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Ordförande sjunger ut!
Det är ibland lätt att glömma bort att en bety-
dande del av fågelklubbens verksamhetsom-
råde,  Kristianstad och Bromölla kommun,  
består av skog. Ett av de viktigare semina-
rierna under SOF Birdlife Sveriges årsmöte 
nyligen hade rubriken ”Skogsbruket och art-
skyddet - är de oförenliga?”

I vårt område sker nu intressanta saker, näm-
ligen bildandet av Helgeå Model Forest. Vad 
är då en Model Forest? Bakom detta döljer 
sig ett internationellt nätverk som omfattar 
ett 30-tal länder och ett 60-tal Model Fo-
restområden. Helge å är den tredje i Sverige 
som ingår i detta nätverk och omfattar hela 
14 kommuner längs ån. I modellskogarna 
försöker man lösa olika problem genom lo-
kal samverkan. Känns konceptet igen från 
verksamheten i Biosfärområdet? 

Sju insatsområden har lyfts fram när det gäller arbetet inom Helgeå Model Forest; ström-
mande vatten, brunifiering av vatten, lokal utveckling, infrastruktur för ädellövskogens 
värden, tätortsnära natur och deltagande planering, skogslandskapets framtida trädslag 
samt kunskapsutveckling.

Detta känns lovande för att bevara och utveckla såväl den biologiska mångfalden som 
artskyddet och därmed fågellivet för hela det berörda området. Sättet att arbeta känns 
för mig som riktigt då det varit framgångsrikt i andra sammanhang. Detta är viktigt inte 
minst i ljuset av att det motioneras till SOF om att t ex lämna arbetet i FSC (Forest  Ste-
wardship Council). Dvs på svenska den internationella organisation som miljöcertifierar 
skog och virke. Man kan ha många synpunkter på FSC. Men genom att stå utanför lär 
man också stå utan möjlighet att påverka. Dessbättre avvisades motionen med klar ma-
joritet vid SOF:s årsmöte.
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Nils Waldemarsson 
ORDFÖRANDE
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Tre ugglor ingår i min bekantskapskrets. Berguven 
som häckar i ett närbeläget stenbrott, kattugglan som 
håller till i närheten av mitt sommarhus och hornugg-
lan som ibland har sitt dagviste på granngatan. Deras 
klokskap vet jag ingenting om, men ryktet om vis-
het har följt ugglorna  genom århundraden. Redan de 
gamla grekerna…. 

Och visst minns ni Uggla i Sjumilaskogen som kan 
läsa och skriva sitt namn – Gugla.

Ugglan kan också varsla om ond bråd död och 
olycka. Inte ovanligt att fåglar är förebud om lycka 
eller olycka och vissa fåglar får dras med både och. 
Om detta och mycket mer kan man läsa i två nyli-
gen utkomna böcker om ugglor. Eldögon av Patrik 
Olofsson och Nattens tysta jägare av Felix Heint-
zenberg och Tom Schandy.

I båda böckerna får man följa med upphovsmännen 
på deras möten med ugglor i hela Sverige. H & S 
har valt att skriva en gemensam text om ugglornas 
beteenden, häckning, förekomst m m. Boken avslu-
tas med faktasidor om respektive uggleart. PO ger 
varje uggla ett eget kapital. Den information man får 
sig till livs i böckerna är likvärdig. Författarna blan-
dar fakta med egna upplevelser, men PO´s texter blir 
mer tillgängliga eftersom varje uggla får tala för sig. 
Fotografierna tar en stor plats i de båda böckerna. 

Många fantastiska bilder på dessa fascinerande fåg-
lar. Skulle jag välja – ja, då läser jag texten i Eldögon 
och ser på bilderna i Nattens tysta jägare. Fjällugg-
lans flykt i det vita är magisk. 

 Boktips: 
Eldögon  
 av Patrik Olofsson 

Nattens tysta jägare  
 av Felix Heintzenberg och Tom Schandy

Margareta Rydhagen

Spoven									5



Fångad i flykten
Text: Ulrika Tollgren

- Berätta lite om din bakgrund, hur hit-
tade du naturintresset?

Jag har tidigare varit bibliotekschef i 
Landskrona men är numera pensionär och 
bosatt i Lund. Jag är född på en gård utan-
för Kristianstad och som barn var vi ofta 
ute. Mor var mycket för att ge sig ut och gå 
och det har jag med mig. Jag har fjällvand-
rat mycket i yngre dar, innan knäna blev 
så besvärliga. Då var det mest vandrandet 
och hela naturupplevelsen som drog. Visst 
såg jag djur och blommor men stannade 
inte upp och tittade närmre.

Det var först för en 10-15 år sedan som in-
tresset började för det som växte och flög. 
Jag ville lära mig mer men tyckte att det 
var svårt att hinna med och gå någon kurs 
i Lund. Då tipsade min brorsdotter Anette 
mig om fågelklubben och den studiecir-
kel “Fåglar i vår närhet” som hölls här i 
Nordöstra Skånes Fågelklubb. Här kunde 
jag delta när jag var i mitt sommarhus på 
helgerna. Fågelskådning är ingeting jag 
någonsin kommer att bli riktigt bra på 
men det är kul. Min svägerska är kunnig i 
blommor och när vi är ute i skog och mark  
lär jag mig av henne en och annan växt. 
Jag tycker mycket om skogen och det var 
också anledningen till att jag skaffade ett 
sommarhus i Gaddaröd i mitten på 90-ta-
let.

- Det finns många olika sorters fågellit-
teratur, bestämningsböcker, monogra-
fier, poesi, personliga betraktelser med 
mera. Vad tycker du om utbudet av 
fågellitteratur? Finns det någon ”fågel-
bok” som du saknar eller skulle önska 
att det fanns fler av?

Litteratur är ju så att säga mitt gebit. När 
jag arbetade så läste jag mest skönlitteratur 
och hann inte med så mycket mer. Intres-
set för fågellitteratur är egentligen Everts 
förtjänst. Han tyckte att vi skulle anordna 
en studiecirkel om det och då satte jag mig 
och gick igenom vad jag kunde hitta. Jag 
letar på biblioteken, ibland snubblar man 
över recensioner i dagstidningar eller i få-
geltidskrifter. Jag letar efter böcker som 
inte är renodlad bestämningslitteratur. Det 
finns andra som är mer kunniga på det.

Den första boken jag läste var “En mor-
gontrött fågelskådares bekännelser” av 
Lars Sund och det är den sortens per-
sonliga betraktelser som jag uppskattar 
mest. Lyanda Lynn Haupt har skriver den 
trevliga betraktelsen “Ovanliga möten 
med vanliga fåglar” och även “Absint” 
av Niklas Rådström platsar i denna kate-
gori. Läser jag exempelvis Lars Jonssons 
“vinterfåglar” är den både intressant  och 
proffsig. Han skriver om målandet, färger-
na och hur han tänkt kring sina bilder, men 

Margareta	Rydhagen	–	vem	är	kvinnan	bakom	de	varmt	uppskattade	bokrecen-
sionerna som vi kan njuta av i Spoven?
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Margareta Rydhagen

den känns ändå inte lika personlig. Sedan 
finns det ju böcker som man inte läser från 
pärm till pärm men som man ändå kan ha 
mycket glädje av. “Orre, trast och trana” 
där Lennart Nilsson beskriver historien 
bakom olika fåglars namn är just en sådan 
bok. Om jag får önska så skulle det skrivas  
mer av sådana här personliga betraktelser.

- Vilken är din starkaste naturupple-
velse?

Mina fjällvandringar, som jag tyvärr inte 
vågar mig på längre. Det var hela natur-
upplevelsen och vidderna. Jag har vandrat 
i Abisko, Jämtland och även runt Ammars-
näs. 

En riktigt häftig upplevelse hade jag när 
jag var på Hemön på Island 1974. Vi låg 
och tittade  över klippkanten på lunne-
fåglarna nedanför och bakom oss rök det 

fortfarande om vulkanen som hade haft 
utbrott så sent som året innan. Det var en 
riktigt häftig upplevelse!

- Hur ser din skådardröm ut?

