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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.
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Ordförande sjunger ut!
Nordöstra Skåne har en betydande del av de 
svenska gåsmarkerna, såväl för flyttande, över-
vintrande som häckande fåglar. Allmänt växer 
gåspopulationen och vi hör mest om tilltagande 
problem med skador på jordbruk och betesmar-
ker.

Det finns dock ett undantag, sädgåsen, och 
då särskilt den unika rasen skogssädgås. Vis-
sa uppgifter pekar på en världspopulation av 
skogssädgäss på endast cirka 60 000 individer. 
Huvuddelen av denna storvuxna ras häckar i 
den ryska taigan där vi har obefintliga möjlig-
heter att påverka skyddet. 

Fågelklubbens inventerare lär sig efter hand att 
känna igen denna ras. Det visar sig då att vi har 
en betydande del av dessa gäss som övervint-
rare i vårt område.

Problemet som finns är att sädgäss, och därmed rasen skogssädgås, av hävd och gällande 
jaktlagstiftning jagas hårt i våra marker. Övriga nordiska länder har uppmärksammat 
detta och stoppat jakten. Bird Life Sverige (SOF) kommer att begära temporärt jaktstopp 
på arten. Svenska Jägarförbundet har uppmärksammat problemet men väljer enbart att 
uppmana sina medlemmar att begränsa jakten på arten.

Höstens erfarenheter från vårt område tyder inte på någon minskad jakt på sädgäss. 
Att ändra på invanda sedvänjor bland jägarna tycks vara svårt. Det behövs förmodligen 
ändrad jaktlagstiftning, dvs förbud mot sädgåsjakt, för att ge denna hotade gåsras en 
överlevnadsmöjlighet. 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 för  
NORDÖSTRA SKÅNES FÅGELKLUBB
Styrelsen har under året bestått av
följande personer
  Nils Waldemarsson  ordförande
  Jan Linder                vice ordförande
  Josefin Svensson  sekreterare
  Per-Olof Kjellsson  kassör
  Greger Flyckt
  Linda Niklasson
 Ulrika Tollgrenn

Revisorer
  Mårten Björnsson  ordinarie
  Christer Ahlquist  ordinarie
  Ulf Jungbeck                 suppleant
 Hans Cronert  suppleant

Valberedning
 Glenn Nilsson  sammankallande
   Sven Birkedal
  Evert Valfridsson

Kommittéer, fonder, representanter
IT-kommitté
 Patrick Tollgren Lazarov sammankallande &
                              webbmaster
   Ulrika Tollgren                ansvarig utgivare
  Sven Birkedal  

Fågelstationskommitté (NHF)
 Greger Flyckt  sammankallande
   Göran Flyckt
   Patrik Olofsson

Lokal rapportkommittén (lrk) 
 Nils Waldemarsson  sammankallande
   Greger Flyckt                rapportmottagare
   Göran Arstad
   Hans Cronert 
   Göran Flyckt
  Thomas Lindblad

 Jan Linder 
  Christer Neideman 
  Linda Niklasson
  Ulf Sjölin

Programkommitté
 Evert Valfridsson sammankallande
 Ulrika Tollgren
 Linda Niklasson 

SPOVEN-redaktionen
  Patrick Tollgren Lazarov sammankallande
  Jan Linder               ansvarig utgivare
  Sven Birkedal               bildredaktör
  Emil Andersson 

Erik Schönbecks donation
 styrelsen

Samrådsgruppen för Biosfärområde 
Kristianstads Vattenrike
 Nils Waldemarsson
 Thomas Lindblad

Trangruppen i Kristianstads Vattenrike
 Thomas Lindblad 
 Patrik Olofsson

Kommunornitologer i Skånska Fågelnätet
 Nils Waldemarsson Bromölla
 Nils Waldemarsson Kristianstad 

Arbetsgruppen Grågåsförvaltning
 Nils Waldemarsson
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Medlemsantal och medlemsavgift
Under 2014 var antalet medlemmar 635, en 
minskning med 20 medlemmar från föregå-
ende år (se diagram).
Av medlemmarna var 459 fullbetalande, 25 
ej betalande (utbytesprenumerationer), 2 ung-
dom, 17 ungdom/familjemedlemmar, och res-
terande 132 var familjemedlemmar.
Årsavgiften 2014 var 125 kr för fullbetalande, 
25 kr för ungdomar och 25 kr för familjemed-
lemmar.
Sammanträden, möten och studieverksam-
het.
Efter årsmötet 6/3 2014 berättade Hans Cro-
nert, i ord och bild, om sin resa till Bajkalsjön.
Styrelsen har haft sammanträde vid sex till-
fällen under verksamhetsåret (16/3, 1/6, 17/8, 
19/10, 7/12 och 18/1 2015).    
Under våren och hösten 2014 fortsatte våra 
framgångsrika studiecirklar genom den nu-
mera traditionella fågelcirkeln ledd av Evert 
Valfridsson. 
Grupperna har haft ett trettiotal egna innemö-
ten och exkursioner utöver klubbens ordinarie 
programverksamhet.
Sex medlemsmöten med föredrag, bildvis-
ningar m.m har anordnats under året:

”Fågelgizzning” med Greger Flyckt 15/1, 
”Trandans med Tofte” 22/3,  ”Vi tränar labbar” 
med Greger Flyckt 17/9, ”Vi gnuggar vadar-
arter” med Jan Linder 9/7, ”Pungmesens liv 
och leverne” med Peter Öhrstöm 9/11 och 
”Gässen i Vattenriket” med Hans Cronert 
16/11.
Vidare genomfördes för första gången studie-
cirkel med inriktning på digiscoping och bild-
behandling under hösten.  Därutöver har vi i 
samarbete med naturum utannonserat ett flertal 
av deras arrangemang som berör fåglar. Dess-
utom har vi deltagit i naturums programråd. 
Exkursioner
På klubbexkursionerna träffas medlemmarna 
och lär känna varandra under fältmässiga för-
hållanden. 
Man bekantar sig med olika fågellokaler, hem-
traktens såväl som mera avlägsna resmål, och 
övar upp sina fältkunskaper under erfaren led-
ning.
Samverkan om programpunkter har skett med 
såväl Studiefrämjandet Sydost som Natur-
skyddsföreningen och naturum.
Under 2014 bjöds på cirka 75 tillfällen för 
medlemmarna att träffas i fält!
Förutom örnräkningen, örndagen, de många 
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trankvällarna och Fågelskådningens dag så är 
klubbens sju gåsräkningar och inräkningen av 
övernattande glador i december också exkur-
sioner öppna för alla medlemmar.  
Evert har som vanligt vandrat Linnérundan 
drygt 20 gånger under året. Detta ger medlem-
marna en chans att verkligen följa årets skift-
ningar i vår närnatur.
Våra ”hemma-markerna” i övrigt besöktes vid 
fem tillfällen – dessa exkursioner går till den 
eller de lokaler som för dagen har mest att er-
bjuda av fåglar inom vårt rapportområde.
Det stora projektet Havsresan gav tillfälle till 
besök i annan hemmalokal, Äspettornet 30/5 
och 30/8. 
Vintern i Äspet besöktes 19/1, örnspaning 
gjordes på Isternäset 18/1, 25/1 och 1/2, örn-
bussen avgick dessutom till Tosteberga 2/2, 
vandring gjordes längs Skräbeån 9/3, det spa-
nades sträck vid Kåseberga 29/3 och vadare på 
Håslövs ängar 2/4, 21/4 och 1/5, Åsumtornet 
besöktes såväl vid nyinvigning 16/4 som 20/4, 
de numera fåtaliga orrarna på Fjällmossen 
söktes 27/4, fågeltornskamp utkämpades 3/5, 
afton vid Siesjön avnjöts 18/5, naturnatt blev 
det vid Näsby gård 5/6, biosfärbussen avgick 
till sandmarkerna 2/6 och mer sand blev det 
på Ripa Sandar 7/6 och det informerades om 
storkarna i Viby 14/6. 
Under sommaren kvällsvandrades vid Gul-
lyckeskär 6/7, sedvanlig vadarspaning i Äspet 
13/7 och 20/7, O-ringens besökare erbjöds få-
gelskådning vid Åsumtornet 2/7 och 23/7. 
Under den labbrika hösten blev temat ”Vad 
sträcker längs kusten” 21/9 och 19/10, vidare 
så gick strandbussen till samma område 5/10, 
dessemellan hann vi med Euro Birdwatch 4/10. 
Exkursionsåret avslutades med den traditio-
nella Annandagsvandringen, denna gång till 
Ekenabben 26/12.
En uppskattad längre exkursion har genom-
förts under året, denna gång till Jämtland och 
dess fjällvärld mellan den 23/6 och 30/6. 

Fågelklubbens medlemmar guidar också till-
resta skådargrupper från andra delar av landet 
liksom studiecirklar från andra studieorganisa-
tioner. 
Inventeringar, räkningar m.m.
Fågelklubben genomför årligen ett antal in-
venteringar och räkningar i egen regi. Vi deltar 
självklart också i inventeringar och övervak-
ning som arrangerats av andra. Följande verk-
samheter genomfördes under 2014:
• Örnräkning 4/1.
• Gåsräkning i mitten av varje månad jan-

mars och sept-dec.
• And- och sjöfågelräkning i mitten av ja-

nuari.
• Inventering av fiskgjuse och storlom i Ivö-

sjön.
• Inventering av övervintrande glador.
• Varit behjälpliga vid inventering av röd-

spov, såväl aprilräkning som eftersök av 
ungar.

• Inventering genom boräkning på öarna 
Saltholmen och Kalvaholm i skärgården.

• Inventering av vår- och höstrastande tra-
nor.

• Inventering av häckande råkor i Kristian-
stad och Bromölla kommuner.

Under året har en mängd fågelarter och indivi-
der synts i vårt verksamhetsområde som inne-
burit en omfattande årslista. 
Två förstafynd för området finns från året; ro-
sentärna Äspet 4/6 och fläckdrillsnäppa, 
Ö och V Hammaren upptäckt 25/11 och kvar 
till årets slut.
Precis som tidigare har det lokalskådats med 
KriX, och under 2014 såg dessa preliminärt 
totalt 249 arter i kommunen. 
För den som vill få ytterligare en källa till 
information om fågelobservationer och skåd-
ning i kommunen, samt se fina foton tagna av 
lokala skådare, rekommenderas ett besök på 
KriX hemsida:  www.microbirding.se - klicka 
dig vidare till Kristianstads kommun.
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Fågelskydd, skrivelser, publikationer och 
andra aktiviteter

Genom skrivelser, möten och personliga kon-
takter har klubben under 2014 agerat i följande 
frågor:
• Deltagit i Studiefrämjandets årsmöte.
• Fortsatt som medlemmar i Lomfören-

ingen och Örn 72 samt förnyat klubbens 
storkfadderskap, innehaft medlemskap i 
Tåkerns Fältstation. 

