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Idag utgör biobränsle från skogen en betydande 
del av våra förnyelsebara energikällor. Och mer 
ska det bli! Är detta enbart positivt för fågel-
livet?

Birdlife Sverige håller på att ta fram riktlinjer 
kring detta. Idag finns det en konflikt inom ve-
tenskapen. Vissa menar att odlade biobränsle, 
läs skog, har en hög potential att minska ut-
släppen av växthusgaser. Kolet som frigörs vid 
förbränning binds igen när växter återplanteras. 
Andra forskare menar att om t ex hela träd an-
vänds till biobränsle så kommer det att ta åt-
skillig tid,  10-tals till 100-tals år, innan kolet 
åter binds i vegetationen. Därför ökar växthus-
gaserna.

Oavsett dessa båda uppfattningar måste all biobränsleproduktion ta hänsyn till den bio-
logiska mångfalden. Denna och därmed fågellivet är idag redan hårt pressade i skogs-
bruket och användningen av skogsprodukter. Brist på död ved, ensartade skogar utan 
flerskiftning, liten trädålders- och trädartsvariation, lågt lövträdsinslag råder i många 
skogar. Åtskilliga skogslevande arter är redan under stark tillbakagång.

Kan då inte skogsbaserade biobränslen användas? Jo, men med förstånd. Restproduk-
ter från industrin, viss mängd grenar och toppar, s k GROT,  och varför inte rester från 
slyröjning i igenväxande hagmark. Men observera detta gäller inte undervegetation som 
buskar och träd i ren skogsmiljö. Dessa behövs mer än någonsin för att gynna fågellivet. 
Vidare får inte idag skyddsvärda gammelskogar, redan skyddade områden, nyckelbioto-
per eller andra områden med höga värden komma i fråga för produktion av biobränsle.

Risken är stor om det här inte görs med klokhet att det goda blir det godas fiende. Och 
därmed drabbas den biologiska mångfalden och därmed fågellivet utan att det egentligen 
var meningen.

Nils Waldemarsson 
ORDFÖRANDE
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Ordförande sjunger ut!
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En fjäder i hatten kan man fortfarande ha 
– bildligt eller en vanlig hönsfjäder. För-
bjudna är de exklusiva hattkreationerna 
på 1800-talet som kunde innehålla fjädrar 
från utrotningshotade fåglar. Protesterna 
mot handeln med fjädrar gjorde att den för-
bjöds i början på 1900-talet. Handeln med 
fjädrar från exotiska och utrotningshotade 
fåglar är fortfarande förbjuden, men fö-
rekommer ändå. På ebay kan man för en 
större summa köpa fjädrar från t ex para-
disfåglar.  De sägs komma från en samling 
någon kommit över eller så har man hit-
tat dem på en antikmarknad. Sanningen 
är väl den att de som säljer och en del av 
de som köper inte bryr sig. Det viktiga är 
att få dessa exklusiva fjädrar. Nu handlar 
det inte om att sätta dem i kvinnornas hat-
tar. Istället är det männen som pryder sina 
laxflugor med dessa fjädrar. Det udda med 
flugorna är att de inte används till fiske. De 
är enligt bindarnas mening en konstart där 
det gäller att binda den vackraste och mest 
exklusiva flugan.

Kirk Wallace Johnson öppnar en ny värld 
när han bestämmer sig för att titta närmare 
på en stöld på Natural History Museum i 
Ting, England. 269 fåglar stjäls, en del av 
dem insamlade av Wallace, samtida med 
Darwin. En ovärderlig samling som delvis 

plockas sönder och säljs fjäder för fjäder. 
En inkomstbringande affär för Edwin Rist. 
Han är en skötsam ung man med ett brin-
nande intresse för laxflugebindning. John-
son berättar Edwins historia, men också 
om handeln med fjädrar och hela fåglar. 
En häpnadsväckande historia om en före-
teelse som inte många känner till.

Margareta Rydhagen

 Boktips: 
Fjädertjuven
 av Kirk Wallace Johnson
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Det har varit en händelserik höst på fågel-
fronten i vårt område. Under september 
passerade såväl en större skrikörn, några 
bruna glador, en ängshök som ett par 
stäpphökar. Bland rastande fåglar i sep-
tember kunde svarthuvad mås, fjällabb, 
rosenstare, rödstrupiga piplärkor och lapp-
sparvar noteras. 

Varken september eller oktober bjöd på 
annat än enstaka blåsdagar från ostsektorn, 
vilket inte var gynnsamt när det gäller syd-
sträcket utefter kusten. Förutom fjällabben 
är några bredstjärtade labbar och ett fåtal 
alkor allt som bjöds av lite ovanligare ar-
ter. Kaspiska trutar siktades utefter kusten 
då och då, men även ett par inlandsfynd 
noterades.

Oktober bjöd på ytterligare en stäpphök, 
skärsnäppa, sibirisk gransångare, en ring-
trast, berglärkor, ytterligare någon lapp-
sparv, samt inte minst, tallbitar! De no-
vemberobsar som sticker ut är tretåig mås 
och bredstjärtad labb. Och glädjande nog, 
ett oväntat fynd av orre uppe vid Fjällmos-
sen. Tre riktigt sena fynd av drillsnäppa, 
ladusvala och fisktärna i november förtjä-
nar också att omnämnas. 

Men några extra rader om tallbitarna. Det 

är synnerligen ovanligt att tallbitar når ner 
till våra trakter, och det krävs en rejäl in-
vasion för att öka chansen att få se dem. 
Precis det hände i höst. Plötsligt kom larm 
om 100-tals på väg söderut i Mellansve-
rige, och några dagar senare hade vi dem 
här. Framför allt den flock som uppehöll 
sig öster om Fjälkinge backe på Lilles 
backe under några dagar, gav besökare 

Aktuellt i fågelmarkerna 
Rapporterade fåglar 1 september - 15 november

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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Stäpphök i Håstad
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Art Plats Individ
Större skrikörn Östgård, Tosteberga 19/9  1
Stäpphök Österrike, Balsby kyrka 14/9  1
 Kälkestad, Karstad, Håstad 25/9  1
 Möllebacken, Fjälkinge 31/10  1
Ängshök Stenslid, Balsby 1/9  1
Skärsnäppa Äspet 7/10, 22-23/10  1
Svarthuvad mås Äspet 1/9  1
Tretåig mås Juleboda 15/11  4
Bredstjärtad labb Juleboda 5/10, 15/10, 4/11, 15/11  1-5
 Friseboda 4/11  3
Fjällabb Juleboda 23/9  1
Tobisgrissla Juleboda 23/9, 5/10  1
 Friseboda 23/9, 24/9  1
Sibirisk gransångare Ivetofta 17/10  1
Rosenstare Äspet 15/9  1
Berglärka Äspet 17-21/10  2
Tallbit Kjugekull 28/10  4
 Lilles backe 28/10 - 4/11  1-26  
 Bäckaskogs grustag 28/10  1
 Österlövshus 28/10  10
 Spröjtmarken, Maglehem 20/10  1
 Skärsnäs 4/11  6
 Kaffatorp, Arkelstorp 10/11  2
Lappsparv Håslövs ängar 21-22/9, 3-8/10  1-3
 Äspet 29/10  1

tillfälle till närgångna studier av denna 
karismatiska fågel. I Artportalen finns tall-
bitsnoteringar från Kristianstads kommun 
endast 1977, 1980, 1982, 2000 och 2004. 
Enbart år 2000 rörde det sig om flera ex 
och en lite längre tid. Bromölla kommun 
hade en flock som uppehöll sig i Nymölla-
Edenrydtrakten under dec 2000 och jan ut 

2001, inga registrerade fynd innan eller 
efter dess. 

Låt oss hoppas att trastflockarna missar 
lite rönn- och oxelbär i våra trakter och att 
tallbitarna hittar bären och finner det mö-
dan värt att övervintra hos oss. Snart i en 
rönn nära dig?!

