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Nordöstra Skånes Fågelklubb - En förening för fågelintresserade
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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.
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Ordförande sjunger ut!
Vi tror ofta att olaglig jakt på fågel är något 
som hos oss möjligen sker i inre Norrland. 
Eller i Medelhavsländer eller Mellersta Östern. 
Men då och då påminns vi om att detta även 
förekommer närmare än så.  Nyligen bl a genom 
rubriker i pressen om olaglig jakt på kungsörn i 
Mellansverige. Motivet tycks vara rovdjurshat. 
I vårt område drabbades vi häromåret av 
infångandet av steglits för användning som 
burfågel. Här är motivet förmodligen en 
medförd sedvänja.

Dessbättre finns hos oss lagar som tillämpas 
och då och då kan förövarna lagföras och fällas. 
Det råder tyvärr sämre förhållanden i andra 
delar av världen. Välkänt är fågeljakt/fångst på 
t ex Malta och Cypern. Även här finns det inom 
EU lagar och föreskrifter. Dessa tillämpas tyvärr lamt här. Ofta genom ointresse eller att 
man från myndighetssidan i dessa länder utövar utpressning på EU i andra frågor.

Ännu värre är förhållandet i länder i Mellersta Östern. Libanon är ett land där europeiska 
fågelskyddsorganisationer åtminstone kan ha en viss insyn. Det man får se är inte 
vackert, lindrigt uttryckt. Libanon är ett nålsöga som flyttfåglarna passerar på sin väg till 
och från Afrika via Röda havet och Aravadalen. Israel är det enda landet i området som 
inte har någon jakttradition på fågel och dessutom har ett starkt artskydd. Men tyvärr 
enda undantaget i området.

För den som vill ta del av hur illegal fågeljakt och motåtgärder sker i bl a Libanon 
rekommenderas innehållet i www.komitee.de . Varning för starkt innehåll! Denna 
organisation, CABS, är värd allt stöd så de kan fortsätta att driva opinion mot denna 
motbjudande verksamhet.

 

Nils Waldemarsson 
ORDFÖRANDE
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Sommaren övergick så sakteliga i höst, 
men inledningsvis hängde både sol och 
värme med. Regnskurarna var få och räck-
te inte till för att fylla på vattenmagasinen. 
Mot slutet av perioden började vi känna 
igen oss lite mer. Första halvan av novem-
ber bjöd på många dagars dis och dimma, 
men kylan höll sig borta.  Det borde med 
andra ord varit upplagt för ganska bra flytt-
fågelrörelser, men ogynnsamma vindar 

under långa perioder gjorde att framför allt 
kustskådningen gav mycket få riktigt bra 
sträckdagar. Men som vanligt dök det na-
turligtvis upp en och annan riktig ”godbit” 
bland de mer förväntade arterna.

Brunglada visade sig på flera håll i början 
av september. En fjällpipare och en röd-
spov av rasen islandica, samt 9 ex av röd-
strupig piplärka noterades samma månad. 

Aktuellt i fågelmarkerna 
Rapporterade fåglar 1 september - 15 november

av Jan Linder

De	 flesta	 fynden	 är	 hämtade	 från	 ”rapportsystemet	 för	 fåglar”	 på	 Artporta-
len http://www.artportalen.se Det	 finns	 fler	 observationer	 att	 finna	 på	 Krix+	 hemsida	 
http://krix.spoven.com.	Du	kan	själv	lägga	in	dina	iakttagelser	och	på	så	sätt	bidra	till	flö-
det av rapporter. Alla obsar är inrapporterade inom föreningens område. Ha i åtanke att 
alla observationerna ännu inte är granskade av någon raritetskommitté (RK eller RRK).  

fo
to

: L
in

da
 N

ik
la

ss
on

Gråhägrarna i Axeltorpsviken fick besök av upp till 26 ägretthägrar



6	 Spoven

Art 16 sep 13 okt 17 nov 15 dec 12 jan 17 feb 16 mar
Sädgås - 6 - - - - -
Skogsssädgås - ras fabalis - - 3 267 - - - -
Tundrasädgås - ras rossicus - - 377 - - - -
Spetsbergsgås - - 1 - - - -
Bläsgås - 131 47 - - - -
Fjällgås - - - - - - -
Grågås 8 928  6 446 5 375 - - - -
Grå x kanadagås - - 2 - - - -
Kanadagås 24 13 278 - - - -
Vitkindad gås 3 160 10 757 30 837 - - - -
Prutgås - 37 - - - - -
Rödhalsad gås - - - - - - -
Stripgås - - - - - - -
Totalsumma 12 112 17 389 40 183 - - - -

Ägretthäger sågs på flera håll under hela 
perioden, alltifrån enstaka till som mest 17 
ex i Axeltorpsviken 28/10 och ”osanno-
lika” 26 ex den 3/11 på samma lokal! När 
får vi första häckningen i vårt område? 
Kaspisk trut är numera en vanlig höstart 
utefter kusten. 1 - 3 ex noterades regel-
bundet i september och oktober, främst i 
Friseboda och Juleboda, men även ett in-
landsfynd gjordes i Vittskövle.

Mindre sångsvan noterades vid ett antal 
tillfällen både sträckande och rastande 
under oktober och november. Sträck-
skådningen utefter kusten gav sillgriss-
lor, tordmular och en tobisgrissla, ett par 
bredstjärtade labbar, några kustlabbar och 

3 tretåiga måsar. Samt inte minst en havs-
sula. I Äspet noterades 3 skärsnäppor och 
ett par vattenpiplärkor.

Bland inlandsfynden blev det några små-
svåra arter samt en riktig ”stänkare”. 3 
ringtrastar varav en långstannare i Olse-
röd, 1 härfågel, 2 tajgasångare, 1 lapp-
sparv, samt sist men absolut inte minst, 
- ett andragångsfynd för vårt område, taj-
gablåstjärt!

Avslutningsvis ska även nämnas den lapp-
uggla som sågs under föregående period 
i norra delen av Kristianstads kommun, 
men som inte kom med i den rapporten då 
den då var okänd.

