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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 700 medlemmar - du är också välkommen!
Sätt in medlemsavgiften på plusgiro 1 64 24 - 4 så får du också vår tidskrift SPOVEN i
brevlådan! Medlemsavgiften 2014 är 125 kr. Medlem under 25 år/familjemedlem 25 kr.
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Ordförande sjunger ut!
foto: Hans Cronert

Inom fågelklubbens verksamhetsområde finns
förekomst av flera av landets mest hotade arter.
Dessa måste vi tillsammans med andra aktörer
känna ett särskilt ansvar för.
En av dessa är fältpiplärkan. Från att under
1800-talet haft en stabil förekomst i södra Sverige på sand- och hedmark finns idag den enda
förekomsten i östra Skåne. Problemet är naturligtvis uppmärksammat och bl a har ett omfattande åtgärdsprogram tagits fram. Programmet är till sitt innehåll och förslag till åtgärder
mycket bra. Den viktigaste åtgärden för att om
möjligt rädda arten är att blottlägga den i våra
trakter rikligt förekommande sanden. Dessa
sandblottor gynnar inte bara fältpiplärkan utan
även en mängd andra organismer. Programmet
pekar på behovet av sådana åtgärder bl a på
Rinkaby övnings - och skjutfält och på aktiva
eller nedlagda grustäkter.
Hos oss har sandmarkernas betydelse förtjänstfullt uppmärksammats genom Vattenrikets arbete med de sandiga markerna. Dessutom finns ekonomiska muskler inom EUprojektet SandLIFE. Men klockan är fem i tolv. Hinner de praktiska åtgärderna verka i
tid? Om inte är tyvärr fältpiplärkan förlorad som häckfågel hos oss i nordöstra Skåne.

Nils Waldemarsson
ORDFÖRANDE
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Boktips:

Fågelliv betyder orden
Vandringar i Erik Rosenbergs riken
Clas Thor och Jan-Peter Lahall

Clas Thor och J-P Lahall har gjort en
mycket intressant bok om Erik Rosenberg.
De låter människor som kände honom
komma till tals och berätta om tillfällen
som belyser olika sidor av personen och
fågelskådaren Erik Rosenberg. Hans stora
kunnande resulterade 1953 i ”Fåglar i Sverige” – en fälthandbok som kommit i flera
nya upplagor, senast 1995.
”Fågelliv betyder orden”, vad betyder?
Han skrev orden på ett vykort till sin mor
som 10-åring. Kan det vara så att redan då
var fågelliv och ord det viktigaste i hans
liv.
Av Erik Rosenberg: Oset och Kvismaren,
Uvberget och tjäderskogen, Våra fåglar i

foto: Patrick Tollgren Lazarov

När jag fick boken i min hand hade jag
bara en vag aning om vem Erik Rosenberg
var. Biografier är inte mitt stora intresse,
men för att inte göra givaren besviken bestämde jag mig för att läsa den. Jag blev
fascinerad av personen Erik Rosenberg, av
hans liv och stora fågelintresse. Han var en
entusiast och fåglar var hans passion. Han
beskriver sitt intresse som ”en tidlös lust”.
En entusiastisk skådare och en skicklig
skribent, som förmedlade sina kunskaper
och sina upplevelser i artiklar, böcker och
radioprogram.

Norden (medarbetare), Fåglar i Sverige,
Rovfåglar och hålbyggarfåglar, Lockrop
och vingsus, Fjället och myren.
På bibliotek och/eller antikvariat kan man
få tag i böckerna, även ”Fågelliv betyder
orden”. ”Erik Rosenbergs Fåglar i Sverige” finns att köpa i bokhandel/på nätet.
Boken kom 2010 och är en bearbetad version av ”Fåglar i Sverige”. Bearbetningen
innebär att det är mindre av handbok och
mer berättande text.

Margareta Rydhagen
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Fågeldirektivet nu i skogsvårdslagen
Text: Jan Linder

Då Sverige inträdde i EU innebar det att vi accepterade en rad krav som EU ställer på
sina medlemsländer. Ett av kraven är att ett stort antal beslutade direktiv ska tillämpas
i respektive land och ofta är kravet att direktiven ska lyftas in i de enskilda ländernas
lagstiftning.

Direktivet innehåller några viktiga delar. Dels att särskilda skyddsområden
där i direktivet uppräknade fåglar häckar
ska klassificeras och ingå i EU:s Natura
2000-nätverk. Dels att hänsyn ska tas till
dessa fåglar i samband med åtgärder oavsett sammanhang (skogsbruk, lantbuk,
samhällsplanering etc.). En tredje bit är
regleringen av försäljning, transport och
förvaring.
Som synes fanns vid Sveriges inträde i EU
detta direktiv sedan många år, och relativt
snabbt kunde Sverige peka ut och inlemma
ett antal områden i våra Natura 2000-objekt, och viktiga delar finns i miljöbalken,
artskyddsförordningen och i CITES1. Men
inte förrän helt nyligen, i april 2014, dvs.
1 CITES
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foto: Jan Linder

Ett sådant direktiv är fågeldirektivet, som
EU införde 1979. Det började därmed gälla i Sverige i och med att vi gick med i
EU år 1995. Direktivet reviderades 2009
och det är de arter som räknas upp där som
gäller. Enligt fågeldirektivet ska medlemsländerna vidta åtgärder som är nödvändiga
för att fågelpopulationerna ska kunna hållas på en nivå som uppfyller ekologiska,
vetenskapliga och kulturella krav och
samtidigt tar hänsyn till ekonomiska krav
och till rekreationsbehov. Fågeldirektivet
har fem bilagor. Till exempel listas de 67
arter som är särskilt skyddsvärda i bilaga1.
Även fåglar som regelbundet rastar i betydande antal ingår i denna bilaga.
Fågeldirektivet ska skydda miljöer som är viktiga för hotade fågelarter.

19 år efter inträdet(!), införlivades direktivet i den svenska skogsvårdslagen (SVL).
Eftersom direktivet ändå har gällt kan man
fråga sig om detta steg i praktiken medför någon förbättring i den hänsyn man
kan förvänta sig att skogsbruket framöver
kommer att ta till de aktuella fåglarna i det
svenska skogsbruket?
Jag tror och hoppas att så blir fallet. Att
direktivet nu finns i SVL innebär att det
är tydligt för hela skogsbruket vad som
gäller. Direktivet har tidigare varit relativt
dåligt känt och någon större hänsyn till det
har därigenom inte heller tagits.

är en internationell konvention som upprättat en lista som tar upp djur och växter som är sårbara. Syftet är bla att komma åt illegal handel
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Det som gör att jag nu är optimist vad detta
beträffar är framför allt de krav som vilar
på det certifierade skogsbruket. Grunden i
både FSC och PEFC2 är nämligen att all
lagstiftning ska följas. Det innebär att det
certifierade skogsbruket nu måste införliva tydliga rutiner i sin verksamhet som gör
att man inte bryter mot denna lagstiftning.
Och eftersom det certifierade skogsbruket
i praktiken står för merparten av de skogliga avverkningsåtgärderna idag, så innebär det att genomslaget blir stort när det
fungerar som det ska.
Av de 67 arter som omfattas av direktivets
bilaga 1 ingår 57 arter i SVL:s bestämmelser. Förutom att i en bilaga räkna upp vilka
arter det gäller, så finns en lagtext och allmänna råd som uttrycker vilka krav som
ska gälla:

Åter till praktiken, hur ska då detta kunna
fungera framöver så att skogsbruket tar
den hänsyn man är skyldig till? Ren illvilja
och total avsaknad av förståelse kan vara
svårt att göra något åt, men dessa orsaker
är som väl är ovanliga. Största orsakerna
till misslyckanden är dels okunskap om
att/var fåglarna häckar inom fastighetsinnehavet och dels brister i de rutiner som
ska förhindra att olyckor sker.
Det är här vi alla som rör oss i skog och
mark kan bidra med vårt strå till stacken
och minska risken för att olyckor sker på
grund av ren okunskap. Vi ska nog som regel undvika att själva ”leka polis” och gå
på markägare och entreprenörer. Allra bäst
är att vi registrerar våra observationer i
Svalan. I de fall det är befogat klicka även

Utdrag ur Skogsvårdslagens 30 §
Hänsyn till arter
7:19 Skador till följd av skogsbruksåtgärder ska förhindras eller begränsas i livsmiljöer och på substrat
där det förekommer prioriterade fågelarter, vilka framgår av bilaga 4, samt arter markerade med N och n i
bilaga 1 till artskyddsförordningen (2007:845) eller som betecknas som akut hotade, starkt hotade, sårbara
eller nära hotade.
I artskyddsförordningen finns regler om artskydd.
Allmänna råd till 7:19
Med skador bör här även avses avsiktligt dödande, störande, förstörande av ägg eller skadande eller förstörande av djurens fortplantningsområden eller viloplatser.
Arter som omfattas av artskyddsförordningen eller som betecknas som akut hotade, starkt hotade, sårbara
eller nära hotade förekommer ofta i hänsynskrävande biotoper, men också på lokaler som inte påtagligt
avviker från omgivande skog, som exempelvis i ädellövskogar, låg- och högörtbarrskogar, kalkmarksskogar
och sandbarrskogar.
Information om vilka arter som kan vara akut hotade, starkt hotade, sårbara och nära hotade kan fås bl a
från gällande rödlista3.
För däggdjur och fåglar infaller fortplantningstiden normalt under perioden den 1 mars–31 juli. För havsörn
och kungsörn börjar den känsliga perioden redan omkring den 1 januari. I Västerbottens och Norrbottens
län bör havsörn och kungsörn skyddas från störningar mellan den 1 februari och den 31 augusti. Bivråk bör
anses störningskänslig till den 31 augusti i hela landet.
2