• För 26:e året i rad arrangerat Fågelskåd-
ningens dag för allmänheten, denna gång 
på Linnérundan 4/5. 

• Genomfört Örndagen i Tosteberga 26/1. 
• I samarbete med SkOF eller själv yttrat 

oss kring prospekt på vindkraftverk som 
lagts fram för vårt område. Bland dessa 
finns Tolseröd , Höge väg och planerade 
verk i Hörby kommun.  

• Tillsammans med andra ideella organisa-
tioner och Kristianstad kommun påbörjat 
ett LONA-projekt kring ansvarsarter. Få-
gelklubben har valt rödspov och fältpip-
lärka som sådana.

• Slutrapporterat LONA-projektet medfisk-
gjuse i Ivösjön. Dock har projektet fortsatt 
i egen regi. Under 2014 med bättre resul-
tat än föregående år. 7 lyckade häckningar 
med 16 ungar varav 13 ringmärktes.

• Assisterat Björn Hellander i samband med 
ringmärkning av två havsörnsungar.

• Deltagit med information till allmänheten 
i projektet Havsresan

• Yttrat oss kring fågelskyddsfrågor vid för-
nyat täkttillstånd för grustag i Bäckaskog.

• Svarat på enkät angående skogshöns i ett 
LONA-projekt.

• Fågelklubbens verksamhet har publicerats 
i Birdlife Sveriges tidskrift Fågelvännen.

• Deltagit i Stockholms universitets Work-
shop kring Vattenrikets verksamhet.

• Verkat för att plattformen vid Friseboda 
blir mer skådaranpassad hos Skånska 
Landskap. 

• Tagit emot rapport er om vindkraftsdö-
dade havsörnar och avverkningar i kungs-
örnsrevir.

• Startat lokalt göktyteprojekt med uppsätt-
ning av ett 40-tal holkar i olika områden. 
Två häckningar i holk har konstaterats.

• Påbörjat uppfräschning av klubbens info-
material.

• Lämnat kopior på alla våra inventeringar 
i kustområdet till projekt Marina indika-
torarter.

• Genomfört information till allmänheten 
hos Önnestad trä, en av våra sponsorer.

• Yttrat oss kring utökad täktverksamhet 
vid kalkbrottet i Ullstorp.

• Åter tillskrivit Kristianstad kommun an-
gående råkor; såväl lämnat inventerings-
rapport som kritiska synpunkter på beslut 
om råkjakt i vissa områden.

• Lämnat synpunkter på äggprickning av 
vitkindade gäss i kustområdet.

• Är behjälpliga med råd i WWF-projekt 
med bl a kungsfiskare i Vramsån. 

• Lämnat ekonomiskt stöd till ”Livat i hol-
ken”. 

• Yttrat oss positivt kring ombyggnaden av 
fågeltornet i Äspet.

• Lämnat in begäran till länsstyrelsen om 
beträdnadsförbud under häckningstid på 
delar av Enön i Ivösjön.

• Genomfört exkursion tillsammans med 
Naturskyddsföreningen för byalaget i 
Landön.

• Bidraget till SkOF yttrande angående åt-
gärdsprogram för fältpiplärka.

• Bidragit tillsammans med lantbrukare Bo 
Svensson med PR, bl  a i radio Kristian-
stad, kring lärkrutor.

• Lämnat uppgifter till Biosfärkontoret an-
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gående vadarnas uppehållsplatser på Hås-
lövs ängar.

• Röjt tärnlokal på Trueskär under hösten.
• Lämnat synpunkter tillsammans med an-

dra naturvårdsorganisationer på kommu-
nekologens arbetsuppgifter i Bromölla 
kommun i samband med nyrekrytering.

• Yttrat oss positivt och lämnat vissa förslag 
till Kristianstad kommun angående nya 
dammar i anslutning till reningsverket.

• Deltagit i Skånska fågelskyddsmötet till-
sammans med andra skånska fågelklub-
bar.

• Återstartat den sen länge avsomnade va-
dargruppen. Detta som ett hjälpmedel i 
problemen med de starkt minskande va-
darpopulationerna på strandängarna.

• Mottagit donation från den nedlagda för-
eningen Ivösjöbygdens natur.

• Tagit fram nya vykort.
• Slutfört och rapporterat försök att även 

ange typ av födosöksgröda vid gåsräk-
ningarna. Även påbörjat att rasbestämma 
rastande/övervintrande sädgäss.

• Yttrat oss kring Översiktsplan 2030 för 
Bromölla kommun.

• Skickat årlig rapport över tillståndet hos 
fågelfaunan i skärgården.

• Delat ut medel ur Erik Schönbecks dona-
tion  till fortsatt ringmärkning på Näsby 
fält. 

• Deltagit i konferens Biosfär 2014.
• Varit medlemmar i Skräbeåns vattenråd 

och där bl a deltagit i arbetet i referens-
grupp Immeln.

• Varit medlemmar i Helgeåns vattenråd.
• Deltagit i Vattenrikets trangrupp och ge-

nomfört regelbundna tranräkningar vid 
Pulken under den period då tranorna rastar 
i vårt område. 

• Varit medlemmar i Svenska Trangruppen. 
• Genomfört ”Trankvällar” i samband med 

tranräkningarna och dessutom informe-
rat allmänheten vid ett 30-tal tillfällen då 
sammanlagt cirka 6 000 besökare fanns på 
plats vid klubbens information. 

• Deltagit i möten med Samrådsgruppen för 
biosfärsområde Kristianstads Vattenrike. 

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

samhe på hemsidan under den kända 
adressen www.spoven.com med Patrick 
Tollgren Lazarov som webbmaster.

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

• Varit medlemmar i stödföreningen Vatten-
rikets vänner.

• Samarbetat med SkOF och SkNF i Stor-
projektet och varit faddrar för ett storkpar.

• Sammanställt årsrapporten för 2013
• Deltagit i arbetet kring grågåsförvaltning-

en.
• Svarat för montering av fågelbord och 

matning i Kristianstads tätort.
Den utåtriktade verksamheten för såväl med-
lemmar som allmänheten har under året varit 
ännu intensivare än tidigare inte minst genom 
den allt mer utökade informationen till allmän-
heten i samband med de vårrastande tranorna 
i Pulken. 
Åtskillig möda har ägnats åt skyddsjaktsfrågan 
i Kristianstad kommun. Detta särskilt kring 
omfattande skyddsjakt på råka under häck-
ningsperioden som vi uppfattar som etiskt och 
juridiskt tveksam.   
Styrelsen har beslutat tilldela Bo Svensson 
fågelklubbens årliga pris med följande mo-
tivering; för att med stort intresse och enga-
gemang gynnat den biologiska mångfalden i 
unika sandmarker. 

För styrelsen i Nordöstra Skånes Fågelklubb 
Nils Waldemarsson ordförande
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Nedre Helgeåns fågelstation 2014

Under året har fågelstationen drivit eller delta-
git i följande projekt:
• Inventering, ringmärkning och uppfölj-

ning av kustlevande tärnor, främst skrän-
tärna.

• Pärl- och sparvuggleprojektet. Vi har satt 
upp några fler holkar, lagat trasiga, flyttat 
några och kontrollerat de ca 70 ugglehol-
kar som sitter uppe i norra delen av Kris-
tianstad kommun. Under året, som varit 
ett mycket dåligt uggleår, har inga häck-
ningar genomförts i våra holkar.  

• Ringmärkning och transport av rovfåglar 
främst duvhökar, från godsen vid Trolle 
Ljungby och Wanås upphörde 2014 pga 
nya regler för fångst av duvhök.

• Inventerat och kontrollerat häckningsre-
sultatet för områdets häckande örnar. Un-
der 2014 noterades 6-7 par havsörn och 
2 par kungsörn. Kungsörnsparen fick ut 
en respektive två ungar och dubbelkullen 
är den första någonsin i vårt område, där 
båda ungarna blivit flygfärdiga.  

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

• Assisterat Roine Strandberg, Lunds uni-
versitet, i hans arbete med satellitsändare/
ljusloggrar på bruna kärrhökar, törnskator, 
fisk-, silver-, svart-, och kentska tärnor. 

• Projekt Svarttärna fortsatte under året 
med inventering och uppföljning av häck-
ningsresultat. Cirka 17 par häckade fram-
gångsrikt i Vattenriket (Hercules dammar 
och Hammarsjön) och 12 ungar blev flyg-
färdiga. 

• Fågelstationen är artväktare för ängshök. 
För ängshökens del så kartläggs områ-
dets häckande par och häckningsresultatet 
följs upp. Efter flera års frånvaro notera-

des under året ett häckande par som slagit 
sig ner i en vårsådd veteåker. Fyra ungar 
ringmärktes i juli och minst två ungar blev 
flygfärdiga.

Ringmärkning
Under 2014 ringmärktes 695 fåglar av 20 olika 
arter vilket är det lägsta antalet sedan 2006, vil-
ket beror på utebliven rovfågelsmärkning och 
ett mellanår när det gäller holkmärkningarna. 
I vanlig ordning stod ringmärkningen av 
boungar i holkar i skogsområdena norr om 
Vånga för den ojämförligt största delen av den 
totala ringmärkningen.  Totalt märktes under 
året 545 st. Vanligast var svartvit flugsnappare 
(204), talgoxe (169) och blåmes (86).
Rovfågelmärkningen på godsen uteblev helt då 
fällfångsten av duvhök stoppades under 2014. 
Inom ramen för studier vid Lunds universitet 
försågs ett flertal fåglar med ljusloggrar. I sam-
band med detta arbete ringmärktes följande ar-
ter: brun kärrhök 15, fiskgjuse 2 och törnskata 
23.
Det årliga arbetet med våra tärnor resulterade i 
följande ringmärkta; skräntärna 2, kentsk tärna 
7, fisktärna 32, silvertärna 7 och svarttärna 40. 
Av de märkta tärnorna försågs majoriteten med 
ljusloggrar.
Endast en örn ringmärktes.  Den omhändertogs 
och rehabiliterades en månad innan den släpp-
tes fri. 6 berguvar försågs med ring, samtliga 
uppfödda inom projekt berguv som släpper 
årets ungar fria på lämpliga häcklokaler.
En trevlig gammal nyhet var att vi på nytt kun-
de märka boungar av ängshök (4 st).

