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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.
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Ordförande sjunger ut!
De statliga anslagen för bl.a. biologisk 
mångfald och artskydd har minst sagt varit 
ryckiga under senare tid. Som exempel kan 
nämnas att den antagna höstbudgeten innebar 
att reservatsskötsel och åtgärdsprogram för 
hotade arter har utgått eller reducerats kraftigt. 
Detta drabbar naturligtvis fågelfaunan och 
fågelskyddet.

Vi har inom vårt område åtskilliga reservat, 
fågelskyddsområden och fågelarter som 
påverkas. Några exempel:

• Inventeringar och uppföljning av 
vadarfåglar, särskilt rödspov, på våra 
strandängar.

• Tillsyn och övervakning av 
fågelskyddsområden t. ex. skärgården.

• Inställda eller uteblivna naturvårdsprojekt s. k. LONA-projekt.

I bästa fall får vi tro att dessa följder av budgetbeslut beror på okunskap hos beslutsfattarna 
om konsekvenserna. Tyvärr präglas det här av kortsiktighet. Det handlar om att för dagen 
visa politisk handlingskraft antingen genom att stänka pengar över verksamheter som 
berörda myndigheterna inte har planering för. Eller som nu plötsligt dra in medel för 
väsentlig och planerad verksamhet.

Det borde finnas en insikt hos våra politiker att naturvården och därmed fågelskyddet 
borde tillhöra de områden där långsiktiga överenskommelser och beslut borde råda. 
Detta i likhet med en del andra centrala politikområden som inte lämpar sig för tillfälliga 
politiska vindar. Förutsägbarhet efterlyses!

 

Nils Waldemarsson 
ORDFÖRANDE
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Någon riktig vinter blev det aldrig i år. I 
och med det så skulle man kunna anta att 
det skulle finnas lite mer än vanligt av 
chansande övervintrare, men så blev inte 
fallet. Svarthättan från januari vid Egna 
hem, Kristianstad var kvar in i februari, en 
prutgås dök tillfälligt upp vid Yngsjö ka-
pell i början av februari och ägretthägrar 
sågs av och till under hela perioden.

Under februari noterades även kaspisk 
trut och vitnäbbad islom vid ett enstaka 
tillfälle. Det var gott om rapporter om 
sparvugglor från södra Sverige, och även 
vi fick ta del av den lilla invasionen med 
sammantaget 5 rapporterade ex, bla en som 
stannade lite längre vid en lättillgänglig 
lokal vid Horna fure. Några rastande och 
sträckande mindre sångsvanar noterades, 

Aktuellt i fågelmarkerna 
Rapporterade fåglar 1 februari - 30 april

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).  
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Ringtrasten vid Sånnarna
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Gåsräkningen sep 2018 - mar 2019

Art 16 sep 13 okt 17 nov 15 dec 12 jan 16 feb 16 mar
Sädgås - 6 - 1 500 1 836 1 979 -
Skogsssädgås - ras fabalis - - 3 267 12 424 8 762 2 996 -
Tundrasädgås - ras rossicus - - 377 280 1 032 390 -
Spetsbergsgås - - 1 17 94 22 -
Bläsgås - 131 47 336 64 754 573
Fjällgås - - - - - - -
Grågås 8 928  6 446 5 375 3 055 2 598 4 417 2 208
Grå x kanadagås - - 2 - - 2 -
Kanadagås 24 13 278 1 232 2 169 1 017 63
Vitkindad gås 3 160 10 757 30 837 17 109 4 617 6 491 6 985
Prutgås - 37 - - - - -
Rödhalsad gås - - - - - - -
Stripgås - - - - - - -
Totalsumma 12 112 17 389 40 183 35 953 21 172 18 068 9 829

liksom bruna glador vid 7 tillfällen från 
olika delar av vårt område.
Mot senare delen av mars, och framför allt 
i den härliga påskveckan i april, lossnade 
det rejält och vårfåglarna kom i stora antal. 
Dvärgbeckasiner sågs här och där, oftast 
1 ex åt gången, men vid Björkhäll, Hov-
by ängar vistades hela 7 ex 19/4. Några 
sträckande dvärgmåsar noterades och av 
de notoriskt svårsedda alkorna blev både 
tobisgrissla och sillgrissla noterade vid 
Juleboda under perioden. Brandkronade 
kungsfåglar rapporterades från 24/3 och 
framåt från många håll, dock är det fort-

farande glest mellan obsarna av denna 
nykomling i Bromölla kommun. Ett par 
obsar gjordes av sträckande ängshökar i 
slutet av april, stannar någon och häckar 
hos oss i år?