Artportalen:
http://www.artportalen.se 

Krix+:
http://krix.spoven.com 
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Jan Linder 

Tretåig mås.
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Gåsräkningen sep 2019 - mar 2020

Art 14 sep 12 okt 16 nov 14 dec 11 jan 15 feb 14 mar
Sädgås - - 401 - - - -
Skogsssädgås - ras fabalis - - 4 042 - - - -
Tundrasädgås - ras rossicus - - 523 - - - -
Spetsbergsgås - - 14 - - - -
Bläsgås - - 122 - - - -
Fjällgås - - - - - - -
Grågås 5 377  5 066 6 021 - - - -
Grå x kanadagås - - - - - - -
Kanadagås 1 34 550 - - - -
Vitkindad gås 1 170 17 036 16 804 - - - -
Prutgås - 35 1 - - - -
Rödhalsad gås - - - - - - -
Stripgås - - - - - - -
Totalsumma 6 548 22 243 28 478 - - - -

Lappsparv
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Vinnarna till lotteriet om Fiskgjuse-
tavlan är nu utsedda!
Vinnaren av tavlan heter Nils Möller ifrån 
Lund och är 10 år.
Överlämnandet av tavlan till Nils skedde 
hos Linda Niklasson tillsammans med 
Nils pappa och farfar.
2:a priset, Fågelguiden, gick till Dalia Wil-
ler, också boende i Lund, 7 år gammal.
3:e priset, 4 st bordstabletter gick till Per-
nilla Sjögren Larsson, Ljungsbro.
4:e priset, 4 st bordstabletter gick till Kris-
tin Olofsson, Helsingborg.

STORT GRATTIS!!!
Linda överlämnar tavlan till Nils Möller här till-
sammans med sin pappa och farfar 
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Hej alla fågelfotografer!
Ni är många medlemmar (och icke medlemmar) som är mer eller mindre aktiva fågelfo-
tografer. Vi ser och njuter av era bilder i sociala medier och på Artportalen.  Nordöstra 
Skånes Fågelklubbs tidskrift Spoven har stor användning av bilder, både på vanliga och 
ovanliga arter och på aktiviteter mm. Kanske just några av dina bilder på fåglar, aktiv-
iteter eller lokaler är det vi söker.

För att underlätta vårt arbete med att få fram bilder som på ett bra sätt illustrerar våra 
artiklar är vi tacksamma om du som fotograferar kan tänka dig att bidra med dina. Om så 
är fallet, lämna din e-postadress och telefonnummer till vår bildredaktör Sven Birkedal. 
Du lämnar enklast dina kontaktuppgifter genom att mejla honom på:

E-post: sven.birkedal@mixmail.nu eller SMS: (Svens privata mobil) 0730 - 798744 

Observera att bilder som ska användas i vår tidskrift ska vara i original/obeskurna. Vi 
kan komma att beskära och lätt redigera bilden (ljus och kontrast) om behovet finns.

Lägg gärna in bilder på vår Facebooksida, Nordöstra Skånes Fågelklubb.

Spovenredaktionen
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Dag 1, onsdag:

Vi är 8 förväntansfulla resenärer som star-
tar vår resa från Kristianstad kl 8.00, ty-
värr har tre av de anmälda fått förhinder 
och Ulrika kommer att ansluta under fre-
dagen. Hoppar in i våra två minibussar och 
kör mot Höör där vi plockar upp Fleming 
och vidare mot Malmö där Mona stiger på.

Nu startar resan mot Ribe camping där vi 
ska bo under vår Danmarksvistelse. Efter 
några korta stopp anländer vi till vår desti-
nation Ribes camping och våra tre stugor, 
vi delar upp oss och installerar oss i våra 
rum, fina stugor med sex bäddar i varje.

Vädret är fint, 8 plus och svag vind. Då 
det är tid kvar av dagsljuset åker vi snabbt 
ut för att hinna skåda lite. Första stoppet 
blir Kammerslussen, mycket fågel både 
från vallen och ut över ängarna. Otaliga 
skaror av vitkindade gäss och ett 60-tal 
storspovar. En del rovfåglar rörde sig i 
området. Det var ormvråkar, pilgrimsfalk, 
fjällvråk och havsörn om vartannat. Vi 
hann se 41 olika arter dag ett.

Vid skymningen drar vi mot Ribe för att 
handla lite proviant. På kvällen var vi i 
Ribe, en väldigt vacker gammal stad och 
åt på en trevlig pizzeria.

Referat: 

En resa till Vadehavet (30/10 - 3/11)
Text: Marianne Röjestål

På jakt efter en flock med snösparvar. Det kändes som om de hade bra koll på oss...
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Dag 2, torsdag:

Upp och hoppa, in i bussarna, prick 7.00, 
avfärd mot Römö. Vädret är disigt och 
frost på marken. Vi stannade till vid Rud-
böl för fika och kissepaus för att sedan 
laglösa åka över gränsen in i Tyskland 
mot Rodenäs nationalpark, ett fantastiskt 
vackert landskap med otaliga fågelflockar. 
I det fina solskenet stod ett 50-tal skär-
fläckor och lyste, kustpipare, enkelbecka-
siner, småspov och myrspov. Här var det 
trängsel både på vatten och land av olika 
fågelgrupper.

Vänder åter mot Danmark och Römö och 
på vägen massor av gravänder och ett 30-
tal ägretthägrar. Vidare ut på den breda 
sandstranden, där var mer folk än fågel 
men Patrick fick tjuvköra med sin drönare 
i alla fall!!

En härlig dag i sol och nästan vindstilla, till 
synes oändliga våtängar och det stora an-
talet av samma arter. Nu var det inte ”sort 
sol” av starar utan av vitkindade gäss.

Avslutar med artgenomgång, 73 arter idag, 
och ett nytt besök på ”vår” pizzeria, nu 
börjar vi bli stamgäster.

Dag 3, fredag:

Uppsittning i bussarna 07.00, nu är det 
kallt, mulet och blåsigt! Idag ska vi ut på 
Mandö, här gäller det att hålla reda på ebb/
flodtiderna. Det går bara att köra på den 
rösade vägen vid ebb, vid 9-tiden kör vi ut, 
såg bl.a skärpiplärkor, prutgäss, ägretthäg-
rar, hämplingar och snösparvar, varfågel, 
kärrhökar och flera fjällvråkar.

Mat och kissepaus på Mandö för att se-
dan köra mot fastlandet igen. Nästan i 
mål händer det som inte får hända. Buss 
2 får punktering, en sten av vass granit har 
skurit hål på däcket, som tur var så var vi 
precis på fastlandet. Nu fick Patrick fixa 
med hjälp från Hertz med ett nytt däck så 
vi kunde fortsätta vår resa. Vi andra åkte 
till nästa mål Vadehavscentret, en vacker 
byggnad av vass som varit marsklandets 
byggmaterial genom århundrande. Det har 

Vi såg många storspovar under rresans gång. 
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gått åt 25 000 buntar vass från Limfjorden 
och Ringköbing Fjord för denna byggnad. 
Spännande utställning om flyttfåglar med 
bl.a bilder av Carl Christian Tofte.

Lagom till hemresan är buss 2 på väg igen 
så då åker vi till Ribe, lite inköp och så art-
genomgång, 56 arter, och ett nytt besök i 
Ribe. Nu känner de igen oss på stamstället 
så vi behöver nästan inte beställa, de vet 
vad vi vill ha, praktiskt!!

Dag 4, lördag:

Åter på väg 07.00, nu har Ulrika också an-
slutit till vår skara. Jätteroligt om hon inte 
hade tagit med sig ett förfärligt väder. Nu 
är det regn och blåst, inte så kallt som tur 
är. Men, som man säger, det finns inget då-
ligt väder bara dåliga kläder och det hade 
vi inte.