Artportalen:
http://www.artportalen.se 

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

Sommarens besök av Lappuggla Ringtrast
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Art Plats Individ
Havssula Juleboda - Friseboda 13/10  1
Brun glada Gyetorp 2/9  1
 Trolle-Ljungby mosse 2/9  1
 Köpinge ängar 4/9  1
 Filkesboda 15/9  1
 Fjälkinge 19/9  1 
Fjällpipare Käringören, Landön 6/9  1
Skärsnäppa Äspet 8/10  3
Rödspov (islandica) Vannebergaholmen 15/9  1
Bredstjärtad labb Friseboda 29/10 och 30/10  2
Tretåig mås Friseboda 30/10, 6/11  2
 Juleboda 1/11  1
Härfågel Fjälkinge 18/10  1
Vattenpiplärka Äspet 27/10, 14/11  2
Tajgasångare Björkhäll, Hovby 15/9  1
 Bökestad 8/10  1
Tajgablåstjärt Vannebergaholmsfuret 20/10  1
Lappsparv Balsby 28/10  1
 Hamrarna 1/11  1

Jan Linder 

Gåsräkningen sep 2018 - mar 2019

Art 16 sep 13 okt 17 nov 15 dec 12 jan 17 feb 16 mar
Sädgås - 6 - - - - -
Skogsssädgås - ras fabalis - - 3 267 - - - -
Tundrasädgås - ras rossicus - - 377 - - - -
Spetsbergsgås - - 1 - - - -
Bläsgås - 131 47 - - - -
Fjällgås - - - - - - -
Grågås 8 928  6 446 5 375 - - - -
Grå x kanadagås - - 2 - - - -
Kanadagås 24 13 278 - - - -
Vitkindad gås 3 160 10 757 30 837 - - - -
Prutgås - 37 - - - - -
Rödhalsad gås - - - - - - -
Stripgås - - - - - - -
Totalsumma 12 112 17 389 40 183 - - - -
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Fågelskådare är vana vid att befinna sig 
bakom objektivet. I Susanne Nylund 
Skogs bok är de objekt för skådande och 
analys. SNS är etnolog och forskare på In-
stitutet för språk och folkminnen.  Boken 
baseras på en webbundersökning, resebe-
rättelser, fågelrapporter och en massa lit-
teratur om fågelskådning som hon plöjt. 
SNS tittar på vad som är typiskt för grup-
pen fågelskådare – huvudsakligen riktiga 
fågelskådare, inte söndagsskådare eller 
andra amatörer. 
Vad definierar en fågelskådare?  Kapitel-
rubrikerna säger en del om detta t ex: Dra 
och kryssa ; Kunna och lära ; Samla och 
ordna ; Jaga och tävla. Precis som i andra 
hobbies  finns det grader av fördjupning i 
ämnet. Hårdskådare ger allt för att se fler 
nya arter, medan andra finner en tjusning 
i att skåda de vanliga fåglarna och få en 
naturupplevelse på köpet.  Hon beskriver 
”samlandets” vedermödor och glädjen när 
man finner.  Här gör hon en jämförelse 
med andra grupper med ett starkt intresse 
för något eller med ett speciellt fokus. 
Märker man vilken sorts skådare man 
möter vid fågeltornet? Utrustningen kan 
avslöja, språket likaså. I vissa kretsar 
används speciella ord, som skulka, jizz, 
skamkryss m fl. Specialiseringen avtar 

med åren, menar hon. Äldre skådare an-
vänder inte samma språk och är inte alltid 
lika heta på gröten att åka på drag. Det här 
är ett axplock ur hennes iakttagelser, som 
kanske mest intresserar fågelskådare eller 
de som är intresserade av fågelsskådare. 
En icke skådande partner kan kanske få en 
och annan aha-upplevelse

Margareta Rydhagen

 Boktips: 
Samlare, jägare och andra fågelskådare   
av Susanne Nylund Skog 
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Fångad i flykten
Text: Ulrika Tollgren

– Berätta lite om din bakgrund

– Jag växte upp på landet, i Kaffatorp och har 
alltid bott så bra att jag haft nära till naturen. 
Min farfar var väldigt intresserad av växter 
och han arbetade på hushållningssällskapet. 
Vår granne var trädgårdsmästare. Då jag hade 
vuxna som mer än gärna visade och förklarade 
bidrog det till ett intresse. Fick låna en växt-
press också. Så det började med växter och se-
dan upptäcktes insekterna och i tonåren sam-
lade jag på fjärilar.

Började som scout, blev först liten blåvinge 
och slutade inte med scouting förrän i senare 
delen av tonåren. Under dessa år, framförallt 
i tonåren, minns jag att vi ofta var ute på nät-
terna och lyssnade på ugglor. På gymnasiet 
kom jag i kontakt med Fältbiologerna och blev 
väldigt aktiv de åren. Mitt naturintresse är brett 
och har utvecklats lite olika genom åren. Efter-
som jag har 4 vuxna barn och varit ensamstå-
ende i många år, var det så klart annat som tog 
tid och prioriterades vissa år, men därefter har 
mitt naturintresse fått blomma upp igen. Nu-
mera följer jag alltmer miljöfrågorna, och inser 
hur avgörande dessa är för vår framtid. Natur-
intresset har ju enbart varit mitt fritidsintresse, 
inte något jag har arbetat med. 

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

– Det var nog en kombination av att de är så 
otroligt fascinerande varelser och så oändligt 
vackra. Vårt gäng i Fältbiologerna långt till-
baka, hade oerhört roligt och där var flera som 

var just fågelintresserade och otroligt kunniga, 
vilket säkert stärkte intresset ytterligare. Få-
gelintresset har sedan tilltagit under åren och 
fåglarna har fått en speciell plats hos mig. Jag 
läste i morse en artikel i DN som handlade om 
lövsångaren, som visat sig vara en rekordflyt-
tare. Genom att sätta ljusloggrar på ryska löv-
sångare har man kunnat konstatera att dessa 
10-grammare flyttar minst 1 300 mil enkel 
väg! 

– Vilken är din favoritfågel?

– Svårt att svara på, det finns så många olika 
sorters fåglar. När sädesärlan kommer på vå-
ren, det är alltid något speciellt. Eller när den 
svartvita flugsnapparen återvänder till holken. 
Jag dokumenterar när dessa återkommer ge-
nom åren. 

Lunnefåglar är något alldeles extra liksom ej-
drarna på våren. När ljudet av ejdrarna hörs 
över havet. En annan fågel som också är fan-
tastisk är morkullan.  Tomten där jag bor är 
gammal skogsmark. Morkullan flyger precis 
över min trädgård och det går nästan att ställa 
klockan efter den. Under några år var morkul-
lan borta men sedan ett par år kom den som väl 
var tillbaka igen.

– Var skådar du helst? 

– Det är här i närområdet. Ofta går jag mina 
rundor på de närmsta ängarna runt Vanås och 
ner mot Almaån.  På det sättet får jag röra på 
mig, titta på fåglar och följa årstidens väx-
lingar. Något som verkligen bidrar till välbe-
finnandet!

Ulla	Christiansson-Banck	var	en	av	deltagarna	i	årets	ringmärkarcirkel	och	hon	
var	också	flitigt	med	ute	på	Näsby	Fält	under	sommaren.	Ulla	har	ett	förflutet	
som	vårdlärare	på	Milnerskolan,	men	har	även	arbetat	 som	 lärarutbildare	på	
Högskolan	Kristianstad	och	är	sedan	många	år	bosatt	i	utkanten	av	Knislinge.
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Bjärehalvön är också en lokal som jag åter-
kommer till. Jag har en syster som bor där och 
hon är också fågelintresserad. Det är bägge 
mina systrar och det är roligt att vara ute till-
sammans. 

– Vilken är din starkaste skådarupplevelse?

– Första blåhaken i fjällen kan jag fortfarande 
se framför mig. Kontrasten mellan den glesa 
fjällbjörkskogen och blåhakens bröst. 