Kontroller och återfynd 
Endast 16 återfynd/kontroller kom in under 
2014, vilket återigen är ett ganska lågt antal.
I vanlig ordning stod duvhöken för flest åter-
fynd med 5 st trots att vi inte märkt några 
duvhökar under 2014. Vintern är ett nålsöga 
som ganska många unga duvhökar inte klarar, 
utan de dukar under av svält och olika sorters 
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olyckor. Tre ungfåglar hittades döda ganska 
nära platsen de släpps på 6 mån-3 år efter det 
att de släppts fria vilket visar att det inte bara 
är ungfåglarna som har det tufft under vintern. 
De flesta duvhökarna som märks är flyttande 
fåglar från mer nordliga häckplatser. Det vi-
sade flera återfynd under 2014. En treåring 
hittades död i Bohuslän mitt i sommaren. En 
ettåring blev påkörd av en bil i Västergötland i 
slutet av maj men den kunde, efter en månads 
rehabilitering, återfå friheten.
Maximal otur hade den berguv, från berguvs-
projektet, som blev utsläppt och kort därefter 
påträffades svag och apatisk. Efter vård släpp-
tes den ut igen varefter den hade oturen att 
sätta sig på en oskyddad transformatorstation 
varpå den blev eldödad.
De kentska tärnorna har övergett häckplatsen 
vid Tosteberga men de tidigare märkta ungarna 
fortsätter att generera återfynd och kontroller. 
Fyra fåglar, märkta 2002, 2005 och 2006 i Tos-
teberga, kontrollerades i slutet av juli i en ko-
loni i Polen under 2009 och 2011. I samband 
med loggermärkning kontrollerades en treår-
ing i Falkaholmskolonin (Sölvesborg). Här 
kontrollerades också en nästan 17 år gammal 
tärna, märkt i Halland som bounge. 
I Herculesviken kontrollerades tre häckande 
svarttärnor. Samtliga var märkta som boungar 
i Hammarsjön och hade hunnit bli 5, 6 respek-
tive 15 år gamla.
En rekordgammal koltrast hittades död nära 
märkplatsen i Åhus under sommaren. Fågeln 
blev troligtvis strax över 17 år gammal.

För Nedre Helgeåns fågelstation                        
Greger Flyckt och Patrik Olofsson

Föreningstidskriften SPOVEN, webbsidan 
och Sociala medier 2014

Tidsskriften  SPOVEN
SPOVEN ges ut av Nordöstra Skånes Fågel-
klubb. Tidskriften är ett av klubbens redskap 

för att kommunicera med sina medlemmar. 
Under året har SPOVEN kommit ut med 4 
nummer, sammanlagt 222 sidor. Alla fullbe-
talande medlemmar och ungdomsmedlemmar 
får tidskriften utan extra kostnad. Tidskriftens 
finns från och med i år att läsa i sin helhet på 
fågelklubbens hemsida och publiceras 2 måna-
der efter den kommit ut till medlemmarna.
Redaktionen har under året blivit en samman-
slagning av IT-kommittén och Redaktions-
kommittén. Då materialet på hemsidan och i 
SPOVEN är i stort sett samma så kändes det 
mer naturligt att arbeta så. Redaktionen har 
haft ett planeringsmöte inför varje nummer 
och består av följande personer: Patrick Toll-
gren Lazarov (sammankallande), Jan Linder 
(Ansvarig utgivare SPOVEN), Ulrika Tollgren 
(ansvarig utgivare hemsidan), Emil Anders-
son, Sven Birkedal  (bild redaktör), Nils Wal-
demarsson (representant för styrelsen)
Liksom tidigare år har SPOVEN utbytesprenu-
meration med ett antal andra föreningar/insti-
tutioner, nämligen: 
• Östergötlands läns Ornitologiska Fören-

ing
• Göingebygdens Biologiska Förening
• Göteborgs Ornitologiska Förening
• Kullabygdens Ornitologiska Förening
• Närkes Ornitologiska Förening
• Norsk Ornitologisk Forening
• Rosenlunds Ornitologiska Klubb i Jönk-

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

Hemsidan http://www.spoven.com 
Vår hemsida administreras och uppdateras av 
Patrick Tollgren Lazarov och ansvarig utgivare 
är Ulrika Tollgren. På sidan finns information 
om klubbens verksamhet och kontaktuppgif-
ter till de aktiva. Klubbens program publice-
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ras fortlöpande här hittar man information om 
eventuella ändringar i programmet. Även in-
skickade exkursionsreferat och aktuella inven-
teringssiffror från t ex gåsräkningarna finna 
publicerade här. Hemsidan innehåller även 
gamla nummer av Spoven för läsning elektro-
niskt. Nytt för 2014 är att man även kan ladda 
hem de senaste 4 numren av Spoven som PDF.
Hemsidan huserar även NSF Obsbok som an-
vänds flitigt trots Krix, svalan och Bird Alarm.   

Sociala medier
Vi har en föreningssida och en gruppsida på 
Facebook. Föreningssidan är mer formell och 
här publicerar vi nyheter och program med få-
gelklubben som avsändare. 
Gruppsidan är mer informell och alla publice-
ringar sker av enskilda personer. Här publice-
ras förutom nyheter och program även obsar, 
tips och andra saker.

Föreningssida: 
http://www.facebook.com/NordostraSkanesFa-
gelklubb
Gruppsida: 
h t t p : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
groups/328750133869867
Föreningssidan har 5 administratör: Patrick 
Tollgren Lazarov, Ulrika Tollgren, Thomas 
Lindblad, Evert Valfridsson och Anette Strand.
Gruppsidan har 7 administratörer: Patrick 
Tollgren Lazarov, Ulrika Tollgren, Hans Cro-
nert, Jan Linder, Evert Valfridsson, Thomas 
Lindblad och Anette Strand.
Eftersom inlägg i grupper visas på medlem-
mars tidslinje så är det mer aktiviteter i Grup-
pen än på Föreningssidan. Gruppen har idag 
107 medlemmar, en ökning med 20 personer 
under 2014.

För Spovenredaktionen och IT-kommittén
Patrick Tollgren Lazarov

Styrelsen
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senare. Som vanligt var räkningen indelad 
i cirka 25 olika områden. Dessa bevakades 
från gryningen fram till kl tolv. 

Örnarnas ålder, där så är möjligt, flyg-
riktningar och klockslag noterades. Som 
vanligt satt Anders Jarnemo i kojan vid 
åtelplatsen. Åteln var välförsedd med föda 
som burits ut kvällen innan med gemen-
samma ansträngningar av familjen Jar-
nemo.

Havsörn

Utspridningen av havsörnarna i området 
var stor. Dock var förflyttningarna mellan 
olika områden relativt begränsad. 

Tydligen fanns föda att söka inom res-
pektive område även om åteln vid kusten 
lockade många besökare. Således förflyt-
tade sig inga örnar från Gruarna utanför 
Edenryd västerut. Samtidigt så fanns få 

Örnräkning 3 januari 2015
av Nils Waldemarsson

Väderleken brukar vara ett obligatoriskt 
ämne för referatet från örnräkningen. 

Så även denna gång. Hösten 2014 var ur 
metrologisk synpunkt sommar ända in i 
november, dvs med dygnsmedeltempera-
tur över 10 plusgrader. Under julhelgen 
kom dock en rejäl köldknäpp. Då påbör-
jades också åtelverksamheten vid kusten. 
Denna kombination gjorde att koncen-
trationen av havsörn ökade. T ex sågs 16 
havsörnar samtidigt i anslutning till åteln 
under mellandagarna. 

Oro i väderleken uppstod dock dygnet före 
örnräkningen. Stormen vid namn Svea 
drog in. Men dessbättre mojnade vinden 
något på morgonen och solen tittade fram. 
Möjligen stimulerade vinden örnarna till 
att bli flygburna. Detta kan ha medverkat 
till att rekordmånga örnar, såväl havsör-
nar som kungsörnar, sågs. Mer om detta 
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Två gamla havsörnar. Den vänstra är ringmärkt.

Årets örnräkning blev en lyckad tillställning. Rekordmånga örnar räknades in, 
såväl havsörn som kungsörn.
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I inventeringsområdets inre delar fanns 
över Ivö ovanligt många havsörnar, 8 
stycken, som inte sågs någon annanstans. 
Till Oppmannasjöns 4 stationära örnar 
förs också en adult örn som enbart sågs 
vid södra Råbelövsjön. Området väster om 
Odersberga höll också 4 stationära örnar. 
Även i området Isternäset - Araslövssjön 
var örnarna tämligen stationära och rela-
tivt lättövervakade. Detta till skillnad från 
Hammarsjön där jag trots ett antal alerta 
inventerare får göra ett visst spann i be-
dömningen av antalet örnar. Även i områ-
det söder/sydväst om Hammarsjön fanns 
också ett relativt stort antal havsörnar.

Åldersfördelningen visar som vanligt på 
en överväldigande majoritet av yngre eller 
åldersobestämda fåglar. Det antas vanli-
gen att huvuddelen av de adulta utgörs av 
våra egna revirhållande örnar. Men liksom 
2014 fanns något fler adulta örnar än det 
brukar och en del av dessa, åtminstone vid 
kusten, var inte våra egna revirhållande 
örnar. 

Genom bevakningen så har vi kunnat få en 
god uppfattning om hur örnarna förflyttade 
sig eller uppehöll sig och därmed undvika 
dubbelräkning. Därför kan nedanstående 
sammanställning ses som ett tämligen till-
förlitligt minimiantal. 

Drygt 80 havsörnar inom området är det 
högsta antalet någonsin. Antalet speglar 
såväl havsörnens makalösa återkomst som 
dagens goda omständigheter med tjänlig 
väderlek och uppmärksamma inventerare.

havsörnar i anslutning till östra och väs-
tra Hammaren där aktiviteten på de skå-
dande ”årskryssarna” var hög. Målet för 
dessa var förstås fläckdrillsnäppan. Därför 
undvek havsörnarna det området. På Trol-
le Ljungby mosse fanns något kadaver i 
vilthägnet som lockade örnarna att stanna 
kvar.

Observationerna vid åteln ute vid kusten 
var som vanligt centrala. Fram till kl 12 
hade minst 26 örnar därav 10 märkta och 
minst 16 omärkta, besökt matplatsen. Yt-
terligare 3 örnar avlästes efter kl 12.  Till-
sammans med ett antal unika observatio-
ner i området handlar det om minst 37 
örnar i kustområdet och dess närhet.

Det kan vara av intresse att se åldersam-
mansättning och varifrån de märkta ör-
narna kom. De märkta som sågs före kl 12 
fördelade sig då på följande vis.

8 st från svenska ostkusten enligt följande:
1 st kläckt 2014
2 st kläckta 2013
2 st kläckta 2011
1 st kläckt 2010
1 st kläckt 2008
1 st kläckt 1996

Därutöver; 
1 kläckt 2014, svenskt sötvatten
1 kläckt 2007, Wasa skärgård, Finland
De omärkta som Anders noterade för-
delade sig åldersmässigt som följer:
4 st kläckta 2014
4 st kläckt 2013
3 st kläckta 2012
2 st kläckt 2011
1 st kläckt 2010
2 st kläckta 2009 eller tidigare
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Tack
Alla räknarna fick med sig örnupplevelser 
denna dag. Dessutom under goda observa-
tionsbetingelser om än en smula dragigt. 
Men negativa rapporter är minst lika vik-
tiga, inte minst för att avgöra hur och om 
örnarna rör sig i området. Tack alla för in-
satsen och på återseende vid nästa års örn-
räkning!