FSC och PEFC är två olika certifieringssystem som båda ställer krav på vilken hänsyn man ska ta till miljö, ekonomi och sociala faktorer i sitt
skogsbruk. De stora bolagen i Sverige ör certifierade enligt FSC, medan det mindre privatskogsbruket i huvudsak är certifierat enligt PEFC. Vissa
är certifierade i båda systemen. Du hittar dem på www.fsc.org respektive www.pefc.se

3 Rödlistan

arbetas fram av Artdatabanken, ca vart femte år, men beslutas av Naturvårdsverket.
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i rutan ”Dölj observationen”. Skogsstyrelsens system för hantering av avverkningsanmälningar hämtar data från Svalan/artportalen.
I akuta fall kan man kontakta Skogsstyrelsen där lämnade uppgifter hanteras med
full sekretess, ni behöver inte känna oro
för att uppgifterna ska komma i orätta händer. Däremot så är det självklart att det är
upp till dem att avgöra när och hur markägare och entreprenörer behöver informeras för att säkra det nödvändiga skyddet i
samband med tänkta åtgärder.
I Skåne är det tre konsulenter som vi kan
kontakta, de är:
Magnus Bondesson, telefon 0451-383115
Ulla Berglund, telefon 0451-383111
Elisabeth Arvidsson, telefon 0413-294 55
För den som vill syna direktivet och skogsvårdslagen i detalj finns dessa att se/ ladda
ner på:
Fågeldirektivet: www.naturvardsverket.se
Sök på Fågeldirektivet i deras sökfunktion.

Skogsvårdslagen: www.skogsstyrelsen.se
Gå till Äga och bruka och gå in på Lagen.
Rödlistan: www.slu.se. Gå till Miljöanalys
och gå in på ’Statistik, art och miljödata’.
På ’Art- och miljödata’, scrolla ner till
’Rödlistade arter’.
Följande 57 arter räknas upp i skogsvårdslagen: smålom, sångsvan, sädgås,
stjärtand, salskrake, bivråk, röd glada,
brun glada, havsörn, blå kärrhök, fjällvråk, kungsörn, fiskgjuse, pilgrimsfalk,
stenfalk, tjäder, järpe, orre, trana,
drillsnäppa, skogsduva, gök, hökuggla,
sparvuggla, lappuggla, slaguggla, jorduggla, pärluggla, berguv, nattskärra,
tornseglare, göktyta, gråspett, gröngöling,
spillkråka, vitryggig hackspett, mindre
hackspett, tretåig hackspett, trädlärka,
lundsångare, nordlig gransångare, brandkronad kungsfågel, mindre flugsnappare,
halsbandsflugsnappare, entita, talltita,
lappmes, sommargylling, törnskata, lavskrika, nötkråka, gulhämpling, rosenfink,
tallbit, dvärgsparv, ortolansparv, videsparv.

Jan Linder
v. ordf. i Nordöstra Skånes Fågelklubb
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Aktuellt i fågelmarkerna
Rapporterade fåglar 15 augusti – 15 november

av Ulf Sjölin och Ulrika Tollgren

De flesta fynden är hämtade från ”rapportsystemet för fåglar” på Svalan
http://svalan.artdata.slu.se/birds/dagens.asp Det finns fler observationer att finna på
http://www.spoven.com under menyn Aktuella Obsar. Du kan själv lägga in dina iakttagelser och på så sätt bidra till flödet 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).
Den gångna perioden har framförallt bjudit på några helt otroliga labbdagar. Under minst 7 dagar räknades bredstjärtade
labbar in i tvåsiffrigt antal. Den allra bästa dagen bjöd på minst 70 sådana labbar
varav 28 st i en och samma flock! Även
kustlabb, storlabb och fjällabb har kunnat
observeras denna period. En av dessa dagar fotograferade Jan Linder flockar med
vitkindade gäss och väl hemkommen vid
datorn hittades han en rödhalsad gås i en
av flockarna.

foto: Sven Birkedal

I augusti stängdes äspettornet av för om-

byggnad och tornets trappa har flyttats
till baksidan sett från korran. Undertill
finns numera ett gömsle, perfekt för att
komma nära födosökande vadare utan
att störa. Även stakethöjden har justerats
för att passa besökare av lite olika längd.
Knappt hade tornet öppnats förrän en liten brednäbbad simsnäppa kom på besök.
En flock med 40 snösparvar gladde också
besökarna under någon vecka. Även några
enstaka skäggmesar har rapporterats här
under hösten men allra flest skäggmesar
rapporterades den 4/10 vid Herculesdammarna nämligen hela 50 stycken!

En fin blandad flock av bredstjärtad labb och kustlabb.

Spoven         9

Ifall det varit en eller flera ägretthägrar
som flugit runt i området under hösten lär
vi aldrig få veta, då arten inte rapporterats
mer än i ental. En snögås av blå fas besökte i alla fall Håslövs ängar under perioden.
Svalan:
http://tinyurl.com/birdsskane

Årets bändelkorsinvasion nådde oss i augusti och mest välbesökt har Trollamöllevägen i Degeberga varit. Totalt har bändelkorsnäbbar rapporterats ifrån drygt 10
platser i Kristianstads och Bromölla kommuner.
Obsboken:
http://tinyurl.com/qcgu8rl

Gåsräkningen sep 2014 - jan 2015
Art

13 sep

8 297
6
70
3 132
11 505

12 okt 15 nov
4
63
4 925
32
6 329
30
11 383

4 583
1
339
9 213
843
15 783
30 762

foto: Linda Niklasson

foto: Hans Cronert

Sädgås
Spetsbergsgås
Bläsgås
Fjällgås
Grågås
Grå x kanadagås
Kanadagås
Vitkindad gås
Prutgås
Rödhalsad gås
Stripgås
Totalsumma

Skäggmes
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Tajgasångare

foto: Jan Linder

Ha för vana att alltid kolla igenom gåsflockar efter rödhalsade gäss.

Art

Snögås
Rödhalsad gås
Rostand
Ägretthäger

Stäpphök
Jaktfalk
Rödspov
Bredstjärtad labb

Brednäbbad simsnäppa
Trastsångare
Tajgasångare
Skäggmes
Bändelkorsnäbb1

Plats och datum

Håslövs ängar 24/9
Friseboda 23/10
Yngsjö-Furuboda 9-11/11
Bäckaskogs slott 12/9
Väjla sjö 15/9
Tosteberga ängar 23/9
Oppmannasjön 27/9
Herculesdammarna 1/10
Isternäset 18/10
Ekenabben 20/10
Norra Strö 3/9
Pulken 20/9
Tosteberga fält 26/10
Miklagård 21/9
Isternäset 15/10
Friseboda-Juleboda 5/10
Friseboda-Juleboda 6/10
Friseboda-Juleboda 7/10
Friseboda-Juleboda 15/10
Friseboda-Juleboda 16/10
Friseboda-Juleboda 18/10
Friseboda-Juleboda 23/10
Äspet 9-11/11
Helgeå 8/9
Tivoliparken 2-3/10
Herculesdammarna 4/10
Degeberga 16-29/8
Bromölla 21/9

Antal individer
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
13
16
70
29
27
18
75
1
1
1
50
3-18
5

Ulf Sjölin & Ulrika Tollgren
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Råkan i Kristianstad och Bromölla kommun 2014
Text: Greger Flyckt och Nils Waldemarsson

Fågelklubben har under 2013 lämnat synpunkter angående kommunal skyddsjakt på
råka i Kristianstads kommun. Efter att sedan i juni 2013 stoppat skyddsjakt på råka har
man genom beslut i Tekniska nämnden 2014-05-27 beslutat återuppta skyddsjakten i
vissa utpekade områden.
Med anledning av extremt höga avskjutningssiffror av Kristianstad kommuns
skyddsjägare 2011-2012, företrädelsevis av ungar inne i kolonierna, bestämde
Nordöstra Skånes fågelklubb att inventera
den totala häckande populationen av råkor i Kristianstad och Bromölla kommun
2014.
Metod
Råkan är en tacksam art att inventera då de
häckar i kolonier. Fåglarna syns ofta runt
kolonin och de är ganska högljudda så kolonierna är ganska lätta att hitta. Inventeringen genomfördes under april - början av
maj. Kristianstad kommun inventerades
av Greger och Göran Flyckt och Bromölla
kommun inventerades av Nils Waldemarsson och Linda Niklasson. Enstaka häckningsuppgifter har också inkommit från
ytterligare några personer. För att hitta alla
kolonierna körde vi runt i lämpliga biotoper och letade fåglar. När en koloni lokaliserats gick vi in i kolonin och räknade alla
bon. Alla bon räknades utan att lägga tid
på att se om det var bebott eller inte.
Historik
Råkan har funnits i Kristianstads kommun
länge men det finns endast två redovisade
inventeringar med heltäckande resultat:
Populationen var i Kristianstad kommun
581 par 1989 och 656 par 1997. Populationen i Skåne växte under samma tidsperiod
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från 22 500 par 1989, 32 500 par 1997 till
43 000 par 2002 (Bengtsson 1997, Kjellén
2003). Tillväxten är inte så lätt att förklara.
Minskad giftanvändning i jordbruket och
en ganska liten population av predatorer
i anslutning till kolonierna skulle kunna
vara tänkbara faktorer. Mildare vintrar
kanske också påverkat populationstillväxten. På flera håll i Skåne har man sett att
råkorna tenderar att överge kolonier på
landsbygden för att flytta in till tätorterna.
Teorier har förts fram att det kunde vara
gott om föda i städernas relativt kortklippta gräsytor som lockar. Här hittar de bl a
mycket skalbaggslarver, daggmask och
harkrankslarver (Bengtsson 1997, Kjellén
2003). Här är de också med största sannolikhet ännu bättre skyddade mot tänkbara
predatorer som duvhök, glada, mård m fl
jämfört med ute på landsbygden.
I Bromölla kommun finns en liten population sedan 2004. Under den senaste
10-årsperioden har en knapp handfull kolonier totalt innehållit mellan 50 - ca 100
häckande par.
Resultat
Bromölla kommun
Sammanlagt påträffades 4 kolonier väl
spridda inne i Bromölla. Kolonierna bestod sammanlagt av 83 par (8 par + 43 par
+ 4 par + 28 par).