Bland de arter som sticker ut lite mer 
(förutom islommen) var rödhalsad gås, 
aftonfalk, svarthuvad mås, härfågel, och 
halsbandsflugsnappare. Strömstare har 
noterats hela april vid Forsakar, allt tyder 
på häckning. Vi ska inte heller glömma 
att nämna den obs av en spelande orrtupp 
som gjordes den 21/4 på Fjällmossen.

Artportalen:
http://www.artportalen.se 

Krix+:
http://krix.spoven.com 
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Art Plats Individ
Rödhalsad gås Åsumtornet, därefter Hovby ängar 20/3  1
Vitnäbbad islom Juleboda 18/2  1
Aftonfalk Pulken 29/4  1
Svarthuvad mås Åsumtornet 3/4  2 
Härfågel Sånnarna 19/4  1
 Lillevångsvägen, Gärds  Köpinge 25/4  1 
Ringtrast  Sånnarna  9/4 och april ut  1-2
Halsbandsflugsnappare Pulken 22/4  1

Jan Linder 

Halsbandsflugsnappare vid Pulken.
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Två svarthuvade måsar tillsammans med en skrattmås.
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Bakgrunden är att klubbens styrelse under 
hösten 2018 konstaterade att det var lite si 
och så med inkomna referat från våra ex-
kursioner och andra aktiviteter. Vi kom ef-
ter diskussioner fram till att det inte finns 
någon anledning att kräva referat från allt. 
Men för ett antal återkommande aktivite-
ter/exkursioner, spridda över året, ska vi 
ha ett referat samtidigt som det för övriga 
exkursioner och aktiviteter självklart tack-
samt tas emot. 

För följande exkursioner/aktiviteter ska 
det även fortsättningsvis skrivas referat, 
exkursionsledaren ansvarar för att detta 
blir gjort. Men det är som vanligt alltid 
trevligt om någon deltagare vill åta sig 

detta emellanåt: 

Örndagen (januari)

Fågelskådningens dag (maj)

Första vadarexkursionen i Äspet (juli)

World Birdwatch Day (oktober)

Exkursioner utanför Kristianstads och 
Bromölla kommuner

Syftet med referaten är att de ska spegla 
bredden på klubbens exkursionsverksam-
het och samtidigt väcka intresse för att del-
ta i klubbens olika aktiviteter. De kommer 
att publiceras på vår hemsida och, med un-
dantag från vadarexkursionen, även i när-
mast påföljande nummer av Spoven.

Genomförda exkursioner/aktiviteter
Av: Jan Linder

Under denna rubrik kommer vi att under året prova ett nytt koncept där vi presenterar 
vilka exkursioner och aktiviteter föreningen haft sedan förra numret av Spoven.

Foto från föreningens Ölandsresa våren 2013.
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Med undantag för Linnérundorna, som är 
en väldigt speciell aktivitet som kommer 
att hanteras för sig, gäller från och med 
i år följande: För samtliga uteaktiviteter/
exkursioner ska exkursionsledarna lämna 
in en uppställning (efter särskild mall) av 
var man exkurerade, antal deltagare, vilka 
arter som sågs, samt eventuella noteringar 
av särskilt intresse. Dessa lämnas till en av 
styrelsen utsedd person som sammanfattar 
dessa under rubriken ovan. Inledningsvis 
är det undertecknad som har den uppgif-
ten.

Syftet med dessa sammanfattningar är att 
visa på vårt områdes fågelrikedom, hur väl 
våra olika aktiviteter över året ger möjlig-
het att se olika arter, och därigenom väcka 
intresse för att delta i klubbens olika akti-
viteter.

Hittills i år

Första sammanfattningen omfattar vår 
verksamhet från nyår och fram till och 
med 30 april.

Klubben har genomfört 8 aktiviteter: 

Örndagen 13/1 
Exkursioner till Äspet 20/1 
Skräbeån 24/1 
Vannebergaholmen 17/3 
Vinnö ängar/Adinal/Lunkeskog 6/4, 
Näsby fält 21/4 
Håslövs ängar 22/4  
Taglamyren 28/4

Antalet deltagare totalt var 439 personer, 
med en variation från 2 till 31 på exkur-
sionerna och med Örndagen som outstan-
ding med ca 325 deltagare.

För den som deltagit i samtliga aktiviteter 
har det funnits möjlighet att se totalt 113 
arter. Arter som sticker ut lite mer än de 
vanliga/förväntade är årta, orre, ljungpi-
pare, kungsörn vid 2 tillfällen, kungsfis-
kare, mindre hackspett, varfågel och vin-
terhämpling.
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Foto från en av fågelklubbens exkursioner i slutet av 70-talet.