När min syster och jag åkte båt till nationalpar-
ken Scandola på Corsika var resan dit alldeles 
fruktansvärd. Höga vågor och många som var 
illamående. När vi väl kom i land flög en biäta-
re förbi och vi såg den sätta sig i bäckravinen. 
Kanske var det kontrasten mellan den hemska 
båtresan som sedan följdes direkt av den vack-
ra biätaren som förstärkte den upplevelsen. 
Jag har också sett en blåkråka i Sydfrankrike, 
något som jag fortfarande kan se framför mig.

– Hur ser din skådardröm ut?

– Colombia är ett land som jag hoppas att det 
någon gång blir möjligt att komma till.  Min 
colombianske svärson har visat en del film här-
ifrån och den annorlunda artrikedomen verkar 
fascinerande.

Närmast planerar jag och mina systrar en resa 
till Orkneyöarna sommaren 2020. Öarna i 
nordatlanten är väldigt intressanta.

– Hur ser din utrustning ut när du skådar?

– Jag har haft en handkikare sedan många år 
men skaffade en ny för cirka 10 år sedan. Det 
är en Bushnell Perma fokus 7x50. Någon tub-
kikare har jag ännu inte. Det kommer!

– Varför ska fågelintresserade gå med i få-
gelklubben?

– För att stödja klubben men också för att lära 
sig och få nya och fler perspektiv. Det är svårt 
att få dessa på egen hand.  Det finns kunniga 
andra som man kan lära sig mera av.

Även för att ju fler som är medlemmar, ju star-
kare kraft har vi att påverka i miljöfrågor. Det 
finns ju röster som förnekar dessa frågor. Där-
för är det ännu viktigare att föreningar som ar-
betar för miljö och demokrati blir starkare som 
en motvikt mot andra rörelser i vårt samhälle. 
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Ulla Christiansson-Banck.

– Fem snabba till Ulla:

   Strandäng  - √ Skog

   Skåda i grupp - √ Skåda själv

√ Gryning     -     Skymning

√ Vår     -     Höst

√ Tranan -   Tofsvipan

Ulrika Tollgren
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Vinterns smultronställe:  
Östafors Bruk och Holjeån
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En januarilördag när dimmorna ligger 
tätt mellan Ryssberget och Västanåberget 
känns besöket i Östafors nästan som att 
komma in i ett trolskt sagolandskap. Vi 
möts av vattenmassornas rytande dån i 
forsen när vi först tar stigen söderut i rikt-
ning mot skåneledsrastplatsen och dess be-
kvämligheter. En nötväcka kilar upp och 
ner för avenbokens trädstam och mesarna 
rörs sig i grenverket. Ett span i forsen ef-
ter strömstarar, men vattenståndet är så 
högt (januari 2018) att de flesta stenarna 
ligger under ytan. Under stenbron ser vi 
både strömstareholken och det rör där det 
är tänkt att strömstarar kan söka skydd i 
mörkret.

I anslutning till vindskyddet finns en över-
svämmad äng som ligger istäckt och några 
björktrastar hoppar omkring bland tuvor-

na. Vi tar oss över forsen på en liten träbro 
och väljer sedan den stig som leder norrut 
parallellt med ån genom äldre ädellövskog. 
En gärdsmyg smattrar lite småilsket när vi 
kommer för nära. Uppe i en gammal ek ar-
betar en större hackspett flitigt och vi spa-
nar längs klibbalsstrandskogen efter den 
mindre som även den trivs här. Under en 
tät gran är marken snöfri och här födosö-
ker några bo- och bergfinkar tillsammans 
med mesar och en koltrast. 

Längs med åns sidor finns gott om spår 
av tidigare verksamheter där forsarna an-
vänts som kraftkälla fram till 1960-talet 
för bland annat såg, kvarn, spikfabrik och 
garveri. De flesta byggnaderna har rivits, 
men några står fortfarande kvar som min-
nesmärken från bruksepoken. Så sent som 
2007 revs dämmena så att ån och forsarna 

Det strömmande vattnet vid Östafors Bruk.
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åter kunde strömma fritt och fisken åter-
fick fria vandringsvägar. Flera olika sor-
ters musslor, även flodpärlmussla, finns i 
Holjeån. Därför bör man undvika att kliva 
runt där även om det kan kännas lockande 
under varma sommardagar när ån rinner 
betydligt sparsammare.

Vi följer stigen som passerar en bro över 
till östra sidan av ån igen precis vid Ble-
kingegränsen. Mitt i forsen finns en ö med 
fikabord, en lämplig utsiktspunkt för att 
spana efter kungsfiskare eller utter. Idag 
ser vi grupper av grönsiskor och gråsiskor 
som omväxlande hoppar ner vid åkanten 
och äter. Forsen ryter och dånar så vi väljer 
att leta fikaplats ännu lite längre norrut där 
Holjeåns vatten slingrar sig fram lugnare 
och tystare. Vi slår oss ner i kröken och 
njuter av domherrar och stenknäck förut-
om tidigare nämnda arter. Plötsligt hörs ett 
lite välbekant pipande och där sitter den, 
forsärlan. Trots vinterns kyla håller den sig 

kvar vid det forsande vattnet och värmer 
oss besökare med sin närvaro. Plötsligt 
flyger den runt till översvämningen bakom 
oss för att strax synas vid ån igen. Var där 
två stycken? Det blev vi aldrig riktigt säk-
ra över innan den eller de försvann igen. 
Kanske drog de bort till reningsverksdam-
marna på andra sidan stora vägen?

Vintervandringen avslutas och några 
strömstarar fick vi inte se idag. Inte heller 
kungsfiskaren, men detta är en biotop väl 
värd att återvända till hela året. Våren med 
den vitsippstäckta marken, sommaren med 
alla trollsländor (52 olika sländerarter hit-
tades i ån när den inventerades 2000-2003) 
och sångare eller hösten med alla sina fär-
ger och dofter. Östafors Bruk är en liten 
och lättillgänglig biotop som alltid bjuder 
på något gott. För den som har lite mer tid 
rekommenderas vandringen längs Skåne-
leden mot Bökestad sågmölla, en varie-
rande runda på endast 10 km.

Som en av de stora rastplatserna på Skåneleden finns både vindskydd, toalett och dricksvatten i 
Östafors Bruk.
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Ljungryda Östafors naturreservat ligger i 
Holjeåns dalgång 3 km norr om Näsum 
(skyltat västerut från väg 116) på gränsen 
mellan Skåne och Blekinge. Den norra de-
len av området utgörs av Ljungryda natur-
reservat och ligger i Blekinge, medan den 
största delen av området utgörs av Östa-
fors Bruk som är belägen i Skåne. Här be-
skrivs den skånska delen, men ifall man 
beger sig över länsgränsen hittar man spår 
av 5000 år gamla bosättningar, kungagrav-
skullen från bronsåldern och en grustäkt 
där många skyddsvärda gaddstekelarter 
hittats. Olofströms reningsverksdammar 
precis öster om väg 116 kan också vara väl 
värda att slänga ett skådaröga på!