Kungsörn
Det kändes som vi hade lite glädje av den 
friska vinden då kungsörnarna var uppe 
och rörde på sig ordentligt. Förutom våra 
egna häckande örnar fanns här ett betydan-
de inslag av övervintrande örnar. Till dessa 
får räknas de tre som hade fina uppvis-
ningar norr och öster om Trolle-Ljungby 
mosse, alla tre i lite olika dräkter i span-
net 2K till 4K. Även i Odersbergaområdet 
sågs en subadult kungsörn.
Lägger vi sen till området söder och syd-
väst om Hammarsjön får vi summan 8 sed-
da kungsörnar. Detta är det högsta antal vi 
noterat vid denna räkningen på många år. 
Tyvärr speglar inte antalet någon positiv 
trend för de skånska kungsörnarna. Tre 
av de sju paren misslyckades under 2014, 
därav två på grund av närgången skogsav-
verkning vid boplatserna. Övriga 4 par fick 
ut 5 ungar. Låt oss hoppas att det höga an-
talet vid vår örnräkning var ett gott tecken 
inför 2015.
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Ung kungsörn. 

Antalet havsörnar i Kristianstad och Bromölla kommun 2015-01-03:

Nils Waldemarsson

Lokal Antal Adult Yngre/ob.ålder
Kusten, ink Tr.Ljungby mosse 37 5 32
Ivösjön 8 2 6
Oppmannasjön 5 3 2
Odersberga 4 1 3
Araslövssjön 6-7 1 5-6
Hammarsjön 11-13 3 8-10
Söder om Hammarsjön 9 3 6
Total 80-83 18 62-65
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Lars Jarnemo och Christer Neideman be-
rättade om örnmatningens historia och 
dess start från mer än 40 år tillbaka och 
dess syften. Vidare beskrevs avläsning av 
ringar och därmed örnarnas ursprung. Som 
vanligt fanns en mängd klubbmedlemmar 
på plats med tubkikare och hjälpte till så 
att alla fick en bra chans att se örnarna. 

När vi summerade dagen kändes det som 
en ur alla synpunkter  lyckad tillställning. 
Minst 200 besökare och förutom de många 
havsörnarna även en vacker samling med 

Örndagen 25 januari
Den tolfte örndagen genomfördes den 25 januari. Yttre omständigheter var gynn-
samma denna annars så blåsiga vinter. Strax över nollan, nästan ingen vind och 
god sikt. Örnmaten, den sedvanliga kosten av lungor och strupar var väl förpack-
ade av välvillig personal på Scan och utburna av familjen Jarnemo kvällen före.

Inledningsvis kändes antalet besökare lite 
få. Men de flesta tog väl lite sovmorgon 
för framåt 11-tiden så fanns många besö-
kare på plats. Lite synd att de inte kom lite 
tidigare för då hade de haft möjlighet att 
förutom alla havsörnar även se en besö-
kande ung kungsörn. En inte alltför van-
lig gäst vid åteln. Nåväl många havsörnar 
fick alla se. Vid flera tillfällen fanns hela 
15 stycken i samma synfält. Med tanke på 
att örnarna lämnade och kom in i området 
hela tiden hade vi säkert över 20 olika in-
divider vid åteln.

Förutom alla kråkfåglar som samlats så kunde 20 havsörnar ses vid åteln.
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Av Nils Waldemarsson
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salskrake som beundrades. När klockan 
närmade sig 13 och massmedia nådde fram 
så var örnmaten slut och även de grillade 
korvarna och fikat som Tosteberga byalag 
stod för var slutsålt.

Ett stort tack riktas till alla, såväl arrangö-
rer som besökare, och inte minst invånarna 
och byalaget i Tosteberga för god service 
till de besökande.

Nils Waldemarsson

Även de minsta fick se havsörnarna. 
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Förutom 200 besökare så kom även bla. SVT
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Enligt uppgifterna på artportalen ”Svalan” 
så har till dags dato setts imponerande 319 
arter i Kristianstads kommun. Inte mindre 
än 24 av dessa har setts för första gången 
under 2000-talet, det innebär i snitt 1,5 ny 
art/år. 

De senaste fem åren har takten varit än 
högre, i snitt två nya arter/år.  Dessa har 
varit: 2010 rödhuvad törnskata; 2011 vit-
gumpsnäppa och bergstaigasångare; 2012 
lappuggla och sibirisk tundrapipare; 2013 
skedstork, blek tornseglare och bronsibis; 
2014 rosentärna och fläckdrillsnäppa.  En 
bra artmix från olika fågelfamiljer.

Dessa upptäckter har noterats och ibland 
kommenterats i Spoven under rubriken 
”Aktuellt i fågelmarkerna”, men de för-
tjänar en bättre presentation. Därför intro-
ducerar vi nu en ny artikelserie, ”Ny art 
för Kristianstads kommun”. Under denna 
rubrik ger vi upptäckaren möjlighet att be-
rätta om hur det gick till när fågeln upp-

Ny art för Kristianstads kommun 
av Jan Linder

Under 2014 upptäcktes två för Kristianstads kommun nya fågelarter. Även om de redo-
visas i Aktuellt i Fågelmarkerna så upplever vi att de inte får den uppmärksamhet de 
förtjänar. Detta är första artikeln i vad som förhoppningsvis ska bli ett årligt återkom-
mande inslag i Spoven.

täcktes och vi presenterar även lite fakta 
om var fågeln normalt hör hemma och 
hur vanligt det är att den ses i Skåne och 
övriga Sverige. Först ut blir Björn och 
Linda i detta nummer av Spoven med sina 
upptäckter 2014 av rosentärna respektive 
fläckdrillsnäppa. 

Vän av ordning har vid det här laget möj-
ligen börjat undra - hör inte Bromölla 
kommun till fågelklubbens intresse-/be-
vakningsområde? Svaret är att - jovisst 
är det så! Men dels sågs ingen för Bro-
mölla kommun ny art under 2014, dels är 
det mycket stora skillnader mellan både 
skådaraktivitet och sedda arter i de båda 
kommunerna. I nästa nummer gör jag en 
del jämförelser mellan kommunerna och 
kommer med några tankar och idéer som 
skulle kunna öka intresset för att förläg-
ga mera av sitt fågelskådande i Bromölla 
kommun, till glädje för både sig själv och 
för ökad kunskap om Bromölla kommuns 
fågelfauna.

Jan Linder
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Den fjärde juni börjar som en helt vanlig 
dag på jobbet, men med den extra lilla 
kryddan att jag har nöjet att genom kol-
legan Henrik Forsvall få se bilderna på en, 
i det läget förmodad, rosentärna tagna av 
Bengt Bengtsson i Simrishamn. 

När artbestämningen under dagen säkras 
är målet givet. Spana av Äspet! Väl på 
plats i lilla tornet fångas min uppmärk-
samhet av en tärna som står och putsar sig 
på sandreveln i Korran. Första tanken är 
kentsk tärna, men något stämmer inte. Ner 
från tornet för att få annan vinkel. Röda 
ben!? Silvertärna uteslutet. Fisktärna? Nä, 
det stämmer inte. Pulsen ökar, både utifrån 
vad jag ser men också p.g.a. den snabba 
flytten till stigen vid stora tornet. 

Alla karaktärer stämmer, men kan det 
verkligen vara möjligt? Dokumentation!!! 
Håller mig på stigen för att inte skrämma 
upp allt och alla. Lyckas få några foton 
och lite film. Larma!!! Tar upp mobilen 
igen - stendöd... Dimman rullar in samti-
digt som jag rusar till bilen för att snabbt 
komma hem och larma. Larmet skjuts ut 
och litteraturstudier påbörjas. Alla ka-
raktärer stämmer och än en gång kan jag 
konstatera att allt (och lite till) är möjligt 
i Äspet!!!

Rosentärna

Ny art för Kristianstads kommun 2014

Rosentärna i Äspet
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Björn Svärd

Rosentärnan häckar som närmst 
längs kusten av brittiska öarna. 
Trots närheten till häckningsområ-
det är den extremt sällsynt i Sveri-
ge, och denna fågel är endast det 
andra fyndet för landet. 
Det första fyndet i Sverige avser 
en fågel som omhändertogs år 
1949 i Kristinehamns skärgård. 
Den dog i fångenskap då den var i 
dåligt skick. Den hamnade senare 
hos en konservator och är nu upp-
stoppad och i privat ägo.
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Äntligen, den 24 november, lovade vä-
derprognosen lugnt och soligt väder nästa 
dag. Jag bestämde mig på studs för att 
ta en heldag ute från soluppgång tills att 
solen gick ner. Valet föll på Landön, en 
av mina favoritlokaler, och att gå längs 
strandlinjen där, från Terraviken och bort 
mot Hamrarna. 

Kustlandskapet här består av vackra 
strandängar/betesmarker som är lite små-
kullriga och mycket stenrika med några 
mindre blöta och tuviga områden in-
sprängda. Hade i tankarna att kanske änt-
ligen skulle den där efterlängtade berg-
lärkan eller vattenpiplärkan dyka upp i 
tången längs stranden. Skådarna inom Mi-
crobirding i Kristianstads kommun har nu 
i flera år försökt komma upp i att se 250 
arter på ett år och nu stod vi återigen nära 
på 248 arter. 

Det var ganska magert med fågel, men 
ute i vattnet rörde sig lite sjöfågel och två 
gråhakedoppingar dök flitigt en bit ut och 
en vacker flock med 25 snösparvar drog 
förbi. Över ängarna födosökte både torn-
falk, fjällvråk, blå kärrhök och tre havsör-
nar drog in över furuskogen en bit upp från 
vattenlinjen. Några lärkor hittade jag inte 
men en båtakterflagga som låg rejält sörjig 
i tången fick mig att stanna upp. Strand-
fynd är alltid lika roliga (förutom all plast), 
går säkert att tvätta tänkte jag, så den och 
tillhörande pinne hamnade i ryggsäcken.

Efter att jag suttit och njutit av några mack-
or längst ut på Östra hammarens nordöstra 
del fortsatte jag gå söderut. Då stötte jag 
plötsligt en liten vadare som flög upp och 
landade en bit längre bort bland stenarna 
längs stranden. Eftersom jag hade rejält 
motljus gjorde jag en u-sväng inåt land 
för att inte skrämma fågeln och få bättre 
ljus. Trots att jag var mycket försiktig flög 
fågeln ut och ställde sig på baksidan av 
en sten ute i vattnet. Troligtvis hade den 
järnkoll på mig hela tiden, för efter ett tag 
såg jag ett huvud sticka upp över stenkan-
ten, för att lika snabbt försvinna och även 
sticka fram nere vid sidan av stenen i vat-
tenlinjen. 

