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Nordöstra Skånes Fågelklubb - En förening för fågelintresserade
Vi vill främja utforskandet och skyddet av fågelfaunan och fåglarnas livsmiljöer.
Vi vill sprida intresse för fåglar och fågelskydd hos allmänheten.
Verksamhetsområdet är Kristianstads och Bromöllas kommuner.
Vi arrangerar många exkursioner till intressanta fågellokaler, både nära och fjärran.
Vi anordnar trevliga innemöten med föredrag och bildvisningar om fåglar.
Vi erbjuder våra medlemmar lärorika och roliga studiecirklar.
Vi ger årligen ut fyra nummer av tidskriften Spoven.
Vi har kul när vi träffas. Kom med du också!
Vi organiserar och genomför ornitologiska undersökningar.
Vi föreslår och verkar för genomförandet av fågelskyddsprojekt och inventeringar.
Vi bistår myndigheter, organisationer och enskilda i ornitologiska frågor.
Föreningen har över 600 medlemmar - du är också välkommen!
Sätt in medlemsavgiften på plusgiro 1 64 24 - 4 så får du också vår tidskrift SPOVEN i
brevlådan! Medlemsavgiften är 125 kr. Medlem under 25 år/familjemedlem 25 kr.
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Ordförande sjunger ut!
foto: Hans Cronert

TV-serien ” Det stora Fågeläventyret” på SVT
har förmodligen inte undgått er under vintern
och våren. Flera ideella fågelorganisationer
som SOF-Birdlife och Club 300 har slagit på
trumman inför och under visningen av programserien. Anledningen är naturligtvis att öka
intresset för fåglar och fågelskådning.
Hur blev det då? Möjligtvis präglas min något
avvaktande syn av att underhållningsprogram,
för ett sådant har det varit, måste innehålla kändisar, tävlingar och utslagning. Visst har serien
innehållit en del pedagogiska inslag men oftare
stressade tävlingsdeltagare med starkt varierad
förmåga till socialt samspel. Starten i avsnitt 1
kändes ur fågelskyddssynpunkt märklig där ett
antal kändisar utan fågelkunnig ledsagare rusade omkring i våtmarken Lindänget vid Orsasjön. Visserligen efter häckningstid men
ändock i ett känsligt område. Att uppleva i lugnt tempo och inte störa har bitvis känts
avlägset.
Det hade också varit välgörande om man vid lämpliga tillfällen tagit upp fågelskydd,
biotopskydd och de hot som finns mot fågelfaunan. Dessa för oss väsentliga delar har
inte belysts tilläckligt i serien.
På den positiva sidan får räknas att hos en hel del tidigare ointresserade en viss nyfikenhet har väckts för vilka fåglar det är som finns runt oss. Också att fågelskådare inte bara
är nördar utan människor med en mängd andra förmågor och intressen. Dessa delar bör
vi i de ideella fågelorganisationerna använda oss av i våra fågeläventyr och därvid också
försöka öka kunskapen kring de frågor som jag tycker att serien inte har belyst.

Nils Waldemarsson
ORDFÖRANDE
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Boktips:

Barnböcker

Har du fågelintresserade barn i din närhet? Eller barn som du vill ska bli skådare? Lite
hjälp på traven kan du få av engagerade barnboksförfattare. Här kommer några tips.
Spana på fåglar av Pernilla Josefsson
och Leif Gustavsson har många foton och
lite text. Till skillnad från de båda andra
är Spana på fåglar inte berättade utan mer
inriktad på fakta. De många fotona är informativa och gör boken rolig att bara
bläddra i och här och där läsa en liten text.
Genom att sprida ut informationen i pratbubblor, faktarutor och bildtexter blir den
inte kompakt utan lätt att ta till sig.
Pernilla Josefsson är journalist och Leif
Gustavsson fotograf. Tillsammans har de
också gett ut Spana på djur.
Stora mesboken av Stefan Casta och Staffan Ullström handlar just bara om mesar.
Med några undantag – några ”oäkta” mesar och de två farligaste mespredatorerna.
Varje fågel har sitt eget uppslag med fakta
och lite sidokunskap – som att talltitan
är en turfågel. Staffan Ullström, en känd
fågeltecknare, har gjort de fina illustrationerna. Stefan Casta är barn- och ungdomsförfattare och har också skrivit böcker om
fjärilar och blommor.
Se fåglar av Ulf Nilsson med illustrationer av Oskar Jonsson. Genom att förflytta
sig i omgivningen beskriver Ulf Nilsson
ett 25-tal fåglar och deras levnadsvanor.
Han börjar på gården till det hyreshus där
han bor och forsätter vidare ut i parken och
skogen. Inemellan hittar man kapitel om
ägg och bon ; vingar, näbbar och klor.

Se fåglar är en berättande faktabok. Ulf
Nilsson är en erfaren barnboksförfattare
som kan göra texten spännande så att man
vill läsa vidare för att få reda på mer.