Jan Linder 
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Det första storkprojektet: 

Ett försök att inplantera svart stork i 
Kristianstads Vattenrike

Naturskyddsföreningen i Kristianstad och 
Bromölla bildades under namnet Kristi-
anstads Naturskyddsförening 1921. För-
eningen arbetade redan från början med 
viltvård och fågelskydd. Man arrenderade 
jakten längs Helge å vid Härlövs ängar 
mitt emot Tivoliparken för att hindra jakt 
på änder, och man utnämnde också en till-
synsman som bevakade området och hade 
en tjänstebössa för att kunna skjuta kråkor. 

I somras ägnade undertecknad några tim-
mar åt att gå genom föreningens verifika-
tioner från åren under andra världskriget 
och hittade en del intressanta fakta: 1939 
startade föreningen ett ambitiöst projekt 
för att återfå den svarta storken (odinsva-

lan) till Sverige. Man samlade ihop pengar 
(707 kr under 1939) och fick också 200 
kronor från Skånes Naturskyddsförening. 

Algot Rydén i Hammarslund byggde 
ett hägn i den fuktiga strandskogen vid 
Ekenabben nära Hammarsjön. Arbetslö-
nen var 1 kr/timme. De svarta storkarna 
köptes in från Hagenbecks Zoo i Ham-
burg. De kostade 800 kr och anlände med 
järnväg den 7 december 1939. Stadsbuds-
föreningen transporterade storkarna från 
järnvägen till Ekenabben för en kostnad 
av 3 kr. Hur många storkar som inköptes 
står ej på kvittona, men det måste ha varit 
minst 10 stycken.

Svart stork fotograferad på Lesbos, Grekland
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Nils Ek och Anna Ek fick i uppdrag att 
sköta storkarna mot en ersättning av 20 kr 
i månaden. Fodret var fisk från W. Holm-
bergs Fisk & Vilthandel till ett pris av 35 
öre kilot och storkarna åt ca 7,5 kg per 
dag. I februari 1940 skickade man in två 
döda storkar till Statens Veterinärbakterio-
logiska Anstalt i Stockholm för undersök-
ning. Diagnosen löd: Riklig invasion av 
taggbeväpnade sugmaskar i tunntarmen. 

Antalet storkar minskade sedan successivt 
och i maj 1943 gick det åt 2,5 kg fisk per 
dag vilket tyder på att det då fanns högst 5 
storkar kvar. Under juni åt de bara 1,8 kg 
per dag, alltså ungefär 4 storkar kvar. Sista 
verifikationen som handlar om de svarta 
storkarna visar att en svart stork såldes till 
Landskrona stad den 25 oktober 1943 till 
ett pris av 33 kr och 3 öre inklusive trans-
portbur och frakt. 

De svarta storkarna från Hagenbecks dog 
alltså efterhand och lyckades aldrig föröka 
sig. Enligt föreningens förre sekreterare 
och kassör Sture Jönsson visade obduktio-
nerna att alla storkarna var hannar. Efter-
som det är mycket svårt att könsbestämma 

storkar på utseendet är det fortfarande en 
gåta om det var slumpen eller en extremt 
genusmedveten funktionär på Hagenbecks 
Zoo som stjälpte inplanteringsförsöket.  

Christer Neideman 
christer.neideman@naturskyddsforeningen.se

Svart stork fotograferad på Lesbos, Grekland
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Bli medlem i Storkens Vänner! 
Årsavgift 100.-  Bg: 5925-9341
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I Sverige är det inte tillåtet att samla ägg 
från vilda fåglar. Senast förra året dömdes 
tre män för att ha plundrat fågelbon på ägg. 
Det är inte förbjudet att äga en äggsamling 
och vissa ägg betingar ett högt pris. Plund-
rarna vill tjäna pengar och samlarna vill 
äga, helst något sällsynt. Urban i Tomas 
Bannerheds senaste roman vill ha en kom-
plett samling ägg från svenska fåglar. Han 
är en van fågelskådare, men kommer in på 
fel spår när hans flickvän sedan flera år gör 
slut. ”Behovet att få yttre ordning för att få 
ro i sitt inre”. En slump leder in honom på 
äggsamlandet.