Antal par

Antal kolonier

> 200 par

1

151-200 par

2

101-150 par

6

51-100 par

4

1-50 par

31

Tabell 1: Kolonistorleken i Kristianstad kommun.

Figur 1. Koloniernas fördelning i Kristianstad kommun

Råkornas häckningsplatser var, generellt
sett, koncentrerade på Kristianstadsslätten i en triangel Kristianstad – Degeberga
– Åhus (Se figur 1). Kolonier saknas helt
i de västra delarna av kommunen (väster

foto: Hans Cronert

Kristianstad kommun
Totalt påträffades 2 594 bon i 44 separata kolonier. Storleken på majoriteten av
kolonierna var under 50 par (se tabell 1).
Enda extrema undantaget var den stora
kolonin i Vä vid Talldalen som visserligen var utspridd på ett stort geografiskt
område men som ändå sammanhängande
innehöll 467 par. Medelkolonin (undantaget den extremt stora kolonin i Vä) var för
43 kolonier 49 par.

Råkan är allätare, men äter mest insekter och
mask samt frön och växtdelar.

om Vä – Tollarp) och i den norra delen av
kommunen (norr om Färlöv – FjälkingeKiaby). Avsaknaden av kolonier i dessa
områden beror säkert till viss del på att andelen skogsmark är mycket större där än
på Kristianstadslätten.
Inventeringsresultatet 2014 resulterade
i en ganska stor ökning jämfört med vår
senaste uppskattning (som baserades på
spontanrapportering av de kända kolonierna). Råkan har under de senaste 10 åren
inte nämnvärt utökat sitt utbredningsområde i kommunen utan utbredningsområdet
har förtätats med fler kolonier. Populationen har givetvis fortsatt växa kontinuerligt
efter 1997 även om vi inte har gjort inventeringar som följt ökningen. Vi kände
till ca 35 olika kolonier fram till 2013 så
under årets inventering hittades nästan 25
% fler, (1 stor koloni på 95 par och resten
mindre kolonier på 10-40 par).
I södra Skåne är de dominerande trädslagen för boträd alm och bok (Gierow 1990)
Spoven       13

medan det i Kristianstad kommun är tall.
(se tabell 2). De bon som låg i kolonier
placerade i lövträd var till nästan 100 %
bebodda. I kolonierna som placerats i tall
(ca 74 %) var andelen obebodda bon större. Ofta byggs bon i tall nästan ovanpå varandra och nerifrån marken ser det ut som
flera rejäla bon men de nedersta är ibland
inte funktionsdugliga häckningsplatser.
Här har säkert koloniernas storlek överskattats med kanske 10 %. Detta skulle
kunna indikera att den totala populationen
är ca 100-150 par mindre. Å andra sidan så
har säkert samma felmarginal funnits med
i tidigare inventeringar varför vi har valt
att bortse från detta när vi redovisat antalet
häckande par.
Trädslag

Antal kolonier

Kastanj

4

Alm

2

Bok

2

Ask

1

Björk

2

Tall

31

Tabell 2. I 42 kolonier kontrollerades vilket
trädslag som råkorna valde att lägga sitt bo i.
De flesta kolonierna ligger i tall, och endast en
mindre andel i lövträd.

Råkan är en ofarlig nyttig fågel
Svartfåglar har under lång tid (alltid?) haft
dåligt rykte hos vissa människor. De ser
skrämmande ut när de flyger runt i stora
flockar inför nattvilan. De låter för mycket
och de skiter ner där de sitter över natten
oavsett om de sitter på ett hustak eller i ett
träd. Majoriteten av befolkningen delar
dock med största sannolikhet inte dessa
negativa värderingar av råkorna. Men de
häckande råkorna kan föra en del liv under
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tiden de håller till runt kolonin mars – juni
vilket kan upplevas störande för vissa närboende, speciellt om man har kolonin på
tomten.
Om råkorna valt ett olämpligt ställe för
kolonin och man upplever att råkorna är
ett problem är en möjlig åtgärd att försöka
störa bort fåglarna när kolonin återbesätts under senvinter/tidig vår. Vidare kan
olämpliga boträd tas bort före häckningssäsong. En åtgärd flera boende önskat i
diskussion med inventeraren. Att skjuta
bort fåglarna är inte effektivt och att skjuta
bort årets ungproduktion genom att prickskjuta ej flygfärdiga ungar som sitter på
bokanten är inte etiskt försvarbart.
De häckande råkorna äter mycket skadeinsekter året runt varför de borde betraktas
som en välkommen skadedjursbekämpare
i Kristianstad kommuns jordbrukslandskap. Ett sådant exempel kan vara råkornas och andra fåglars insatser under 2013
att äta gammaflylarver i sockerbetsfälten.
Odlarna befarade under sommaren 2013
att den stora förekomsten av gammaflyet
skulle orsaka stora skador i betfälten. Så
blev inte fallet. Redan 1922 i Danmark
hade man kunskap om råkornas förmåga
att sätta i sig stora mängder gammaflylarver.
Beslutad skyddsjakt
Tjänsteutlåtandet som följer sammanträdesprotokollet från Tekniska nämnden
från maj 2014 pekar ut kommunala fastigheter i Vä, Öllsjö och Norra Åsum som
tillåtna för kommunal skyddsjakt på råka
med hänvisning till risk för olägenhet för
människors hälsa.
Fågelklubben menar att på vissa av de utpekade fastigheterna finns endast begrän-

foto: Hans Cronert

Råkorna är väldigt orädda och är lätt att komma nära och observera till skillnad mot tex skator.

sad eller ingen förekomst av råka. Vidare
har hela fastigheten i Norra Åsum pekats
ut som möjlig för skyddsjakt. Huvuddelen
av området utgörs av skogs/parkområde
där råka rimligen inte kan orsaka olägenhet för människors hälsa.
Juridisk grund
Det finns i sammanhanget en viktig dom
från Mark och Miljööverdomstolen från
april 2012. I korthet handlar det om boende i Rydebäck, Helsingborgs kommun som
klagat över råkor, övernattande och häckande, i sin närhet. Kommunen avstyrkte
bl a skyddsjakt. De boende överklagade
beslutet till Mark och Miljödomstolen
som gav de boende rätt. Kommunen överklagade i sin tur till Mark och Miljööverdomstolen som gav kommun och råkorna
rätt.

Det intressanta i sammanhanget är att
läsa domskälen. Sammanfattningsvis anser domstolen inte att störningarna från
råkorna var så betydande att de utgör en
olägenhet för människors hälsa. Domen är
av prejudicerande slag då den är fattad i en
högre instans.
Åtskilliga kommuner har tagit domen till
sig och exempelvis Bromölla kommun
genomför idag ingen skyddsjakt på råka.
I Kristianstad kommun har ingen egentlig
tolkning värd namnet av domen skett.
Fortsatta åtgärder
Eftersom fågelklubben anser att det saknas såväl etisk som juridisk grund att återuppta skyddsjakten på råka har vi åter tillskrivit kommunen och begärt att detta ska
beaktas i kommunens beslut i frågan.

Greger Flyckt & Nils Waldemarsson
Referenser
Bengtsson, K. 1997. Råkan i Skåne 1997. – Anser 36:203-207.
Gierow, M. & Gierow, P. 1990. Råkan i Skåne 1988-89. – Anser 29:111-122.
Kjellén, N. 2003. Råkan i Skåne och Västeuropa. – Anser 42:223-238.
Svea Hovrätt, Mark och miljööverdomstolen. Dom 2012-04-10. Mål nr M 8510-11.
Bengtsson Kenneth 2013. Räddade råkorna årets skånska betskörd? Anser nr 4 2013 sid 44.
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Läsarnas bilder

foto: Mattias Roos

Du som läsare kan maila in bilder till redaktionen som sedan kan publiceras i Spoven och på får
Facebooksida. OBS! Ni får endast skicka in bilder som ni själv har tagit och som ni har rättigheter till. Publicerade bilder hittar ni på https://www.facebook.com/NordostraSkanesFagelklubb
i albumet ”Läsarnas bilder”.

foto: Nils Waldemarsson

Storspov

Ung sparvhökshona med byte
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foto: Jens Christian
foto: Rickard Nilsson

Enkelbeckasiner, en tidig morgon under hösten i Kristianstads Vattenrike.