Margareta Rydhagen
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Fångad i flykten
Text: Ulrika Tollgren

Petra Svensson, tidigare anställd på studiefrämjandet blev årets pristagare 2017
i Nordöstra Skånes Fågelklubb ”för utmärkt och engagerat stöd till fågelklubben
under många år”.
– Grattis till utmärkelsen! Kan du beskriva det arbete som gjorde att du blev årets
pristagare?
– När jag fick beskedet om att jag skulle
bli årets pristagare, då blev jag riktigt rörd
i hjärtat. Jag har haft samarbete med fågelklubben under så många år genom åren på
studiefrämjandet. Linnérundan var redan
igång när jag började, men det är många
andra projekt och engagemang som klubben dragit igång och då har det varit kul att
finnas där, stötta, komma med idéer, marknadsföring. Det har varit ett samarbete som
varit givande på flera olika sätt för mig med
mitt brinnande natur och fågelintresse. I
grund och botten började jag som tonåring i
Fältbiologerna i Osby och där var jag sedan
aktiv i flera år.
Jag är imponerade över både mängden och
alla olika sorters inventeringar som fågelskådare ställer upp och genomför helt ideellt
och som inte skulle ha blivit gjorda annars.
De säger mycket om tillståndet och utvecklingen av vår miljö. Och alla enskilda projekt som att rädda gladan genom vinterutfodring. Som fältbiolog hade vi gladan som
symbol och den var så sällsynt så vi var nog
övertygade om att den skulle försvinna. Då
var det väldigt ovanligt att få se en glada och
idag är det ovanligt att vara ute och inte få
se en glada. Det gör mig glad och det beror på fågelskådarnas insatser och att man
sagt ifrån om allvarliga miljöproblem. Idag
har vi rödspoven som minskar och som vi
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är rädda ska försvinna. Kan det bero på att
man kör så snabbt när man skördar i Holland
att spovarna inte hinner undan? Beror det på
våra häckningsbiotoper eller där de finns på
vintern?
Kjugekull har jag en alldeles speciell relation till. När barnen var små var vi ofta här
och de sprang omkring och grillade och
fortfarande hamnar vi ofta här. Naturen är
förtjusande här där odlingslandskapet och
det betade hagmarkerna möts kring de stora
stenblocken och utsikten vida omkring över
sjöar och höjder. Fjälkinge Backe är karakteristisk men hitom den ligger Lille backar
som jag tycker är en lite bortglömd pärla.
Det var detta som gjorde att jag frågade om
att få arrendera caféet och det har jag gjort
under 4 säsonger. Jag skulle önska att kommunen var lite mer framåt vad gäller besöksnäringen för här finns fina möjligheter.
Förutom alla lokal besökare är området väl
använt av klättrare från hela Europa, ja hela
världen till och med. Det är kul att de är här
och hållet öppet kring stenarna. I helgen anordnade de en stor städdag, då det gick runt
i hela området och plockade allt de kunde
hitta. Jag upplever att de är varsamma med
naturen. Min dröm skulle varit att driva ett
vandrarhem här uppe och att ha någon form
av inomhushall att klättra i när vädret ställer
till det.
En sak som är fantastisk är att man kan vara
här jättelänge och kanske möta en och en annan människa och sedan när man kommer

foto: Ulrika Tollgren

Petra på sin favoritplats Kjugekull

ner till parkeringen är där alldeles smockfullt. Området rymmer så många på ett sätt
att man ändå kan känna att man får vara själv
här!
– Vilket är din starkaste skådar- eller naturupplevelse?
– Det finns många att välja på men en tidig
upplevelse var när vi åkte med Fältbiologerna till Grekland och Turkiet med 3 minibussar under ett jullov i mitten av 80-talet. Dels
var det själva resan med naturen och kulturen men det var också en helt annan typ av
fågelskådning där nere. Vi hade massor av
olika fåglar där som var nya för oss.
Men bara det att var ute och umgås gör att
man mår bra. Vi gjorde massor av helgturer
också på närmre håll i Skåne och stannade
och åt middag på exempelvis Harlösa Grand
Café. Att vara ute så tillsammans var härligt.

– Vad har du för kikare när du skådar?
– En Kowa 9 x 35. På den tiden när jag började skåda hade alla Kowa och helst den stora 10 x 50. Men jag tyckte den var alldeles
för tung och otymplig och denna har varit
lagom och bra ända tills nu. Har nog lite sentimentala band till den också efter alla år.
– Vilken lokal skulle du vilja rekommendera till Spovens läsare?
– Kjugekull absolut med sina betade hagmarker med omväxlande buskar eller stora
träd. Vissa ställen är hedliknande och så sjöarna i närheten. Gränsland!
– Fyra snabba till Petra:

√ Gryning

-

Vår

-

√ Strandskata

- 		

√ Strandängar -

Skymning

√ Höst
Törnskata
Enebuskmarker

Ulrika Tollgren
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Petra Svensson rekommenderar:

Kjugekull

Detta område rekommenderades senast av Lars Jarnemo i Spoven 4:2016 varför
detta ska ses som en påbyggnad till denna. Och en uppmaning till alla läsare,
Kjugekull måste helt enkel upplevas!