Ulrika Tollgren

Googlemaps:  
https://tinyurl.com/map-ostafors 

Med kollektivtrafik: Hållplats Östafors Buss 
561 från Bromölla mellan Näsum och Olof-
ström. Timmestrafik på helgerna och tätare på 
vardagarna. www.skanetrafiken.se

Häckfåglar: Kungsfiskare, strömstare (vissa 
år en tidig kull), forsärla, kattuggla och mindre 
hackspett.

Vår/sommar: 

Vinter: Kungsfiskare, strömstare och forsärla 
regelbundet i forsen som inte fryser. Siskor 
och berg/bofinksflockar i den omgivande bok-
skogen.

Bekvämligheter: utedass finns i anslutning till 
Skåneledsrastplatsen liksom vindskydd och 
grillplats.

Bekvämligheter: Utedass finns i anslutning 
till Skåneledsrastplatsen liksom vindskydd 
och grillplats.

Tillgänglighet: Stigar och toalett är dåligt an-
passade för rörelsehindrade eller barnvagnar.

Bonus: Spår av utter syns här regelbundet. 
Reningsverksdammarna som ligger på andra 
sidan om Olofströmsvägen precis norr om. 
Här finns ofta hägrar, forsärlor och även man-
darinand har häckat här.

Länstyrelsens information:  
https://tinyurl.com/ostafors

Östafors Bruk är ett nav i SL1 ”Kust till kustleden” på Skåneleden.
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Kallelse till Årsmötet 2019
Nordöstra	Skånes	Fågelklubbs	ordinarie	årsmöte	äger	rum	torsdagen	den	28	februari	kl	19.00	på	
Föreningarnas	hus,	Norretullsvägen	9	(strax	bakom	vattentornet),	Kristianstad.

Dagordning

§1.  Val av mötesordförande.

§2.  Val av mötessekreterare.

§3.  Val av två justeringsmän.

§4.  Frågan om mötet blivit behörigen utlyst.

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

§6.  Revisorernas årsberättelse.

§7.  Frågan om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.

§8.  Val av ordförande.

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

§10. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.

§11. Val av tre ledamöter i valberedningen.

§12. Fastställande av medlemsavgift för 2020

§13. Övriga frågor

Efter förhandlingarna berättar SkOF:s ordförande Staffan Åkeby om 30-årsfirande storkpro-
jektet i Sverige och Skåne - han har varit en viktig kugge i projektets arbete. 

Alla medlemmar hälsas välkomna till en trevlig kväll!

Styrelsen
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Det är dags att betala  
medlemsavgiften för 2019

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

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

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

Medlemsavgiften är 125 kr. 
Medlem under 25 år/familjemedlem 25 kr

Sista betalningsdag är 31 januari 2019

Vi önskar alla Spovenläsare
en God Jul & 

ett Gott nytt fågelår!
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Det blev osedvanligt mörkt och tungt i vår 
fågelvärld en av de sista novemberdagarna 
i år. Ulf Jungbeck - en riktigt stor och in-
nerlig fågelvän - flög vidare mot fågelhim-
len och lämnade hustru Siv och fem barn 
med familjer - och en jätteflock fågelskå-
dare, som han under flera årtionden hjälpt 
till mängder av fantastiska upplevelser.

Ulfs engagemang i Nordöstra Skånes Få-
gelklubb – som han också var med om att 
starta 1976 – var väldigt stort. Sålunda var 
han t.ex. med i styrelsen 1976-2007 och 
dess sekreterare 1978 – 94, kassör 1995 – 
2006 och klubbens vice ordförande 2007. 
Han genomförde otaliga inventeringsupp-
drag där de viktigaste och mest omfattan-
de var Atlas I och Atlas II

Ulf utsågs också till årets pristagare vid 
två tillfällen.

Ulf gladdes åt fåglarna - alltid. Han glad-
des och lärde många att glädjas åt att t.ex. 
flyttfåglarna varje vår än en gång kom åter. 
Vi kan snart åter glädjas åt detta – men Ulf 
har flyttat för alltid. Dock lär vi gång på 
gång i minnet höra och uppleva honom 
och hans kloka ord när vi i hans anda och 
fotspår för vidare hans kamp för fåglarna 
och för att få fler och fler att bli fågelvän-
ner …

Vi kommer att minnas hans stora genero-
sitet och engagemang – och lär ständigt 
påminnas om honom, när vi är ute bland 
våra fantastiska fåglar…

Till minne av Ulf Jungbeck 

Ulf Jungbeck i fält 2012.
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Resultat och kommentarer artvis för Salt-
holmen och Trueskär

Inventeringen genomfördes den 5/5 under 
goda yttre förhållanden. Även resultatet 
blev bättre än 2017 då t ex det lägsta antalet 
ejderbo sen räkningarna började 2004 note-
rades. 

Antalet par inom parentes avser motsvaran-
de inventering 2017. 

Knölsvan: Saltholmen 4 par (1 par), Tru-
eskär 2 par (2 par). Antalet bon översteg det 

antal som räknats in under de senaste åren. 
Under sommaren och hösten har flera kullar 
med ungfåglar setts. T ex sågs vid Lyngby-
holmen i början av oktober en kull om hela 
5 ungfåglar. Förlusterna brukar vara högre. 

Grågås: Saltholmen 1 par (1 par), Trueskär 
6 par (1 par). Efter en svacka i antalet bon 
återgick antalet grågåsbon till det numera 
mer normala. Arten gynnas av igenväxning 
med buskar då den föredrar en undanskymd 
häckningsplats.  

Rapport - 

Begränsad inventering av häckfåglar i 
nordöstra Skånes skärgård under 2018 
av Nils Waldemarsson

Ejderhona på ägg. 
 fo

to
: P

at
ric

k 
To

llg
re

n 
La

za
ro

v

Resultatet	av	den	boräkning	som	genomfördes	på	Saltholmen	och	Trueskär	kän-
des	denna	gången	betydligt	mer	positivt	än	2017.	Antalet	ejderbon	var	väsentligt	
högre	och	vi	fann	häckande	silltrut	även	detta	året.	Värre	är	det	med	tärnorna.	
Skräntärnan	 kan	 förmodligen	 betraktas	 som	 utgången.	Den	 varma	 sommaren	
innebar	också	att	de	tärnor	som	slog	till	på	Rakö,	som	saknar	fågelskydd,	stördes	
av besökande badgäster. 
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Kanadagås: Saltholmen 0 par (0 par), Tru-
eskär 0 par (0 par). Senast kanadagåsbon hit-
tades var 2015 då ett bo hittades  Den lång-
siktiga trenden för kanadagås i området har 
varit klart vikande över en tjugoårsperiod.

Vitkindad gås: Saltholmen 72 par (59 par), 
Trueskär 39 par (25 par). Åter noterades 
höga antal av vitkindad gås. Dock var anta-
let bon högre 2015 då 127 bon räknades in 
på de båda holmarna.      

Gräsand: Saltholmen 0 par (0 par), Tru-
eskär 1 par (1 par). Endast 1 bo hittades. 
Vanligen ligger numera antalet på 3 till 4 
bon. Den långsiktiga trenden tyder dock på 
en viss minskning på dessa holmar. 