Domherre

Skicka bilderna till webmaster@spoven.com skriv ”Läsebild” i rubriken på brevet. Du behöver
inte ta bilden med en riktig kamera, bilder tagna med mobil går också bra. Skicka den största
versionen av bilden du har. Skulle bilden inte vara tillräckligt högupplöst för tryck så publiceras
den endast på vår hemsida/Facebook.
Du som fotograf behåller alla rättigheter till bilden. Vid publicering så skriver vi alltid ut ditt
namn som fotograf. Vi har endast rätt att publicera bilden i Spoven och på vår hemsida/Facebook.
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Medlemsavgift 2015
Nu är det dags att betala årsavgiften för 2015.
Du betalar enklast med inbetalningskortet som medföljer detta
nummer eller direkt på vårt plusgiro 16424 - 4.
Årsavgiften för fullbetalande medlem är 125 kr.
Familjemedlemmar betalar endast 25 kr.
Anmäl gärna så många som möjligt.
Ungdomsmedlemmar upp till 25 år betalar också endast 25 kr.
Betala din medlemsavgift senast 15 januari 2015.

Vi önskar alla Spovenläsare
en God Jul &
ett Gott nytt fågelår!
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Fångad i flykten
Text: Josefin Svensson och Ulrika Tollgren

I Fångad i flykten intervjuar vi Hans Cronert som var med och startade fågelklubben en gång i tiden.
Foto: Thomas Lindblad

- Berätta lite om din bakgrund, varifrån
kommer ditt starka naturintresse?
- Jag kan inte riktigt förklara varför jag har
det här intresset, det har växt fram under min
uppväxt i Kristianstadstrakten. Det var nog
en speciell händelse sommaren 1967 när jag
var med mina föräldrar på Öland vid fyren.
Fågelskådare pratade exalterat och kikade på
en myrsnäppa. Jag fick titta i en tub och såg
en massa små gråa vadarfåglar. Däribland såg
jag en som avvek och som jag trodde alla tittade på. Senare har jag förstått att det var en
större strandpipare som fångat min blick, inte
myrsnäppan. Det var nog denna skådarupplevelse som tände mitt intresse.
När jag sen började realskolan i Kristianstad samma höst såg jag en affisch av Fältbiologerna och deras exkursion till Håslövs
ängar från våren före. Jag blev nyfiken, fick
låna fars kikare och en karta för att hitta ut
till Håslövs för att kolla in detta. En kompis
följde med och jag minns att vi såg helt andra
fåglar än hemma i trädgården, mycket intressant. Enkelbeckasinen, en vadarfågel med sin
långa näbb och min första rovfågel, tornfalken. Jag var fast! Det var faktiskt samma dag
Sverige gick över till högertrafik, den 3 september 1967.
Vid ett senare tillfälle mötte jag vid Lillö den
redan då rutinerade skådaren Christer Neideman en novemberdag och fick se min första
havsörn. Det var en stor dag!
- Vad var det som fick ditt hjärta att slå lite
extra för just fåglarna?
- Vet inte, de är lättare att se än däggdjur. När

jag gjorde mina upptäckter fick jag utforska
något helt nytt. Lärde så småningom känna
andra som kunde mer än mig, och på det viset
kunde jag lära mig av dem. Här vill jag gärna
lyfta fram Erik Schönbeck, Sven-Erik Carlsson och Gösta Peper. Fältbiologerna lockade
alltfler, och jag fick så småningom tillfälle att
lära andra.
Jag började tidigt med fågelinventeringar,
till exempel atlasinventeringens föregångare
(kvadratkilometrar i diagonal över Skåne).
Var ute mycket själv och fick själv leta upp
fåglarna och klura ut vad det kunde vara jag
såg eller hörde. Det jag lärde mig då sitter i
än.
I mitten av 1970-talet började jag och ett par
kompisar, Håkan Witzell och Magnus Ny,
prata om att starta en fågelförening. Vi pratade med andra och 1976 bildades Nordöstra
Skånes Fågelklubb.
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- Du arbetar även med naturvård genom
en tjänst som är delad mellan C4-teknik
och Länsstyrelsen. Hur är det att arbeta
med sitt intresse?
- Det känns för det mesta jätteroligt att få
jobba med att bevara och utveckla naturen
och landskapet, det blir en annan dimension
av intresset. Ibland blir man lite yrkesskadad
och kan inte koppla av jobbet när man är ute
på helgerna.
Jag testade en höst för många år sedan att jobba som fågelsträckräknare på Lunds vattentorn på heltid. Inför helgen när jag var ledig
och normalt brukade åka ut och titta fåglar,
var jag så trött på dem, så det var inte så roligt.
- Hur skulle du vilja att biosfärområdet utvecklas de närmsta 10 åren?
- Det har jag inget bra svar på. Jag tycker att
det är bra om arbetet kan fortsätta i samma
anda som de senaste åren med våtmarkerna,
de sandiga områdena, och på senare år vattendragen och havet, som är de senaste temana
Vattenriket jobbar med. Viktigt att fånga upp
signaler från folk, både positiva och negativa
om vad som sker ute i landskapet och att ha
bra och förtroendefulla dialoger med markägare.
Det hade varit roligt om det vände igen med
dippen på strandängarna. Från att populationerna av vadare som rödspov ökade från
1990-talet till en bit in på 2000-talet till att det
de senaste åren blivit väldigt tomt på ängarna.
Många lantbrukare gör ett gott arbete och vi
får hoppas att det vänder tillbaka.
- Dina vackra fågelfoton beundras i vidare
kretsar, hur gör du när fotograferar.
- Är det tillfället som ger motivet eller har du
målarter?
Kan finnas tankar på vad jag vill fånga när jag
ger mig ut, men jag kanske kommer hem med
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en bild på något annat!
Jag är inte den personen som sitter i timmar
och väntar på den perfekta obsen som många
fågelfotograferande kollegor är fenomenala
på. Jag ger mig iväg och hoppas fånga något
på linsen som en rastande vadarfågel, men så
får jag kanske istället en bild på tex en småtärna med fisk i näbb till sina ungar.
Det är när jag flyr undan för mig själv och
skådar som jag får de bästa bilderna. I tystnad och lugn, det är då jag kan komma nära
fåglarna.
- Vilken är din starkaste skådarupplevelse/
naturupplevelse?
- Möjligtvis i juni 1974, när jag jobbade i
Enafors, nära Ånnsjön i Jämtland med att
inventera fåglar. Jag och en kamrat gick upp
på Högåsen och upptäckte en spelplats för
dubbelbeckasinerna. Det var magiskt, klockan var kring midnatt och vi stannade tills vi
mötte gryningen. På den tiden var det inte en
så välkänd art, mytomspunnen och folk visste
inte var den fanns. Man berättade inte heller
om man hittade en spelplats.
Det som var extra roligt var att Fågelklubben
40 år senare på exkursion till Ånnsjön kunde
njuta av dubbelbeckasinernas spel, på samma
plats!
En annan stark upplevelse var när jag upplevde mitt första tjäderspel med Christer Neideman vid Huaröd på Linderödsåsen i början
på 70-talet.
- Du har ju skådat länge både i Sverige och
gjort många skådarresor utomlands, saknar du några svenska skam/skämsskryss?
- Nej… men en art som jag kanske borde haft
i Sverige är dvärgsparv. Man kan ju fundera
på om det är mödan värt att lägga mycket tid
på att få en viss art…
I Krix-området var faktiskt fjällabb lite av

ett skamkryss, såg den först i fjol el förfjol. I
totallistan i Krix saknar jag även svarthuvad
mås. Jag tycker det är ok att kolla på måsar,
men det är inte så jättekul att kolla på trutar,
berättar Hans. Det framkommer även att han
inte bara varit med och grundat Fågelklubben
utan även en mer informell klubb, Fultrutens
vänner! Jag tror (och hoppas) inte den blir så
framträdande och kraftfull som Fågelkubben
(skratt)!

- Och hur ser din utrustning ut idag?

Därför var det extra skämmigt att jag trots
detta smög till mig ett litet KRIX-kryss på
kaspisk trut i Juleboda tidigare i höst!

- Varför ska fågelintresserade gå med i fågelklubben?

- Hur ser din skådardröm ut?
- Jadu, jag har sedan barnen blev stora haft
möjlighet att resa en del och skåda och då har
flera drömmar slagit in. Men en som finns
kvar lite i bakhuvudet det är att se skedsnäppan. Den häckar i Arktis i östra delarna av Sibirien. Jag såg ett foto av ett skinnlagt exemplar i en gammal fågelbok från 60-talet första
gången. Och sedan dess har jag haft en dröm
att se den, men den har tyvärr minskat kraftigt
de senaste åren och är idag extremt sällsynt.
- Vilken var din första kikare och kamera?
- Första kikaren fick jag låna av min far, det
var en Zeiss 8x50 och den hade jag tills jag
på 70-talet skaffade en Kowa 10x50 (dåtidens
innekikare). Min första tubkikare var en blykowa 1969. Den finns fortfarande kvar och
fungerar som reservtub.
Första kamera var en enkel systemkamera av
märket Canon, som jag kompletterade med ett
billigt pirattelobjektiv för att fotografera fåglar.

- Jag har hand- och tubikare av märket Swarovski.
Jag fotade mycket fram till mitten av 80-talet
och sedan tog jag ett uppehåll. Intresset vaknade igen med den digitala eran. Jag skaffade
en digital systemkamera för några år sedan
och har idag en Canon 5 dIII med Canon teleobjektiv 300 mm, konverter 1.4.