Lite fånigt eftersom det inte är så svårt att 
uppfylla. Jag skulle vilja till Kullen eller 
någon annanstans på Västkusten en riktigt 
stormig dag för att uppleva havsfåglar så-
som stormfåglar och liror med mera. Det 
skulle jag tycka vara häftigt, det rytande 
havet och fåglarna. Men även hela naturen 
och allt annat runt omkring.

- Vilken var din första fågelbok och 
vilken/vilka fågelböcker använder du 
idag?

Det var “Fågelguiden” som jag skaffade 
då och numera har jag samma bok i en 
nyare upplaga bara. Dessförinnan hade jag 



inget värt att tala om. Jag har böcker med 
mer berättande texter hemma men dessa 
tar man inte med sig i ryggsäcken.

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

Kikaren jag hade på mina fjällvandringar 
minns jag inte och jag har heller inte kvar 
den längre. Numera har jag en handkika-
re Swift Audobon 8x42 och en tubkikare 
Kamakura 6,5X50. De killar som var med 
när vi fjällvandrade kunde prata utrustning 
i många timmar och jag satt där tyst till de 
frågade vad jag hade för tält. Ett 3-manna-
tält, sa jag. De tekniska uppgifterna hade 
jag glömt och jag tyckte heller inte de var 
viktiga längre,  huvudsaken var att det fun-
kade. När jag skulle köpa tubkikaren på 
naturbokhandeln berättade jag bara vilket 
prisklass jag hade tänkt och så sa mannen 
bakom disken att jag skulle kolla på de ki-
kare som stod uppställda där och välja den 
jag tyckte var bäst för mig och som pas-
sade mina ögon. Det tyckte jag var klokt.

- Varför ska fågelintresserade gå med i 
fågelklubben?

Om man inte kan så mycket lär man sig 
jättemycket när man skådar med andra. 
Evert är en stor entusiast som kan gå igång 
lika mycket på en talgoxe som på en röd-
strupig piplärka. Det är så bra, då lär man 
sig. Proffskådare kan säkert utbyta erfa-
renheter med likasinnade. Jag har haft jät-
temycket glädje av att var med i NSF.

- Vilket smultronställe rekommenderar 
du Spovens läsare så här i sommarti-
der?

Äspet i Åhus. Där finns sjöfågel och vada-
re och småfåglar i buskarna och man kan  
gå längs stranden. Och så kan man bada, 
för det gillar jag också

Ulrika Tollgren

– Fem snabba till Margareta:

√ Kust -  Kulturlandskap

   Lundabygden -  √ Kristianstad Vattenrike

  Gryning -  √  Skymning

√ Vår  -     Höst

    Fältpiplärka -  √  Sommargylling
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Margareta rekommenderar: Äspet
Äspet är ett naturreservat som ligger vid stranden, strax söder om Åhus hamn. 
Det	är	ett	omväxlande	område,	som	omfattar	både	blandskog,	kustdynlandskap,	
vassområden och en vidsträckt sandstrand.
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Mitt i området finns en grund lagun ”kor-
ran” och anslutning till den finns 2 fågel-
torn varav det östra sedan i fjol även fung-
erar som gömslen och området hålls öppet 
av betande kor.

Några av de arter som häckar vid korran 
är skärfläckor, småtärnor, gravänder och 
större strandpipare medan sävsparvarna 
håller till i vasshavet. Äspet är en bra lo-
kal för rastande flyttare med varierande 
utbud under årets gång men nu under som-
maren är vadarna mest spännande. Från 
juli till september är dessa talrika med en 
dominans av kärrsnäppor, men alla övriga 
svenska vadararter dyker också ner här. En 
vanlig kväll kan bjuda på närmre ett tjugo-
tal olika arter och ibland även myrsnäppor 
eller smalnäbbade simsnäppor. Ofta står 
här hela flockar med kentska tärnor vars 

Två fågeltorn, ett gömsle och en grund lagun gör Äspet till en perfekt skådarlokal för vadare under  
sensommaren.
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årsungar placeras här medan föräldrarna är 
på fisketur neråt Hanöbukten. 

Mellan den 15 mars och 30 september råder 
beträdnadsförbud på större delen av stran-
den och lagunområdet. Då får man endast 
korsa området till det östra fågeltornet på 
den markerade stigen eller gå längs skogen 
och ut på hamnpiren i den norra delen av 
området. Från den tillåtna badstranden kan 
man med tubkikare ibland se sandlöpare 
som springer i vågorna och den tillgängli-
ga strandremsan kan vara trevlig att vandra 
på söderut mot revhaken, förslagsvis när 
inte stranden är proppfull med badgäster. 
Söker man skugga i sommarhettan kan en 
promenad i den angränsande Kronoskogen  
till exempel ge de olika barrskogens me-
sar, spillkråka och häckande brandkronad 
kungsfågel.



Under hösten besöks området av stora 
mängder sträckande fågel, men vad som 
finns att hitta kan variera stort från dag till 
dag beroende på väder. Vintertid övervint-
rar simänder och sjöfågel i området och 
ibland även piplärkor, snösparvar, vinter-
hämplingar eller annat spännande i tång-
bankarna. Vissa år har svart rödstjärt och 
sädesärla övervintrat här och ibland har 
även berglärkor setts här.

Ulrika Tollgren
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Du hittar till naturreservatet Äspet genom 
att köra väg 118 söderut genom Åhus.  Ta 
av mot Äspet och kör över Helge å och 
sväng vänster på Åvägen. Efter 2,6 km 
kommer du till parkeringsplatsen. Där 
finns toaletter, men området som sådant är 
ganska otillgängligt för rörelsehindrade. 

Stora flockar med vadare rör sig längs stränderna i Korran på sensommaren. Det är inte ovanligt 
att det gömmer sig rastande rariteter i dessa flockar så observera dem noga med en tubkikare när 
ni gör ett besök.
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Första utdelningen ur donationen skedde hösten 2005. Exempel på projekt som erhållit 
bidrag är:

• Småfågelholkar i urban miljö
• Holkprojekt för olika ugglearter i skogsmiljöer
• Antipredatorburar till skydd för ängshökshäckningar
• Ringmärkningsprojekt på Näsby fält

Här följer ett sammandrag av donatorns vilja och statuterna för donationen:

Stiftelsens ändamål är att stödja vetenskapliga undersökningar av fågel-
faunan inom Nordöstra Skånes Fågelklubbs område (Kristianstad och Bro-
mölla kommun). Det föreligger dock ej hinder för att stödja jämförande 
undersökningar utanför fågelklubbens verksamhetsområde.

Exempel på sådana undersökningar är populationsundersökningar, sträck-
räkningar,	ringmärkning	och	liknande.	Vidare	kan	fågelskyddsbefrämjande	
åtgärder och populationshöjande åtgärder som t ex uppsättning av holkar 
och plattformar vara lämpliga.

Stiftelsen bör även främja enskilda medlemmars kunskaper genom att stöd-
ja	medlemmens	deltagande	i	kurser,	symposier	eller	andra	fågelstationers	
verksamhet.

Stiftelsens medel är enbart avsedda för amatörornitologer.

För att erhålla medel krävs medlemskap i Nordöstra Skånes Fågelklubb.
Det förutsätts att stipendietagaren redovisar sitt resultat på lämpligt sätt, 
exempelvis i fågelklubbens tidskrift.

Avkastningen från donationen utgörs för tillfället av 14 000 kr. Den eller de 
personer som genomför eller planerar något projekt som passar in enligt 
donatorns vilja kan ansöka om hela eller delar av summan senast den 31 
augusti	2016.	

Ansökan om medel, som bör innehålla en fullödig redogörelse för projektets intentioner, 
genomförande, mål och hur redovisning skall ske, insänds till:

Nordöstra Skånes Fågelklubb
C/o Nils Waldemarsson
Skånegatan 6, 295 32 Bromölla

Erik Schönbecks donation
Erik	Schönbeck	ringmärkte	under	65	år	mer	än	121	000	fåglar.	Erik	donerade	
strax före sin bortgång 2003 en ansenlig penningsumma till fågelklubben vars 
avkastning ska komma fågelforskningen till del. 
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Perioden sträcker sig från vinter till som-
mar och den skånska vintern präglas av 
gåskackel i lite olika tonarter och åkrarna 
runt Yngsjö Kapell har ofta bjudit på dem 
alla. Vad gäller spetsbergsgäss rapporte-
rades det som mest 60 rastande individer 
och någon eller några individer av mindre 
sångsvan. Större flockar av denna svan 
rapporterades ifrån Landön och Åby ängar 
i mitten av mars.