Området på Kjugekull ingår i ett utspritt
stråk från Fjälkinge Backe mellan sjöarna
Oppmannasjön och Ivösjön och norrut i
riktning mot Hejekillan och Gullyckeskär
och borde kanske lanseras som Änglariket? Åtminstone känner man sig “Himla
rik” när man står mellan flyttblock och
hasselsnår och ser ut över sjöar, skog och
berg.
Kjugekulls varierande biotoper och läge
mellan sjöarna ger läge för att skåda det
mesta förutom vadare och havsfågel. Så
här i sommartid rekommenderas picknick
i någon mysig vrå. Njut av trädlärkans
sång och spana efter törnskata, stenskvätta
eller sångare. Eftersom här finns gott om
gamla och ihåliga träd trivs hackspettarna
och även mindre hackspett rapporteras regelbundet. Att ha koll uppåt kan ge lärk8   Spoven

foto: Ulrika Tollgren

Kjugekulls ängs- och hagmarker är resultatet av århundradens hårt arbete för
att överleva i det steniga och svårodlade
landskapet. Här har människan framförallt
låtit djuren beta men även hämtat in vinterfoder och på så vis skapat detta öppna
och artrika landskap. Dessa marker som
varken har gödslats, kultiverats eller såtts
in med främmande arter har minskat i takt
med modernare och effektivare odlingsmetoder. Men växtligheten är varierande
och här finns ris- och gräshedar, enebuskmarker, ekhage och bokskog samt en lång
strandzon mot Ivösjön.
Backsippan är en av många arter som finns på
Kjugekull.

falk men även havsörnen och fiskgjusen
rör sig regelbundet i området. Glöm dock
inte att även kolla neråt. Vårens blåsippor,
backsippor och gullvivor övergår i andra
örter såsom blåklocka, fältvädd, jungfrulin, ljung med mera. Håll speciellt koll
efter sandnejlika och den nationellt rödlistade ljungsnärjan. Då dessa artrika marker
minskar försvinner alla de arter som är beroende av dessa. På Kjugekull finns flera
rödlistade fjärilsarter som palpmossmal,
klocksäckspinnare, eklavmal, ängsväddantennmal, gulhuvad hagtornbrokmal och
rosenmott varav den sistnämnda har sin
enda kända lokal i Sverige just här på Kjugekull.

Ulrika Tollgren

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.
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 fågelfaunan inom Nordöstra Skånes Fågelklubbs område (Kristianstad och Bromölla kommun). Det föreligger dock ej hinder för att stödja jämförande
undersökningar utanför fågelklubbens verksamhetsområde.
Exempel på sådana undersökningar är populationsundersökningar, sträckräkningar, 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 stödja 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 16 500 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 2017.
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
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Aktuellt i fågelmarkerna
Rapporterade fåglar 1 februari - 15 maj

av Jan Linder 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 Krix+ hemsida http://krix.
spoven.com. 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).
Denna vår har vi verkligen kunnat njuta av
länge. Kalla vindar och nattfrost gjorde att
rapsfälten inte lyste gula förrän en vecka
in i maj och säkerligen kommer det att
märkas på årets odlade skörd. Det återstår
att se hur årets samlade skådarskörd slutar
men hittills har det levererats en hel del
kul fynd och flera av dessa ifrån Bromöllaområdet. Siesjön gav både vassångare och
småfläckig sumphöna runt valborg.

Fjolårets nykomling som häckare, svarthakad buskskvätta har hittats på lite olika
foto: Linda Niklasson

Det började lite trögt i mitten av mars då
det hittades en hybrid fjällgås x vitkindad
gås på Håslövs ängar och några dagar se-

nare observerades årets första ägretthäger
från Pulken. Ägretter har sedan setts från
och till på denna lokal under hela perioden
och så även i skrivande stund och ibland
har de varit två stycken på plats. Ägretthägrar har även rapporterats på Vannebergaholmen, Karpalundsdammarna, Håslövs
ängar, Långholmarna, Nymölla, Edenryd
och Adinals våtmark. Det återstår att se
ifall arten slår till som årets nya häckfågel
så håll korpgluggarna putsade.

Tordmule på Landön
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heller i år hittades någon orre på Fjällmossen. Denna klassiska spellokal får därmed
anses helt utgången och därmed flyttas artens sydgräns norrut.
foto: Thomas Lindblad

lokaler. Enstaka exemplar har rapporterats
från Stockaboden och Sånnarna och vid
parkeringen på Håslövs ängar samt vid
Lunkeskog har de setts i par. Ett annat par
svarthakar har också hittats vid Lunkeskog nämligen ett par svarthakedoppingar.
Två berglärkor gladde flera skådare när de
sågs rastande på Vannebergaholmen och i
mitten av april fick Isternäset finbesök av
en svarthuvad mås och några veckor senare hittades även en dammsnäppa där.
Dammsnäppa rapporterade senare från
Adinal och sedan ömsom från Isternäset
och Adinal. Inte helt orimligt att det varit
samma individ som rört sig mellan våtmarkerna då jämförelser av foton tagna på
bägge platserna pekar i den riktningen.
Det har även saknats en del observationer i
år. Både sparv- och pärluggla har lyst med
sin frånvaro genom sin tystnad och inte

En vattenpiplärka observerades på Takholmen
i Bromölla 3 april.