- Två skäl. Första är att det är ett himla bra sätt
att lära sig fåglar och var man kan hitta dem i
Kristianstad och Bromölla kommuner.
Andra skälet är att det är viktigt att gå med
i Fågelklubben eftersom det är en stark röst
för fåglarnas väl och ve. Med ca 500 medlemmar i ryggen har man en tyngd med sig i olika
frågor.
- Vilket smultronställe rekommenderar du
Spovens läsare så här i vintertider?
- På vintern är det mina hemmamarker kring
Råbelövssjön! Sommartid gillar jag att vandra
längs kusten på de betade blom- och fjärilsrika markerna i trakterna kring Landön, Tosteberga och Vannebergaholmen. Ofta kan man
njuta rastande vadare, tärnor, änder och få se
lärkfalken jaga småfågel.
– Fem snabba till Hasse:
√ Kulturlandsk - √
√ Kamera
- √
√ Gryning
-		
Vår
- √
√ Sträckskådn -

Naturlandsk
Kikare
Skymning
Höst
Häckskådn

Josefin Svensson & Ulrika Tollgren
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Hans rekommenderar: Råbelövssjön

Hans känner att Råbelövssjön är lite underskattad men när den kalla ostanvinden
drar vid kusten är det inte fel med ett besök här för att titta på olika simfåglar.
På hösten och innan vinterns is lägger sig
samlas ofta stora flockar av storskrakar och
skäggdoppingar, men även många andra
arter såsom den vackra salskraken. Mycket
sjöfågel betyder också att havsörnen attraheras med hopp om att hitta någon avvikare eller försvagad individ. Havsörnen sitter
ofta på isen eller på en sten i strandkanten.
Enklast är att skåda från badplatserna i
Balsby och Österslöv och då ska man inte
missa att göra en avstickare till bäckutflödena i alstrandskogen. Ibland har jag sett
både rördrom, vattenrall och kungsfiskare
där. Ibland på seneftermiddagen skriker
vattenrallen till och visar att den finns,
även på vintern.
Bäckmynningen nedanför Tommarp har
blivit en närmast klassisk vinterlokal för
rördromen och längs den lilla grusvägen
genom Ekestad ska man hålla utkik efter
nötkråka. I äppleodlingarna samlas ofta
stora flockar av trastar och sidensansar.
Vid utloppet söder om Balsby kan man
också få fina upplevelser och då parkerar
man bäst i den parkeringsficka som finns
strax väster om Balsby. Sedan får man gå
i vägkanten och försiktigt ta sig över elstängslet och följa kanalen norrut mot sjön
och vassbältet. Med lite tur träffar man på
smådopping, kungsfiskare på vandringen
mot sjön. Väl ute i bladvassområdet finns
chans att höra vattenrallen och se skägg-

1. Ekestad
2. Tommarp
3. Österlövs badplats
4. Balsby badplats
5. Råbelövssjöns utlopp
6. Parkeringsficka

mes och övervintrande sävsparv. Fortsätter
man norrut längs den grävda kanalarmen
når så småningom den gamla båtrännan
mitt för godset. Här fryser vattnet sent och
man kan få närkontakt med fiskande häger
och skrak.

Josefin Svensson & Ulrika Tollgren
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Exkursionsreferat:

Juleboda & Kumlan, 8 november
foto: Linda Niklasson

av Thomas Lindblad

8 plusgrader och vindstilla. En perfekt höstdag.

Vi var ett dussin skådare som träffades på
samåkningsparkeringen vid Olseröd kl 9.
Molntäcket sprack upp och solen lyste, det
var vindstilla och 8 plusgrader. En fjällvråk och tre tofsvipor flög förbi, några
röda glador vilade i en trädtopp och en
rödhake sjöng i snåren.
Efter förflyttning till Juleboda ställde vi oss
vid Holmaboden och spanade över Hanöbukten. Det var inga större sträckrörelser,
men med gemensamma krafter lyckades
vi ändå få se en del trevligheter. Flockar
av ejder och småskrake passerade, enstaka
sjöorrar, knipor och alfåglar likaså.
Tre nätta svarthakedoppingar dök efter
mat nära stranden. Längre ut drog 6 storlommar och 8 smålommar förbi liksom ett
par simandflockar med bl a 6 snatteränder
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och ett par stjärtänder. En gärdsmyg sjöng
från en sommarstugetomt, kanadagäss och
grågäss flög förbi. Utmed stranden sågs de
sedvanliga trut- och måsflockarna.
Vi promenerade i sakta mak söderut mot
Julebodaåns mynning, men vek av och
gick längs ån till träbron vid Lilla Juleboda, där vi gick över. Några rastande
sidensvansar, enstaka gråsiskor och små
domherreflockar piggade upp oss. Åter vid
bunkern S om Holmaboden drack vi kaffe
och spanade vidare över havet.
Tre samlade dvärgmåsflockar (7+18+10)
flög söderut lågt över vågorna och långt ut
i bukten upptäckte Emil en grupp om fyra
labbar som vi aldrig lyckades bestämma
(bredstjärtade eller kust?). En vacker pilgrimsfalk sträckte in från havet mot SV

foto: Linda Niklasson

och passerade oss helt nära. En forsärla
sträckte söderut och en sädesärla rastade.
Vid lunchtid körde vi till Kumlan V om
Maglehem, där vi följde den forsande Julebodaån ett stycke genom skogen. Stjärtmes, entita, domherre och steglits fick vi
se, men strömstaren gäckade oss den här
gången. Väldiga flockar av bo- & bergfink,
minst 5 000, strömmade förbi mot bokskogsfonden och en gråhäger lyfte från ån.
Några fjällvråkar sträckte mot SV och en
gles ström av nötskrikor singlade samma
väg i trädtoppshöjd. Ett tresiffrigt antal
korsnäbbar lät oavbrutet från lärkskogen
N om gräsmarkerna, det var huvudsakligen mindre, men även två vackra hanar av
bändelkorsnäbb som exponerade sig väl i
en lärktopp!
En ung kungsörn hade flyguppvisning och
en flock sångsvanar med två mindre sångsvanar i följe passerade mot SV. Ett dussin
vinterhämplingar och ett par stenknäckar
flög över medan vi tömde våra kaffetermosar och räknade samman dagens artlista.
Det blev summa 74 arter och vi skiljdes
belåtna för hemfärd strax före kl 14 efter
en givande utflykt.

Den varma hösten har satt sina spår. En vitsippa tror uppenbarligen att det är vår.

Thomas Lindblad
Spoven       27

ÅRSRAPPORT FÖR ELFTE VERKSAMHETSÅRET:

”Livat i holken”

- En förening för spridande av solsken och holkar
av Mårten Björnsson
foto: Patrick Tollgren Lazarov

Vi har fortsatt att snickra och tömma holkar även under 2014. Nu vi har gjort 535
holkar sedan starten, och har utfört mer än
1500 holktömningar. Allt brädmaterial är
återvunnit, liksom tidigare. Även om undertecknad varit stor glädjedödare och försökt bromsa kaffedrickandet, så har sådant
förekommit.
Vi har haft mycket roligt under dessa 11
år. Samarbetet med viktiga fastighetsägare, Kommunen, ABK och Kyrkogårdsförvaltningen har varit mycket gott. De litar
på att vi inte gör några dumheter. I princip
får vi göra som vi tycker är bäst. Vi tackar
för detta förtroende! Tack även till Medborgarskolan och Nordöstra Skånes Fågelklubb för ekonomisk hjälp!
Vi är inte längre lika unga och rosenkindade som när vi började! Vi får ta en ordentlig paus med holkbyggandet nu i vinter, och när tömningssäsongen inleds får
vi se över arbetsgången. Samtidigt har vi
fått nya impulser från Högskolan. Vi har
lämnat ett antal reden dit för inventering
av parasitförekomsten. 1105 hönsloppor
har man hittat i en holk, och ofta gott om
spindlar. I en holk fanns 13 cigarettfimpar,
men väsentligt färre parasiter. I totalt 5 holkar har fimpar förekommit. Helt plötsligt
har vi hamnat i ytterområdet av ett vetenskapligt, internationellt idéflöde kring hur
fåglar anpassar sig till ett liv i stadsmiljöer! Andra sidan Atlanten finns iakttagelser
av hur nikotinladdade fimpar sänker nivån

ohyra i redena. Det verkar också bekräftat
att aromatiska växter har liknande effekter.
Mina tidigare noteringar kring hur de usla
pilfinkarna snodde mina brännvinskryddor
passar in i tankegångarna. Samarbetet med
Högskolan, som troligen fortsätter till hösten, har förutsättningar vitalisera vårt projekt. Det är ju trots allt bara fem personer
i Livatgruppen som är över 90 år. Det är
säkert för tidigt att omvandla “Livat” till
“Gravat”. I början på 2015 kallar Högskolan till möte om hur ev. arbete till hösten
skulle kunna organiseras. Vi har själva nu
en ny holk i anslutning till en odling av de
åtråvärda kryddorna. Nyfikenheten kommer att driva oss vidare.
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Tömning:

Vi har i år tömt totalt 206 holkar. Fem hade hyst ekorre eller geting och ingår ej i statistiken.
2009
Antal kontrollerade holkar
190
Antal funna reden
165
Varav bedömt oavslutade
19
Fullföljda
146
77%
I procent av holkarna
Antal reden med okläckta ägg 13
Antal reden med döda ungar
24