Ejder: Saltholmen 30 par (26 par), Trueskär 
42 par (30 par). Antalet ejderbon ökade i 
jämförelse med föregående år. Dock är an-
talet bon halverat sen 2007 då hela 147 bon 
räknades in. Dock hittades cirka 50 bon på 
Rakö i år. Här brukar endast ett fåtal bon hit-
tas. 

Allmänt känt är den kraftiga nedgången i 
populationen i Östersjön med upp till 90 %. 
Kustinventeringen från 2012 visar i berört 
område en nedgång på cirka 60 %.  

Strandskata: Saltholmen 0 par (2 par), Tru-
eskär 0 par (1 par). Inga strandskatebon no-
terades denna gång. Men under andra besök 
varnar strandskata för bo och ungar varför 
häckning/häckningsförsök med säkerhet 
sker på båda holmarna.

Skärfläcka: Trueskär 0 par (4 par). Inga 
skärfläckebon hittades. Försök till häckning 
skedde senare men detta misslyckades i lik-
het med 2017.     

Silltrut: Trueskär 2-3 par (4 par). För första 
gången under alla boräkningarna hittades bo 
från silltrut under 2017. Detta upprepades 
vid årets räkning. Denna art som gått kraftigt 

tillbaka sen storhetstiden för snart 40 år sen 
visar en liten tendens till en viss återhämt-
ning.

Gråtrut: Saltholmen 120 par (95 par), Tru-
eskär 374 par (318 par). Åter börjar antalet 
gråtrutbon närma sig rekordantalet 540 bon 
som är från 2016.  

Havstrut: Saltholmen 6 par (7 par), Tru-
eskär 7 par (8 par). Havstruten förefaller 
vara stabil inom området. 

Skräntärna: Trueskär 0 par (0 par). För 
andra året rad i saknades skräntärnan 
vid boräkningen. Endast en observation 
finns från Trueskär den 9/4 då en ensam 
fågel stod på ön. Det verkar av de fåtaliga 
observationerna att döma som om det vi har 
haft farhågor om de senaste åren har inträffat. 
Vi måste förmodligen betrakta skräntärnan 
som en f. d. häckare i området.

Fisktärna: 6 par (5 par). De 6 paren ökade 
sen i antal under maj månad. Då dök även 
några silvertärnor upp. Men i likhet med ti-
digare år så minskade antalet efter hand och 
efter mitten av juni var alla borta. Tyvärr har 
tärnorna misslyckats sen 2014, det senaste 
året då en del tärnor lyckades med häckning-
en på Trueskär. Det verkar som om tärnorna 
lyfter tidigt då båtar passerar utanför ön och 
då är trutarna inte sena att utnyttja tillfället 
att ta för sig.

Övriga områden

I denna del av rapporten redovisas endast 
arter där det föreligger hyggligt säkra upp-
gifter eller uppskattningar.

Vitkindad gås: > 400 par (>350 par). Vit-
kindade gäss häckar i mindre eller större an-
tal på de flesta öar och holmar varför mer än 
400 par får ses som ett minimiantal. Så hit-
tades t ex 131 bon på Rakö i samband med 
äggprickning.  
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Svärta: 0 par (0 par). Inga svärtor har no-
terats under häckningstid till skillnad från 
2017 då en  hona sågs. Mest troligt är att den 
numera måste ses som utgången. 

Storskarv: 798 par (710 par). Förflyttning-
en av skarvkolonin från Lägerholmen till 
Brödjeholmen är förmodligen snart avslu-
tad. Under 2018 fanns enbart 53 (178) aktiva 
bon kvar på Lägerholmen. På Brödjeholmen 
häckade hela 745 (532) par. Under 2018 to-

talinventerades skarven i Skåne. Resultatet 
visade på ett något vikande antal. Undan-
taget är då här i nordost där 798 par är det 
högsta antal som noterats. Det tidigare hög-
sta antalet är från 2009 med 732 par. 

Skärfläcka: 35 par (16 par). Hela 35 par 
skärfläckor ruvade på Rakö i mitten på maj. 
Det fina och tidiga sommarvädret gjorde 
att besöken från båtfolket blev omfattande 
fr.o.m. Kristi Himmelsfärdshelgen. Kolonin 
minskade först till 25 par och reducerades 
sen ytterligare. Dock kläcktes en del ungar 
och några av dessa begav sig ut på äventyr-
liga färder simmande till andra öar tillsam-
mans med föräldrarfåglarna. Tyvärr bedöms 
få ha blivit flygga.

Kärrsnäppa: 0 par (0 par). I likhet med 2017 
rapporterades 1 sydlig kärrsnäppa (schinzii) 
vid Vannebergaholmen i maj. Tyvärr var få-
geln ensam. Senaste bekräftade häckningen 
i området skedde 2014 då ett par häckade på 
den klassiska lokalen Vannebergaholmen. 

Roskarl: 1 par ? (0 par). 1 par sågs på Tru-
eskär 12/5. Utöver detta finns endast en ob-
servation från Rustningsskär den 19/5 under 
häckningstid. Slutsatsen sen tidigare är att 
roskarlen sen 5 år tillbaka inte häckar i om-

Resultat boräkning Saltholmen och Trueskär 2004 - 2018 (2005 utfördes ingen inventering)

Vitkindad gås.
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rådet. Kan möjligen årets iakttagelser inne-
bära en förändring? 

Skrattmås: 0 par (25 par). Till skillnad från 
2017 finns inga indikationer på något häck-
ningsförsök i området. Dessbättre finns en 
mycket stor koloni, 2 500 par, några km in 
på Blekingesidan på Falkaholmen utanför 
Sölvesborg. 

Silltrut: 7 par (8 par). Utöver de 2 till 3 
bona på Trueskär sågs silltrut på Klinten och 
Gruarna under omständigheter som tyder 
på häckning. Bedömningsvis kan det totalt 
handla om minst 7 par. Antalet häckande par 
torde därmed fortfarande ligga på samma 
nivå som 2017 Men 1980 häckade 670 par 
i skärgården.

Kentsk tärna: 0 par (0 par). Någon häck-
ning har inte genomförts sen 2012. Det 
fanns inga stora stabila skrattmåskolonier 
kvar som kan erbjuda arten skydd. Däremot 
häckade cirka 200 par på Falkaholmen och 
220 par på Norrören i Sölvesborgs kommun. 
De nyss flygga ungar som rapporteras inom 
området härrör sannolikt därifrån.

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

Fisktärna/Silvertärna/Småtärna: Silver-
tärna finns rapporterad under häckningsom-
ständigheter med 12 par på Rakö, 4-5 par på 
Trueskär och 2 par på kustnära lokaler. Fisk-
tärna gjorde häckningsförsök på Trueskär 
med totalt 10 par och möjligen gjorde ett 
10-tal par häckningsförsök väster om Toste-
berga Bodar. Småtärna är enbart rapporterad 
med 6 par från Rakö. Som är känt är det en-
dast en del av silvertärnorna på Rakö som 
fick ut ungar. Övriga misslyckades. Anled-
ningen kan mycket väl vara störningar från 
friluftslivet under den varma sommaren och 
predation från mink och trut. Såväl silver- 
som fisktärna uppvisar lägre antal än under 
2017. 