Så, i slutet av mars smackade det till, 
stäppörn, en välkommen gäst av större for-
mat. Under onsdagen när den höll till vid 

Aktuellt i fågelmarkerna 
Rapporterade fåglar 15 februari – 15 maj

av Ulf Sjölin och Ulrika Tollgren

De	flesta	fynden	är	hämtade	från	”rapportsystemet	för	fåglar”	på	Artportalen
http://www.artportalen.se Det	finns	fler	observationer	att	finna	på	http://www.spoven.com un-
der	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).  
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Lyckebodavägen bjöd den på osannolika 
obsar för dem som hade turen att kunna 
ta sig dit. Några skådare fick också njuta 
av bjässen på torsdagsmorgonen innan den 
drog och försvann mot Kolamossevägen. 

Mitten av april var som sig bör ringtrasttid 
och som mest rastade 4 hannar i området 
vid Fjälkinge Backe. I Kyllingaröd visade 
sig en rastande blåhake under en paus på 
sin resa mot fjällbjörkskogen. Även några 
dubbelbeckasiner spelade upp sig på Hås-
lövs ängar i början av maj för att vara i 
form inför danssäsongen.

Trastsångare
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I början av maj lyckades en uppmärksam 
skådare att hitta en vassångare vid Kanal-
huset. Det var några år sedan vi bjöds på 
en sådan senast och denna hölls sig snällt 
kvar i några dagar så att vi kunde njuta av 
den intensiva sången i skymningen. Andra 
sångare som dök ner med sommarvärmen 
var flodsångaren vid Näsby Gård, trast-
sångare vid Väjla sjö och mindre flugsnap-

pare i både Äspet och Maltesholm. I Ar-
kelstorp hördes sommargyllingen oväntat 
i anslutning till Oppmannasjön.
Ägretthäger har blivit en relativt vanlig 
gäst i Vattenriket så vi har valt att endast 
ta med  rapporter från andra platser. Denna 
period har de observerats i Bromölla kom-
mun både vid Edenryds badplats och vid 
Skräbeåns mynning. 

Gåsräkningen sep 2015 - mar 2016
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Art 13 sep 17 okt 14 nov 12 dec 16 jan 13 feb 12 mar
Sädgås obestämd - - 331 48 2 748 3 000 30
Skogsssädgås - - 1 864 13 186 7 250 8 646 148
Tundrasädgås - - 660 6 875 3 601 1 009 10
Spetsbergsgås - - 1 53 21 2 -
Bläsgås - 66 119 638 294 283 959
Fjällgås - - - - 1 - -
Grågås 7 524 6 098 11 619 3 808 1 848 4 903 3 611
Grå x kanadagås - - 1 12 - - -
Kanadagås 32 20 267 4 647 2 663 2 434 352
Vitkindad gås 2 310 10 149 22 150 9 510 1 047 868 2 464
Prutgås - - - - - - -
Rödhalsad gås - - - - - - -
Stripgås - - - - - - -
Totalsumma 9 866 16 333 37 012 38 777 19 473 21 145 7 574
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Obsboken: 
http://tinyurl.com/qcgu8rl  

Artportalen:
http://www.artportalen.se 

Svarthakad buskskvättaAftonfalk
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Art Plats Individ
Mindre sångsvan Kavrö 19/2 1   
 Pulken 3/3, 10/3  2
 Vinnö ängar 9/3  13
 Yngsjö 15/3-16/3  1
 Landön 18/3  43
 Åby ängar 15/3  41
Spetsbergsgås Yngsjö kapell 19/2-23/2  10-60
 Kälkestad 27/2 1 
 Viby 28/2 10
 Håslövs ängar 19/3, 9/4  2
 Isternäset 3/4-8/3  2-3
Stäpphök Hammarsjön 16/4 1
Ängshök Råbelöv 26/3  1
 Herculesdammarna 3/5  1
Stäppörn Lyckeboda 30-31/3  1
Aftonfalk Herkulesdammarna 11/5 1
Dvärgbeckasin Viby ängar 28/3-29/3, 16/4 1
 Herculesdammarna 30/4  1
Dubbelbeckasin Håslövs ängar 3/5-4/5 1
Svarthuvad mås Fredrikdalsviken 30/4 1
Blåhake Kyllingeröd 25/4  1
Svarthakad buskskvätta Sånarna 28/3-29/3  1
Ringtrast Sånnarna 9/4, 16/4  1
 Vannebergaholmen 16/4  2  
 Pulken 14/5,22/4,23/4 2
 Fjälkinge backe 23/4-24/4  4
 Friseboda 29/4  1
Flodsångare Näsby Gård 13/5 (kvar i skrivande stund) 1
Vassångare Kanalhuset 2-6/5  1
Trastsångare Väjla sjö 12/5  1
Mindre flugsnappare Äspet 13/5  1
 Maltesholm 13/5  1
Sommargylling Arkelstorp 9-10/5  1

Ulf  Sjölin & Ulrika Tollgren 
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Så återvände Fågelskådningens dag efter 
två års bortavaro till Håslövs ängar. Vi väl-
komnades av ett strålande försommarvä-
der och faktiskt en betydligt bättre status 
både på lokalens tillstånd och förekomsten 
av vadare.

Cirka 80 brushanar tillsammans med ett 
50-tal grönbenor som rastade i blötan är 
mycket höga antal för Håslövs ängar. Vida-
re så spelflög flera rödspovar flitigt. Även 
ljudkulissen från storspov och enkelbeck-
asin bidrog till att det nästan kändes som 
i fornstora dar. Nackdelen var möjligen att 
brushanarna inte behagade spela på sådan 
plats att de var lätta att observera.
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Fågelskådningens dag 8 maj 
av Nils Waldemarsson

Bland annat spännande kan nämnas mos-
näppa, svarttärna, dvärgmås, pilgrimsfalk 
och faktiskt en dagspelande dubbelbecka-
sin som hördes av Linda och Josefin. När 
jag summerar så finner jag att det obser-
verades 77 olika arter under förmiddagen. 
Hela 13 personer klarade full pott på tips-
promenaden och lottdragning fick genom-
föras för prislistan nedan.

Jag vill tacka de cirka 80 besökarna som 
njöt av fåglar och väder liksom alla funk-
tionärer som ställde upp i sällan skådat an-
tal. Det kändes som en klar renässans för 
Håslövs ängar. Välkomna tillbaka nästa år.  

Besökarna kunde stanna till vid flera stationer där fågelklubben visade upp vad de hittat på äng-
arna.
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Nils Waldemarsson

Rätt tipsrad för tipsrundan Fågelskådningens dag 8 maj 2016

 Fråga Svar Kommentar
 1  X En kungsfågel väger cirka 5 gram  
 2  1 En tajgablåstjärt blev ny art för kommunen 2015 
 3  2 Svarttärnan tillhör släktet Chlidonias
 4  2 Enkelbeckasinen kallades förr horsgök
 5  1 Brushane rastar på Håslövs ängar
 6  2  Stortrapp häckade på sandiga områden under 1800-talet
 7  X Talgoxen var vanligast vid årets fågelmatningsräkning 
 8    1      Besöksanläggningen Kanalhuset ligger stadsnära
 9   X Som mest räknades 8 600 tranor vid Pulken i våras
10   2 Bilden visar en svarthätta
11   1 Pilgrimsfalkarna i Kristianstad förgiftades med karbofuran          
12   2 Skäggdopping kan bära sina ungar på ryggen
13   X Patrik Olofssons senast utgivna bok heter “Eldögon”

Prislista tipsrundan
1:a pris Götalands bästa fågellokaler (Ullman): Ingalill Röstén, Kristianstad                          
2:a pris Vinterfåglar (Jonsson): Boel Hindorf, Kristianstad                       
3:e pris Vykort: Kristina Sköld, Kristianstad 
4.e pris Vykort: Ingrid Abrahamsson, Gärds Köpinge   
5:e pris Vykort: Boel Glimhall, Kristianstad
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Rödspoven som varit på tillbakagång visade villigt upp sig för besökarna.
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Förväntningar. Det är väl det ord som bäst 
sammanfattar vad vi alla känner inför en 
förestående resa. Totalt var vi 16 personer 
som deltog i denna exkursion, varav 4 val-
de att ta sig till och från Gävle med egna 
bilar. Tidig morgon annandag påsk var det 
dags för avfärd mot exkursionsmålet och 
luften i de två bussarna var fylld av 12 per-
sonliga förväntningar. 