2010
206
183
31
152

2011
200
167
18
149

2012
191
159
39
120

2013
193
148
26
122

2014
201
172
50
122

12
20

7
12

19
24

13
28

16
16

Totalsummor:					
Okläckta ägg, st.
30
15
50
26

35

Mes dominerar					
Döda ungar, st.
62
43
22
44
58

23

74%

75%

63%

63%

Högst andel oavslutade, %					
Mes
14%
14%
17%
Stare
16%
10%
27%
Pilfink
16%
10%
14%
Rödstjärt
46%
20%
80%

61%

10%
19%
18%
47%

20%
50%
17%
71%

Siffrorna ovan är totalvärden från vår ytliga besiktning av redena, och bör vara jämförbara över åren. Högskolans grundligare undersökning av bona har gett högre siffror. I de
reden där vi noterat 9 döda ungar har man hittat 19 st. Där vi sett 10 ägg har vetenskapen
räknat in 14. Relativt djupt ner i redena gjordes således lite tråkiga upptäckter. Dessa
siffror härrör från 65 av högskolan undersökta holkar av totalt 201 tömda av oss. Denna
diskrepans måste vi beakta vid en ev. fortsättning av Högskolans studier nästa höst.
Det finns mycket intressant att upptäcka! Den mest närliggande förklaringen bör vara
dubbla häckningar i några holkar. I så fall är antalet reden ovan i underkant. Loppbett
utgör ingen starkare lockelse på oss, även om de är ganska oförargliga. Ser vi inte vid
holköppningen att dubbelt boende skett rotar vi inte i innehållet.
Redenas artfördelning: Mes, stare och pilfink dominerar som vanligt.
2009

2010

2011

2012

2013

2014

Mes		
83
		
60%

74		80
57%
49%

88
48%

91
54%

84
54%

72
49%

80
47%

Pilfink		
18
		
13%

18		
14%

37			31		28		33
20%
19%
18%
22%

46
27%

Art (Antal och %)

2007

Stare		
34
		
24%

2008

32		40
25%
24%

34		
21%

43
23%

30
18%

30
19%

21
14%

28
16%

Rödstjärt		
2		3		 6		 13
		
1%
2%
3%
7%

10
6%

10
6%

19
13%

17
10%

Sv. Vit Flug		
3		
		
2%

2		
1%

2		
1%

3		
2%

3		
2%

0
0%

Nötväcka		
0		
0		
0		
0		
										
Obestämt		
0		
0		
0		
0		

3		
2%
0		

0		

0		

1

4		

0		

0
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3		
2%

3		
2%

Försöker vi se till lyckade häckningar, så
har staren, trots fler försök, färre lyckade
häckningar 2014, 14 mot 17. Mesarna har
också gjort fler försök, men genomförda
häckningar har enbart ökat med 1. Pilfinken fortsätter sin frammarsch, ökning med
11.
Vad kan man dra för slutsatser? Staren vill,
men lyckas inte. I våras såg vi starpar vid
flera holkar, men efter ett par dagar var de
borta. Påbörjade reden fanns kvar i höst.
I ett fall hade man lagt ett ägg och sedan
gett upp. För första gången hade vi däremot stare i Ekenabben.
Pilfinken kör på och tycks ha bra häckningsresultat. Kan göra flera häckningar
och vi vet inte om dessa sker i samma
holk. Vi tömde alla holkar på Österäng i
februari, och de reden vi hittade i höst antar vi varit för häckning.
Mesarna håller sin ställning trots att oavslutade häckningar ökat. Längs kanalhusspången, där tidigare resultat varit dåligt,
har de lyckats bra i år. Där gjorde rödstjärten premiär i en av våra holkar.

Flugsnappare har vi inte noterat i år, men
väl en nötväcka igen. Fladdermöss har
glatt oss ett par gånger.
Sämsta området, med som vi upplevde,
väldigt uselt resultat har varit Söder, mellan Blekingevägen och Motorvägen.
Ser vi till vad som hänt vid foderautomaterna hittills i höst har spinkarna dominerat
stort.
Vi har inte tillräcklig systematik för mer
vittgående slutsatser. Andelen genomförda häckningar i procent fortsätter sjunka.
Detta stör oss även om takten planat ut.
Generellt har vi en misstanke om att det
i år var lite för torrt under en viktig del av
häckningssäsongen.
Tidigare har vi skrivit om väldigt sega
larvkakor i några få holkar. Vi har läst på
och kommit fram till att det rör sig om
humlemott. En fjäril som lägger sina ägg
i humlebon.

För Livat i holken

Mårten Björnsson
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Äspet och Friseboda nu ännu bättre!
Text: Jan Linder

foto: Jan Linder

Fågelklubben har haft en bra och givande dialog med Kristianstad vattenrike/C4 Teknik och med Stiftelsen Skånska Landskap om underhåll och förbättringar vid ett antal
besöksanläggningar. Glädjande nog har vi fått gehör för merparten av våra tankar och
allteftersom har olika åtgärder blivit utförda.

Fågeltornet i Äspet

ÄSPET
Senast i raden av de satsningar Kristianstad vattenrike/C4 Teknik färdigställt är
fågeltornet i Äspet som totalrenoverats
och kompletterats på ett förnämligt sätt.
De stora och påtagliga förändringarna ser
man direkt på avstånd när man kommer
till Äspet. Det är dels att trappan nu har
vänts mot havet, så att man inte behöver
gå framför tornet och därmed skrämma
de närmaste fåglarna när man ska upp i
tornet. Dels att det under tornet byggts en
vägg med två gluggar som förhoppningsvis ska göra att fåglarna nu ska känna sig
mindre störda och kunna ses även på riktigt nära håll.
Väggarna kommer att ge skydd vid regn
eller kraftig blåst och de utplacerade bänkarna ger möjlighet för den som vill sitta.
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För att undvika att i onödan skrämma bort
fåglarna: Snedda inte utefter den stig som
blivit upptrampad till tidigare trappa upp,
utan hjälp till att trampa upp en ny stig genom att följa staketet längre fram och gå
mot tornet så att du har tornet mellan dig
och lagunen.
Äspet som fågellokal har blivit ett strå
vassare sedan merparten av vassen togs
bort och betesdjur tagits till hjälp. Med det
upprustade tornet ökar nu också möjligheterna att ta del av det året runt alltid lika
spännande myllret av fåglar, både de häckande och tillfälligt besökande.
Ett STORT TACK från Fågelklubben till
Kristianstad vattenrike/C4 Teknik för den
goda dialogen och de åtgärder som gjorts
vid Äspet och på andra håll enligt vår
”önskelista”.

foto: Jan Linder

FRISEBODA
Nyligen färdigställdes även ett vindskydd
i anslutning till plattformen vid Friseboda
av Stiftelsen Skånska Landskap.
Friseboda naturreservat förvaltas av stiftelsen och som många av er känner till
så gick en av etapperna i sommarens Oringen (orientering) i reservatet. I samband
med det byttes den handikappanpassade
träspången från parkeringen ner till havet och i ett lite senare skede renoverades
plattformen.
Efter det så har nu ett par trästaket kompletterat plattformen. Meningen är att man
genom att stå bakom dessa ska få ett hyggligt vindskydd då ostvinden ligger på. På
ena sidan finns tre stolpar (avståndet dem
emellan är 1.45) som man kan fästa en
presenning vid. Dels kan den fästas uppe
på stolparna och genom att fästa de andra
hörnen i tallar bakom ryggen kan man få
ett bra regnskydd. Dels kan presenningen
fästas mellan ett par av stolparna och därigenom får man ett totalt vindskydd. (Klubben kommer att tillhandahålla presenning,
men den är inte på plats ännu.)
Tyvärr var det inte möjligt att bygga ett
skydd med tak, eftersom det finns särskilda reservatsbestämmelser och en sådan åtgärd skulle krävt bygglov.
Genom att det inte är något golv bakom
staketen, kan man själv flytta på sanden,
antingen så man kommer upp och kan se
över med tubkikare om man är kort eller
vill sitta, eller ”gräva ner sig” om man be-

Plattformen vid Friseboda

höver stå lägre för att få ett bra skydd. Jag
har provat i hyfsad ostvind och det funkar
bra.
Ni som besökt Friseboda har också lagt
märke till att bergtallen norr om parkeringen tagits bort och att det kommit upp
en förnämligt elegant och informativ informationspelare vid handikappsspången.
Det är meningen att många av de kvarvarande vanliga tallarna ska bort norr om
parkeringen, samtidigt som bergtallen söder om Segeholmsån ska rensas bort inom
kort. Allt detta inom ramen för det stora
EU-projektet Sandlife som pågår för att
restaurera en del av de biologiskt mycket
intressanta sandmarkerna vi har i södra
Sverige. Mer om det projektet i ett kommande nummer av Spoven.
Ett STORT TACK från Fågelklubben till
Stiftelsen Skånska Landskap för den goda
dialogen och de åtgärder som gjorts vid
Friseboda utifrån våra önskemål.

Jan Linder
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Kallelse till Årsmötet 2015
Nordöstra Skånes Fågelklubbs ordinarie årsmöte äger rum torsdagen den 26 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 2016.
§13. Övriga frågor
Hans Cronert berättar och visar bilder från en resa till Klippiga bergen och prärien i
Västra USA
Alla medlemmar hälsas välkomna till en trevlig kväll!