Efter en stund flög den vidare ut och lan-
dade på en större sten där jag lyckades få 
några bilder, innan den försvann ner på 
baksidan igen. Nu verkade det som den 
stod och putsade sig, eftersom jag såg 
vingspetsarna flaxa till då och då över 
stenkanten, och jag passade då på att för-
söka krypa lite närmre genom att ta mig 
framåt i skydd av lite större stenar. Fågeln 
bjöd verkligen inte på några längre obsar, 
men att det var en drillsnäppa av något 
slag kändes klart. Det jag reagerade på var 
de lysande gula benen och jag kände inte 
heller igen den mörka näbbspetsen. Jag 
brukar se drillsnäppor som landar och fö-
dosöker hemma på tomten varje år (häckar 
i närheten och runt Ivösjön). Men den här 
skiljde sig från dem och någon fläckdrill-

Ny art för Kristianstads kommun 2014

Fläckdrillsnäppan på Hamrarna 
Vädret den här långa disiga hösten hade gjort att min skådaraktivitet inte gick på hög-
varv precis och nu hade jag inte varit ute på drygt en vecka. 

20	 Spoven



snäppa hade jag aldrig sett utom i fågel-
böcker och då var bilden som fastnat i 
minnet i sommardräkt. 

Kände att det var viktigt att få bra bilder, 
men med en så vaksam snäppa var det inte 
så lätt. Den gjorde ytterligare någon för-
flyttning men jag lyckades aldrig komma 
närmre och hela tiden landade den på ut-
sidan av någon sten. Sedan drog den iväg 
lågt över vattnet, på drillsnäppemanér, bort 
mot Västra hammaren och drog in i viken 
mot Hamrahuset. Letade efter den ett bra 
tag men lyckades inte hitta den igen. Det 
är ett ganska stort område att ta sig runt i, 
med gott om sten att hålla sig dold bland, 
och undgå upptäckt! Avslutade min dag i 
fält med att fotografera solnedgången och 
då jag kom hem var det dags för middags-
lagning m.m.

Dagens obs gnagde och då jag senare på 
kvällen gjort vid en bild av drillsnäppan 
och försökte lägga in den med frågetecken 
efter (misslyckades med ?, nu vet jag hur), 
så fick det bli utan! Reaktionerna lät inte 
vänta på sig och redan samma kväll rea-
gerade Bertil Breife på Svalan och Roine 
Strandberg dundrade vid 5-tiden på mor-
gonen, ”visst är det en fläckdrillsnäppa – 
håll den till den 29:e för böveln”! 

Dagen efter var många skådare på plats 
och letade och kl 10:21 larmades det ut 
bl.a på Krix att  Nils Kjellen hade artat 
den som fläckdrillsnäppa! Då måste jag 
erkänna, fick jag lite extra hjärtklappning, 
riktigt roligt och spännande! Art nr 249 i 
Krix var säkrad, tyvärr stannade det där-
vid, men det var ju ingen dålig avslutning 
på skådaråret trots allt!
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Fläckdrillsnäppan är för närvarande ensam vadare på Hamrarna.
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Hamrarna har blivit en välbesökt plats sedan fläckdrillsnäppan anlänt. Den finns fortfarande kvar   
2,5 månader senare och rapporteras in dagligen på Svalan. 

Då fläckdrillsnäppan oftast håller till på ett rev ca 50 m utanför Hamrarna försöker ibland skådare 
att komma ut på revet. Man har använt kanot och man har vadat, med eller utan vadarbyxor.
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mamarker i Nordamerika som den ham-
nat. Fläckdrillsnäppan har verkligen satt 
Hammrarna på kartan, många skådare 
hade aldrig besökt den här fina lokalen ti-
digare och den har gett mig själv trevliga 
möten med skådare från många håll i lan-
det. Skulle också vara roligt att veta hur 
många som har kryssat den här fågeln. Ex-
tra trevligt att det var Skånes första fynd 
av fläckdrillsnäppa och det åttonde Sveri-
gefyndet.

Själv har jag återvänt till ”brottsplatsen” 
fem gånger, varav jag sett den vid tre 
tillfällen. Ena gången stod jag vid Väs-
tra hammaren mellan kl 9:00-16:00 till-
sammans med andra skådare, utan att jag 
fick minsta skymt. Den passade då på att 
snabbt kila mellan några stenar på det lilla 
revet utanför, då jag tittade på en annan del 
av stensamlingen. 

Många andra har också stått på plats i tim-
mar och blivit ganska frustrerade och till 
slut tagit till diverse knep. Några har tagit 
hjälp av en kanot, som ligger längre in i 
viken, med en drivvedsplanka som paddel. 
Någon har bett fiskare med vadarbyxor, 
som hållit till i närheten att stöta upp den. 
De modigaste har hoppat av långbyxorna 
och vadat ut för att få fram den skulkiga 
fläckdrillsnäppan. Det är nog inte många 
som fått njutobsar precis! 

Att fläckdrillsnäppan skulle bli en sådan 
långstannare var det väl ingen som kun-
de drömma om och jag undrar hur dess 
fortsatta öde blir så långt från sina hem-

Linda Niklasson

Fläckdrillsnäppan häckar i Nord-
amerika och flyttar till södra USA 
och Sydamerika vintertid.
Detta var 8:e fyndet för Sverige 
och det första för Skåne.
Sverigefynden:
1:a 1987 Halmstad
2:a 1995 Ranneberg Boh.
3:e 1999 Bräcke Jmt.
Därefter en återkommande individ 
på Utlängan Blekinge 2005 och 
2006, sedan tre individer 2012, 
Öland (1) och Gotland (2).
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Skatan

Jag sitter i tankar och stirrar på skogsbacken utanför mitt fönster. En skata landar ganska 
nära huset.  Målmedvetet går den upp i grässlänten och börjar leta. Ganska snart hittar 
den vad den söker och börjar hacka. En fågelunge är min första tanke. Det är för tidigt på 
året. Jag kan inte styra min nyfikenhet utan går ut och skatan flyger iväg. Något rör sig 
i gräset, viftar fram och tillbaka - en avbiten kopparorm. Hur kunde skatan veta att den 
låg där? Kanhända hade den redan varit där och rekat. Helt säkert kommer den tillbaka 
för att äta mer.

Människor har i alla tider haft respekt för skatan. Den sades vara Skams fågel och en 
sådan kunde man inte skjuta eller störa. Det straffade sig. ”Den som rör mitt bo han 
skall mista sin ko.” Det finns många skrönor om vad som hänt med dem som ofredat en 
skata. Samtidigt har den betraktats som en lyckofågel. När skatan byggde bo nära husen 
betydde det lycka och trevnad. Flyttade den boet bort från gården så var det ett dåligt 
tecken. En höna från ett ägg som ruvats och kläckts i ett skatbo värpte bättre än andra 
höns och var också godare att äta. Man måste vara snabb att ta kycklingen från boet när 
den kläckts annars hackade skatan ihjäl den.  Jag undrar hur många som lyckades med 
det. Visst är skatan en speciell fågel. Många ogillar den för att den tar fågelungar, men 
det är den inte ensam om fågelvärlden. Kanhända kan skrock från gamla tider påverka 
vår syn på skatan.

mitt blåsiga lynnes fågel
flyger virvlande som en helikopter
ett klot av vingar i vinden

Dikt av Artur Lundkvist: Skatan Margareta Rydhagen
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Området har under perioden präglats av 
vatten. Vattenriket gör nu verkligen skäl 
för sitt namn efter den hittills både milda 
och blöta vintern med högvatten i hela om-
rådet. I början av 2015 hade Östersjön sitt 
största inflöde med syrerikt nytt salt vatten 
från Västerhavet på över 10 år. Det återstår 
att se hur dessa olika flöden kommer att 
göra avtryck i fågeltillgången under resten 
av året.

En snögås av blå fas, kanske det var samma 
som rapporterades i september, besökte i 
alla fall Råbelöfs marker i Balsby i början 
av perioden. Höstens historiska labbsträck 
fortsatte  och enstaka obeservationer av 

Aktuellt i fågelmarkerna 
Rapporterade fåglar 15 november – 31 januari

av Ulf Sjölin och Ulrika Tollgren

De	flesta	fynden	är	hämtade	från	”rapportsystemet	för	fåglar”	på	Svalan
http://svalan.artdata.slu.se/birds/dagens.asp Det	finns	fler	observationer	att	finna	på
http://www.spoven.com under menyn Aktuella Obsar. Du kan själv lägga in dina iakt-
tagelser	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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bredstjärtade labbar kunde noteras ända 
till den siste november.

Utan tvekan har vinterns största begiven-
het varit den fläckdrillsnäppa som hittades 
vid Hamrarna, Fårabäck den 25:e novem-
ber och som i skrivande stund fortfarande 
är kvar därute. Hundratals, ja kanske tu-
sentals skådare, har sedan dess besökt 
dessa trevliga strandängar och  snäppan 
som inte alltid varit så samarbetsvillig. 
Även Roadrunner, Kristianstadsbladet, 
Sydnytt och Radio Kristianstad har upp-
märksammat detta ”event” och vi uppskat-
tar att Fårabäcksborna varit så trevliga och 
stått ut med allt rännande där i vinter. Som 

Skedand  
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tack har området varit mer välbevakat än 
de flesta sommarstugeområden och Östra 
och Västra Hamrarna har bjudit skådarna 
även på annat ”godis”. Flera orädda snö-
sparvsflockar, sånglärkor, ängspiplärkor,  
en eftersläntrande ladusvala, födosökande 
hornugglor, förbiflygande berglärkor och 
en rastande skärsnäppa är ett axplock ur 
rapporterna härifrån.   

Den bändelkorsnäbbsinvasion som nådde 
oss i augusti håller fortfarande i sig och 
under hela perioden har dessa rapporterats 
ifrån ett flertal olika lokaler i Bromölla och 
Kristianstad. Besökare i Äspet har kunnat 
njuta av en isfri korra full med änder samt 
både övervintrande sädesärla, gransångare 
och svart rödstjärt i tångbankarna ut mot 
piren.