Första skarpa målet var Hågadalen utanför 
Uppsala, där möjligheten att få se lapp- 
uggla hägrade. Tyvärr stannade det vid en 
hägring. Men rent slumpartat visade det 
sig att 2 av de bilburna exkursionsdelta-

garna också letat sig dit så vi kunde i alla 
fall kryssa dem redan där.

Väl i Gävle gällde incheckning, kvällsmål 
och inhandlande av mat för morgondagen 
innan vi gjorde vårt första försök att se och 
höra traktens ugglor. Vi fick snabbt napp 
på en synnerligen aktiv kattuggla, men öv-
riga ugglor fick vi ge upp, inte minst då det 
började blåsa.

Första förmiddagen på plats ägnades åt 
Mattön vid Gysinge och på önskelistan 
stod i första hand hackspettar av alla de 
arter som ska finnas här. Trumningsaktivi-
teten var dock inte öronbedövande, även 

Resa till Nedre Dalälven och Gävletrakten
I mars anordnade vi en resa  till Nedre Dalälven och Gävletrakten för att skåda fågel. 
Området är känt för sina hackspettar och slagugglor. Gävle är även södra gränsen för  
Lavskrikans utbredning i Sverige.

Text: Janne Linder

Alla står stilla i väntan på att hackspetten som trummat ska visa sig.
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om större hackspett hördes lite i alla rikt-
ningar. Gröngöling och mindre hackspett 
kunde även de läggas till listan. Glädjen 
blev extra stor när Patrick efter ett längre 
sök lyckades få korn på gråspett. 

För lunch for vi ner till Sevedskvarn, med 
förhoppning om att få se ett antal övervint-
rande strömstarar. Dessa hade dessvärre 
redan dragit, men årets första forsärla pep 
i alla fall förbi.

Eftersom slaguggla mfl ugglor var restno-
terad sedan kvällen före, så var vi helt ense 
om vad kvällens uppgift var. Vi drog iväg 
mot Oslättsfors strax nordväst om Gäv-
le och i avvaktan på att det skulle börja 
skymma besökte vi en naturstig i anslut-
ning till den idylliska gamla bruksmiljön. 
När det så började mörkna var det dags för 
ugglelyssning. Morkullorna började dra, 
men sparvugglan höll tyst. Vi fortsatte för-
bi Oslättsfors för att leta slaguggla där vi 
fått tips om ett aktivt par.

Och äntligen. Här kan vi nog prata om 
med råge uppfyllda förväntningar. Vi hör-
de inget hoande på plats, men kunde ana 
lite ”smågruff”. Efter att ha gått en bit så vi 
hade utsikt över ett hygge kom så plötsligt 
ena slagugglan flygande och passerade oss 
på riktigt nära håll och satte sig i siluett 
mot natthimlen i en stor tall knappt 100 
meter bort. En upplevelse som inte ens un-
dertecknad efter 25 års boende i Gävle och 
otaliga slagugglemöten är bortskämd med.

Efter ytterligare en natts skönhetssömn 
var det så dags för nya hackspettsförsök, 
denna gång i Båtforsområdet. Det blev en 
härlig vårmorgon med mycket trummande 
spettar i en totalt unik miljö. Större hack-
spetten trummade ”överallt”, gråspetten 
både ropade och visade sig bra och spill-
kråkan höll igång med både trumningar 
och glada tillrop. Men trots att vi gav plat-
sen halva dagen och mer till ville varken 
tretåig eller andra rariteter visa sig. Stjärt-
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mesar som gick i skytteltrafik med boma-
terial i näbbarna gladde oss då vi intog vår 
lunch.

För att försöka få tag i tretåig hackspett 
drog vi nu mot den sk Granskogen, en li-
ten pärla ute på Norrlandet, strax NO om 
Gävle. Tyvärr ingen framgång här heller, 
men även här mötte gråspetten upp, nu vi-
sade den sig mycket fint där den satt en 
kvart högt i en torrgran och ropade.

Kvällen ägnades åt besök hos en sparvugg-
la som höll till strax utanför staden. Vi fick 
här utmärkt guidning till ugglan och blev 
även underhållna med lite anekdoter av 
ugglans upptäckare, Sören Hammar.

Genom omröstning, ifall vi skulle ge 
hackspettarna en ny chans eller satsa på 
”riktiga norrland” och lavskrika, föll valet 

ohotat på det senare. Så, upp och iväg mot 
Kittan, där matning med talg pågår under 
vintersäsongen. Strax före Kittan började 
det snöa och väl framme hade vi kört från 
ett vår- till ett rent vinterlandskap. Lav-
skrikorna hade förmodligen hamstrat till-
räckligt och gått till häckning, trots tjo och 
tjim och glada tillrop ville de inte visa sig. 
De är lika anonyma under häckning som 
nötskrikor och nötkråkor. Minnet härifrån 
fick bli den totala tystnad och stillhet som 
rådde (när vi själva lyckades vara tysta), 
inte helt lätt att få uppleva i Skåne. Men 
också, och framför allt kunde en och an-
nan förvånad skåning notera att snö kan 
komma stilla singlande rakt uppifrån som 
stora lappvantar, den måste inte komma 
parallellt med marken i 110 knyck. 

Alltnog, vi fick nöja oss med skogsme-
sarna och ett fjärran orrbubbel eftersom 

Sista dagen i mars när vi tålmodigt letade efter lavskirikor så slog vädret plötsligt om och det 
började falla stora snöflingor och en riktig julidyll inföll.
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vi kände att vi måste komma iväg innan 
snön gjorde det omöjligt att ta sig uppför 
backen mot stora vägen. Genom rekning 
via telefonsamtal till Gävle fick vi veta att 
solen skinit där hela dagen, så beslutet vart 
vi skulle åka underlättades avsevärt.  Ef-
ter lite problem att få upp en av bussarna 
kunde vi fortsätta ut mot kusten. Målet var 
lunch ute på sydöstra Eskön och möjlighet 
att se tobisgrisslor i häckningsdräkt mel-
lan tuggorna.

Och visst fick vi se dem, om än lite onö-
digt långt ut. Men den stora behållningen 
för många blev här den adulta havsörn som 
tog en så stor fisk att den inte kunde lyfta 
från vattnet med den. Den tog sig då sim-
mande med fjärilssim drygt 100 meter i 
ett förvånansvärt högt tempo till närmaste 
kobbe. Vild batalj utbröt där med en yngre 
havsörn, men efter diverse turer stod den 
adulta, som sig bör, som segrare. Ett be-
sök till i Granskogen på vägen tillbaks till 
staden gav inget nytt och vi var eniga om 
att ta det lite lugnt denna sista kväll inför 
hemfärden. 

Jag var inte ensam om att tycka att vi bor-
de fått se/höra ytterligare någon av de no-
toriskt svåra norrlandsarterna tretåig hack-
spett, vitryggig hackspett, tjäder och järpe, 
men fåglar är ju som de är. Efter att ha gått 
bet på ännu en lappuggla utanför Västerås, 

blev det extra roligt när både ringanden i 
Rysjön utanför Örebro och svarthakade 
buskskvättan vid Skillingaryds dämme vi-
sade upp sig riktigt bra.

Vi lade mycket krut på att försöka se de 
typiska norrlandsarterna och inget krut på 
att få en diger ”krysslista”. Ändå kunde vi 
summera dryga 80-talet arter. Men en tan-
ke som jag tror smög sig in hos många är 
hur privilegierade vi faktiskt är här i Skåne 
vad gäller både antal arter och inte minst 
antal fågelindivider man kan se vart man 
än vänder kikaren.

Janne Linder

Den oblyge svarthakade buskskvättan vid 
Skillingaryds dämme
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Fågelklubben firar 40 år!
Det gör vi med ett födelsedagskalas  
på Föreningarnas Hus i Kristianstad 
söndagen den 18 september med  
start kl. 15.00!