Styrelsen
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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 arrangemangen finns uppdaterade om något skulle ändras: www.spoven.com

Fre 26 dec		VANDRING ANNANDAG JUL TILL EKENABBEN
Den här fredagen är det annandag jul och åter dags för den traditionella vandringen tillsammans
med Naturskyddsföreningen och dess ordförande Christer Neideman som guide. Vi samlas senast kl. 10.00 på parkeringen vid naturum och ger oss iväg mot Ekenabben vid de norra delarna
av Hammarsjön och spanar in vad denna tätortsnära del av Vattenriket har att bjuda på i juletid! Ta
med kikaren och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet
Sydost, Naturskyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket.
Kontaktperson: Evert Valfridsson.

JANUARI
Lör 3 jan		HUR MÅNGA ÖRNAR HAR VI?
Det har gått några dagar in på det nya året och enligt traditionen är det dags att räkna hur många
örnar, som finns i vårt område mitt i vintern. Både 2014 och 2013 sågs drygt 60-talet havsörnar
spridda över klubbens område – hur blir det 2015? Nils Waldemarsson är 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@swipnet.se

Lör 17 jan		VI RÄKNAR VINTERGÄSSEN
Kanske har vi lite vinter så här dags. Hur påverkar det aktuella väderleksläget gässen, som valt
att övervintra i vår del av Sverige? Efter förmiddagens insatser av klubbens 13 gåsräknare vet vi
svaret. Intresserad att vara med på gåsräkning? Kontakta Evert så hjälper han till att fixa detta.
Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Sön 18 jan		VINTER LÄNGS OSTKUSTEN
Jan Linder, vice ordförande i fågelklubben, tar oss med på denna förmiddagstur längs en del av
en (kanske) vintrig skånsk ostkust. Vi samlas kl. 09.30 på parkeringen i Äspet, Åhus – med möjligheter till samåkning från parkeringen vid naturum Vattenriket senast kl. 08.45. Under förmiddagen letar vi efter de vinterfåglar, som kan finnas här – där vattenpiplärka, som vi inte sett till
under de senaste vintrarna, självfallet är en önskeart. Kontaktperson: Evert Valfridsson.
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Fre 23 – mån 26 jan		VINTERFÅGLAR IN PÅ KNUTEN
”Vinterfåglar Inpå Knuten” är Sveriges Ornitologiska Förening största enskilda evenemang. Den
sista helgen i januari räknas fåglar vid fågelborden runt om i Sverige. Vid den senaste räkningen
”deltog” över 20 000 fågelbord! Helgen förlängs dessutom med fredag och måndag för att också
förskolor och skolklasser ska kunna delta. Det här är en liten puff från klubben till medlemmar
och andra att vara med. Gå in på SOF:s hemsida och klicka vidare till den här aktiviteten eller:
http://tinyurl.com/vinterfaglar Där står allt man behöver veta för att kunna vara med.
Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Lör 24 jan		VINTER PÅ LINNÉRUNDAN
Är bara det rådande väderläget på vår sida tar vi en tur längs Linnérundan för att få lite vinterkänsla! Vi samlas vid parkeringen naturum kl. 10.00 och följer under några timmar med Evert
Valfridsson ut på årets första tur längs detta tätortsnära område i Kristianstad – med inte minst
havsörnar på önskelistan bland dagens vinterfåglar! Ta med kikaren och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet Sydost, Naturskyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Sön 25 jan		 ÖRNDAG I TOSTEBERGA
Det är mer än 10 år sedan som vi genomförde den första örndagen i Tosteberga för att celebrera
dessa magnifika vintergäster. Traditionen fortsätter och alla som fascineras av dessa giganter är
välkomna till hamnplanen i Tosteberga mellan kl. 09 och 13. Det blir bl.a. information kring det
aktuella läget för havs- och kungsörnar och kring det stora arbete som lagts ner för att rädda den
tidigare hotade havsörnsstammen. Byalaget i Tosteberga säljer kaffe och grillad korv!
Kontaktperson: Evert Valfridsson.

FEBRUARI

Sön 1 feb		ÖRNBUSSEN GÅR
Ta bussen från naturum till de övervintrande havsörnarna vid Tosteberga / Landön. Vi åker kl. 11
och räknar med att vara tillbaka ca kl. 15.Anmälan till naturum. Pris 100:- Samarrangemang med
Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet och naturum Vattenriket.
Läs mer om detta arrangemang och annat som händer på naturum Vattenriket
på deras hemsida: http://tinyurl.com/naturum

Sön 1 feb		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 på olika artkaraktärer, så vi vet vad det
är som vi ser och hör. Som vanligt 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:- – 125:- tillkommer för den som inte redan är medlem i fågelklubben.
Anmälan senast 2015-01-26 till Evert Valfridsson, tel. 044-32 30 45 el. 070-602 30 45 eller per
e-post: evert.valfridsson@naturskyddsforeningen.se Han kan också berätta mer.
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Tor 5 feb		UTMANA DIG SJÄLV I FÅGELGIZZNING!
Starta årets skådande tillsammans med Greger Flyckt och hans fågelbilder! Han har i vanlig ordning ställt samman ett antal bilder på såväl ganska vanliga fåglar – dock inte sällan fotograferade
i en aning ovanlig vinkel – som kanske lite mera ovanliga. Kom till Studiefrämjandet, V Storg.
51 H i Kristianstad senast kl. 19.00 och försök lista ut vad Greger har hittat på! De gångna årens
övningar av det här slaget har varit väldigt nyttiga! Ta med din fågelbok och leta efter de olika
artkaraktärerna! Info: Evert Valfridsson.

Lör 14 feb		GÅSRÄKNING

Svarthätta, foto: Patrick Tollgren Lazarov

Har vi nån vinter så här dags? Och hur påverkar det i så fall de övervintrande gässen i vårt område. Fågelklubbens 13 gåsräknare hittar svaret efter några timmar sökande på olika håll inom
klubbens område. Hör av Dig till Evert om du känner för att följa med någon av inventerarna ut
under några förmiddagstimmar. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Sön 15 feb		LINNÉRUNDAN
Har vi nått klimax i årets vinter? Och hur syns det längs Linnérundan. Följ med Evert Valfridsson
ut under några timmar till fågellivet över Isternäset m.m. Samling kl. 10.00 vid naturums parkering. Ta med kikaren och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet Sydost, Naturskyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket.
Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Tor 26 feb		FÅGELKLUBBENS ÅRSMÖTE
Det är dags för alla medlemmar att säga sitt om bl.a. vilken styrelse klubben ska ha kommande
år! Vi samlas i Föreningarnas Hus i Kristianstad (strax norr om Vattentornet) senast kl. 19.00.
Utöver årsmötesförhandlingar och utdelning av fågelklubbens årliga pris får vi också följa med
Hans Cronert över Atlanten. Han tar oss med på en resa till Klippiga bergen och prärien i Västra
USA. Det blir spännande möten med grizzlybjörnar och kolibrier i Yellowstones nationalpark.
Vi anar närheten av bergspuma och får möta några av den krympande präriens speciella fåglar.
Kontaktperson: Evert Valfridsson.
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Lör 28 feb		SKRÄBEÅN
Klubbens ordförande Nils Waldemarsson tar oss med på en traditionell tur längs Skräbeån i förhoppningsvis övergången från vinter till vår. Samling kl. 09.00 vid Kvarnen i Nymölla för en
vandring längs ån ut till kusten och avslutningsvis ett besök längs ån norrut. Vill du samåka från
parkeringen vid naturum Vattenriket kl. 08.30?
Meddela detta till kontaktperson Linda Niklasson, 0709-32 22 52

MARS
Sön 1 mars		LINNÉRUNDAN
Ska vi kunna ana något av den kommande våren så här tidigt i mars? Följ med Evert Valfridsson
den här förmiddagen ut till fåglarna i ett tätortsnära parti av Kristianstads Vattenrike. Samling kl.
09.00 på parkeringen vid naturum. Ta med kikaren och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta
tillsammans med Studiefrämjandet Sydost, Naturskyddsföreningen i Kristianstad och naturum
Vattenriket. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Sön 8 mars		Trandans med Tofte
Läs mer om detta arrangemang och annat som händer på naturum Vattenriket
på deras hemsida: http://tinyurl.com/naturum

Ons 11 mars		LINNÉRUNDAN NR 150!
Ytterligare några dagar har gått mot en efterlängtad vår - kan detta anas i Vattenriket. Samling kl.
09.00 på parkeringen vid naturum och följ med Evert Valfridsson ut och försök hitta ett svar. Ta.
Ta med kikaren och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet Sydost, Naturskyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket.
Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Lör 14 mars		GÅSRÄKNING
Det är dags för säsongens sista gåsinventering. Följ gärna med någon av klubbens 13 gåsräknare
ut och se hur en ev. tidig vår märks bland våra gäss. Hör av dig till Evert så fixar han detta.

Lör 14/Sön 15 mars		FÖRSTA TRANORNA I PULKEN?
Är vårens budbärare lika tidiga som förra året? Eller är de första tranorna så försiktiga som 2013?
Har de första fåglarna kommit för att rasta i Pulken, gör vi den här helgen en försiktig start på
säsongens transkådande. Mellan kl. 15 och skymning är fågelklubbens tranguidning igång.
Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Sön 15 mars		TRANFÖREDRAG MED CRONERT
Kommunens naturvårdssamordnare Hans Cronert berättar på naturum om tranorna, som drygt
det senaste årtiondet i allt större antal rastar i bl.a. Pulken på sin väg norrut – men också om det
arbete som genomförs för att dessa pampiga fåglar inte ska orsaka några skador på nysådda fält i
den här delen av Kristianstadsslätten. På naturum kl. 14.00
Läs mer om detta arrangemang och annat som händer på naturum Vattenriket
på deras hemsida: http://tinyurl.com/naturum
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Ons 18 mars			

LINNÉRUNDAN

Om ett par dagar är det dags för vårdagjämningen. Hur ser då fågellivet i delar av Vattenriket ut
då? Med samling kl. 09.00 på parkeringen vid naturum följer vi med Evert Valfridsson ut bland
kanske de första vårtecknen, som dykt upp. Ta med kikaren och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi
gör detta tillsammans med Studiefrämjandet Sydost, Naturskyddsföreningen i Kristianstad och
naturum Vattenriket. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Ons 18 - sön 22 Mars			

ÄR FÖRSTA TRANORNA PÅ PLATS?