Tordmule: Inga tordmular har observerats 
till skillnad från 2017 då 4 individer sågs vid 
Lägerholmen under häckningstid.
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Silvertärnebo. 
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Övriga arter

Vid flera tillfällen i samband med tillsynsbe-
sök har rödbena observerats under omstän-
digheter som kan tyda på häckning på nå-
gon av öarna. Skärpiplärkan får anses som 
utgången, inga observationer finns under 
häckningstid.

Döda fåglar

Vid besöken kontrolleras även förekomsten 
av döda fåglar även om fokus inriktas på de 
levande. Intrycket är att få döda fåglar hit-
tats. Mest intressanta fynd är en gråtrut som 
troligtvis var ringmärkt på Helgoland som 
hittades den 5/5.

Predationstryck 

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

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

Trut, kråka och även korp i strandnära lä-
gen utövar en omfattande predation på ägg 
och ungar. Även om gråtrutpopulationen har 
ökat under de senaste åren har den dock ge-
nerellt minskat sen den maximerade under 
1980-talet med över 5 000 par. Anledning 
till nedgången kan delvis förklaras med min-
dre tillgång på föda p g a bättre avfallshan-

tering både på deponier och i fiskindustrin. 
Dessutom drabbades arten  svårt av den s k 
fågeldöden för ett tiotal år sedan. 

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

Betesdjur

Även under 2018 har Kalvaholm betats av 
utegångsfår. Åtgärden är dock inte initierad 
av fågelklubben eller fågelstationen utan är 
genomförd på enskilds initiativ. Totalt hand-
lar det om cirka 25 djur, tackor och lamm. 
Denna torrsommar har betet haft effekt. 
T.o.m. så mycket att djurhållaren tvingats 
stödutfodra för att kunna hålla djuren kvar 
på ön. 

Övriga åtgärder

Årlig röjning av högörter och annan vegeta-
tion sker årligen på häckningsreveln för tär-
nor på Trueskär. Så också under hösten 2018. 
Terraholmen har under våren och sommaren 
varit inhägnad för skydd mot trampande nöt-
kreatur genom fågelstationens försorg.  

Nils Waldemarsson
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Läsarnas bilder 
Vill du bidra med bilder så kan du maila in bilder till redaktionen eller publicera den på 
vår	Facebooksida	så	finns	det	chans	att	den	kommer	med	i	Spoven.	
OBS!	Ni	får	endast	skicka	in	bilder	som	ni	själv	har	tagit	och	som	ni	har	rättigheter	till.
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Vinterns program
Alla	är	hjärtligt	välkomna	och	var	inte	rädda	för	att	komma	med	även	om	ni	saknar	
tubkikare.	Alla	som	har	låter	gärna	andra	också	titta.	Undrar	du	över	något	så	ring	
till respektive kontaktperson. Kontaktuppgifter	 för	alla	exkursionsansvariga	hittar	
du i slutet av programmet. Ha	även	för	vana	att	besöka	vår	hemsida	där	alla	arrang-
emangen	finns	uppdaterade	om	något	skulle	ändras:	www.spoven.com

December
Ons 26 dec  Annandagjulvandring till Ekenabben 
Samling kl. 10.00 parkeringen vid naturum Vattenriket. Vi njuter av frisk luft och motionerar bort 
lite av julmaten medan vi tittar på övervintrande fåglar och eventuella blommande växter. Samar-
rangeman med Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet.  
Kontaktperson. Evert Valfridsson. 

Januari
Lör 5 Jan  Örnräkning
Nästan en vecka in på det nya året och som vanligt är det nu dags att räkna hur många örnar, 
som finns i vårt område mitt i vintern. Vid räkningen 2017 noterades drygt 80 och 2016 ca 60 
havsörnar (vid ganska knepigt väder här och var under dagen)! Vad månde bliva 2019? 

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

Lör 12 jan  Gåsräkning
Hur mycket vinter har vi så här dags? Hur påverkar det aktuella väderleksläget gässen, som valt 
att övervintra i vår del av Sverige? Efter förmiddagens insatser av klubbens gåsräknare vet vi 
svaret. Intresserad att vara med på någon gåsräkning? Kontakta i så fall Evert som kan hjälpa till 
att fixa detta. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Sön 13 jan  Vinterns östkustfåglar
Dags för ännu ett traditionellt inslag i klubbens verksamhet sedan en del år. Tillsammans 
med klubbens vice ordförande Jan Linder tar vi en förmiddagstur längs en del av en (kanske) 
vintrig skånsk ostkust. Vi samlas kl. 09.00 på parkeringen i Äspet, Åhus – med möjligheter 
till samåkning från parkeringen vid naturum Vattenriket senast kl. 08.30. Under förmiddagen 
letar vi efter de vinterfåglar, som kan finnas här – där vattenpiplärka självfallet är en önskeart.  
Kontaktperson: Evert Valfridsson.
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Lör 19 jan  Årets första Linnérunda!
Är bara det rådande väderläget på vår sida, tar vi en tur längs Linnérundan för att få lite vinter-
känsla! Fast i väntan på att gångbron över Härlövsängaleden ska bli klar, får det bli en ”runda”, 
som blir en tur fram och åter mellan naturum och Lillö borgruin, Vi samlas vid parkeringen natu-
rum kl. 10.00 och följer under några timmar med Evert Valfridsson ut över Isternäset och sedan 
efter nödvändig fikapaus vänder vi åter mot staden. På önskelistan i detta tätortsnära område i 
Kristianstads Vattenrike står självfallet inte minst havsörnar! Kom ihåg kikaren och glöm inte lite 
förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet Sydost, Naturskyddsföreningen 
i Kristianstad och naturum Vattenriket. Kontaktperson: Evert Valfridsson

Sön 20 jan  Örndag i Tosteberga
För 16:e gången bjuder klubben in till örndag i Tosteberga! Vi hoppas på bra väderförhållanden 
och många bevingade vintergäster i vår del av landet och att några timmar på hamnplanen här ger 
tillfällen till många härliga örnupplevelser! Mellan kl. 09 och 13 är vi som vanligt på plats och 
delar med oss av utrymme i våra tubkikare. 

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

Februari 
Fre 25 – mån 28 jan Vinterfåglar inpå knuten
”Vinterfåglar inpå knuten” är SOF/BirdLife Sveriges största enskilda evenemang sedan mer än 
10 år. Den här helgen räknas fåglar vid fågelborden runt om i Sverige. Vid de senaste årens räk-
ningar ”deltog” över 20 000 fågelbord! Helgen förlängs dessutom med fredag och måndag för att 
också förskolor och skolklasser ska kunna delta. 
Gå in på SOF:s hemsida http://www.birdlife.se och klicka vidare till den här aktiviteten eller  
http://vik.spoven.com Där står allt man behöver veta för att kunna vara med. Kontaktperson: Evert 
Valfridsson.
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Sön 27 jan   Vi startar fågelcirkeln! 
Kl. 17.00 gör vi avspark för fågelcirkeln ”Fåglarna i din närhet” på Studiefrämjandet, V Storg. 51 
H i Kristianstad. Tillsammans med ledaren Evert Valfridsson tittar vi närmare på vilka arter, som 
vi kan uppleva omkring oss i vår del av landet. Vi tränar som vanligt på olika artkaraktärer, så vi 
vet vad det är, som vi ser och hör. Liksom tidigare vänder sig cirkeln till både dig, som varit med 
ett tag, och till dig, som är nybörjare i fågelmarkerna. 