Gåsräkningen sep 2014 - jan 2015

fo
to

: H
an

s 
C

ro
ne

rt

Art 13 sep 12 okt 15 nov 13 dec 17 jan
Sädgås - - 4 583 8 205 10 685
Spetsbergsgås - 4 1 75 16
Bläsgås - 63 339 747 563
Fjällgås - - - - -
Grågås 8 297 4 925 9 213 8 291 4 904
Grå x kanadagås 6 - - - 1
Kanadagås 70 32 843 1 298 3 410
Vitkindad gås 3 132 6 329 15 783 7 869 2 073
Prutgås - 30 - - -
Rödhalsad gås - - - - -
Stripgås - - - - -
Totalsumma 11 505 11 383 30 762 26 485 21 652
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Obsboken: 
http://tinyurl.com/qcgu8rl  

Svalan:
http://tinyurl.com/birdsskane 

Svart rödstjärtSädesärla
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Art Plats och datum Antal individer
Skedand Kanalön, 29/1-31/1 1
Snögås Balsby, 18/11 1
Trana  Härnestad 15/11 2
Skärsnäppa Fårabäck, 8/1 1
Fläckdrillsnäppa Fårabäck, 25/11-31/1 1
Bredstjärtad labb Juleboda, 15/11 13
 Friseboda, 18/11 2
Kaspisk trut Åhus kärr, 28/11 1
 Äspet, 7/12, 8/1 1
Tretåig mås Juleboda, 15/11 1
 Friseboda, 18/11 1
Vittrut Fårabäck, 6/1 1
Hornuggla Fårabäck, 26/11 2
Jorduggla Villands Nygård, 26/12 1
 Olseröd, 31/1 1
Kungsfiskare Naturum 3/12-31/1 1-2
Ladusvala Fårabäck, 26/11 1
Berglärka Fårabäck, 17/1 3
Sädesärla Äspet, 25/11-31/1 1
Svart rödstjärt Nosaby, 26/11 1
 Äspet, 9/12-31/1 1
Gransångare Äspet, 27/12-31/1 1
Bändelkorsnäbb Dala Landön, 4/1-17/1 1-5

Ulf  Sjölin & Ulrika Tollgren 
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Fångad i flykten
Text: Ulrika Tollgren

– Vad var det som väckte ditt fågelin-
tresse?
– Det var väl mest pappa som drog ut mig 
som barn. Vi var ute mycket i naturen i 
allmänhet och fick då även uppleva en del 
fågelskådning. Sedan när jag pluggade på 
Ultuna i Uppsala blev jag kompis med en 
väldigt fågeintresserad tjej och då tog mitt 
egna skådande fart. Vi åkte till Landsort 
på helgerna och ringmärkte under de här 
åren. Och några somrar tillbringade jag på 
Ammarnäs fågelstation. Det var verkligen 
helt skilda miljöer, Stockholms skärgård 
och fjällvärlden. 
Fågelskådandet blev väldigt intensivt då 
tillsammans med andra fågelintresserade 
och ibland kan jag sakna det lite grand. 
I Uppsala jobbade jag med att inventera 
stenskvättor. Ibland blev det väl lite trå-
kigt när ingenting hände, men man kunde 
ju alltid kolla på andra fåglar också. Just 
nu blir det väl mest mest barnvagnsprome-
nader.

– Vilken är din starkaste skådarupple-
velse?
– Det var nog när jag var liten och det satt 
en berguv på grannens tak. Den kändes 
väldigt stor då när man var en 7-8 år.

– Hur ser din skådardröm ut?
– För mig är lokalerna viktigare än arterna. 

Tycker att det är trevligt att iaktta fåglarna 
och se vad de gör. Och att strosa omkring 
och fika, det är viktigt.

– Vilken var din första kikare? Och hur 
ser din utrustning ut idag?
– Min första kikare var en vattenskadad 
hittegodskikare från polisen. Vi hittade 
den i ett vindskydd, kommer jag ihåg, och 
eftersom pappa är polis var det viktigt att 

Fångad	i	flykten	–	Elin	Wetterlöf.	Elin	har	tidigare	varit	en	flitig	medlem	i	Spo-
venredaktionen. Hon är numera bosatt i Gärds Köpinge och upptagen med att 
vara	”föräldraledig”	med	sin	halvårsgamla	dotter	Ylva.	Storasyster	Elsa	hjälper	
gärna till.

Elin Wetterlöf
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vi lämnade in den. När ingen hämtade ut 
den så fick jag den, men ärligt talat såg jag 
nog faktiskt bättre utan den. Sedan vann 
jag en bättre kikare i en tävling i ”Mitt i 
Naturen” och slutligen köpte jag en bra ki-
kare under tiden jag var på Ultuna.

– Varför ska fågelintresserade var med-
lemmar i fågelklubben?
– De får en bra tidning och man bidrar till 
den dokumentation som fågelklubben ut-
för på olika sätt. Historiskt kan detta bli 
viktigt.

– Vilket smultronställe rekommenderar 
du Spovens läsare så här i vårtider?
– Tosteberga ängar är en fantastisk plats i 
vårtider. Miljön är fin med betesängar, fåg-
lar och vårblommor. Och sedan kommer 
man ut till havet och den miljön. Det blir 
liksom två lokaler i en!

– Fem snabba till Elin:

√ Gryning  -  Skymning

  Örnar - √ Tranor

√ Vramsån -  Köpinge ängar

  Vandring  - √ Tag plats

  Vår - √ Höst

Ulrika Tollgren 
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Elin rekommenderar Tosteberga ängar

I naturreservatet ”Tosteberga ängar” finns 
det två olika slingor att följa eller så strosar 
du bara fritt omkring. De betade ängarna 
har en varierande flora. Tidigt på våren 
hittar du gula, blå och vita sippor. Dessa 
avlöses av gullvivor, backsippor men även 
st. Pers nycklar, fältnocka, majviva och 
älväxing med flera.

De öppna betesmarkerna ramas in av täta 
snår av slån, havtorn och hassel som lock-
ar ett flertal olika sångare, näktergal och 
hämpling. Ibland ses även nötkråka bland 
hasselsnåren och i sträcktider kan alla 
möjliga sorters tättingar, ofta trastar, rasta 
och fylla på energiförråden i dessa busk-
marker. Här finns också gott om härliga 
gläntor perfekta för en fikapaus de dagar 
då det blåser från havet.

Stenskvättor och gulärlor trivs mer på de 

Tosteberga ängar blev natureservat 1963 och är beläget vid Skånes enda skär-
gård, en moränkust med öar och skär.

De betade ängarna gör att bla gullvivor trivs bra där. 
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öppna markerna närmre havet. Ängarna 
gränsar till Skånes enda skärgård och på 
strandängarna häckar vadare såsom strand-
skata, rödbena, och större strandpipare. 
Änder, gäss och svanar häckar och rastar 
här året runt och vintertid kan man numera 
ofta njuta av ett stort antal havsörnar.

Tosteberga ängar ligger vid kusten 6 km 
söder om Bromölla. Besök norrifrån går 
genom Nymölla och söderifrån via Trolle 
Ljungby. Kommer du från Trolle Ljungby 
kör du igenom Östra Ljungby och förbi 
skylten som visar mot hamnen. Efter ytter-
ligare några hundra meter svänger du till 
höger efter furet, enligt skyltning. Vid par-
keringen finns ett utedass och ett fikabord. 
Området har dock en begränsad tillgäng-
lighet för funktionshindrade då här finns 
många stättor och steniga stigar.

30	 Spoven



Läsarnas bilder 
Du som läsare kan maila in bilder till redaktionen som sedan kan publiceras i Spoven och på får 
Facebooksida. OBS! Ni får endast skicka in bilder som ni själv har tagit och som ni har rättig-
heter till. Publicerade bilder hittar ni på https://www.facebook.com/NordostraSkanesFagelklubb 
i	albumet	”Läsarnas	bilder”.
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Ett av mina favoritställen i Vattenriket med 2 glador på en ledningstolpe.
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Brushane (hona)(tv) och 2 svartsnäppor(th), en tidig morgon under hösten i Kristianstads Vattenrike.
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Svarttärna
Skicka bilderna till webmaster@spoven.com skriv ”Läsebild” i rubriken på brevet. Du behöver 
inte ta bilden med en riktig kamera, bilder tagna med mobil går också bra. Skicka den största 
versionen av bilden du har. Skulle bilden inte vara tillräckligt högupplöst för tryck så publiceras 
den endast på vår hemsida/Facebook.

Du som fotograf behåller alla rättigheter till bilden. Vid publicering så skriver vi alltid ut ditt 
namn som fotograf. Vi har endast rätt att publicera bilden i Spoven och på vår hemsida/Facebook. 
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Istället för ”årets inventeringsart” lanserar nu Sof och Svensk Fågeltaxering ”inventering 
av våtmarksfåglar”! 

Många fågelskådare besöker regelbundet våtmarker av olika slag, men trots detta är kun-
skapen om våtmarksfåglar otillräcklig och ojämn. För att kunna jämföra resultaten och 
följa popultaionstrender är tanken att den som inventerar gör en likadan inventering år-
ligen i maj månad från och med år 2015 och framöver. Man förbinder sig inte för något, 
men inventeringsvärdet ligger i att kunna jämföra förändringar över tid. Som jämförelse 
kan nämnas ”Vinterfåglar inpå Knuten” som nu efter 10 år ger en vetenskapligt värdefull 
kunskap om både årliga variationer och långsiktiga trender.

Syftet är alltså att samla in data som i första hand kan användas för att beräkna popula-
tionstrender för våtmarksfåglar och som därigenom har ett vetenskapligt värde för bio-
logisk forskning i framtiden. 

• Inventeringen omfattar alla typer av våtmarker (utom myrar) vilket innebär att sjöar, 
vattendrag, småvatten, strandängar och kuststräckor kan ingå

• Inventeringen omfattar fågelarter knutna till vatten och våta miljöer, samt rovfåglar, 
men inte tättingar. Arter som ingår är lommar, doppingar, hägrar, skarvar, andfåglar, 
tranor, sumphöns, vadare, måsar, tärnor och rovfåglar

• Inventeringen innebär att man räknar förekommande fågelindivider, inte antal häck-
ande par

• Inventeringen sker en gång per år i maj, men den är inte personlig utan kan övertas 
av en annan inventerare ifall den förste inte har möjlighet att delta. Givetvis kan 
också flera personer dela på inventeringen tillsammans.

Det ligger i både fågelklubbens och fågeltaxeringens intresse att få en så god geografisk 
spridning som möjligt. Men även Kristianstads kommun har uttryckt intresse för att få 
de våtmarker man bidragit till inventerade exempelvis Adinal, Karpalund och Hamilton-
hill. Så för att inte 10 personer ska springa runt bland Herculesdammarnas vassar sam-
tidigt som Axeltorspviken glöms bort, försöker fågelklubben att samordna insatserna. 
Det finns inget som hindrar att flera olika inventerare undersöker samma våtmark, men 
vi skulle uppskatta ifall ni vill meddela var ni tänker göra er insats. Därför ber vi er att 
meddela er planerade inventering till ulrika.tollgren@orthanc.se om möjligt senast den 
15 april. Mer information om projektet finns att läsa på http://www.fageltaxering.lu.se 
eller http://www.sofnet.org

Upprop 2015: Våtmarksinventering!

Ulrika Tollgren 
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Sedan mitten av december har en kungsfiskare varit stationär på naturum. När den inte 
jagar småfisk sitter den oftast utanför fönsterna på första våningen och bryr sig inte sär-
skilt mycket om besökarna som kan beskåda den ifrån värmen inne på naturum. 

I dagsläget så går det inte att bestämma könet på kungsfiskaren. Det är inte förrän under 
häcktid som man kan skilja könen åt, då näbbfärgen ändras. Hanen har då helt svart 
näbb, medan honan har lite rött på näbbens underdel. 

Besök gärna naturum som har öppet varje dag (ej måndagar) mellan kl 11 och 16 på 
vinterhalvåret och varje dag kl 11 och 17 april till september.