Vi samlas, umgås och minns! 

Vi firar med god mat: asiatisk buffé, 
kaffe och tårta står på menyn!

Men det blir också små återblickar till 
gångna tider och vi bjuds på lite kluri-
ga tävlingar!

Kostnaden är 150 kr/deltagare.  
Anmälan om deltagande och  
aktuellt belopp sätts in på klubbens 
plusgiro 1 64 24 - 4 senast 2016-08-01

Ange ”Jubileum” samt namn och 
adress på betalningen! 

Ange även om ni har någon matallergi.
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Kurvan har över dessa år svängt något upp 
och ned men den långsiktiga trenden är 
ökande. Vi är dock som samhället i övrigt 
en kader med stigande ålder. Detta kan na-
turligtvis vara ett bekymmer framledes om 
fler avgår av så att säga naturliga skäl än 
de yngre som tillkommer.

Exkursionsverksamhet/studieverksam-
het: Denna har över denna tid utvecklats 
mycket, inte minst kvantitativt. 2001 an-
ordnades 19 exkursioner.  Numera finns 
årligen cirka 75 tillfällen att träffa var-

Nordöstra Skånes Fågelklubb under de senaste 15 åren

I Spoven nr 4/2001 redovisar Per Svensson förtjänstfullt de 25 första åren i Få-
gelklubbens historia. Ta fram den om du som gammal medlem sparat den! Eller 
läs den på klubbens hemsida. Den går att söka under rubriken; Spoven, tidigare 
artiklar.	Sen	dess	har	15	år	förlöpt	och	nu	fyller	klubben	40	år

Eftersom undertecknad varit verksam i 
styrelsen under denna tid, den absoluta hu-
vuddelen då som ordförande, har jag valt 
att försöka följa några delar av verksam-
heten under dessa år. Detta täcker givetvis 
på intet sätt alla de aktiviteter som skett i 
klubben. För den som vill fördjupa sig re-
kommenderas genomläsning av de årliga 
verksamhetsberättelserna.

Medlemsutveckling: 2001 uppgick nume-
rären till 420 medlemmar och fram t o m 
2015 hade den stigit till 619 medlemmar. 

2 februari 2003, klubben en lokal exkursion på Hanaskog ängar ledd av Lars Åkerman
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Av Nils Waldemarsson
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andra under olika exkursionsaktiviteter. 
Numera är förhållandevis fler exkursioner 
knutna till vårt eget område. Så gick t ex år 
2001 hela 8 av 19 exkursioner till mål ut-
anför Kristianstad och Bromölla kommu-
ner. 2015 gick endast 2 exkursioner utan-
för vårt område. Vi har tydligen upptäckt 
våra egna stora ornitologiska värden. En 
anledning till detta är naturligtvis utveck-
lingen av Vattenriket och tillkomsten av 
såväl biosfärområdet som naturum. Dessa 
är ett ytterst viktigt inslag för klubbens 
verksamhet.

Många enskilda arrangemang kan natur-
ligtvis omnämnas. Men särskilt två ak-
tiviteter bör nämnas, då bl. a. örndagen i 
Tosteberga bodar som numera återkom-
mer i slutet av januari varje år. Denna fick 
en rivstart 2004, kanske med hjälp av ett 
skojfriskt reportage i Sydnytt signerat nu-
mera avgångne reporten Per Helmersson. 
På senare tid har denna aktivitet utvecklats 
tillsammans med byalaget och hamnfören-
ingen i Tosteberga på ett för båda parter 
fördelaktigt sätt.

Tranorna är idag utan konkurrens vårt 
viktigaste arrangemang som tillsammans 
med andra aktörer riktar sig till medlem-
mar och allmänhet. Det började dock inte 
som ett sådant utan inledningsvis som ett 
något tafatt försök att räkna tranorna då vi 
tillsammans med den offentliga sidan upp-
märksammade ett ökande antal vårrastan-
de tranor på jordbruksmark. I början åkte 
vi runt och räknade tranorna på fält där de 
födosökte. 

Efter hand utvecklades metoden och vi 
valde i stället att räkna vid inflygning till 
de båda viktigaste övernattningsplatserna, 
Pulken och västra Hammarsjön. Efter det 
att matningsinsatserna för att hålla fåg-
larna borta från nysådd gröda, först vid 
Yngsjö och sen vid Pulken, blev räknings-
uppdraget ”enklare” om än tranorna blev 
många fler.

Sen har som bekant även informationsin-
satsen kring tranorna utvecklats på denna 
plats, minst sagt. Vår tranguide, Evert Val-
fridsson gör, tillsammans med andra, nu-
mera en månadslång formidabel insats vid 

Fågelklubbens resa till Vadehavet, Danmark 2012
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Pulken. 

När det gäller studiecirklarna har dessa i 
god tradition pågått under hela perioden. 
Ett nytänk som tillkommit under senare år 
är en kortare variant där en vadarexkursion 
till Äspet eller en höstexkursion till kusten 
föregåtts av ett innemöte där fältbestäm-
ning av aktuella arter penetrerats.

En annan form av bildningsverksamhet är 
föredrag och föreläsningar som hela tiden 
ingått i klubbens programverksamhet. Här 
har vi lyssnat på och sett på bilder från så-
väl våra egna föreläsare som externa så-
dana åtskilliga gånger per år. Samverkan 
sker med Naturskyddsföreningen och inte 
minst med naturum och Studiefrämjandet. 

Inventeringar: De mot arter eller artgrup-
per inriktade inventeringarna som utveck-
lades under klubbens första 25 år har fort-
satt och ytterligare utvecklats, t ex gäss 

och örnar. Men det stora jobbet, som jag i 
sig vet var stort även när föregångaren ge-
nomfördes i klubbens tidigare historia, var 
Skånsk Fågelatlas II under åren 2004 till 
2009. Projektet som sådant var ett skånskt 
projekt men den som var lokalt ansvarig 
var fågelklubben med Greger Flyckt i 
spetsen. Omfattande vana fanns dock hos 
gamla inventeringsrävar från den tidigare 
inventeringen som t ex Ulf Jungbeck. Vi, 
liksom Skånes Ornitologiska Förening, 
gick i land med projektet med bravur och 
det lokala resultatet publicerades i portio-
ner i Spoven nr 2/2010 t o m nr 2/2012. 
Jag citerar de avslutande orden i denna 
publicering: ”Genom denna insats och 
den publicering som nu skett har vi fått 
ett viktigt tidsdokument som för framtida 
generationer kommer att visa hur det stod 
till med fågelfaunan i nordöstra Skåne och 

Välbesökt exkursion till Skräbeån och Edenrydskusten januari 2004.
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hur den förändrades under trettio år i slutet 
av 1900-talet och början av 2000-talet”

Riksinventering av enskilda arter har vi 
genomfört årligen ända fram t.o.m. 2012 
då Sveriges Ornitologiska Förening över-
gav denna form av inventering. Dessa har 
varit mer eller mindre arbetskrävande men 
alltid givit intressanta  kunskaper kring vår 
lokala fågelfauna.

Projekt: Begreppet projekt kan omfatta 
många verksamheter. Fågelklubben har 
deltagit eller varit ansvarig för flera pro-
jekt inom det som benämns LONA (Lo-
kala naturvårdssatsningar). Projektmedel 
kommer från Naturvårdsverket via läns-
styrelse och kommun. Som förstås av 
detta blir det administrativa arbetet ganska 
omfattande för klubben när ett sådant pro-
jekt genomförs och när det redovisas. Två 
större LONA-projekt finns anledning att 
omnämna. 

Skärgårdsprojektet på Ängholmarna 2006 
till 2009 som sen fortsatt i egen regi. Här 
handlar dels om övervakning av den häck-
ande fågelfaunan men också handgriplig-
heter som röjning av buskage och betes-
drift med får under projektåren. Därvid har 
undertecknat lärt sig en hel del om såväl 
fårskötsel som transport av får till sjöss. 

Vidare fiskgjuseprojektet i Ivösjön från 
2010 under ledning av Linda och Alf Nik-
lasson. Här handlar det om allt ifrån över-
vakning, upplysning, inventering, märk-
ning som till byggande av boplattformar. 
Projektet har påtagligt förbättrat fiskgju-
sens status i Ivösjön.  