Vi träffas under ca 15 sammankomster – de flesta utomhus – fram till början av juni. Vi jobbar 
mycket med ”Fågelguiden”, som är den bok som alla bör ha. Inga extra kostnader för att delta 
annat än medlemskap i Fågelklubben. 

Anmälan senast 2018-01-25 till Evert Valfridsson, tel. 070-602 30 45 eller per e-post:  
evert.valfridsson@naturskyddsforeningen.se. Han kan också berätta mer.

Sön 3 feb   Annorlunda Linnérundan i vinterkänsla 
Samling kl. 10 på parkeringen vid naturum! Evert Valfridsson väntar på att ge sig iväg och 
kolla vilka vinterfåglar, som finns längs Linnérundans dryga 6 km. Fast under tiden, som det 
trafiksäkerhetshöjande brobyggandet över Härlövsängaleden pågår, går vi rundan i två halvor: 
efter turen längs Kanalhusspången, Isternäset och fika vid Lillöborgen vänder vi tillbaka samma 
väg. Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans 
med Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen Kristianstad/Bromölla och naturum Vattenriket. 
Kontaktperson: Evert Valfridsson.  

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

  f
ot

o:
 P

at
ric

k 
To

llg
re

n 
La

za
ro

v



Spoven								27

Greger har i vanlig ordning samlat ihop ett antal bilder – mer eller mindre knepiga – som vi får 
träna på att artbestämma och sedan blir det – också som vanligt – en mycket givande genomgång 
med förklaring till varför det var just de här arterna, som han hade med i sin lilla frågesport. Vi 
gör detta i samarbete med Studiefrämjandet. Kontaktperson: Evert Valfridsson. 

Lör 16 feb  Gåsräkning
Efter dagens insatser av fågelklubbens 13 ”gåskarlar/-damer” vet vi det aktuella läget på 
gåsfronten i nordöstra Skåne. Intresserad att vara med på någon gåsräkning? Kontakta i så fall 
Evert som kan hjälpa till att fixa detta. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Sön 17 feb  Fåglarna längs en annorlunda Linnérunda
Fågelskådning i tätortsnära delar av Kristianstads Vattenrike tillsammans med Evert Valfridsson. 
Samling kl. 10.00 parkeringen vid naturum Vattenriket där Evert väntar på att ta oss med ut bland 
fåglarna längs en kanske vintrig Linnérunda. Fast under tiden, som det trafiksäkerhetshöjande 
brobyggandet över Härlövsängaleden pågår, går vi rundan i två halvor: efter turen längs 
Kanalhusspången, Isternäset och fika vid Lillöborgen vänder vi tillbaka samma väg. Ta med 
kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika! Kontaktperson: Evert Valfridsson. 

Sön 24 feb  Skräbeån
Tillsammans med klubbens ordförande Nils Waldemarsson tar vi ännu en gång ett nappatag 
med årstidens fåglar längs Skräbeån. Samling kl. 09.00 vid Kvarnen i Nymölla för en vandring 
längs ån ut till kusten och avslutningsvis ett besök i markerna längs ån norrut. Vill du samåka 
från parkeringen vid naturum Vattenriket så åker vi senast kl. 08.30? Glöm inte kikaren och 
lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet och Naturskyddsföreningen 
Kristianstad/Bromölla. Kontaktperson: Evert Valfridsson.  

Tor 28 feb  Årsmöte 
Ännu ett år har gått och det är dags för årets viktigaste sammankomst i klubben. Än en gång är det 
dags för medlemmarna att säga sitt om bl.a. vilken styrelse, som klubben ska ha det kommande 
året! 
Efter förhandlingarna berättar SkOF:s ordförande Staffan Åkeby om det 30-årsfirande 
Storkprojektet i Sverige och Skåne - han har varit en viktig kugge i projektets arbete. Vi samlas 
i Föreningarnas Hus i Kristianstad (strax norr om Vattentornet) senast kl. 19.00. Klubben bjuder 
på kvällsfikat! Kontaktperson: Evert Valfridsson.  

Mars
Sön 3 mar  En första våraning längs en annorlunda Linnérunda?
Samling senast kl. 09.00 på parkeringen vid naturum för att med Evert spendera förmiddag bland 
fåglarna längs Linnérundan. 

Under persioden som det trafiksäkerhetshöjande brobyggandet över Härlövsängaleden pågår, går 
vi rundan i två halvor: efter turen längs Kanalhusspången, Isternäset och fika vid Lillöborgen 
vänder vi tillbaka samma väg. Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi 
gör detta tillsammans med Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen Kristianstad/Bromölla och 
naturum Vattenriket. Kontaktperson: Evert Valfridsson.  
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Onsdag 13 mars Fåglarna längs en annorlunda Linnérunda
Samling kl. 09.00 parkeringen vid naturum Vattenriket. Evert väntar på att ta oss med ut bland 
Linnérundans fåglar. Fast under tiden, som det trafiksäkerhetshöjande brobyggandet över 
Härlövsängaleden pågår, går vi rundan i två halvor: efter turen längs Kanalhusspången, Isternäset 
och fika vid Lillöborgen vänder vi tillbaka samma väg.  Ta med kikaren, om du har, och glöm inte 
lite förmiddagsfika!  Kontaktperson: Evert Valfridsson. 

Fre 15 mar  Årets transkådning startar
Fågelklubben fortsätter med transkådningen i Pulken, strax väster om Yngsjö! Återstår att se om 
de första efterlängtade tranorna börjar dyk upp på den här fantastiska rastplatsen vid samma tid 
som de senaste åren. I så fall kan vi räkna med en ca månadslång njutning, när de här vårgästerna 
mellanlandar i Kristianstads Vattenrike – landets näst bästa rastplats för tranorna i landet - under 
färden mot häckningsplatserna norröver i vårt avlånga land. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Lör 16 mar  Gåsräkning
Fågelklubbens flitiga gåsinventerare avslutar säsongen. Hur märks det att våren är i antågende? 
Finns det t.ex. kvar några sädgäss på våra breddgrader? Intresserad att vara med på någon 
gåsräkning? Kontakta i så fall Evert som kan hjälpa till att fixa detta. Kontaktperson: Evert 
Valfridsson.