Besök naturums hemsida för mer information om vad som är aktuellt där:
http://www.vattenriket.kristianstad.se/naturum

Naturum har fått en stationär färgklick
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Fråga gärna personalen som har koll på var kungsfiskaren brukar hålla till. 
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Läsartävling
Vår tidning Spoven har nu haft sitt nya format i 3 år och det har kommit ut 12 num-
mer.	För	att	fira	detta	anordnar	vi	en	tävling	där	ni	läsare	uppmanas	att	rösta	på	
bästa framsida. Ni epostar eller skickar ett vanligt brev till redaktionen där ni anger 
vilka 2 omslag som ni anser är bäst respektive näst bäst. Vi kommer sedan att rang-
ordna omslagen efter rösterna och lottar ut priser till de läsare som röstat enligt 
slutresultatet. 

Vi har en akvarell av Carl Christian Tofte, bordsunderlägg med fågelmotiv och vy-
kort i prispotten. Alla medlemmar är hjärtligt välkomna att delta i tävlingen.

Ert	tävlingsvar	med	2	omslag	ska	vara	inkomna	till	redaktionen	senast	12	april:	
webmaster@spoven.com	Ämne/Title:	Läsartävling.

eller
Post/vykort:
Spoven 
c/o Patrick Tollgren
Ekbacken	7
29037	Arkelstorp

OBS! Ange endast 2 omslag och ange vilken som 
ni anser ska vara nr 1 och nr 2 av dem. Glöm inte 
ange vem som deltar i tävlingen och vilken adress 
vi ska skicka en eventuell vinst. 

1 2
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5 6

3 4
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7 8

9 10
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11 12

Fågelskådningens dag söndagen den 10 maj 
 

Vi anordnar Fågelskådningens dag i Tivoliparken vid bron till naturum 
och längs Linnérundan mellan kl. 07.00 och kl. 13.00 den 10 maj.  

Vi har aktiviter för hela familjen där klubbens medlemmar finns utsprid-
da längs den ca 6 km långa slingan för att på olika sätt låta besökarna 
möta fåglar. Det blir både ringmärkning och fågelskådning vid våtmar-
ken nordväst om soptippen och ut över Isternäset. 

Vid Tivolibadet blir det särskilda barnaktiviteter och scouter från Arkel-
storp säljer grillkorv och dricka. 

Vill ni hjälpa till vid någon av klubbens stationer så hör av er till Evert 
Valfridsson 044-32 30 45 el. 070-602 30 45, så kopplar han ihop er med 
ansvarig person för stationen.

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

MARS
Sön 1 mars  Linnérundan 
Ska vi kunna ana något av den kommande våren så här tidigt i mars? Följ med Evert Valfridsson 
den här förmiddagen ut till fåglarna i ett tätortsnära parti av Kristianstads Vattenrike. Samling kl. 
09.00 på parkeringen vid naturum. Ta med kikaren och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta 
tillsammans med Studiefrämjandet Sydost, Naturskyddsföreningen i Kristianstad och naturum 
Vattenriket. Kontaktperson: Evert Valfridsson. 
Sön 8 mars  Trandans med Tofte 
Få är så bekanta med tranornas alla krum-bukter som fågelkonstnären Carl Christian Tofte. Med 
filmsekvenser och detaljerade skisser tolkar han tranornas rörelser åt oss. Start kl. 14:00! 
Läs mer om detta arrangemang och annat som händer på naturum Vattenriket 
på deras hemsida: http://tinyurl.com/naturum 

Ons 11 mars  Linnérundan nr 150!
Ytterligare några dagar har gått mot en efterlängtad vår - kan detta anas i Vattenriket. Samling 
kl. 09.00 på parkeringen vid naturum och följ med Evert Valfridsson ut och försök hitta ett svar. 
Ta med kikaren och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjan-
det Sydost, Naturskyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket. Kontaktperson: Evert 
Valfridsson.
Lör 14 mars  Gåsräkning
Det är dags för säsongens sista gåsinventering. Är några vintergäster fortfarande kvar och har de 
första tecknen på häckning bland grågässen kunnat anas? Följ gärna med någon av klubbens 13 
gåsräknare ut och se hur en ev. tidig vår märks bland våra gäss. Hör av dig till Evert så fixar han 
detta. Kontaktperson: Evert Valfridsson. 
Lör 14 o. sön 15 mars Första tranorna i Pulken?
Är vårens budbärare lika tidiga som förra året? Eller är de första tranorna så försiktiga som 2013? 
Har de första fåglarna kommit för att rasta i Pulken, gör vi den här helgen en försiktig start på 
säsongens transkådande. Mellan kl. 15 och skymning är fågelklubbens tranguidning igång! Kon-
taktperson: Evert Valfridsson. 
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Sön 15 mars  Tranföredrag med Cronert
Kommunens naturvårdssamordnare Hans Cronert berättar på naturum om tranorna, som drygt 
det senaste årtiondet i allt större antal rastar i bl.a. Pulken på sin väg norrut – men också om det 
arbete som genomförs för att dessa pampiga fåglar inte ska orsaka några skador på nysådda fält i 
den här delen av Kristianstadsslätten. På naturum kl. 14.00!
Läs mer om detta arrangemang och annat som händer på naturum Vattenriket 
på deras hemsida: http://tinyurl.com/naturum

Ons 18 mars  Linnérundan 
Om ett par dagar är det dags för vårdagjämningen. Hur ser fågellivet i delar av Vattenriket ut 
då? Med samling kl. 09.00 på parkeringen vid naturum följer vi med Evert Valfridsson ut bland 
kanske de första vårtecknen, som dykt upp. Ta med kikaren och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi 
gör detta tillsammans med Studiefrämjandet Sydost, Naturskyddsföreningen i Kristianstad och 
naturum Vattenriket. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Ons 18 - sön 22 Mars Är första tranorna på plats?
Vi följer upp de senaste årens tradition, där företrädare för fågelklubben är på plats under några 
veckor för att hjälpa besökande vid Pulken att njuta av dessa synnerligen uppskattade vårgäster. 
Och berättar om dessa pampiga fåglar. Kolla på Vattenrikets tranobssida så ser du hur det aktuella 
tranläget är. Förmodligen håller vi på minst fram t.o.m. påsken! Fågelskådare från klubben är på 
plats mellan kl. 15.00 och skymning! Kontaktperson: Evert Valfridsson.
Sön 22 mars  En föraning om våren på Tosteberga ängar
Tillsammans med Linda Niklasson letar vi efter lite tidiga vårtecken på Tosteberga ängar. Sam-
ling kl. 09.00 på parkeringen här ute – vill du samåka med någon från naturum Vattenriket kl. 
08.30 så kontakta Linda. Kom ihåg kikaren och glöm inte lite förmiddagsfika! 
Kontaktperson: Linda Niklasson.
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Mån 23 mars – sön 12 apr Möt tranorna i Pulken!
Från kl. 15 och till skymning är företrädare från fågelklubben på plats och guidar trantörstande 
besökare i Pulken. Kolla på Vattenrikets tranobssida så ser du hur det aktuella tranläget är. Vi hål-
ler på så länge det finns rastande tranor här. Kontaktperson: Evert Valfridsson. 
Ons 25 mars   Linnérundan 
Kom senast kl. 09.00 till parkeringen vid naturum och följ med Evert Valfridsson ut i de här 
delarna av Vattenriket och se vilka vårtecken på fågelfronten, som dykt upp sedan sist. Ta med ki-
karen och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet Sydost, 
Naturskyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket. Kontaktperson: Evert Valfrids-
son.
Lör 28 mars   Sträckspaning i Kåseberga
Vi drar ner till Sydostskåne och spanar in en del av bl.a. de ejderflockar, som årligen drar förbi 
Kåseberga/Sandhammaren. Förhoppningsvis är det bra drag i vårsträcket den här dagen! Samåk-
ning från naturum kl. 05.00 och från samåkningsparkeringen vid Olseröd kl. 05.30. Ta en titt på 
fågelklubbens Facebook - https://www.facebook.com/NordostraSkanesFagelklubb - för informa-
tion när det närmar sig. Kontaktperson: Ulrika Tollgren. 
Sön 29 mars   Tranbuss
Ta bussen från naturum till tranorna vid Pulken! Vi samlas och åker från naturum kl. 14.00 och 
räknar med att vara tillbaka i Kristianstad ca 18. Anmälan till naturum. Pris 100:- 
Samarrangemang med Naturskyddföreningen, Studiefrämjandet Sydost och naturum Vattenriket.
Läs mer om detta arrangemang och annat som händer på naturum Vattenriket 
på deras hemsida: http://tinyurl.com/naturum 

APRIL 
Fre 3 april   Långfredag på Linnérundan
Det är dags för ännu en långfredagstur längs Kristianstads tätortsnära delar av Vattenriket. För-
hoppningsvis ska vi ha en hel del nya vårgäster på Isternäset och längs f.d. Härlövstippen. 
Kl. 8.00 ger sig Evert Valfridsson iväg för 4-5 timmars fågelskådande! Ta med kikaren och glöm 
inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet Sydost, Naturskyddsför-
eningen i Kristianstad och naturum Vattenriket. Kontaktperson: Evert Valfridsson.
Mån 6 april   Vårens nykomling på Håslövs ängar
Kom till parkeringen på Håslövs ängar senast kl. 08.00 och njut av de vårfåglar, som kommit! 
Evert Valfridsson guidar på denna annandagpåskskådning, som vi gjort några år. Ta med kikaren 
och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet Sydost, Na-
turskyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket. Kontaktperson: Evert Valfridsson.
Ons 8 april   Linnérundan 
Samling kl. 08.00 och därefter en tur över Isternäset m.m. tillsammans med Evert Valfridsson 
och några njutningsfyllda timmar bland nyanlända flyttfåglar! Ta med kikaren och glöm inte lite 
förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet Sydost, Naturskyddsföreningen 
i Kristianstad och naturum Vattenriket. Kontaktperson: Evert Valfridsson.
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Lör 11 o. sön 12 april Avrundning med tranorna
Kanske är det dags att den här eftermiddagen runda av årets transäsong i Pulken. För de sista 
entusiasterna går det nog att skåda de sista av vårens tranor, innan fåglarna drar vidare mot häck-
platserna norröver eller ett ungfågelliv tillsammans med likasinnade! Vi är på plats mellan kl. 16 
och skymning.  Kontaktperson: Evert Valfridsson. 
Ons 15 april  Linnérundan 
Sedvanlig samling på parkeringen vid naturum – idag senast kl. 08.00. Evert Valfridsson finns på 
plats och tar täten för en förmiddag bland fågellivet i tätortsnära delar av Vattenriket. Ta med ki-
karen och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet Sydost, 
Naturskyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket. Kontaktperson: Evert Valfrids-
son.
Sön 19 april  Vårkänslor vid Lunkeskog
Vi åker till några nyanlagda våtmarker mellan Bjärlöv och Ströö och försöker ta reda på hur långt 
fågelvåren kommit här. Samling för samåkning från parkeringen vid naturum senast kl. 08.00. Vi 
räknar med att tillbringa en förmiddag i fågelmarker, som kanske inte är så välkända för de flesta 
av oss. Ta med kikaren och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studie-
främjandet Sydost och naturum Vattenriket. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Ons 22 april  Linnérundan 
Det bör ha kommit in ganska många av våra flyttfåglar så här dags – tillsammans med Evert 
Valfridsson ger vi oss ut och ser vilka! Samling kl. 08.00 på parkeringen vid naturum. Ta med ki-
karen och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet Sydost, 
Naturskyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket. Kontaktperson: Evert Valfrids-
son.
Lör 25 april  Orrarna på Fjällmossen
Vi vet att läget för orrarna på Fjällmossen uppe på Linderödsåsen mellan Svensköp/Killhult och 
Huaröd är prekärt. Men vi gör ett försök även i år för att se hur det står till för våra skogsfåglar. 
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Tillsammans med Evert Valfridsson går vi ut till fågeltornet här och ser vad en tidig vårmorgon 
har att bjuda. Samling på parkeringen vid Fjällmossen kl. 05.00 så att vi är på plats vid tornet så 
nära soluppgången som möjligt! Glöm inte kikaren och kom ihåg lite morgonfika! Kontaktper-
son: Evert Valfridsson. 
Sön 26 april   Vårblommor och vårfåglar på Lingenäset
Vi ansluter till en exkursion med Naturskyddsföreningen i Kristinstad till våren på Lingenäsen på 
Näsbyfält mellan Kristianstad och Araslövssjön tillsammans med Christer Neideman och Barbro 
Ahlner. Vi samlas vid Norra Lingenäsets parkering kl 10.00. Glöm inte kikaren och kom ihåg lite 
morgonfika! Kontaktperson: Evert Valfridsson. 