Nu tar vi en tur till Kammerslussen, en 
hel del fågel trots vädret, vidare mot Tja-
ereborg-Blåvand via Gredstedbro där vi 
hittade 7 skäggmesar, hörde vattenrall i 

en vassrugge. Vidare in i Esbjerg där vi 
skulle byta till ett vinterdäck i stället för 
vårt reservdäck men det lyckades inte. Ut 
mot Blåvand, en riktig pärla med en fyr 
och härliga sanddyner där det gömmer sig 
så vackra hus med vasstak. De ser ut som 
tagna ur en sagobok. På stranden sprang 
små sandlöpare, en björktrast och i kanten 
bergfink, gulsparv och starar. Ute i vattnet 
sågs smålom, ejder, sjöorre och svärta.

Skallingen strand, Blåvand. Att regnet duggade horisontelt kändes som ett mindre problem när 
man fick se de orädda sandlöparna som letade föda några meter från en. 
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Sandlöpare som letar mat.
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Nu börjar tiden med dagsljus bli knapp, vi 
åker mot Filsö. Framme går vi på en väg 
med en vacker solnedgång framför oss, en 
hel del gäss och så äntligen fick vi krys-
sa en sångsvan. Nu börjar det skymma på 
riktigt, här finns ett fågeltorn ut mot en 
sjö som är Danmarks största återskapade 
ö. Här har man i maj 2019 registrerat 252 
fågelarter, nytillkomna häckande arter är 
bl.a havsörn, hornuggla, rördrom och tra-
na. Vi såg trots skymningen svanar och 
smådopping. Samlade ihop 60 arter idag.

Åter mot Ribe, i kväll är sista kvällen med 
gänget så nu byter vi matställe. Patrick 
leder vägen mot restaurang BBQ där vi 
intog mat och dryck så jag tror alla blev 
mätta och glada.

Dag 5, söndag:

Nu fick vi sovmorgon, alla skulle vara kla-
ra och utcheckade vid 10.00. Vi startade 
mot Höjer, på vägen ett stopp där vi såg 
sävsparv och ett 15-tal rapphöns. Kort be-
sök vid slussen, lite mat och så tar vi sikte 
på Sverige igen. Tillsammans med dagens 
obsar har vi sett 100 arter på vår resa!

Jag tror och hoppas att vi alla var nöjda 
med vår resa och stort TACK till Patrick 
och Ulrika för ni ordnat resan och guidat 
till alla fina ställen vi besökt!

Filsö. Äntligen fick vi in sångsvan.
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Marianne Röjestål



14	 Spoven

Resultat och kommentarer artvis för 
Saltholmen och Trueskär

Inventeringen genomfördes den 4/5 un-
der goda yttre förhållanden. Dock i kylig 
väderlek och p g a tidig vår i mars/april 
hög vegetation. Tyvärr motsvarade inte in-
venteringsresultatet förväntningarna. För 
de flesta arter blev antalet aktiva bon lågt. 
I vissa fall t o m de lägsta någonsin sen 
boräkningarna startade 2004. Möjligen var 
häckningsstarten fördröjd.

Antalet par inom parentes avser mot-
svarande inventering 2018. 

Knölsvan: Saltholmen 5 par (4 par), 
Trueskär 1 par (2 par). En av få arter där 
antalet bon var högre än förgående år. Fort-
farande misslyckas tyvärr alltför många 
svanpar. De mer landnära paren som t ex 
vid Landöns hamn lyckas bättre. Här sågs 
åtminstone två par med vuxna ungar, 4 
resp 2 st, under eftersommaren. 

Grågås: Saltholmen 0 par (1 par), Trueskär 
0 par (6 par). För första gången sen 2010 
hittades inga grågåsbon. Trenden har vis-
serligen varit minskande över tid men det-

ta känns onormalt då grågåsen egentligen 
gynnas av den tilltagande igenväxningen 
på vissa av holmarna. 

Kanadagås: Saltholmen 0 par (0 par), 
Trueskär 0 par (0 par). Senast kanadagås-
bon hittades var 2015 då ett bo hittades  
Den långsiktiga trenden för kanadagås 
i området har varit klart vikande över en 
tjugoårsperiod. Den bör numera betraktas 
som utgången.

Vitkindad gås: Saltholmen 20 par (72 
par), Trueskär 19 par (39 par). Endast cirka 
en tredjedel av fjolårets population notera-
des. Vi får gå tillbaka till 2004 för att hitta 
lägre antal bon. Men då var den vitkindade 
gåsen i etableringsfasen i området.     

Gräsand: Saltholmen 3 par (0 par), 
Trueskär 1 par (1 par). Detta år var åter 
gräsanden uppe i de antal den brukar vara. 
Vanligen ligger numera antalet på 3 till 4 
bon. Den långsiktiga trenden tyder dock 
på en viss minskning på dessa holmar. 

Ejder: Saltholmen 20 par (30 par), 
Trueskär 9 par (42 par). Detta är det i sär-
klass lägsta antal bon som hittats. Allmänt 

Inventering av vissa häckfåglar i nordöstra 
Skånes skärgård under 2019
Fågelklubben har räknat bon och inventerat vissa av skärgårdsholmarna årligen 
sen 2004. Tyvärr har vi nog inte upplevt lika dystert resultat som under 2019. 
Vid boräkningen utgjorde t ex antalet bon av ejder och vitkindad gås mindre än 
hälften av det som borde vara normalantalet. Antalet fisk- och silvertärnor som 
gick till häckning var ansenligt. Men tyvärr inträffade två högvatten under som-
maren som dränkte de flesta bona. Gick det bra för någon art? Jo, åtminstone för 
storskarvarna. Åter rekordmånga par. 

Text: Nils Waldermarsson
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känt är den kraftiga nedgången i popu-
lationen i Östersjön med upp till 90 %. 
Kustinventeringen från 2012 visar i berört 
område en nedgång på cirka 60 %. Börjar 
vi även här närma oss samma nedslående 
antal som i resten av Östersjön?

Strandskata: Saltholmen 0 par (0 par), 
Trueskär 0 par (0 par). Inga strandskate-
bon noterades denna gång. Men strandska-
ta varnade kraftigt på Saltholmen som kan 
betyda att häckning var på gång.

Skärfläcka: Trueskär 0 par (0 par). Ing-
et tyder på att någon lyckad häckning 
skedde även om skärfläckor sågs i juni på 
Trueskär. Ett kortvarigt, men förödande 
sommarhögvatten förstörde med all sä-
kerhet för de skärfläckor som lagt några 
äggkullar. 

Fiskmås: Saltholmen 1 par. Det tillhör 
inte vanligheterna att fiskmåsbon hittas på 
holmarna. Häckningarna sker numera på 
stenar invid fastlandet. Annat var det 1939 

då bortår 500 par häckade här ute när Hall-
berg inventerade skärgården. 

Silltrut: Trueskär 0 par (2-3 par). För för-
sta gången under alla boräkningarna hitta-
des bo från silltrut under 2017 och 2018. 
Denna gång hittades inga bon. Däremot 
sågs enstaka silltrut vid inventeringstill-
fället.

Gråtrut: Saltholmen 60 par (120 par), 
Trueskär 160 par (374 par). Även här no-
terades ett bottenrekord. Det lägsta antalet 
under perioden 2004 - 2019. 

Havstrut: Saltholmen 5 par (6 par), 
Trueskär 12 par (7 par). Här har vi däre-
mot en art som förefaller vara stabil till 
antalet. 

Skräntärna: Trueskär 0 par (0 par). För 
tredje året rad i saknades skräntärnan vid 
boräkningen. Anmärkningsvärt är att arten 
saknats helt även vid övriga besökstillfäl-
len. Vi måste förmodligen betrakta skrän-
tärnan som en f. d. häckare i området.

Vitkindad gås
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Fisktärna: Trueskär 0 par (5 par). Fisktär-
norna hade inte påbörjat någon häckning 
vid boräkningen. Däremot sågs 31 maj 10 
till 12 par fisktärnor och någon enstaka 
silvertärna på bo. Tyvärr dränktes huvud-
delen av detta vid ett högvatten  och häck-
ningen misslyckades i sin helhet.