Lör 16 mar – mån 22 apr   Tranorna i Pulken
Vi hoppas att årets första flyttande tranorna är på väg norrut för att rasta och övernatta i Pulken. 
Det innebär i så fall att klubbens tranguidning är på plats mellan kl. 15 och skymning dagligen 
ungefär den närmaste månaden! Kom och hjälp till med försäljningen av tranpins och vykort - eller 
kom med din tubkikare och dela med Dig till besökarna, som kanske får vara med om ett härligt 
och nära förstagångsmöte med tranorna genom okularet! Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Sön 17 mar  Första vårtecknen
Tillsammans med Jan Linder, klubbens vice ordförande, ger vi oss även i år ut och letar efter 
de vårtecken, som vågat sig till våra marker så här dags på året. Samling senast kl. 08.00 på 
parkeringen vid naturum Vattenriket och sedan viker vi förmiddagen åt detta äventyr. Ta med 
kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika!  Kontaktperson. Evert Valfridsson.  

Onsdag 20 mars   Vårdagjämningens fåglar längs en annorlunda Linnérunda
Det är dags för vårdagjämning – vilka fåglar har vi chansen att se längs Linnérundan? Har några av 
de första flyttfåglarna dykt upp? Kom senast kl. 09.00 till parkeringen vid naturum Vattenriket och 
häng med ut och hitta svaren! Evert väntar på att guida bland Linnérundans fåglar den här dagen. 
Fast under tiden, som det trafiksäkerhetshöjande brobyggandet över Härlövsängaleden pågår, 
går vi rundan i två halvor: efter turen längs Kanalhusspången, Isternäset och fika vid Lillöborgen 
vänder vi tillbaka samma väg.  Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika!   
Kontaktperson: Evert Valfridsson.
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Lör 23 mar  Vi sträcker söderut …
... för att kolla vad som sträcker norrut längs med den skånska sydkusten. Målet för dagens 
heldagsexkursion tillammans med Lars-Göte Nilsson är Sandhammaren, men väder och vind 
är avgörande för om det är möjligt att sträckskåda. Kolla därför på klubbens hemsida eller 
facebooksida, där det senast kl.20:00 på fredagskvällen meddelas eventuella ändringar.

Vi samåker från parkeringen vid naturum Vattenriket kl.06:00 med möjlighet att ansluta vid 
samåkningsparkeringen i Österlia kl.06:30. Varma kläder och förstärkt matsäck gäller och 
tillgång till tubkikare krävs för bästa behållning. Vi hoppas på sträckande ejdrar, andra änder, 
svanar, vårens första tärnor och därefter kollar vi av buskar och snår. På hemvägen är det möjligt, 
att vi spanar efter kornsparvar och annat kul så länge vi har ork och lust! Kontaktperson: Ulrika 
Tollgren. 

Sön 24 mar  Trandag i Pulken. 
Tillsammans med Kristianstads Vattenrike och naturum firar vi årets trandag i Pulken – landets 
bästa tranrastplats enligt vårt tycke! 

Ons 27 mars  Fåglarna längs en annorlunda Linnérunda
Kom senast kl. 09.00 till parkeringen vid naturum Vattenriket och häng med ut och hitta fåglarna 
i ett tätortsnära område! Evert väntar på att guida oss bland Linnérundans fåglar den här dagen. 
Fast under tiden, som det trafiksäkerhetshöjande brobyggandet över Härlövsängaleden pågår, 
går vi rundan i två halvor: efter turen längs Kanalhusspången, Isternäset och fika vid Lillöborgen 
vänder vi tillbaka samma väg. Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika!   
Kontaktperson: Evert Valfridsson.
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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 uppdaterade om något 
skulle ändras: www.spoven.com

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

Lör 30 mar  Tranbuss till Pulken
Buss till de rastande tranorna i Pulken avgår från parkeringen vid naturum Vattenriket kl. 14.00. 
Vi beräknas åter kl. 17.00.  Biljett krävs - 100 kr/st och köps på naturum. I priset ingår bussresa, 
guidning, dricka och grillad korv. Klä dig varmt. Samarr.: naturum Vattenriket, Nordöstra Skånes 
Fågelklubb, Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet. Läs mer på naturums Vattenrikets 
hemsida: vattenriket.kristianstad.se/naturum

April
Ons 3 apr Fåglarna längs Linnérundan
Kom senast kl. 08.00 till parkeringen vid naturum Vattenriket och häng med ut och hitta fåglarna! 
Evert väntar på att guida oss bland Linnérundans fåglar den här dagen. Förhoppningsvis är arbetet 
med gång-/cykelbron över Härlövsängaleden färdigt, så  idag kan det bli en ”runda” igen! Ta med 
kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika!   Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Sön 7 apr Fåglarna längs Linnérundan
Kom senast kl. 08.00 till parkeringen vid naturum Vattenriket och häng med ut och hitta fåglarna! 
Evert väntar på att guida oss bland Linnérundans fåglar den här dagen. Ta med kikaren, om du 
har, och glöm inte lite förmiddagsfika!   Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Ons 10 apr Fåglarna längs Linnérundan
Kom senast kl. 08.00 till parkeringen vid naturum Vattenriket och häng med ut och hitta fåglarna! 
Evert väntar på att guida oss bland Linnérundans fåglar den här dagen. Ta med kikaren, om du 
har, och glöm inte lite förmiddagsfika!   Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Nu är det enklare att bli medlem i fågelklubben!
Sätt in medlemsavgiften på plusgiro 1 64 24 - 4 eller via Swish 123 225 16 27 
Glöm inte mejla (eller ringa) vår kassör med adressuppgifterna om ni är ny medlem. 
Jan-Åke Nilsson, mail: janank@hotmail.se , mobil: 0708 - 42 19 28

Medlemsavgiften är 125 kr. 

Medlem under 25 år/familjemedlem 25 kr



Styrelsen
Nils Waldemarsson ordf  0456-281 22
Jan Linder v ordf   0725-88 20 51
Josefin Svensson sekr 0708-22 65 89
Jan-Åke Nilsson kassör 0708-42 19 28
Ulrika Tollgren   0738-08 37 73
Greger Flyckt   044-12 16 99
Linda Niklasson   0456-297 90

Lokal rapportkommitté
Nils Waldemarsson   (Sammankallande)
Greger Flyckt,  (Rapportmottagare)
Floravägen 13, 291 43 Kristianstad
044-121699, greger.flyckt@utb.kristianstad.se
Linda Niklasson 
Hans Cronert
Göran Flyckt
Thomas Lindblad
Jan Linder
Christer Neideman
Ulf Sjölin

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

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

Katastrofhjälp Fågel och Vilt
http://www.kristianstadbromolla.kfv-riks.se

Ringmärkningscentralen på 
Naturhistoriska Riksmuseet 
http://nrm.spoven.com

Geese (ringmärkning av gäss och svan)
http://www.geese.org

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

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

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

Samrådsgruppen för Biosfärområde  
Kristianstads Vattenrike 
Nils Waldemarsson 0456-281 22
Thomas Lindblad

Kommunornitolog i Kristianstads  
kommun
Nils Waldemarsson 0456-281 22

Kommunornitolog i Bromöllas kommun
Nils Waldemarsson 0456-281 22
Gåsgruppen (för förvaltning av gäss och tranor 
på Kristianstadsslätten)  
Nils Waldemarsson  0456-281 22

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

Plusgiro 164 24-4 
Swish 123 225 16 27
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