Remissinstans: I klubben stadgar står ”...
föreslå och driva genomförandet av vikti-
ga fågelskyddsprojekt, bistå myndigheter, 
organisationer i ornitologiska frågor...”. 
En mängd ärenden inom skilda områden 
har stått på dagordningen under perioden, 

Håkan Berg  och Linda Niklasson ringmärker fiskgjuseungar i Ivösjön 2011
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ibland tillsammans med andra organisatio-
ner, oftast Skånes Ornitologiska Förening. 

Bland alla dessa väljer jag ett område som 
jag upplevt som särskilt påtagligt under 
perioden, nämligen vindkraftsärenden. 
Denna fråga började röra på sig redan 
i mitten och slutet 1990-talet. Kristian-
stad kommun började då med ett embryo 
till vindbruksplan eller vad man kallade 
det på den tiden.  Klubben yttrade sig då 
utifrån den kunskapsnivå om fåglar och 
vindkraft som fanns då. Den var tämligen 
begränsad.

I det nya millenniet accelererade denna 
fråga påtagligt. Bitvis var det rena Clon-
dyke-stämning  åtminstone hos vissa ak-
törer. Många intressenter av skiftande 
kvalité ansökte om ett stort antal projekt. 
Bitvis var detta tämligen jobbigt där alla 
ytterligheter i debatten fanns från extre-
ma förespråkare till extrema motståndare 

som sökte olika allianser, även med få-
gelskyddsorganisationerna. Undertecknad 
har fått utstå diverse invektiv som ibland 
nådde en obehaglig nivå.

Ett par grundstenar har dock lagts inom 
detta område. Kristianstad och Bromölla 
kommun har efter omfattande arbete fast-
ställt varsin vindbruksplan. Bland remiss-
instanserna har fågelklubben funnits och 
jag vill påstå att vi påverkat planerna. 

Inom kunskapsområdet vindkraft och fåg-
lar har en annan viktig grundsten lagts. 
Naturvårdsverkets kunskapsprogram 
Vindval där rapporten ”Vindkraftens ef-
fekter på fåglar och fladdermöss” (Martin 
Green, Jens Rydell) gett oss en bättre och 
stabilare grund för våra yttranden. Just nu 
behandlar vi få ärenden. Troligen en effekt 
av låga energipriser och osäkerhet kring 
framtida energisystem. 

Fågelklubben deltar i Storkens dag varje år i Viby, här 2015. 
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explosiva utvecklingen inom detta område 
under de senaste åren. Klubben finns nu-
mera för alla som hänger med i tiden på 
Facebook sen 2012. Utvecklingen inom 
detta område fortsätter med hög hastighet.

Fågelstationen: Denna startade 1990. Un-
der de senaste åren har mycket verksam-
het inriktats på holkprojekt, inte minst i de 
norra delarna av vårt område. Här hand-
lar det om holkar till småugglor och ring-
märkning av tättingar. 

En annan uppgift som tillkommit är assis-
tans av forskare vid Lunds universitet som 
bl a håller på med ljusloggermärkta tärnor. 
Detta kan ses som en fortsättning på fågel-
stationens tidigare arbete med ringmärk-
ning av tärnor.

Vidare kan nämnas den märkning och 
transport som skett med duvhökar som 
fångats på ett par nordostskånska gods. 
Den verksamheten är just nu vilande då 
inga tillstånd att fånga duvhök beviljas. 

I likhet med hur verksamheten utvecklats 
sen starten i fågelstationen kommer den 
att fortsätta att utvecklas. Vi ser fram emot 
spännande projekt och resultat.

Medlemskap/deltagande: Under perioden 
har klubben bl a deltagit i eller varit med-
lem i Samrådsgruppen för Biosfärområde 
Kristianstad Vattenrike, Gåsgruppen (för-
valtning av gäss och tranor), programrådet 
naturum, Helgeåns vattenråd, Skräbeåns 
vattenråd, Ivösjökommittén, Vattenrikets 
vänner, Lomföreningen, Örn 72, fadder-
skap för ett storkpar. 

Tidskrift: Informationen till medlemmar-
na har alltid varit viktig och finns inskri-
ven i stadgarna. Därför har fågelklubben 
sen starten gett ut en tidskrift. Under pe-
rioden har Lennart Ströby och sen 2012 
Patrick Tollgren Lazarov varit chefredak-
törer med den äran. Många uppskattande 
ord har getts genom åren om innehållet i 
vår tidning. Med nr 1/2012 bytte Spoven 
dräkt och övergick i annat format och blev 
färggrann. Nu tycker jag att vi med fram-
gång kan konkurrera med åtskilliga andra 
medlemstidskrifter.

Webbsida och sociala medier: Som pro-
ducent av en tidskrift och med IT-kunniga 
personer i olika kommittéer började klub-
ben under 1990-talet med en egen hemsi-
da. Fågelklubben har naturligtvis följt den 

Nils Waldemarsson 
ORDFÖRANDE
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40 år i backspegeln i bilder 
Under	klubbens	jubileumsår	2016	kommer	vi	i	varje	nummer	av	Spoven	att	visa	bilder	från	vår	
verksamhet genom tiderna. 
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Exkursion i Friseboda våren 1980. Med på bilden: Einar Lundstedt, Åke Svensson, Ulf Ljungbeck, 
Kristian Adolfsson, Lennart Adolfsson.
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Stranden vid Fjalljökull. Från fågelskubbens resa till island 1982. 
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Cykelexkursion på Gotland (Fardume träsk)1979. Med på bilden: Maud?, Monica Jönsson och 
Brita Stenström.
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Fågelklubben firar 40 års jubileum i år och vi 
efterlyser nu bilder från våra klubbaktiviteter 
från tidernas begynnelse (1976) och framåt. 

Så damma av era gamla fotoalbum, diabilder 
och negativ och hör av er till oss på Spoven på 
email: webmaster@spoven.com eller 
mobil: 0738 - 08 37 73 

Vi har utrustning för att snabbt kopiera bil-
der, negativ och diabilder så ni behöver inte 
bli av med bilder. 
 

Bilderna kommer att visas i en utställning den 
18:e september på vår jubileumsfest. 

Efterlysning av gamla bilder!
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Läsarnas bilder 
Du som läsare kan maila in bilder till redaktionen som sedan kan publiceras i Spoven och på vår 
Facebooksida. Även bilder postade på Facebook kan hamna här. Ni får endast skicka in bilder 
som ni själv har tagit och som ni har rättigheter till. Publicerade bilder hittar ni på vår Face-
booksida
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Sommarens 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

Juni 
Tor 2 jun  Biosfärdagen på Linnérundan
Det är dags för den nationella biosfärdagen och den firar vi med en tur längs Linnérun-
dan i Biosfärområdet Kristianstads Vattenrike. Samling kl. 08.00 på p-platsen vid naturum 
där Evert väntar. Ta med kikaren och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsam-
mans med Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket.   
Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Lör 4 jun  Vi märker storkungar i Sk. Viby
Det är på nytt dags att se hur resultatet för de båda frilevande storkparen i Viby ser ut. Vi sam-
las vid gårdsbutiken i Viby kl. 13.00 och lyssnar till information kring den vita storken och 
hur arbetet inom ramen för det skånska storkprojektet går. Även representanter för Storkens 
Vänner finns på plats! Och så får vi se hur det går till, när årets ungar får sina ringar – så att 
det går att identifiera fåglarna i framtiden. Ett arrangemang som vi gör tillsammans med Stork-
projektet, Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket.  
Kontaktperson: Evert Valfridsson. 

Sön 5 juni  Naturnatta Ekenabben
Tillsammans med Naturskyddsföreningen i Kristianstad samlas vi vid Ekenabben på norr-
sidan av Hammarsjön för traditionell naturnatt! Vi lyssnar först på försommarnattens få-
gelsång och spanar sedan på fladdermössens insektsjakt under ledning av Christer Neide-
man och Gösta Peper. Glöm inte lite kvällsfika! Samling vid P-platsen Ekenabben kl 21.00.  
Kontaktperson: Evert Valfridsson. 