Övriga områden

I denna del av rapporten redovisas endast 
arter där det föreligger hyggligt säkra upp-
gifter eller uppskattningar. Eftersom un-
dertecknad p g a det ekonomiska läget vid 
länsstyrelsen inte haft något uppdrag som 
tillsynsman under 2019 har dock uppfölj-
ningen inte varit lika omfattande som  ti-
digare.

Vitkindad gås: < 400 par (>400 par). 
Rapporten från länsstyrelsens äggprick-
ning på Rakö tyder på ett lägre antal vit-
kindade gåsbon än de senaste åren. 92 bon 
med prickade ägg jämfört med 131 före-
gående år. Den nya markägaren för delar 
av skärgårdsholmarna upplever inte någon 
påtaglig olägenhet med de vitkindade gäs-
sen. Om årets resultat är en tillfällighet el-
ler inte får framtiden utvisa. 

Svärta: 0 par (0 par). Inga svärtor har no-
terats under häckningstid till skillnad från 
2017 då en hona sågs. Mest troligt är att 
den numera måste ses som utgången. 

Storskarv: 895 par (798 par). Antalet 
häckande storskarvar fortsätter att öka. På 
Brödjeholmen räknades in 778 aktiva bon 
(745 bon). Antagandet i fjol att kolonin på 
Lägerholmen snart skulle vara övergiven 
stämde inte. I stället ökade denna till 117 
bon (53 bon). Detta gör att området hål-
ler Skånes största förekomst av häckande 
skarv.  

Skärfläcka: 10 -12 par (35 par). Betydligt 
färre skärfläckehäckningar observerades. 
5 par på skäret vid Tosteberga bodar, 5 till 
6 par på Rakö och enstaka par på Trueskär. 
Huvuddelen av bona dränktes vid två has-
tiga högvatten varför få ungar blev flygga.

Kärrsnäppa: 0 par (0 par). Tyvärr finns 
inga rapporer om sydlig kärrsnäppa i om-
rådet. Såväl 2017 som 2018 sågs en en-
sam fågel på Vannebergaholmen. Senaste 
bekräftade häckningen i området skedde 
2014 då ett par häckade på den klassiska 
lokalen Vannebergaholmen. 

Resultat boräkning Saltholmen och Trueskär 2004 - 2019 (2005 utfördes ingen inventering)
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Roskarl: 0 par  (1 par?). Inga observatio-
ner av roskarl i häckningstid finns till skill-
nad från 2018  då 1 par sågs på Trueskär 
tillfälligt. Slutsatsen sen tidigare är att 
roskarlen inte häckar i området.  

Skrattmås: 50 par (0 par). Cirka 50 par, 
där en del börjat ruva, fanns på ett skär 
väster Tosteberga bodar 2/5. Hur detta 
gick är okänt. Men framgången var troligt-
vis begränsad. Dessbättre finns två mycket 
stora kolonier i närområdet på Blekingesi-
dan. Falkaholmen utanför Sölvesborg cir-
ka 3000 par och Norrören på Listerlandet 
cirka 2000 par. 

Silltrut: 7 par? (7 par). Även om endast 
2 par finns rapporterade, 1 par på vardera 
Trueskär och Klinten, finns troligen ingen 
anledning till att anta att någon större för-
ändring skett. Anledningen är snarare färre 
besök och rapportering från observatörer. 

Kentsk tärna: 0 par (0 par). Någon häck-
ning har inte genomförts sen 2012. Det 

fanns inga stora stabila skrattmåskolonier 
kvar som kan erbjuda arten skydd. Däre-
mot häckade cirka 410 par på Falkahol-
men och 235 par på Norrören i Sölves-
borgs kommun. Detta är utan jämförelse 
de största kolonierna i närområdet som 
förekommit. De nyss flygga ungar som 
rapporteras inom området härrör sannolikt 
därifrån.

Skräntärna: 0 par (0 par). Tyvärr ser det 
dystert ut för skräntärnorna. Inga rapporter 
med häckningsindikationer finns från om-
rådet. Minskningen från mer än 10 häck-
ande par till 0 par har pågått under den 
senaste tjugoårsperioden. 

Fisktärna/Silvertärna/Småtärna: Sil-
vertärna finns rapporterad under häck-
ningsomständigheter med max 5 par  Gru-
arna, 7 - 8 par Edenryds badplats, 5 par 
Lyckeboda, 1 par Lyngbyholmen, 7 par 
Rakö, 1 - 2 par Trueskär och 10 par Rust-
ningsskär, dock i det senare fallet huvud-
delen omläggning.  Fisktärna gjorde häck-
ningsförsök med 30 par Bodarna, 15 par 
Åldermansskäret och 10 -12 par Trueskär. 
Småtärna är rapporterad enl följande: 2 
par Lyngbyholmen, 1 par Rakö, 1 par 
Rustningsskär och 4 par Terraholmen. An-
talsmässigt är detta för alla tre arterna ett 
högre antal än 2018.  Men två högvatten 
förstörde det mesta. Dessutom hjälpte 
botrampande grågäss och i vissa fall nöt-
kreatur till med att förstöra äggkullarna.
Bedömningen är att enbart enstaka ungar 
kom på vingarna. 

Tordmule: Som mest snurrade hela 7 
tordmular runt Lägerholmen. Detta är en 
åtminstone en presumtiv häckningslokal 
för arten. 

Silvertärna
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Övriga arter

Rödbena varnade i samband med boräk-
ningen och kan antas häcka eller göra 
häckningsförsök. Skärpiplärkan får anses 
som utgången, inga observationer finns 
under häckningstid.

Döda fåglar

Vid boräkningen kontrolleras även före-
komsten av döda fåglar även om fokus 
inriktas på de levande. Få döda fåglar hit-
tades, endast 2 gråtrutar.

Predationstryck 

Predationstrycket från mink har ökat i om-
rådet. Mink ses både i och kring hamnarna 
och ute på öarna. 

Eftersom ingen sammanhängande islägg-
ning skett under de senaste vintrarna har 
ingen räv gått ut på öarna.

Trut, kråka och även korp i strandnära 
lägen utövar en omfattande predation på 
ägg och ungar. Även om gråtrutpopula-
tionen har ökat under de senaste åren, 
undantaget årets boräkning, har den dock 
generellt minskat sen den maximerade un-
der 1980-talet med över 5000 par. Anled-
ning till nedgången kan delvis förklaras 
med mindre tillgång på föda p g a bättre 
avfallshantering både på deponier och i 
fiskindustrin. Dessutom drabbades arten  
svårt av den s k fågeldöden för ett tiotal 
år sedan. 

Predation från mink måste bedömas som 
särskilt allvarlig då den är en invasiv art 
som fåglar saknar strategier att hantera. 
Därför borde bekämpning av mink vara 
den viktigaste åtgärden vad avser preda-
torer. Minken jagas i dag framför allt vid 
Tosteberga och Landöns  hamn En mer 
systematisk jakt i hela området skulle mer 
effektivt kunna hålla nere minkpopulatio-
nen.

Betesdjur

Efter ett markägarbyte på åtskilliga av öar-
na har antalet betsdjur ökats, såväl med får 
på flera holmar som ett mindre antal shet-
landsponny på Kalvaholm. Detta kommer 
naturligtvis väsentligt att förbättra be-
testrycket. 

Övriga åtgärder

Röjning och borttagning av träd och bus-
kar har påbörjats genom såväl markägaren 
som länsstyrelsen. Detta tillsammans med 
ökat betestryck kan på sikt innebära vä-
sentligt bättre förhållanden för en del få-
gelarter. Terraholmen har under våren och 
sommaren varit inhägnad för skydd mot 
trampande nötkreatur genom fågelstatio-
nens försorg.  