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

Artportalen:
http://www.artportalen.se

Gåsräkningen sep 2016 - mar 2017
Art

Sädgås
Skogsssädgås - ras fabalis
Tundrasädgås - ras rossicus
Spetsbergsgås
Bläsgås
Fjällgås
Grågås
Grå x kanadagås
Kanadagås
Vitkindad gås
Prutgås
Rödhalsad gås
Stripgås
Totalsumma

17 sep 15 okt 12 nov 17 dec 14 jan 11 feb 11 mar
-

10 149
3
12
2 688
4
12 856

2 546 3 292 3 996 1 483
4
9 137 8 342 12 035 5 864
3
1 575 3 737 2 680
406
10
171
48
5
105
941
245
78
3
6 473
4 857 3 592 2 934 2 556
5
5
2
14
1 288 5 204 2 628 3 747
5 030
7 924 5 709 2 993
395
3
11 629 28 286 30 297 27 392 14 461

1
141
14
647
3 664
1
674
2 680
7 822

Spoven       11

Art
Plats
Fjällgås x vitkindad (hybrid)Håslövs ängar 12/5
Rödhalsad gås
Sträckande över Viby ängar 14/5
Amerikansk kricka
Pulken 5/4
Svarthakedopping
Lunkeskog 6-15/5
Ägretthäger
Pulken 17/3, 29/3, 28/4, 13/5
Vannebergaholmen 29/3, 30/4
Karpalundsdammarna 31/3
Håslövs ängar 31/3
Långholmarna 18/4
Nymölla 20/4
Edenryd 14/5
Adinal 14/5
Stäpphök
Håslövs ängar 17/4
Småfläckig sumphöna
Siesjön 29/4-1/5
Dammsnäppa
Isternäs 4-5/5
Adinal 5/5
Svarthuvad mås
Isternäset 13/4
Tordmule
Landön 1/5
Berglärka
Vannebergaholmen 26-27/4
Vattenpiplärka
Takholmen 3/4
Svarthakad buskskvätta Stockaboden 27/3
Sånnarna 6/4
Håslövs ängar 19-23/4
Fjälkinge 3/5
Lunkeskog 6-8/5
Vassångare
Siesjön 29/4

Individ
1
2
1
2
1-2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1-2
1
1
4

Jan Linder & Ulrika Tollgren
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Sammanställning av sju års CES märkning
på Näsbyfält.
CES är ringmärkning där fångsmetoderna är standardiserade vid häckningslokaler.
Idén är att ringmärka de fåglar som häckar i ett visst område och att undvika fåglar som
är på flyttning.
Ringmärkningen pågår från maj till augusti. Sammanlagt 12 tillfällen med 6 timmars märkning per gång. Vid märkningen används 6 nät.
År

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Antal arter

23

29

31

32

29

30

28

Antal fångade

152

261

235

232

258

274

222

Antal adulta

108

130

141

135

121

147

134

Antal juvenlila

44

131

94

97

137

127

88

Andel juvenila, %

29

50

40

42

53

46

40

Kan konstatera att antalet arter och antalet fångade fåglar varierar men det finns ingen tydlig
trend. Den faktor som påverkar mest för antalet födda ungfåglar är troligen vädret under
sommaren. För de adulta är vädret under flyttningen avgörande hur många som kommer
tillbaka.
Hur vädret under flyttningen kan påverka visar näktergalen som hade sitt bottenår 2010 då
vädret över Mellanöstern var dåligt vid passagen. Åren tidigare då märkningen inte var standardiserad låg den på högre summor trots en betydligt mindre märkinsats. Det finns även en
känsla av att den minskat något på Näsby fält. Ett par arter som drabbats av kall vår/sommar
är blåmes och talgoxe. Hos talgoxen märktes endast 4 ungfåglar 2016.
År

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

RÖDHAKE

13

46

27

22

27

25

27

NÄKTERGAL

6

15

10

14

12

10

9

KOLTRAST

1

3

6

3

3

5

5

ÄRTSÅNGARE

3

2

1

0

3

2

1

TÖRNSÅNGARE

12

6

3

9

15

14

12

TRÄDGÅRDSSÅNGARE

18

16

7

13

8

6

14

SVARTHÄTTA

7

34

26

32

36

21

23

GRANSÅNGARE

18

13

17

13

29

26

24

LÖVSÅNGARE

2

33

33

39

30

43

31

BLÅMES

6

9

10

9

11

29

7

TALGOXE

1

28

21

11

15

24

13

Ola Svensson

CES-Projektet Näsby fält
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Fågelskådningens dag 7 maj
av Jan linder

Ibland har man tur. Fågelskådningens dag
den 7 maj blev en sådan turdag. Efter veckor av kyla och blåst hade värmen äntligen
kommit och vinden gjorde en välbehövlig
paus. Det gjorde att drygt 80-talet personer, strax under 100 med funktionärerna
inräknade, lockades till Håslövs ängar för
att vandra runt och uppleva fågelvåren när
den är som bäst.