MAJ 
Fre 1 maj  1:a maj på Linnérundan
Traditionen bjuder att vi demonstrerar fåglarna på Isternäset och delar av Härlövs ängar den 
här dagen! Som vanligt lotsar Evert Valfridsson runt bland det som flyger och sjunger längs 
Linnérundan. Vi startar från parkeringen vid naturum kl. 07.00 och räknar med att vara åter vid 
lunchtid – helt beroende på hur mycket fåglar det finns att kolla in! Kom ihåg kikaren och glöm 
inte lite förmiddagsfika! Ett arrangemang som vi gör tillsammans med Studiefrämjandet Sydost, 
Naturskyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket. Kontaktperson: Evert Valfrids-
son.
Lör 2 maj  Fåglarna på golfbanan i Åhus
Tillsammans med Kristianstads Golfklubb i Åhus inbjudes till en förmiddags fågelskådning på 
och kring golfbanan i Åhus. Vi samlas kl. 08.00 på parkeringen här och ”spelar” oss mellan hålen 
och ser vilka fåglar vi hittar här. Glöm inte kikaren och kom ihåg lite förmiddagsfika! Kontakt-
person: Evert Valfridsson. 
Sön 3 maj  Fåglar i nya våtmarker
Vid Hamilton Hill mellan Torsebro och Färlöv har anlagts en ny våtmark invid Helgeån. Tillsam-
mans med fågelklubbens sekreterare Josefin Svensson tar vi oss en närmare titt på vad som kan 
finnas här mitt i våren. Samling vid parkeringen naturum kl. 07.00 för samåkning.  Kontaktper-
son: Evert Valfridsson. 
Ons 6 maj  Linnérundan
Kl. 07.00 väntar Evert Valfridsson på parkeringen vid naturum på dagens deltagare i ännu en 
skådartur längs de här tätortsnära delarna av Vattenriket. Ta med kikaren och glöm inte lite för-
middagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet Sydost, Naturskyddsföreningen i 
Kristianstad och naturum Vattenriket. Kontaktperson: Evert Valfridsson.
Lör 9 maj  Fågeltornskampen
Sedan några år genomförs en fågeltornskamp mellan finska och svenska fågelskådare, där det 
gäller att hitta så många fågelarter som möjligt från något fågeltorn under en förmiddag. Vi väljer 
att lägga vår kamp till fågeltornet i Hercules, där vi är på plats mellan kl. 05 – 13! Hur många 
fågelarter kan vi härifrån hitta under dessa 8 timmar? Det är både en tävling mellan de olika 
fågeltorn, som deltar, och en landskamp mot Finland. Kom och hjälp till – ju fler ögon och öron 
som är på plats desto fler fåglar hittar vi! Kontaktperson: Evert Valfridsson. 
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Sön 10 maj  Fågelskådningens dag
Även i år kör vi fågelskådningens dag längs Linnérundan, där klubbens medlemmar mellan kl. 
07.00 och kl. 13.00 finns utspridda längs den ca 6 km långa slingan för att på olika sätt låta be-
sökarna möta fåglar. Det blir både ringmärkning och fågelskådning vid våtmarken nordväst om 
soptippen och ut över Isternäset. Vid Tivolibadet blir det särskilda barnaktiviteter och scouter från 
Arkelstorp säljer grillkorv och dricka. Kontaktperson: Evert Valfridsson. 
Ons 13 maj   Invigning Äspettornet
Dags för Vattenrikets invigning av det nyrenoverade fågeltornet i Äspet! Självfallet med några 
timmars fågelskådning! Samling kl. 18.00 på parkeringen. Det blir bl.a. fältföredrag med natur-
vårdssamordnare Hans Cronert och skådning med Nordöstra Skånes Fågelklubben! 
Kontaktperson: Evert Valfridsson.  

Tors 14 maj  Linnérundan 
Kom till parkeringen vid naturum senast kl. 07.00  och följ med Evert Valfridsson och se hur 
fågellivet ser ut i de här delarna av Vattenriket mitt i våren. Ta med kikaren och glöm inte lite 
förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet Sydost, Naturskyddsföreningen 
i Kristianstad och naturum Vattenriket. Kontaktperson: Evert Valfridsson.
Ons 20 maj   Prat efter mat: Fågelsång gör staden bättre
Ett rikt fågelliv är bra för trivseln i våra städer, och nu visar det sig att fågelsången är en bidra-
gande orsak till detta. Ju fler fågelarter som sjunger desto mer positiv upplevs stadsmiljön. Fors-
karen Marcus Hedblom från SLU finns på plats kl. 12.15 – 13.00 och berättar om sin spännande 
forskning.
Läs mer om detta arrangemang och annat som händer på naturum Vattenriket 
på deras hemsida: http://tinyurl.com/naturum
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Sön 24 maj  Linnérundan i pingsten
Kl. 07.00 ger sig Evert Valfridsson ut från parkeringen vid naturum och tillbringar pingstdagens 
förmiddag bland fågellivet på Isternäset och delar av Härlövs ängar. Ta med kikaren och glöm 
inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet Sydost, Naturskyddsför-
eningen i Kristianstad och naturum Vattenriket. Kontaktperson: Evert Valfridsson.
Ons 27 maj  Linnérundan 
Kom till parkeringen vid naturum senast kl. 07.00  och följ med Evert Valfridsson och se hur 
fågellivet har förändrats de senaste veckorna i de här delarna av Vattenriket. Ta med kikaren och 
glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet Sydost, Natur-
skyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket. Kontaktperson: Evert Valfridsson.
Sön 31 maj   Vad finns på Ripa Sandar?
Ripa sandar – de sandiga markerna kring Ripa – är en alldeles speciell biotop, som kan bjuda på 
många olika arter bland både fåglar, andra djur och växter. Tillsammans med lantbrukaren Bo 
Svensson, Ripa, tittar vi närmare på vad området har att bjuda. Vi samlas för samåkning från 
parkeringen vid naturum Vattenriket kl. 07.00. Kontaktperson: Evert Valfridsson. 

JUNI 
Tis 2 juni  Biosfärdag
Det är dags för invigning av tre sandiga reservat utanför Åhus.  Samling vid Furuhov kl. 15.00 
följt av en fältvandring i det unika växt- och djurliv i sandmarkerna väster om Åhus,  som är 
resultatet av områdets långa historia. 
Läs mer om detta arrangemang och annat som händer på naturum Vattenriket 
på deras hemsida: http://tinyurl.com/naturum

Ons 6 juni  Linnérundan på nationaldagen
Traditionellt gör vi en vandring längs Linnérundan på nationaldagen – så även i år! Sam-
ling kl. 08.00 på parkeringen vid naturum där Evert Valfridsson väntar på att starta guid-
ningen. Ta med kikaren och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med 
Studiefrämjandet Sydost, Naturskyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket.  
Kontaktperson: Evert Valfridsson.
Ons 10 juni  Linnérundan 
Vi samlas kl. 08.00 och följer med Evert Valfridsson ut längs Linnérundan och njuter av få-
gellivet. Ta med kikaren och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med 
Studiefrämjandet Sydost, Naturskyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket.  
Kontaktperson: Evert Valfridsson.
Lördag 13 juni Storkdag i Viby
Det är på nytt dags att se hur resultatet för de båda frilevande storkparen i Viby ser ut. Vi samlas 
vid gårdsbutiken i Viby kl. 13.00 och lyssnar till information kring den vita storken och hur ar-
betet i det skånska storkprojektet går. Även representanter för Storkens Vänner! Som avslutning 
ca kl. 15.00 så ringmärks årets ungar. Ett arrangemang som vi gör tillsammans med Storkpro-
jektet, Studiefrämjandet Sydost, Naturskyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket.  
Kontaktperson: Evert Valfridsson. 
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JULI 
Sön 12 juli  Vadarspaning i Äspet I
De första vadarna har redan börjat vända åter mot söder och så småningom till sina övervintrings-
platser. Tre söndagar i rad kommer vi att finnas i fågeltornet i Äspet, Åhus och försöka få koll 
på vilka fåglar, som stannar till i en av våra pärlor bland våtmarker. Samling parkeringen här kl. 
07.00. Kontaktperson. Evert Valfridsson
Sön 19 juli  Vadarspaning i Äspet II
Se ovan! OBS! Samling parkeringen i Äspet Åhus kl. 17.00. Kontaktperson: Ulrika Tollgren. 
Sön 26 juli  Vadarspaning i Äspet III
Se ovan! OBS! Samling parkeringen i Äspet, Åhus, kl. 07.00. Kontaktperson: Linda Niklasson. 
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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!



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 
Göran Arstad
Hans Cronert
Göran Flyckt
Thomas Lindblad
Jan Linder
Patrik Olofsson
Christer Neideman
Ulf Sjölin
Kaj Svahn

Fågelstationskommitté
Greger Flyckt   044-12 16 99
Patrik Olofsson   044-23 52 21
Kaj Svahn   0703-524 969

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 (bild redaktör)   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

NORDÖSTRA SKÅNES FÅGELKLUBB
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