Nils Waldemarsson
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Under perioden 1 september till och med 
15 november genomförde klubben 9 (26) 
exkursioner, Linnérundorna oräknade. 
Siffror inom parentes här och i fortsätt-
ningen anger sammanlagt antal från årets 
början. Deltagarantalet varierade från 4 till 
som flest 15, totalt deltog 90 (705) perso-
ner. 
De 9 aktiviteterna var: 

Sensommar längs Edenrydskusten 7/9 

Sträckskådning med Greger 8/9 

Höstfåglar med Hans 21/9 

Höstfåglar i Ulrikas hemmamarker 28/9 

Euro Bird Watch 5/9 

Euro Bird Watch 6/9 

Vi drar västerut 13/9 

Mer sträckskådning med Greger 20/10 

Långtur till Vadehavet 30/10 - 3/11

Så, vad fick de deltagande då se för fåglar? 
Utbytet för de olika exkursionerna varie-
rade mellan 34 och 100 arter, den högsta 
siffran från exkursionen till Vadehavet. 
Totalt har noterats 152 (182) arter på de 9 
(26) exkursionerna. 

Arter som sticker ut lite då man inte kan 
räkna med dem varje gång på hemmaplan 
var bla prutgås, smålom, bivråk, stenfalk, 
kaspisk trut och berglärka. Resan västerut 
gav deltagarna de hos oss ovanliga eller 
omöjliga arterna havssula, toppskarv, sill-
grissla, tordmule, storlabb och trädgårds-
trädkrypare. Vadehavsresan gav bla rapp-

höna, vattenrall, olika vadare, jorduggla, 
berglärka, skäggmes och snösparv.

Fortfarande händer det mycket i fågelmar-
kerna, kolla gärna Artportalen för att se 
var och när berglärkor, tallbitar och andra 
härliga fåglar dyker upp.

Detta är tredje gången vi presenterar 
genomförda aktiviteter under denna 
rubrik. Upplägget är  nytt och under 
utveckling, så synpunkter på vad som 
saknas/kan utvecklas mer mottas tacksamt 
av undertecknad.

E-post: janlinder48@gmail.com  
Mobil: 0725 - 88 20 51
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Foto från en av fågelklubbens exkursioner i 
slutet av 70-talet.

Jan Linder 

Genomförda exkursioner/aktiviteter
Av: Jan Linder
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av Mats Johannesson

Referat: 

Vi drar västerut (13 oktober)

Förhoppningarna var att det denna 
dag skulle vara hårda vindar från väst- 
nordsektorn och att vi skulle tillbringa 
dagen med att studera havsfåglar i 
nordvästskåne.

Vinden var emellertid synnerligen svag 
och dessutom närmast sydlig. Kanske var 
det därför som vi endast var tre personer 
som samlades i mörkret vid Naturums 
parkering kl 06.00. Vi visste att någon 
mer skulle ansluta i Helsingborg. Nåväl, 
vi gjorde det bästa av situationen och 
styrde kosan i mörkret mot Slottshagen 
i Helsingborg för att för att försöka hitta 
trädgårdsträdkrypare i parken. Den hade 
ju konstaterats häcka på lokalen tidigare 
under säsongen.

Vi kom fram till Slottshagen i 
gryningen och gruppen utökades med 
en person till. Ganska snart hörde vi en 
trädgårdsträdkrypare locka från ett område 
precis söder om ankdammen i området. 

Efter ett tag behagade den visa upp sig. 
Ljuset var fortfarande svagt och fågeln 
väldigt rörlig så något foto på fågeln 
kunde inte tas.

Stärkta av framgången så tog vi sikte 
på Kullaberg för att se om det trots den 
svaga vinden fanns sulor och annat i 
omlopp i trakten. Dagen innan fanns det 

Pulsen steg när trädgårdsträdkrypare hördes. 
Efter lite letande så visade den sig.

Havssulor visade upp sig fint på nära håll. 
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ca 400 sulor inne i Skälderviken som 
snurrade runt. Och nog fanns det sulor 
alltid! Flera tiotals sulor passerade oss 
på sin väg västerut, ut ur Skälderviken. 
En storlabb gjorde tvärtemot och drog 
österut in i viken. Alkor svishade förbi 
och några tumlare visade sina ryggar. En 
pilgrimsfalk for snabbt förbi och flera 
stenfalkar hade bråttom iväg, såsom de 
alltid tycks ha. Senare under dagen fick vi 
reda på att precis när vi lämnat Kullaberg 
hade en tonfisk gjort luftsprång utanför 
klipporna. Attans att vi missade den!

Vi drog vidare in i Skälderviken och 
gjorde stopp både vid Rönnen och vid 
Sandön. Kommentaren -  ”det här måste 
vara deras Äspet” fälldes av någon. 
Änder, gäss och vadare, såsom myrspov, 

storspov, kustpipare, gluttsnäppa och 70 
kärrsnäppor. Efter dagens andra fikastund 
drog vi vidare mot Grytskär. I sydväst 
tornade mörka moln upp sig och vi fick 
bråttom att spana av skären. Alla skarvarna 
såg inte riktigt likadana ut. Vissa var 
mindre, hade betydligt klenare näbb och 
en brant panna. Toppskarv! Vi räknade till 
minst åtta stycken. Innan regnet hann vi 
med en kort promenad i området och fyra 
vinterhämplingar hittades.

Vi var åter vid Naturum vid 16-tiden och 
nog pratades det om att fira livskryss med 
en liten whiskey på kvällen! :-)

Även vid vindstilla är nordvästra Skåne 
väl värt ett besök. Hela Skälderviken är ju 
en enda stor fågellokal tycks det.

Mats Johannesson

Att sträckskåda sittandes i lä under tak är en lyx som vi inte alltid är vana vid. 
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Fångad i flykten
Text: Ulrika Tollgren

– Berätta lite om din bakgrund

– Jag är uppvuxen i Helsingborg och har 
alltid varit intresserad av fåglar. Redan som 
mycket liten var jag nyfiken på fåglarna på 
familjens fågelbord och tittade då i fågelbo-
ken. Från 10-årsåldern var vi ett helt gäng 
som cyklade ut för att titta på fåglar. Jag har 
ett starkt minne från en gång när vi var i Va-
satorp. Jag var ca 12 år och vi hörde något 
som flöjtade inifrån skogen och vi förstod 
inte vad det var. Vi gick in i skogen och fick 
se en hel familj med  sommargyllingar. Vi 
blev helt saliga och skrev till farbror Swiss 
(Torgny “Swiss Östgren”) på Sveriges Ra-
dio och berättade om det som vi upplevt och 
brevet lästes upp i Naturmorgon. Det har va-
rit en händelse som har etsat sig fast.

Lite senare var jag med i Helsingborgs 
fältbiologer och vi var ute väldigt mycket. 
Sedan bildade jag familj och flyttade ut på 
landet till Arrie. På 80-talet blev det inte så 
mycket skådande när barnen var små. Efter 
min separation flyttade jag in till Malmö och 
bodde där i 13 år.Men för 3 år sedan träf-
fade jag mitt livs stora kärlek, en kvinna som 
bodde i Kristianstad och för 3 år sedan flyt-
tade jag hit till henne.

Jag har gjort många skådarresor med några 
kompisar från Malmö, oftast på resor som vi 
har planerat själva men ibland med arrang-
erade resor. 

Jag har kommit med i pungmesprojektet 
så nästa år blir det mycket pungmes. Peter 
Öhrström och Olof Persson  som har drivit 
projekt Pungmes sedan 70-talet har åkt hit 
mycket men tycker  att de inte riktigt hinner 
med här uppe.  Så när jag flyttade hit tyckte 
de att jag skulle gå med i projektet.