Bland de lite ovanligare arterna kunde pilgrimsfalk, stenfalk, svarttärna och skräntärna noteras av flera besökare. De som
hade tur kunde se årets första tornseglare
pila förbi. Lysande gula gulärlor fanns
lite överallt, lärksången saknades nog inte
många minuter var man än befann sig på
rundan, medan göken då och då hördes
ackompanjera tillställningen.

Håslövs ängar återhämtar sig nu sakta
och säkert från de skador som sensommaröversvämningen orsakade för ett antal år sedan. Tofsvipor, enkelbeckasiner
och rödbenor spelar åter flitigt över ängarna, och brushanarna har kommit tillbaka
för att visa upp sitt spel. Minst 50-talet
kunde summeras denna dag. Storspoven
har några etablerade par och rödspoven
biter sig fortfarande fast och spelflög vid
upprepade tillfällen. I den centrala vätan,
Ålakärret, uppehöll sig ett flertal arter av
simänder, bl.a. skedand och årta.

Tillsammans lyckades vi som var där se
och/eller höra totalt 65 olika fågelarter.
Som vanligt skulle givetvis kunskaperna
testas även i år i form av en tipspromenad.
Två personer, Jonathan Dahlgren, Hörby
och Glenn Nilsson Osby delar 1:a-priset
och vinner var sin bok av Patrik Olofsson.
Jonathan får Kroknäbbarnas tid och Glenn
får Eldögon. De satte pricksäkert rätt svar
på samtliga 13 frågor.

foto: Patrick Tollgren Lazarov

STORT GRATTIS!

Besökarna kunde stanna till vid flera stationer där fågelklubben visade upp vad de hittat på ängarna.
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foto: LInda Niklasson

En flock med brushanar visade fint upp sig på fältet hela morgonen.

Rätt tipsrad för tipsrundan Fågelskådningens dag 7 maj 2017
Fråga Svar Kommentar
1
2
Brandkronad kungsfågel ökar kraftigt i Sydsverige
2
1
Dvärgsparv blev ny art för kommunen 2016
3
X
Martina Haag tävlade tillsammans med Måns Karlsson
4
2
Fiskgjuseprojektet bedrivs i Ivösjön
5
1
Prutgåsen flyttar mot Arktis under senvåren.
6
X
En knölsvanhane kan väga 12 kg
7
X
Talgoxen var vanligast vid årets fågelmatningsräkning
8
1
Ekenabben ligger stadsnära
9
2
Som mest räknades 8 900 tranor vid Pulken under våren
10
X
I dag beräknas cirka 700 par havsörn häcka i Sverige
11
X
Ingångshålet på en starholk bör vara 50 mm
12
1
En hökuggla kunde ses vid Åhus golfbana i höstas
13
2
Erik Rosenberg skrev “Fåglar i Sverige”
Prislista tipsrundan
1:a pris Kroknäbbarnas tid av Patrik Olofsson: Jonathan Dahlgren, Hörby
1:a pris Eldögonav Patrik Olofsson: Glenn Nilsson, Osby
2:a pris Underlägg: Boel Hindorf, Kristianstad
2.a pris Underlägg: Anders Sigfridsson, Åhus			
2:a pris Vykort: Lotta Nilsson Osby
Evert har hand om priserna och de kommer att överlämnas till var och en vid lämplig tidpunkt.

Jan Linder
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Läsarnas bilder

foto: Håkan Calander

Vill du bidra med bilder så kan du maila in bilder till redaktionen eller publicera den på
vår Facebooksida så finns det chans att den kommer med i Spoven.
OBS! Ni får endast skicka in bilder som ni själv har tagit och som ni har rättigheter till.

foto: Bodo Edthofer

Björktrast

Gräsand, hona
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foto: Rickard Nilsson

Kungsfiskare

Besök oss på Facebook!
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Teknikhörnan:

Måste min tub skaka?
Bild och text av Patrick Tollgren Lazarov

Alla fågelskådare har till och från problem med att tuben skakar och vägrar vara
stilla när de ska skåda. Måste man köpa nytt stativhuvud eller kan man göra något åt det som inte kostar en massa pengar?
Det vanligaste problemet med instabilitet
är att skruven till snabbplattan lossnar.
Den vanligaste typen av snabbplattor är
idag från Manfrotto och har en vingmutterliknande skruv. För att förhindra att
skruven lossnar så kan man använda Loctite Gänglåsning. Det finns
3 olika styrkor (färger) av
Loctite. Den starka (Grön)
är den som fungerar bäst
för oss fågelskådare.
Placera en droppe eller
två på gängorna på skruven. Skruva fast platttan och efterdra skruven
med en insexnyckel eller
skruvmejsel som hävarm.
Det tar 24 h för medlet att
härda, men ni kan använda
tuben omedelbart.
Gummiplattan på snabbfästet är elastisk och skapar utrymme för
efterspänning. En gammal platta har redan
ihoptryckt gummipackning jämfört med
en oanvänd.
OBS! Dra inte för hårt då det kan skada
gängorna i tubfästet.
Loctite hittar ni lättast på Mekonomen eller en välsorterad bensinmack. En liten tub
på 5ml som varar i evighet kostar knappt
100 kronor.