Mån 6 jun  Nationaldagen på Linnérundan
Även i år är Evert på plats kl. 08.00 på p-platsen vid naturum för en traditionsenlig fågelskådartur 
på vår nationaldag. Ta med kikaren och glöm inte lite förmiddagsfika! Ta gärna med en svensk 
flagga!  Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen i Kristianstad 
och naturum Vattenriket. Kontaktperson: Evert Valfridsson. 
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Sön 12 jun  Linnérundan
Ännu en tur ut i härliga delar av biosfärområdet! Samling kl. 08.00 på p-platsen vid naturum där 
Evert väntar på att ge sig iväg med dagens hugade! Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Lör 18 jun  Linnérundan i midsommartid
Vi avslutar turerna längs Linnérundan för första halvåret. Samling kl. 08.00 på p-platsen vid 
naturum där Evert är beredd att ge sig ut på den här skådarturen för 196:e gången sedan starten i 
september 2004. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Juli
Sön 10 juli  Jubel- och Vadarspaning i Äspet
Som ett inslag i fågelklubbens 40-årsfirande skådar vi från fågeltornet i reservatet Äspet, Åhus, 
denna och kommande två söndagar! Vi hoppas inte minst på flyttande vadare, som är på väg mot 
sina vinterkvarter och som rastar i den här pärlan bland våra våtmarker! Nils Waldemarsson skö-
ter eftermiddagens/kvällens guidning. Samling p-platsen kl. 17.30 – med möjligheter till samåk-
ning från p-platsen vid naturum kl. 17.00. Kontaktperson: Evert Valfridsson. 

Sön 17 juli  Jubel- och Vadarspaning i Äspet
Se 10 juli! Dock skådar vid under morgontimmarna denna gång: samling Äspet kl. 07.00 då 
Lars-Göte Nilsson hjälper oss rätt bland allt som kommit in under natten. Samåkning p-platsen 
naturum senast kl. 06.30. Kontaktperson: Evert Valfridsson. 

Sön 24 juli  Jubel- och Vadarspaning i Äspet
Se 10 juli! Sven Birkedal guidar bland dagens sena utbud. Samling p-platsen 
kl. 17.30 – med möjligheter till samåkning från p-platsen vid naturum kl. 17.00.  
Kontaktperson: Evert Valfridsson. 
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Augusti
Sön 14 aug  Linnérundan 
Det är dags för andra halvårets första vandring och skådartur längs Linnérundan. Samling och 
start från parkeringen vid naturum kl. 08.00, där Evert är beredd att ge sig iväg! Ta med kikaren 
och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet, Naturskydds-
föreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket. Kontaktperson: Evert Valfridsson. 

Ons 24 aug  Linnérundan 
Tillsammans med Evert skådar vi bland fåglarna i tätortsnära marker i Vattenriket! Samling p-
platsen naturum kl. 08.00. Kontaktperson: Evert Valfridsson. 

Sön 28 aug  Fåglar i Hasses hemmamarker
Högsommaren är i stilla avtoning mot tidig höst och flyttfåglarna har börjat röra sig mot sydligare 
nejder!  Hans Cronert tar oss med till ett av många skådarmål i sina hemmamarker. Vi samlas på 
parkeringen vi naturum senast kl. 07.30 och hänger med honom ut. Glöm inte kikaren och lite 
förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet och naturum Vattenriket. Kon-
taktperson: Ulrika Tollgren. 

Sön 28 augusti Fågelcirkeln startar igen … 
Kl. 17.00 gör vi avspark för ännu en upplaga av fågelcirkeln ”Fåglarna i din närhet” på Studie-
främjandet Sydost, 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, hur och var de olika arterna lever etc. 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 12-15 
sammankomster – de flesta utomhus – fram till vintern. Det kostar 100:- att vara med – 125:- till-
kommer för den som inte redan är medlem i fågelklubben. 

Anmälan senast 2016-08-25 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. 

Ons 31 aug  Linnérundan i sensommar
Tillsammans med Evert skådar vi bland fåglarna i tätortsnära marker i Vattenriket! Ta med ki-
karen och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet, Natur-
skyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket.  Samling p-platsen naturum kl. 08.00. 
Kontaktperson: Evert Valfridsson. 

September
Fre 2 sep – sön 4 sep Falsterbo Bird Show
Åter dags för den årliga natur- och miljömässan med fåglar i fokus för att öka allmänhetens in-
tresse för naturen i allmänhet och fåglar i synnerhet samt ordna ekonomiska medel till fågelskydd 
och naturvård. Platsen för evenemanget är Falsterbo Strandbad och fr.o.m. 2016 kommer det ock-
så att finnas Falsterbo naturum, konsthall och turistcenter i området. Plattformen på byggnadens 
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tak är färdigställd till årets event. Enklast tar man sig till Falsterbo Bird Show med Skånetrafikens 
bussar som har ändhållplats intill. Mer info: www.falsterbobirdshow.com

Lör 10 sep  Vi spanar efter labbar och andra höstflyttare
Tillsammans med Greger Flyckt spanar vi efter labbar och annat som sträcker längs vår skånska 
ostkust. En målart den här morgonen och förmiddagen är självfallet fjällabb men vi vill natur-
ligtvis gärna ha andra godbitar också! Vi samlas vid soluppgång för att inte missa några av de 
första sträckarna! Eller senast kl. 06.30 vid parkeringen i Juleboda! Ta med kikaren och glöm 
inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet och naturum Vattenriket.  
Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Sön 11 sep  Linnérundan nr 200!
Onsdagen den 15 september 2004 samlades vi för den första vandringen längs Linnérundan – då 
med starten vid Kanalhuset. Sedan dess har vi nu hunnit fram till den 200:e fågelskådarturen – 
nu börjar vi ju från parkeringen vid naturum! Som vanligt är Evert här och kl. 08.00 ger han sig 
ut bland fåglarna längs Härlövsdeponin, ute på Isternäset och längs Kanalhusspången. Ta med 
kikaren och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet, Na-
turskyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket. Kontaktperson: Evert Valfridsson. 

Ons 14 sep  Linnérundan
Tillsammans med Evert skådar vi bland fåglarna i tätortsnära marker i Vattenriket! Samling p-
platsen naturum kl. 08.00. Kontaktperson: Evert Valfridsson. 

Lör 17 sep  Gåsräkning
En riktig långkörare startar: inventeringen av de olika gässen, som finns i vårt område! Denna 
startade faktiskt redan i september 1982! Hör av Dig till Evert om Du vill hänga med någon av 
klubbens olika gåsräknare ut den här förmiddagen! Kontaktperson: Evert Valfridsson. 
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Sön 18 sep  Vi firar med 40-årsfest!
Fågelklubben firar sina första 40 år med en jubileumsfest på Föreningarnas Hus i Kristianstad! Vi 
träffas senast kl. 15.00 och umgås, får höra om gångna tider, bjuds på lite kluriga tävlingar och 
självfallet god mat: asiatisk buffé, kaffe och tårta står på menyn! Kostnaden är 150 kr/deltagare 
– pengarna sätts in på klubbens plusgiro 1 64 24 - 4 senast 2016-08-01 – ange ”Jubileum” samt 
namn och adress på betalningen! 

Ons 21 sep  Linnérundan i höstdagjämningstid
Tillsammans med Evert skådar vi bland fåglarna i tätortsnära marker i Vattenriket! Ta med ki-
karen och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet, Natur-
skyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket. Samling p-platsen naturum kl. 08.00. 
Kontaktperson: Evert Valfridsson. 

Lör 24 sep  Hemmamarker med Nils
Hösten lär ha gjort en del trevare så här års och många fåglar har dragit söderut - andra är mitt i 
resan mot hägrande vinterkvarter. Vår ordförande Nils Waldemarsson leder oss i dagens skådartur 
till något trevligt ställe i våra hemmamarker. Vi samlas senast kl. 08.00 på p-platsen vid naturum 
Vattenriket och sedan viker vi förmiddagen åt det här. Ta med kikaren och glöm inte lite förmid-
dagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet. Kontaktperson: Evert Valfridsson. 