Jag har guidat en del för Malmö stad i Lim-
hamns stenbrott. Jag har arbetat som matte/
no-lärare på högstadiet och slutade jobba när 
jag var 63. Det var samtidigt som jag flyttade 
hit till Kristianstad. Jag har 3 döttrar varav 1 

Mats Johannesson är skåningen som har skådat i hela sitt liv men i den här delen 
av Skåne hamnade han först för 3 år sedan och det gjorde han genom kärleken. 
Han är med och planerar klubbens verksamhet då han sedan drygt 1 år tillbaka 
ingår i programgruppen och från och med i år är han också delaktig i pungmes-
projektet som bedrivs i Nordöstra Skåne.
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Mats Johannesson utanför naturrum.
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bor i Kristianstad. Hon bodde i Norge och 
var på väg till Kristianstad redan innan det 
var på tapeten att jag skulle flytta hit.

– Vad var det som fick ditt hjärta att slå 
lite extra för just fåglarna?

– Som jag nämnde innan har jag varit intres-
serad så länge jag kan minnas. Det är nå-
gonting med deras flyttning som är oerhört 
fascinerande.

– Vilken är din starkaste skådarupplevel-
se/naturupplevelse?

– Kanske när vi för några år sedan var i Pon-
tiska bergen i Kurdistan i östra Turkiet. Det 
var en helt fantastisk natur. Jag har aldrig 
sett någon liknande blomsterprakt. Vi fick 
också se en björn på långt håll och det var 
häftigt och är ett starkt minne.

– Hur ser din skådardröm ut?

– Jag vill gärna resa mycket men det är ju 
svårt nu. Jag var i Oman nyligen och då kli-
matkompenserade jag och jag hoppas verk-
ligen att det gör nytta och har effekt. Jag 
skulle vilja åka till Kazakstan. Stäppen där 
skulle jag vilja uppleva.

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

– Mina föräldrar gav mig en handkikare av 
märket Zenit, men numera har jag en Swa-
rovski handkikare och Kowa som tub.

– Varför ska fågelintresserade gå med i 
fågelklubben?

– En självklarhet egentligen. Om man är få-
gelintresserad och det finns en fågelklubb 
i närheten som är livaktig så klart man ska 
vara delaktig i den för att stödja verksamhe-
ten och för att man har aktiviteter. Man kan 
följa med på exkursioner, resor, möten, och 
olika innekvällar med föredrag.

– Fem snabba till Mats:

 Kust   - √ Skog  
        (gärna även äng eller sumphål)

    Falsterbo - √ Kristianstad Vattenrike

√ Gryning       -  Skymning

√  Vår     -  Höst

√ Snösparvar -   Varfågel

Ulrika Tollgren
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Vinterns smultronställe:  
Vramsån
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Första stoppet gick till Vattenrikets be-
sökspunkt vid gamla badplatsen i Gärds 
Köpinge. Med hjälp av beskrivningen på 
Vattenrikets hemsida om att köra på “cy-
kelstigen” Karl Jönssons väg, tog jag mig 
för första gången med bil ända ner till par-
keringen från detta håll. Det går även bra 
att ställa vid Riddare Urups väg och gå dit 
via cykelvägen eller från busshållplatsen.

Här flyter ån ganska stilla så här års och 
den karakteristiska jättemöjan skymtar 
som ett hårsvall under ytan. Ett gäng än-

der skyndar till i hopp om bröd samtidigt 
som gärdsmygen smattrar varnande. Grön-
siskor letar mat bland alarna vid åstranden 
och på avstånd hörs en fasan. 

Jag vandrar västerut mot möllan där vattnet 
forsar ur dammen och spanar efter möjlig 
strömstare eller forsärla, men utan resul-
tat. Sommartid har jag ofta haft forsärlor 
precis här. Kulturmiljön med de gamla te-
gelbyggnaderna ligger på andra sidan om 
ån, men här är verkligen vackert med den 
strida forsen nedför “trapporna”. Jag fort-

Vramsån slingrar sig från Linderödsåsen till Hellgeå. Vid Västra Vrams Kvarn finns ett av otaliga 
dämmen som är rätt vanligt i små åar på den skånska landsbygden.  

Efter att ha sett alla Jenny Eliassons bilder på Vramsåns flygande pärlor och 
juveler beslöt jag mig för att titta lite närmare på detta för Vattenriket viktiga vat-
tendrag. Jag sökte upp den utredning som länsstyrelsen genomfört av vattendra-
get och dess kulturvärden “Vramsån, vattenkraftverk och dammbyggnader” för 
att hitta lämpliga stoppunkter. Men frågan är, tog jag mig vatten över huvudet?
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sätter min vandring men kommer tyvärr 
inte så långt. Hade varit önskvärt med en 
markerad vandringsstig även vid denna 
besökspunkt. När jag återvänder till bad-
platsen drar ett meståg även innehållande 
några stjärtmesar förbi. 

Nästa stopp blev i Gringelstad och möllan 
där. Hittar en förrådsbyggnad men sedan 
känns det som om jag kliver in på priva-
tägd mark så jag vänder om. Spanar även 
här efter strömstaren men noterar istället 
domherrar, grönsiskor och pilfinkar.

Fortsätter vidare till Tollarp och spanar in 
ån vid skolan, men tar mig även bort till 
Västra Vrams kvarn. Fortfarande ingen 
stare i strömmen så jag bestämmer mig 
för att fortsätta ännu längre upp i systemet. 
Vid Årröds kvarn och Buddahus noterar 
jag gråsiskor och korp. Sista stoppet blev 
vid Forshults kvarn där ännu fler grönsis-
kor kunde bockas av.

Kan konstatera att dagens runda inte blev 
någon ekorunda men det går att ta bussen 
till Gärds Köpinge och Tollarp för den 
som vill bekanta sig närmare med detta 
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Det strömmande vattnet i Vramsån i Tollarp är perfekt miljö för kungsfiskaren.
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Även forsärlan gillar Vramsån
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Ulrika Tollgren

Googlemaps:  
Gärds Köpinge, gamla badplatsen.  
https://tinyurl.com/gbadplats

Lokal: Gärds Köpinge, Gringelstad, Tollarp, 
Årröds kvarn mfl.

Med kollektivtrafik: Buss 553 till Gärds Kö-
pinge eller Skåneexpressen 1 till Tollarp. 

Häckfåglar 
Vår/sommar: Knipa, kungsfiskare, drillsnäp-
pa och forsärla.

Vinter: Strömstare, siskor och stenknäck

Bekvämligheter: Vid Köpinge badplats finns 
grillmöjlighet.

Tillgänglighet: På alla dessa platser kan åfå-
ran skådas från asfalterade men oftast trafike-
rade broar.

Bonus: Vid besökspunkt Köpinge badplats 
finns ett “uteklassrum” i form av en förvaring 
med håvningsutrustning som kan bokas av 
pedagoger genom naturum Vattenriket.

Webplats: Besöksplats Vramsån har en egen 
sida på vattenrikets hemsida.  
https://tinyurl.com/vramsan

vattendrag. Någon strömstare, forsärla el-
ler kungsfiskare lyckades jag inte se den 
här gången men tar gärna emot tips på hur 
detta vattendrag bäst kan avnjutas för den 
som inte liksom Jenny Eliasson har bal-
kongen på första parkett. 

Därför...
ställer jag följande frågor till Spovens lä-
sare med hopp om tips att presentera i ett 
framtida Spovennummer: 

• Vilka sträckor är det möjligt att vandra 
längs Vramsån? 

• Finns det sträckor som kan rekom-
menderas för paddlare? 

• Ån omges av massor av häftiga kul-
turmiljöer men finns det någon kvarn-
miljö som inte är privat där det är okej 
att kolla in lite närmare?
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Informationstavlan i Gärds Köpinge talar om 
Vramsåns betydelse under 1900-talet.
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Kallelse till Årsmötet 2020
Nordöstra Skånes Fågelklubbs ordinarie årsmöte äger rum torsdagen den 27 februari kl 19.00 på 
Föreningarnas hus, Norretullsvägen 9 (strax bakom vattentornet), Kristianstad.