18   Spoven

Applicera en droppe Loctite Gänglåsning.

Skruva i skruven för hand och efterdra sedan
försiktigt med en hävstång.

Om man har två skruvfästen på sin tub kan
man använda en alternativ snabbplatta
som har utrymme för 2 skruvar.
Manfrotto tillverkar inga som kan ta två
skruvar (på ett bra sätt), men ett företag
som heter Horusbennu (Syd Korea) tillverkar en som heter Multi Plate.
För att använda två skruvar behöver man
även skaffa en extra skruv som passar (original från Manfrotto passar inte).

Alla kamera/kikarfästen använder Tumgängor (”) och inte M-gängor. Storleken
på fästena är normalt 1/4” men kan ibland
vara av den större modellen och är då 3/8”.
Den större modellen användas normalt på
stativ när man fäster stativhuvudet och
finns även ibland som det andra skruvhålet
om det finns två på en tub.
Även om man använder en platta med
två skruvar istället för en skruv så lossar
skruvarna ändå ofta och man kan behöva
gänglåsning.

Horusbennu Multi Plate går att köpa på Ebay
eller Amazon och kostar ca 100 SEK

På ebay.com eller amazon.co.uk söker
man på följande ord för att hitta rätt saker :
”Horusbennu Multi Plate”
”1/4” Tripod Screw ss” OBS! Kontrollera

längden så den stämmer med originalskruven innan ni beställer.
Övergång mellan 3/8 och 1/4 säljs i normala svenska butiker som säljer kameror.

Att tänka på när man handlar på Ebay och
Amazon är att det mesta som säljs på Ebay
kommer från Kina och leverans ligger normalt på 30-40 dagar. Amazon.co.uk levereras från Europa och det tar ca 10 dagar
att få sin saker.

En äldre Swarovskitub med två skruvhål. Ett
1/4” och ett 3/8”. Det behövs en övergång från
3/8 till 1/4 för att använda båda skruvhålen.
Dessa övergångar säljs i butiker som säljer kameror.
Skruvar köps enklast på Ebay och kostar 2030 SEK.

Patrick Tollgren Lazarov
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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 arrangemangen finns uppdaterade om något skulle ändras: www.spoven.com

Juni
Lör 3 jun		Vi märker storkungar
På nytt dags att se hur resultatet för de numera tre frilevande storkparen i Viby ser ut! Alltså
50 procentig ökning av antalet storkpar här! Vi samlas vid gårdsbutiken i Viby på pingstafton
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 Storkprojektet, Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Tis 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, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika! Och varför
inte en svensk flagga! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen i
Kristianstad och naturum Vattenriket. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Sön 11 jun		Linnérundan
Samling parkeringen vid naturum Vattenriket kl. 08.00. Där väntar Evert på att ge sig ut bland
fåglarna längs Linnérundan. Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi
gör detta tillsammans med Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen i Kristianstad och naturum
Vattenriket. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Lör 17 jun		Vi rundar av ett halvår längs Linnérundan
Samling parkeringen vid naturum kl. 08.00 där Evert väntar att ge sig ut längs Linnérundan och
därmed avsluta turerna bland fåglarna i Vattenriket under första halvåret i år. Ta med kikaren, om
du har, och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket. Kontaktperson: Evert Valfridsson.
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Juli
Sön 9 juli		Vadarskådning I i Äspet
Tre söndagar i följd skådar vi bland det som samlats i en av landets hetaste rastplatser för vadare!
Kom och njut tillsammans med Jan Linder, som guidar i fågeltornet, av det som rör sig i fågelskyddsområdet. Samling parkeringen i Äspet, Åhus, kl. 07.00. Ta med kikaren, om du har, och
glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet Kontaktperson:
Evert Valfridsson.

Sön 16 juli		Vadarskådning II i Äspet
Se 9 juli! OBS- idag samling parkeringen i Äspet, Åhus, kl. 17.30. Nils Waldemarsson hjälper oss
att hålla rätt bland det som dyker upp. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Sön 23 juli 		Vadarskådning III i Äspet

Rödstjärt, foto: Patrick Tollgren Lazarov

Se 9 juli! OBS - idag samling parkeringen i Äspet, Åhus, kl. 07.00. Med Greger Flyckts hjälp går
vi igenom vad som ses från fågeltornet. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Augusti
Lördag 12 augusti

Linnérundan

Vi startar andra halvårets skådande längs Linnérundan! Samling parkeringen vid naturum Vattenriket kl. 08.00 där Evert väntar att ge sig ut bland fåglarna i de här tätortsnära delarna av
Biosfärområdet. Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket.
Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Onsdag 16 augusti

Linnérundan

Samling parkeringen vid naturum Vattenriket kl. 08.00 där Evert väntar att ge sig ut bland fåg-
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larna längs Linnérundan. Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör
detta tillsammans med Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Sön 20 augusti

Fågelcirkeln startar igen …

Kl. 17.00 gör vi avspark för ännu en upplaga av fågelcirkeln ”Fåglarna i din närhet” på Studiefrämjandet 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 10 - 12
sammankomster, varav de flesta utomhus, fram till vintern. Det kostar 100:- att vara med – 125:tillkommer för den som inte redan är medlem i fågelklubben.
Anmälan senast 2017-08-18 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.