Gråsiska, foto: Patrick Tollgren Lazarov

Vi följer upp de senaste årens tradition, där företrädare för fågelklubben är på plats under några
veckor för att hjälpa besökande vid Pulken att njuta av dessa synnerligen uppskattade vårgäster.
Och berättar om dessa pampiga fåglar. Kolla på Vattenrikets tranobssida så ser du hur det aktuella
tranläget är. Förmodligen håller vi på minst fram t.o.m. påsken! Fågelskådare från klubben år på
plats mellan kl. 15.00 och skymning! Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Sön 22 mars

EN FÖRANING OM VÅREN PÅ TOSTEBERGA ÄNGAR

Tillsammans med Linda Niklasson letar vi efter lite tidiga vårtecken på Tosteberga ängar. Samling kl. 09.00 på parkeringen här ute – vill du samåka med någon från naturum Vattenriket kl.
08.30 så kontakta Linda. Kom ihåg kikaren och glöm inte lite förmiddagsfika.
Kontaktperson: Linda Niklasson.

Mån 23 mars – sön 12 apr MÖT TRANORNA I PULKEN!
Från kl. 15 och till skymning är företrädare från fågelklubben på plats och guidar trantörstande
besökare i Pulken. Kolla på Vattenrikets tranobssida så ser du hur det aktuella tranläget är. Vi håller på så länge det finns rastande tranor här. Kontaktperson: Evert Valfridsson.
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Ons 25 mars			

LINNÉRUNDAN

Kom senast kl. 09.00 till parkeringen vid naturum och följ med Evert Valfridsson ut i de här
delarna av Vattenriket och se vilka vårtecken på fågelfronten, som dykt upp sedan sist. Ta med kikaren och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet Sydost,
Naturskyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket.
Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Lör 28 mars			

STRÄCKSPANING I KÅSEBERGA

Vi drar ner till Sydostskåne och spanar in en del av bl.a. de ejderflockar, som årligen drar förbi
Kåseberga/Sandhammaren. Förhoppningsvis är det bra drag i vårsträcket den här dagen! Samåkning från naturum kl. 05.00 och från samåkningsparkeringen vid Olseröd kl. 05.30. Ta en titt på
fågelklubben på Facebook eller hemsida för information när det närmar sig.
Kontaktperson: Ulrika Tollgren.

Sön 29 mars			

TRANBUSS

Ta bussen från naturum till tranorna vid Pulken! Vi samlas och åker från naturum kl. 14.00 och
räknar med att vara tillbaka i Kristianstad ca 18.Anmälan till naturum. Pris 100:Samarrangemang med Naturskyddföreningen, Studiefrämjandet Sydost och naturum Vattenriket.
Läs mer om detta arrangemang och annat som händer på naturum Vattenriket
på deras hemsida: http://tinyurl.com/naturum

APRIL
Fre 3 april		LÅNGFREDAG PÅ LINNÉRUNDAN
Det är dags för ännu en långfredagstur längs Kristianstads tätortsnära delar av Vattenriket. Förhoppningsvis ska vi ha en hel del nya vårgäster på Isternäset och längs f.d. Härlövstippen.
Kl. 8.00 ger sig Evert Valfridsson iväg för 4-5 timmars fågelskådande! Ta med kikaren och glöm
inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet Sydost, Naturskyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Mån 6 april		VÅRENS NYKOMLING PÅ HÅSLÖVS ÄNGAR
Kom till parkeringen på Håslövs ängar senast kl. 08.00 och njut av de vårfåglar, som kommit!
Evert Valfridsson guidar på denna annandagpåskskådning, som vi gjort några år. Ta med kikaren
och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet Sydost, Naturskyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Ons 8 april

LINNÉRUNDAN

Samling kl. 08.00 och därefter en tur över Isternäset m.m. tillsammans med Evert Valfridsson
och några njutningsfyllda timmar bland nyanlända flyttfåglar! Ta med kikaren och glöm inte lite
förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet Sydost, Naturskyddsföreningen
i Kristianstad och naturum Vattenriket. Kontaktperson: Evert Valfridsson.
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Lör 11/sön 12 april

AVRUNDNING MED TRANORNA

Kanske är det dags att den här eftermiddagen runda av årets transäsong i Pulken. För de sista
entusiasterna går det nog att skåda de sista av vårens tranor, innan fåglarna drar vidare mot häckplatserna norröver eller ett ungfågelliv tillsammans med likasinnade! Vi är på plats mellan kl. 16
och skymning. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Ons 15 april		LINNÉRUNDAN

Stensvätta, foto: Patrick Tollgren Lazarov

Sedvanlig samling på parkeringen vid naturum – idag senast kl. 08.00. Evert Valfridsson finns på
plats och tar täten för en förmiddag bland fågellivet i tätortsnära delar av Vattenriket. Ta med kikaren och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet Sydost,
Naturskyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket.
Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Sön 19 april		VÅRKÄNSLOR VID LUNKESKOG
Vi åker till några nyanlagda våtmarker mellan Bjärlöv och Ströö och försöker ta reda på hur långt
fågelvåren kommit här. Samling för samåkning från parkeringen vid naturum senast kl. 08.00. Vi
räknar med att tillbringa en förmiddag i fågelmarker, som kanske inte är så välkända för de flesta
av oss. Ta med kikaren och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet Sydost och naturum Vattenriket. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Ons 22 april		LINNÉRUNDAN
Det bör ha kommit in ganska många av våra flyttfåglar så här dags – tillsammans med Evert
Valfridsson ger vi oss ut och ser vilka! Samling kl. 08.00 på parkeringen vid naturum. Ta med kikaren och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet Sydost,
Naturskyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket.
Kontaktperson: Evert Valfridsson.
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Lör 25 april

ORRARNA PÅ FJÄLLMOSSEN

Vi vet att läget för orrarna på Fjällmossen uppe på Linderödsåsen mellan Svensköp/Killhult och
Huaröd är prekärt. Men vi gör ett försök även i år för att se hur det står till för våra skogsfåglar.
Tillsammans med Evert Valfridsson går vi ut till fågeltornet här ute och ser vad en tidig vårmorgon har att bjuda. Samling på parkeringen vid Fjällmossen kl. 05.00 så att vi är på plats vid tornet
så nära soluppgången som möjligt! Glöm inte kikaren och kom ihåg lite morgonfika.
Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Sön 26 april

VÅRBLOMMOR OCH VÅRFÅGLAR PÅ LINGENÄSET

Vi ansluter till en exkursion med Naturskyddsföreningen i Kristinstad till våren på Lingenäsen på
Näsbyfält mellan Kristianstad och Araslövssjön tillsammans med Christer Neideman och Barbro
Ahlner. Vi samlas vid Norra Lingenäsets parkering kl 10.00. Glöm inte kikaren och kom ihåg lite
morgonfika. Kontaktperson: Evert Valfridsson.
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 uppdaterade 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
Linda Niklasson: 0456-297 90 el. 0709-32 22 52, linda.niklasson@yahoo.com

Vi finns på Facebook!
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NORDÖSTRA SKÅNES FÅGELKLUBB
Styrelsen
Nils Waldemarsson ordf
Jan Linder v ordf 		
Josefin Svensson sekr
Peo Kjellsson kassör 		
Ulrika Tollgren 		
Greger Flyckt 		
Linda Niklasson 		

SPOVEN-redaktionen
0456-281 22
0725-882 051
0708-226 589
044-704 84
0738-083 773
044-12 16 99
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
Göran Arstad
Hans Cronert
Göran Flyckt
Thomas Lindblad
Jan Linder
Christer Neideman
Ulf Sjölin

Sven Birkedal (bild redaktör)			 044-24 87 44
sven.birkedal@telia.com

Representanter SkOF:s Forsknings-

och Fågelskyddskommitté
Nils Waldemarsson
Thomas Lindblad

Kommunornitolog i Kristianstads
kommun
Nils Waldemarsson
044-12 16 99
044-23 52 21
044-24 26 11

Programkommitté
Evert Valfridsson (sk)
Linda Niklasson 		
Ulrika Tollgren 		

Emil Andersson Fristedt 				 0704-406 656
emilande@gmail.com

Samrådsgruppen för Biosfärområde
Kristianstads Vattenrike
Nils Waldemarsson
Thomas Lindblad

Fågelstationskommitté
Greger Flyckt 		
Patrik Olofsson 		
Göran Flyckt 		

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

044-32 30 45
0456-297 90
0738-083 773

IT-kommitté
Patrick Tollgren Lazarov (sk) 0734-382292
lazarov@orthanc.se
Ulrika Tollgren (ansv. utgiv.) 0738-083773
ulrika.tollgren@orthanc.se
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044-24 87 44
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Nils Waldemarsson
Gåsgruppen (för förvaltning av gäss och tranor
på Kristianstadsslätten)
Nils Waldemarsson
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