Dagordning

§1.  Val av mötesordförande.

§2.  Val av mötessekreterare.

§3.  Val av två justeringsmän.

§4.  Frågan om mötet blivit behörigen utlyst.

§5.  Styrelsens årsberättelse, dvs verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse.

§6.  Revisorernas årsberättelse.

§7.  Frågan om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.

§8.  Val av ordförande.

§9.  Val av sekreterare, kassör samt ytterligare fyra styrelseledamöter.

§10. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.

§11. Val av tre ledamöter i valberedningen.

§12. Fastställande av medlemsavgift för 2021

§13. Övriga frågor

Efter förhandlingarna berättar professor Johan Elmberg, HKR, om vad forskningsprojektet 
om gäss i jordbrukslandskapet vill åstadkomma. Högskolan bedriver detta projekt tillsammans 
med SLU Grimsö sedan 2017.  Vi kommer att få höra en hel del resultat om gässen i Nordost-
skåne. Inte minst om grågässen som hos oss blivit allt mer av stannfåglar.

Alla medlemmar hälsas välkomna till en trevlig kväll!

Styrelsen
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Det är dags att betala  
medlemsavgiften för 2020

Sätt in medlemsavgiften på plusgiro 1 64 24 - 4 (Nordöstra Skånes Fågelklubb)
och ange vem som medlemsavgiften gäller. 

Är du ny medlem så behöver du även skriva din hemadress (så du kan få 
Spoven i brevlådan). 

Det går även att maila (eller ringa) vår kassör med adressuppgifterna:
Jan-Åke Nilsson, mail: janank@hotmail.se , mobil: 0708 - 42 19 28

Medlemsavgiften är 150 kr. 
Medlem under 25 år/familjemedlem 25 kr

Vi uppskattar om betalningen 
kommer in före den 31 januari.

Vi önskar alla Spovenläsare
en God Jul & 

ett Gott nytt fågelår!
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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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Pilgrimsfalk på Vattentornet.
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Min första bild på en gäckande spillkråka. 
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Vinterns 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

December
Tor 26 dec  Annandag Julpromenad längs Linnérundan
Samling kl. 10.00 parkeringen vid naturum Vattenriket för traditionell annandagsvandring! Vi 
njuter av frisk luft och motionerar bort lite av julmaten medan vi tittar på övervintrande fåglar 
och eventuella blommande växter kring Linnérundan - längs bl.a. deponiområdena på Härlövs 
ängar, vid Lillö och över Isternäset och Kanalhusspången. Samarrangeman mellan Fågelklubben, 
Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet.  Kontaktperson. Evert Valfridsson. 

Januari
Lör 4 Jan  Örnräkning
Knappt en vecka in på det nya året och som vanligt är det nu dags att räkna hur många örnar, som 
finns i vårt område mitt i vintern. Vid räkningen 2019 noterades drygt 70 havsörnar vilket var en 
dryg handfull fler än 2018. Vad månde bliva 2020? 

Nils Waldemarsson är som vanligt spindeln i nätet i den här inventeringen och tar emot uppgifter 
från de många örnräknare, som är ute den här dagen. Är du också intresserad att vara med? Kontakta 
Nils så ordnar han detta. Info: Nils Waldemarsson, 0456-281 22 eller nils.waldemarsson@tele2.
se.

Lör 11 jan  Gåsräkning
Hur mycket vinter har vi så här dags? Hur påverkar det aktuella väderleksläget gässen, som valt 
att övervintra i vår del av Sverige? Efter förmiddagens insatser av klubbens gåsräknare vet vi 
svaret. Intresserad att vara med på någon gåsräkning? Kontakta i så fall Evert som kan hjälpa till 
att fixa detta. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Sön 12 jan  Vinterns östkustfåglar
Dags för ännu ett traditionellt inslag i klubbens verksamhet sedan en del år. Tillsammans med 
klubbens vice ordförande Jan Linder tar vi en förmiddagstur längs en del av en (kanske) vintrig 
skånsk ostkust. Vi samlas kl. 09.00 på parkeringen i Äspet, Åhus. Under förmiddagen letar vi 
efter de vinterfåglar, som kan finnas här – där vattenpiplärka självfallet är en önskeart. Kom ihåg 
kikaren och glöm inte lite förmiddagsfika! Kontaktperson: Evert Valfridsson. 
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Lör 18 jan  Vinterns fåglar längs årets första Linnérunda
Kanske är det dags för en tur med vinterkänsla längs Linnérunda – så här mitt i ”Torsmånad”! 
Vi samlas på parkeringen vid naturum kl. 10.00 och följer under några timmar med Evert 
Valfridsson ut på årets första tur (nr 333 sedan starten!) i detta tätortsnära område i Kristianstads 
Vattenrike – med inte minst havsörnar på önskelistan bland dagens vinterfåglar! Kom ihåg 
kikaren och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet 
Sydost, Naturskyddsföreningen Kristianstad/Bromölla och naturum Vattenriket. Kontaktperson: 
Evert Valfridsson

Sön 19 jan  Örndag i Tosteberga
För 17:e gången bjuder klubben in till örndag i Tosteberga! Vi hoppas på bra väderförhållanden 
och många bevingade vintergäster i vår del av landet och att några timmar på hamnplanen här ger 
tillfällen till många härliga örnupplevelser! Mellan kl. 09 och 13 är vi som vanligt på plats och 
delar med oss av utrymme i våra tubkikare. 

Vi får lyssna till senaste nytt på örnfronten: bl.a. genom klubbens ordförande Nils Waldemarsson 
som redogör för resultatet av senaste örnräkningen - något som klubben sedan väldigt många 
år genomför i början av januari. Byalaget står för lekamlig utspisning och säljer grillad korv 
och kaffe till besökarna. Samarrangemang med Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet.  
Kontaktperson: Evert Valfridsson. 

Sön 26 jan  Örnbuss till Tosteberga
Örnbuss till Tosteberga – söndag 26 januari kl 9-13. Ta bussen till örnarna vid kusten. Avgång 
från parkeringen vid naturum! Biljett 100 kr - köps i förväg via naturum. I priset ingår bussresa, 
guidning, dricka och grillad korv. Ta med varma kläder och kikare. Samarr. Nordöstra Skånes 
Fågelklubb, Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet. Kontaktperson: Evert Valfridsson
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Fre 31 jan – mån 3 febr Vinterfåglar inpå knuten
”Vinterfåglar inpå knuten” är BirdLife Sveriges största enskilda evenemang sedan år 2006. 
Den här helgen räknas fåglar vid fågelborden runt om i Sverige. Vid de senaste årens räkningar 
”deltog” över 20 000 fågelbord! Helgen förlängs dessutom med fredag och måndag för att också 
förskolor och skolklasser ska kunna delta. Man räknar alltså sina matgäster när som helst under 
perioden 31 januari - 3 februari och rapporterar det högsta antalet man ser samtidigt av samma art.

Det här är en puff/knuff från klubben till medlemmar och andra att vara med. 

Gå in på SOF:s hemsida http://www.birdlife.se och klicka vidare till den här aktiviteten eller 
http://vik.spoven.com Där står allt man behöver veta för att kunna vara med. 

Kontaktperson: Evert Valfridsson

Februari 

Lör 1 febr  Vinterfåglar inpå knuten
Vi ansluter till naturums aktivitet ”Vinterfåglar inpå knuten” lördagen 1 februari kl 14-15 på 
naturum Vattenriket. Niklas Aronsson, redaktör för Vår Fågelvärld, berättar om erfarenheter från 
13 års ”Vinterfåglar inpå knuten”. Vilka ökar och vilka minskar? Hur matar man bäst?

Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Sön 2 febr  Vi startar fågelcirkeln! 
Kl. 17.00 gör vi avspark för fågelcirkeln ”Fåglarna i din närhet” på Studiefrämjandet, V Storg. 51 
H i Kristianstad. Tillsammans med ledaren Evert Valfridsson tittar vi närmare på vilka arter, som 
vi kan uppleva omkring oss i vår del av landet. Vi tränar som vanligt på olika artkaraktärer, så vi 
vet vad det är, som vi ser och hör. Liksom tidigare vänder sig cirkeln till både dig, som varit med 
ett tag, och till dig, som är nybörjare i fågelmarkerna. 

Vi träffas under ca 15 sammankomster – de flesta utomhus – fram till början av juni. Vi jobbar 
mycket med ”Fågelguiden”, som är den bok som alla bör ha. 

Deltagandet kostar 100:- – 150:- tillkommer för den som inte redan är medlem i fågelklubben. 

Anmälan senast 2020-01-29 till Evert Valfridsson, tel. 070-602 30 45 eller per e-post:  
evert.valfridsson@naturskyddsforeningen.se. Han kan också berätta mer.

Ons 5 feb  Fågel-quiz med Greger7
Kom till Studiefrämjandet, V Storg. 51 H i Kristianstad och utmana Dig själv i den ”Fågel-
quiz”, som Greger Flyckt har ställt samman. Vi börjar kl. 19.00 – glöm inte Fågelguiden och ta 
gärna med handkikaren! Det här är ett ypperligt tillfälle att starta ”avrostningen” inför kommande 
skådarsäsong. 

Greger har i vanlig ordning samlat ihop ett antal bilder – mer eller mindre knepiga – som vi får 
träna på att artbestämma och sedan blir det – också som vanligt – en mycket givande genomgång 
med förklaring till varför det var just de här arterna, som han hade med i sin lilla frågesport. Vi 
gör detta i samarbete med Studiefrämjandet. Kontaktperson: Evert Valfridsson. 
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Sön 9 febr  Vinterfåglar längs Linnérundan
Samling kl. 10 på parkeringen vid naturum Vattenriket. Evert Valfridsson guidar som vanligt 
bland fåglarna så här års i tätortsnära delar av biosfärområdet. Ta med kikare om du har och 
lite förmiddagsfika! Nordöstra Skånes Fågelklubb tillsammans med Naturskyddsföreningen, 
Studiefrämjandet och naturum. Alla välkomna! Kontaktperson: Evert Valfridsson. 

Lör 15 feb  Gåsräkning
Efter dagens insatser av fågelklubbens 13 ”gåskarlar/-damer” vet vi det aktuella läget på 
gåsfronten i nordöstra Skåne. Intresserad att vara med på någon gåsräkning? Kontakta i så fall 
Evert som kan hjälpa till att fixa detta. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Sön 23 feb  Linnérundans fåglar
Samling parkeringen vid naturum Vattenriket kl. 10.00. Evert Valfridsson guidar som vanligt 
bland fåglarna så här års i tätortsnära delar av biosfärområdet. Ta med kikare om du har och 
lite förmiddagsfika! Nordöstra Skånes Fågelklubb tillsammans med Naturskyddsföreningen, 
Studiefrämjandet och naturum. Alla välkomna! Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Tor 27 feb  Årsmöte 
Se kallelse på sidan 27.  

Lör 29 feb  Fåglar längs Skräbeån.
Ett bra sätt att använda årets extradag till: klubbens ordförande Nils Waldemarsson tar oss än en 
gång på en skådartur längs Skräbeån så här i skiftet mellan vinter och tidig vår.
Samling kl. 09.00 vid Kvarnen i Nymölla för en vandring längs ån ut till kusten och avslutningsvis 
ett besök i markerna längs ån norrut. Vill du samåka från parkeringen vid naturum Vattenriket 
så åker vi senast kl. 08.30 (slå en signal till Evert senast 27/2). Glöm inte kikaren och lite 
förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet och Naturskyddsföreningen 
Kristianstad/Bromölla. Kontaktperson: Evert Valfridsson.  
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Mars
Lör 7 mars  Vårvinter med Mats
Mats Johannesson tar oss med ut till våra kusttrakter och letar efter de första tidiga vårtecknen 
bland fåglarna. Samling kl. 09.00 parkeringen naturum Vattenriket och sedan ger vi oss iväg dit 
hans ”radar” pekar! Glöm inte kikaren och lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med 
Studiefrämjandet. Kontaktperson: Mats Johannesson. 

Sön 8 mars  En första våraning längs Linnérundan
Samling senast kl. 09.00 på parkeringen vid naturum – sedan ger sig Evert Valfridsson ut för 
en förmiddag bland fåglarna längs Linnérundan. Förhoppningsvis kan vi få en första aning av 
kommande vår bland fågellivet på bl.a. Isternäset och Härlövs ängar. Ta med kikare om du har 
och lite förmiddagsfika! Nordöstra Skånes Fågelklubb tillsammans med Naturskyddsföreningen, 
Studiefrämjandet och naturum. Alla välkomna! Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Ons 11 mars  Linnérundans fåglar
Samling parkeringen vid naturum Vattenriket kl. 09.00. Evert Valfridsson guidar som vanligt 
bland fåglarna så här års i tätortsnära delar av biosfärområdet. Ta med kikare om du har och 
lite förmiddagsfika! Nordöstra Skånes Fågelklubb tillsammans med Naturskyddsföreningen, 
Studiefrämjandet och naturum. Alla välkomna! Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Fre 13 mars  Ugglespaning
Vad hoar i natten? Det beror på både gnagartillgång men framförallt vädret!

Fredagen den 13 mars samlas vi kl.17:30 vid samåkningsparkeringen i Arkelstorp för att stuva in 
oss i så få bilar som möjligt. Beroende på var ugglor noterats kan resmålet variera från skogarna i 
norra kommundelen till skogarna runt Lönsboda. Ta med fika/varm dryck och gärna varma kläder 
då det kan bli kyligt att stå stilla och lyssna. Har du möjlighet så välj kläder utan alltför mycket 
prassel!

OBS!! Föranmälan senast 8 mars till ulrika.tollgren@gmail.com då antalet platser är begränsat 
och senast kl.20 kvällen före lämnas besked ifall exkursionen kan genomföras eller ej. 
Kontaktperson: Ulrika Tollgren.

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 arrangemang finns uppdaterade om något 
skulle ändras: www.spoven.com

Kontaktpersoner
Evert Valfridsson:  0706-02 30 45 evert.valfridsson@naturskyddsforeningen.se    
Ulrika Tollgren:  0738-08 37 73 ulrika@tollgren.se 
Emil Andersson Fristedt  0704-40 66 56 emil.andersson71@gmail.com
Mats Johannesson 0707-20 56 23 mats.johannesson@yahoo.se



Styrelsen
Nils Waldemarsson ordf  0456-281 22
Jan Linder v ordf   0725-88 20 51
Josefin Svensson sekr 0708-22 65 89
Jan-Åke Nilsson kassör 0708-42 19 28
Ulrika Tollgren   0738-08 37 73
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
Lars Göte Nilsson

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

IT-kommitté
Patrick Tollgren Lazarov(sk) 0734-38 22 92
patrick@tollgren.se
Ulrika Tollgren (ansv. utgiv.) 0738-08 37 73
ulrika@tollgren.se
Sven Birkedal   044-24 87 447

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.)  0734-38 22 92 
Ekbacken 7, 290 37 Arkelstorp
patrick@tollgren.se
Jan Linder (ansv. utgivare)  0725-88 20 51
janlinder48@gmail.com
Emil Andersson Fristedt   0704-40 66 56
emil.andersson71@gmail.com 
Ulrika Tollgren    0738-08 37 73
ulrika@tollgren.se
Sven Birkedal (bildredaktör)  044-24 87 44
sven.birkedal@mixmail.nu 

Programkommitté
Evert Valfridsson (sk) 0706-02 30 45 
Ulrika Tollgren  0738-08 37 73 
Emil Andersson Fristedt  0704-40 66 56
Mats Johannesson 0707-20 56 23

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

NORDÖSTRA SKÅNES FÅGELKLUBB
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