Onsdag 23 augusti

Linnérundan

Samling parkeringen vid naturum Vattenriket kl. 08.00. där Evert väntar att ge sig ut bland fåglarna längs Linnérundan. Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör
detta tillsammans med Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Sön 27 aug		Sensommarfåglar längs Edenrydskusten
Tillsammans med klubbens ordförande Nils Waldemarsson gör vi en skådartur längs Edenrydskusten så här i övergången mellan eftersommar och höst. Samling Maxi parkering, Bromölla kl
07.30 – med möjligheter till samåkning från parkeringen vid naturum Vattenriket kl. 07.00. Vi gör
detta tillsammans med Studiefrämjandet. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Onsdag 30 aug

Linnérundan

Samling parkeringen vid naturum Vattenriket kl. 08.00 där Evert väntar att ge sig ut bland fåglarna längs Linnérundan. Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör
detta tillsammans med Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

September
Fre 1 sep – sön 3 sep

Falsterbo Bird Show

Falsterbo Bird Show arrangeras i samarbete mellan SOF-BirdLife, Skånes Ornitologiska Förening och Vellinge kommun. Evenemanget är en utvidgning av Bivråkens dag som genomförts
under många år vid Falsterbo Ljung.
FBS sker nu på och kring snart tvååriga naturum på Falsterbo Strandbad. Plattformen på byggnadens tak ger många tillfällen till minnesvärda skådarupplevelser.
Läs mer om evenemanget på http://www.birdlife.se
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Tis 5 sep		Labbar i Gregers skådarskola
Dags för en ny lektion i en synnerligen givande skådarskola – denna gång drillar Greger oss i
inte minst labb-kunskap. Detta följer vi upp med bl.a. sträckspaning på söndag 10/9 och söndag
15/10, båda tillfällena i Juleboda (– se nedan!) Ta med Fågelguiden och kom till Studiefrämjandet, V Storg. 51 H i Kristianstad senast kl. 19.00 för några timmars trivsamt ”labbande”. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Onsdag 6 sep

Linnérundan

Trädkrypare, foto: Patrick Tollgren Lazarov

Samling parkeringen vid naturum Vattenriket kl. 08.00 där Evert väntar att ge sig ut bland fåglarna längs Linnérundan – idag för 237:e gången! Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite
förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Sön 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. Uppföljning av tisdagens skådarskola! En målart den här morgonen och förmiddagen
är självfallet fjällabb men vi vill naturligtvis 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

Onsdag 13 sep

Linnérundan

Samling parkeringen vid naturum Vattenriket kl. 08.00 där Evert väntar att ge sig ut bland fåglarna längs Linnérundan. Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör
detta tillsammans med Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Lör 16 sep		Gåsräkningen drar igång
Som vanligt lär det väl vara ganska tunnsått med andra arter än grågäss och kanske vitkindade
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gäss (möjligtvis också några enstaka kanadagäss) när säsongens första gåsinventering genomförs.
Efter gåsräknarnas turer genom landskapet den här förmiddagen har vi ytterligare lite kalla fakta
i ärendet! Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Sön 17 sep		Hemmamarker med Thomas Lindblad
Thomas Lindblad i Olseröd tar oss med ut bland höstfåglarna i några av hans hemmamarker i
södra delarna av Kristianstads kommun. Vilka godbitar kan vi sätta skådarögonen i den här förmiddagen? Vi samlas kl. 08.00 vid samåkningsparkeringen i Olseröd (där väg 118 ansluter till
riksväg 19 – kontakta Evert om Du behöver skjuts från parkeringen vid naturum kl. 07.15). Ta
med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Onsdag 20 sep

Linnérundan

Samling parkeringen vid naturum Vattenriket kl. 08.00 där Evert väntar att ge sig ut bland fåglarna längs Linnérundan. Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör
detta tillsammans med Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Onsdag 27 sep

Linnérundan

Samling parkeringen vid naturum Vattenriket kl. 08.00 där Evert väntar att ge sig ut bland fåglarna längs Linnérundan. Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör
detta tillsammans med Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Lör 30 sep 		Euro Birdwatch Day Näsby Fält/Höstfåglar på Näsbyfält
Emil Andersson Fristedt tar oss med ut bland fåglarna på delar av Näsby fält i de nordliga delarna
av Kristianstad tätort och söder om Araslövssjön. Detta är ett av våra båda bidrag till den stora
internationella fågelskådarsatsningen Euro Birdwatch Day! Vi samlas på parkeringen 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. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Oktober
Sön 1 okt

Euro Birdwatch Day i Friseboda

Jan Linder guidar oss genom vårt andra bidrag till årets europeiska fågelskådardagar. Kom till
plattformen 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 ostkusten under timmarna fram mot
lunch. Ta med kikaren och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Onsdag 4 okt

Linnérundan

Samling parkeringen vid naturum Vattenriket kl. 09.00 där Evert väntar att ge sig ut bland fåglarna längs Linnérundan. Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör
detta tillsammans med Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket. Kontaktperson: Evert Valfridsson.
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Lör 7 okt		Våra tärnor och deras flyttning över Världshaven
Naturfotografen Patrik Olofsson och forskaren Johanna Grönroos berättar om tärnorna, som är
några av våra riktiga långresenärer i fågelvärlden, och om en del av de forskningsrön, som ”våra”
fåglar bidragit med.
Resan tar sin början i nordöstra Skåne, där vi möter våra sex olika tärnarter. Därefter ger vi oss,
med hjälp av den senaste flyttfågelforskningen, ut på en resa över Världshaven och möter våra
tärnor på deras flyttning och övervintring. Vi besöker dem bl.a. i Västafrikas våtmarker, vid Namibias stränder och Antarktis rika vatten.