Ons 28 sep  Linnérundan
Tillsammans med Evert skådar vi bland fåglarna i tätortsnära marker i Vattenriket! Ta med ki-
karen och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet, Natur-
skyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket. Samling p-platsen naturum kl. 08.00. 
Kontaktperson: Evert Valfridsson. 

Oktober
Lör 1 okt  World Birdwatch Day på Håslöv
Klubben är med och uppmärksammar helgens världsomspännande fågelskådarsatsning. Sprid 
ut bland vänner och bekanta och kom till parkeringen på Håslövs ängar senast kl. 08.00 och följ 
med Evert Valfridsson ut bland de höstfåglar, som finns på den här platsen i Vattenriket! Ta med 
kikaren och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet. Info-
kontakt Evert Valfridsson.

Sön 2 okt                            World Birdwatch Day i Friseboda
Jan Linder guidar oss igenom vårt andra bidrag till årets världsfågelskådardagar. Kom till platt-
formen i Friseboda och se vad denna höstförmiddag har att erbjuda! Jan är på plats från kl. 08.00 
och hjälper oss med fåglarna, som passerar längs kusten under timmarna fram mot lunch. Ta 
med kikaren och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet. 
Infokontakt Evert Valfridsson.
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Ons 5 okt  Linnérundan  
Tillsammans med Evert skådar vi bland fåglarna i tätortsnära marker i Vattenriket! Ta med ki-
karen och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet, Natur-
skyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket. Samling p-platsen naturum kl. 09.00. 
Kontaktperson: Evert Valfridsson. 

Sön 9 okt  Höstfåglar på Näsbyfält
Emil Andersson Fristedt tar oss med ut bland fåglarna på delar av Näsby fält. Vi samlas på parke-
ringen vid Norra Lingenäset kl. 09.00 och ser hur fågelhösten ser ut så här dags. Ta med kikaren 
och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjande. Kontaktper-
son: Evert Valfridsson.

Ons 12 okt  Linnérundan 
Tillsammans med Evert skådar vi bland fåglarna i tätortsnära marker i Vattenriket! Ta med ki-
karen och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet, Natur-
skyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket. Samling p-platsen naturum kl. 09.00. 
Kontaktperson: Evert Valfridsson. 

Lör 15 okt  Gåsräkning 
Säsongens andra inventering av vilka gäss som finns i vår del av landet går av stapeln den här 
förmiddagen. Kan vi möjligen hitta höstens första sädgäss i gåsflockarna, som är spridda i våra 
omgivningar? Hör av Dig till Evert om Du vill hänga med någon av klubbens olika gåsräknare ut 
den här förmiddagen! Kontaktperson: Evert Valfridsson.
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Sön 16 okt  Vi spanar efter fler labbar och andra höstflyttare
Fåglarnas höststräck fortsätter - Greger Flyckt ska även den här förmiddagen lotsa oss rätt bland 
det som flyger förbi vår skånska ostkust. Vi samlas kl. 07.30 vid parkeringen i Juleboda och 
spanar bland förbiflygande fåglar från solens uppgång och en bra stund fram mot lunch! Ta med 
kikaren och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet och 
naturum Vattenriket. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Ons 19 okt  Linnérundan
Tillsammans med Evert skådar vi bland fåglarna i tätortsnära marker i Vattenriket! Ta med ki-
karen och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet, Natur-
skyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket. Samling p-platsen naturum kl. 09.00. 
Kontaktperson: Evert Valfridsson. 

Sön 23 okt  Med Lars-Göte till höstfåglar
Tillsammans med Lars-Göte Nilsson tar vi en tur ut bland de höstens fåglar, som fortfarande 
finns hos oss. Det aktuella läget på ”fågelbörsen” bestämmer målen. Vi samlas på parkeringen 
vid naturum kl. 08.00 och sedan hänger vi på Lars-Göte under förmiddagen! Ta med kikaren och 
glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet. Kontaktperson: 
Evert Valfridsson.

Ons 26 okt  Linnérundan
Tillsammans med Evert skådar vi bland fåglarna i tätortsnära marker i Vattenriket! Ta med ki-
karen och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet, Natur-
skyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket. Samling p-platsen naturum kl. 09.00. 
Kontaktperson: Evert Valfridsson. 

November
Lör 5 nov  Linnérundan i Allhelgonatid
Tillsammans med Evert skådar vi bland fåglarna i tätortsnära marker i Vattenriket! Ta med ki-
karen och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet, Natur-
skyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket. Samling p-platsen naturum kl. 09.00. 
Kontaktperson: Evert Valfridsson. 

Lör 12 nov  Gåsräkning
Märks hösten i de gåsflockar, som vi kan njuta av runt om i fågelklubbens område? När våra 
gåsräknare är klara efter förmiddagens arbete, vet vi svaret. Hör av Dig till Evert om Du vill 
hänga med någon av klubbens olika gåsräknare ut den här förmiddagen! Kontaktperson: Evert 
Valfridsson.

Ons 16 nov  Linnérundan
Tillsammans med Evert skådar vi bland fåglarna i tätortsnära marker i Vattenriket! Ta med ki-
karen och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet, Natur-
skyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket. Samling p-platsen naturum kl. 09.00.
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Anpassa kläder och skodon efter väder och årstid! Ta gärna med fika – vi är ofta ute 3-4 
timmar. Ha även för vana att besöka vår hemsida där alla arrangemangen finns uppdate-
rade om något skulle ändras: www.spoven.com

Kontaktpersoner:
Ulrika Tollgren: 0738-08 37 73, ulrika.tollgren@orthanc.se 
Evert Valfridsson: 044-32 30 45 el. 070-602 30 45, evert.valfridsson@naturskyddsforeningen.se    
Linda Niklasson: 0456-297 90 el. 0709-32 22 52, linda.niklasson@yahoo.com

Vi finns på Facebook!

Sön 20 nov  Fågelfjädern – stålstark och dunlätt
Anette Unger, Göteborg, har sedan ungdomsåren varit mycket intresserad av fåglarnas fjädrar – 
dessa för den här djurgruppen helt unika ”utrustning”. Hon har också skaffat en ordentlig samling 
fågelfjädrar men också gedigen kunskap i någonting, som vi alla är riktigt fascinerade av.  Kom 
senast kl. 14.00 till hörsalen på naturum Vattenriket och lyssna till Anette, när hon ger oss en 
närstudie av fågelfjädern och en del av den information – rätt uttydd – som fjädern kan berätta. 
Kontaktperson: Ulrika Tollgren. 

Sön 27 nov  Linnérundan
Tillsammans med Evert skådar vi bland fåglarna i tätortsnära marker i Vattenriket! Ta med ki-
karen och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet, Natur-
skyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket. Samling p-platsen naturum kl. 09.00. 
Infokontakt: Evert Valfridsson.
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Styrelsen
Nils Waldemarsson ordf  0456-281 22
Jan Linder v ordf   0725-882 051
Josefin Svensson sekr 0708-226 589
Jan-Åke Nilsson kassör 044-31 03 12
Ulrika Tollgren   0738-083 773
Greger Flyckt   044-12 16 99
Linda Niklasson   0456-297 90

Lokal rapportkommitté
Nils Waldemarsson   (Sammankallande)
Greger Flyckt,  (Rapportmottagare)
Floravägen 13, 291 43 Kristianstad
044-121699, greger.flyckt@utb.kristianstad.se

Linda Niklasson 
Hans Cronert
Göran Flyckt
Thomas Lindblad
Jan Linder
Christer Neideman
Ulf Sjölin 
Emil Andersson Fristedt

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

Programkommitté
Evert Valfridsson (sk)   044-32 30 45
Linda Niklasson   0456-297 90
Ulrika Tollgren   0738-083 773

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

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

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

Samrådsgruppen för Biosfärområde  
Kristianstads Vattenrike 
 Nils Waldemarsson
 Thomas Lindblad

Kommunornitolog i Kristianstads  
kommun Nils Waldemarsson

Kommunornitolog i Bromöllas kommun
 Nils Waldemarsson

Gåsgruppen (för förvaltning av gäss och tranor 
på Kristianstadsslätten) 
 Nils Waldemarsson

Medlemsavgift 2015
Fullbetalande  125:-
Familjemedlem   25:-
Ungdomsmedlem   25:- (upp till 25 år)

Plusgiro 164 24-4
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