evert Valfridsson. 

Lör 9 juni  Storkdag i Skånes Viby
Det är på nytt dags att se hur resultatet för de numera tre frilevande storkparen i Viby ser ut! Vi 
samlas vid gårdsbutiken i Viby kl. 11.00 och lyssnar till information kring den vita storken och 
hur arbetet inom ramen för det skånska storkprojektet går. Även representanter för Storkens Vän-
ner finns på plats! Och så får vi se hur det går till, när årets ungar får sina ringar – så att det går 
att identifiera fåglarna i framtiden. Ett arrangemang som vi gör tillsammans med Storkprojektet, 
Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket. 
Kontaktperson: Evert Valfridsson. 
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Ons 13 jun  Fåglarna längs Linnérundan
Samling kl. 08.00 parkeringen vid naturum Vattenriket. Evert väntar på att ta oss med ut bland 
Linnérundans fåglar. Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika!   Kontaktper-
son: Evert Valfridsson.

Lör 16 jun  Fåglarna längs Linnérundan
Samling kl. 08.00 parkeringen vid naturum Vattenriket. Evert väntar för 272: gången på att ta oss 
med ut bland Linnérundans fåglar. Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika!   
Kontaktperson: Evert Valfridsson.
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Anpassa kläder och skodon efter väder och årstid! Ta gärna med fika – vi är ofta ute 3-4 
timmar. Ha även för vana att besöka vår hemsida där alla arrangemangen finns uppdate-
rade om något skulle ändras: www.spoven.com

Kontaktpersoner:
Ulrika Tollgren: 0738-08 37 73, ulrika.tollgren@orthanc.se 
Evert Valfridsson: 044-32 30 45 el. 070-602 30 45, evert.valfridsson@naturskyddsforeningen.se    

Vi finns på Facebook!



Styrelsen
Nils Waldemarsson ordf  0456-281 22
Jan Linder v ordf   0725-882 051
Josefin Svensson sekr 0708-226 589
Jan-Åke Nilsson kassör 0708-42 19 28
Ulrika Tollgren   0738-083 773
Greger Flyckt   044-12 16 99
Linda Niklasson   0456-297 90

Lokal rapportkommitté
Nils Waldemarsson   (Sammankallande)
Greger Flyckt,  (Rapportmottagare)
Floravägen 13, 291 43 Kristianstad
044-121699, greger.flyckt@utb.kristianstad.se
Linda Niklasson 
Hans Cronert
Göran Flyckt
Thomas Lindblad
Jan Linder
Christer Neideman
Ulf Sjölin

Fågelstationskommitté
Greger Flyckt   044-12 16 99
Patrik Olofsson   044-23 52 21
Göran Flyckt    044-24 26 11

Programkommitté
Evert Valfridsson (sk)   044-32 30 45
Ulrika Tollgren   0738-083 773

IT-kommitté
Patrick Tollgren Lazarov (sk) 044-914 34
lazarov@orthanc.se
Ulrika Tollgren (ansv. utgiv.) 044-914 34
ulrika.tollgren@orthanc.se
Sven Birkedal   044-24 87 44

Katastrofhjälp Fågel och Vilt
http://www.kristianstadbromolla.kfv-riks.se

Ringmärkningscentralen på 
Naturhistoriska Riksmuseet 
http://nrm.spoven.com

Geese (ringmärkning av gäss och svan)
http://www.geese.org

SPOVEN-redaktionen
Patrick Tollgren Lazarov (samk.) 044-914 34 
Ekbacken 7, 290 37 Arkelstorp
lazarov@orthanc.se
Jan Linder (ansv. utgivare)   0725-882 051
linder.jan@telia.com
Emil Andersson Fristedt     0704-406 656
emil.andersson71@gmail.com 
Lars Göte Nilsson     0706-341 113
info@birdwave.se
Sven Birkedal (bildredaktör)   044-24 87 44
sven.birkedal@mixmail.nu 

Representanter SkOF:s Forsknings-  
och Fågelskyddskommitté
Nils Waldemarsson
Thomas Lindblad

Samrådsgruppen för Biosfärområde  
Kristianstads Vattenrike 
Nils Waldemarsson     0456-281 22
Thomas Lindblad

Kommunornitolog i Kristianstads  
kommun
Nils Waldemarsson     0456-281 22

Kommunornitolog i Bromöllas kommun
Nils Waldemarsson     0456-281 22
Gåsgruppen (för förvaltning av gäss och tranor 
på Kristianstadsslätten)  
Nils Waldemarsson     0456-281 22

Medlemsavgift per år
Fullbetalande  125:-
Familjemedlem   25:-
Ungdomsmedlem   25:- (upp till 25 år)

Plusgiro 164 24-4 
Swish 123 225 16 27
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