Silvertärna. foto: Pstrik Olofsson

Kom till hörsalen naturum Vattenriket kl. 14.00 och njut av vad dessa härliga fåglar klarar av!
Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Onsdag 11 okt

Linnérundan

Samling parkeringen vid naturum Vattenriket kl. 09.00 där Evert väntar att ge sig ut bland fåglarna längs Linnérundan. Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör
detta tillsammans med Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Lör 14 okt		Gåsräkning
Kan vi i gåsflockarna i våra trakter ana att vi närmar oss årstidsskiftet och stundande övervintring? Har de första sädgässen kommit ner till oss? När klubbens inventerare är klara den här
dagen, vet vi svaret. Kontaktperson: Evert Valfridsson.
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Sön 15 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.

Onsdag 18 okt

Linnérundan

Samling parkeringen vid naturum Vattenriket kl. 09.00 där Evert väntar att ge sig ut bland fåglarna längs Linnérundan. Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör
detta tillsammans med Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Onsdag 25 okt

Linnérundan

Samling parkeringen vid naturum Vattenriket kl. 09.00 där Evert väntar att ge sig ut bland fåglarna längs Linnérundan. Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör
detta tillsammans med Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Lördag 4 nov

Allhelgonadagen på Linnérundan

Samling parkeringen vid naturum Vattenriket kl. 09.00 där Evert väntar att ge sig ut bland fåglarna längs Linnérundan – nu för 245:e gången!. Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite
förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Lör 11 nov		Gåsräkning
Hur ser det ut på gåsfronten i våra marker så här i Mårtenstider? Efter dagens inventeringar av
klubbens gåskvinnor och -karlar vet vi besked. Vill Du häng med ut någon av den den här för
middagen? Hör av Dig till Evert. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Onsdag 15 nov

Linnérundan

Samling parkeringen vid naturum Vattenriket kl. 09.00 där Evert väntar att ge sig ut längs Linnérundan. Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans
med Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket. 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

26   Spoven

NORDÖSTRA SKÅNES FÅGELKLUBB
Styrelsen
Nils Waldemarsson ordf
Jan Linder v ordf 		
Josefin Svensson sekr
Jan-Åke Nilsson kassör
Ulrika Tollgren 		
Greger Flyckt 		
Linda Niklasson 		

SPOVEN-redaktionen
0456-281 22
0725-882 051
0708-226 589
0708-42 19 28
0738-083 773
0709-711680
0456-297 90

Lokal rapportkommitté

Patrick Tollgren Lazarov (samk.) 0734-382292
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

Nils Waldemarsson (Sammankallande)
Greger Flyckt,
(Rapportmottagare) Sven Birkedal (bildredaktör)			 044-24 87 44
Floravägen 13, 291 43 Kristianstad
sven.birkedal@telia.com
0709-711680,greger.flyckt@utb.kristianstad.se
Representanter SkOF:s ForskningsLinda Niklasson
och Fågelskyddskommitté
Hans Cronert
Nils Waldemarsson
Göran Flyckt
Thomas Lindblad
Thomas Lindblad
Jan Linder
Christer Neideman
Ulf Sjölin
Emil Andersson Fristedt

Samrådsgruppen för Biosfärområde
Kristianstads Vattenrike
Nils Waldemarsson
Thomas Lindblad

Fågelstationskommitté
Greger Flyckt 		
Patrik Olofsson 		
Göran Flyckt 		

0709-711680
044-23 52 21
044-24 26 11

Programkommitté
Evert Valfridsson (sk)
Ulrika Tollgren 		

044-32 30 45
0738-083773

IT-kommitté
Patrick Tollgren Lazarov (sk) 0734-382292
lazarov@orthanc.se
Ulrika Tollgren (ansv. utgiv.) 0738-083773
ulrika.tollgren@orthanc.se
Sven Birkedal 		
044-24 87 44

Katastrofhjälp Fågel och Vilt

http://www.kristianstadbromolla.kfv-riks.se

Kommunornitolog i Kristianstads
kommun
Nils Waldemarsson
Kommunornitolog i Bromöllas kommun
Nils Waldemarsson
Gåsgruppen (för förvaltning av gäss och tranor
på Kristianstadsslätten)
Nils Waldemarsson

Medlemsavgift per år
Fullbetalande
Familjemedlem
Ungdomsmedlem

Plusgiro 164 24-4

125:25:25:- (upp till 25 år)
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