Bannerhed slog igenom 2011 med Kor-
parna. Pojken Klas flyr in i fågelskådandet 
eftersom han känner att han inte kan leva 
upp till föräldrarnas förväntningar. Urban 
är en vuxen man med samma problematik, 
men med en mycket djupare svärta inom 
sig. Mamman vistas på Lugnet, ett boende 
för psykiskt sjuka. Hon har sedan många 
år lämnat verkligheten och hennes bete-
ende skrämde Urban så mycket att han har 
tagit avstånd. I boken varvas berättelsen 
om Urban med brev från moderns sista år 
där hon ofta ber honom ta kontakt. En oer-
hört sorglig berättelse.  Äggsamlandet på-
minner honom om fågelskådandet, ger lite 
spänning i tillvaron och en uppgift. Han 

blir fascinerad av de vackra äggen och 
vill fylla lådorna med ägg. En obesvarad 
förälskelse och en något okänslig terapeut 
gör inte livet lättare. Det är svårt att tycka 
om Urban i hans hänsynslösa jakt på ägg, 
trots att han är en ömkansvärd person. 

I en intervju säger Tomas Bannerhed om 
Urbans samlande att det var det sorgligas-
te han kunde komma på.

Margareta Rydhagen

 Boktips: 
Lugnet 
 av Tomas Bannerhed 
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Fångad i flykten
Text: Ulrika Tollgren

– Berätta lite om din bakgrund och hur 
du hittade naturintresset?

– När jag växte upp hade vi en schäfer och 
var därför mycket ute i naturen runt Ekenab-
ben. Där stötte vi på både blommor och träd 
men även snokar, som gjorde mig nyfiken 
och som jag lärde mig känna igen. Jag är 
alltså ingen utpräglad fågelskådare utan mer 
en naturmänniska som tittar lika mycket ner 
i backen som uppåt. 

I tonåren var jag och en kompis mycket 
på Balsberget, vi var mycket vid grottan 
och södra delen av Balsberget. Vi såg ofta 
kungsörn där. Så vi bestämde vi oss för att 
vi skulle fotografera den där kungsörnen på 
vintern. Därför byggde vi ett gömsle och le-
tade på en överkörd hare som vi la ut. Detta 
var i mopedåldern och vi åkte dit när det var 
mörkt och kröp in där i gömslet och fotogra-
ferade kungsörn och lite vråkar och korpar. 
Det var jättespännande Jag har några sådana 
här gamla gråa foton i källaren på kungsörn. 
Det var alltid så  att det var ingen örn som 
gick ner förrän det var någon korp som hade 
varit där och testat. Och det var ganska nära. 
Jag hade ett sådant där 400 mm teleobjektiv 
så det var tvunget att vara bra ljus, annars 
blev bilderna så mörka. Vi hade inte några 
tillstånd så skogvaktaren gillade inte detta 
tilltag. Detta var i kanten på en inäga och 
den här örnen brukade alltid sitta i toppen 
på en jättestor gran nästan inne vid Råbelöf. 

Sen började jag tidigt i det militära och har 
varit militär i 30 år, då har man varit mycket 
ute i naturen hela tiden. När de la ner P6 
började jag läsa till lärare och sedan var jag 
lärare i 13 år. Jag läste till svenska/SO-lärare 
men fick mest jobba som speciallärare och 
trivdes jättebra med det. Jag hade ju även 
nytta av allt det jag hade med från det mili-
tära och mina kunskaper om naturen. 

Sedan är jag och frun inbitna fjällvandrare 
sedan början av 70-talet och håller fort-
farande på. Vi har gjort 8 -10 turer i Sarek 
och sedan när vi började tycka att det var för 

Vid senaste årsmötet mottog Göran Flyckt Nordöstra Skånes Fågelklubbs årliga 
pris för att i många år bedrivit ett uthålligt och värdefullt arbete med uppföljning 
av örnarnas häckningsplatser. Göran bor i Åhus och har sedan många år ett torp 
i skogen utanför Villands Vånga. Fågelintresset delas som säkert många vet med 
sonen Greger. 
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tungt att bära alla mat började vi runt Keb-
nekaise. Då kunde man ha mat för bara 3-4 
dagar och sedan handla mer efter hand. Vi 
har gått i Vindelfjällen, gått från Ammarnäs 
till Hemavan. Första gången vi vandrade tog 
vi hela Padjelantaleden och det tog väl 10 
dagar men i och med att man blivit lite äldre 
och inte vill bära så tungt med tält och grejer 
så började vi gå mer dagsturer. Men nu har 
vi börjat med tält igen men vi har verkligen 
“bantat bort” allt onödigt. Vi har också varit 
mycket i Norge och gått dagsturer och där 
kan man ställa bilen och gå på väldigt fina 
och lättillgängliga ställen. 

När Ninni fyllde 60 fick hon i 60-årspresent 
av Greger att han skulle hänga med och vara 
bärare. Så då gick vi i Teusadalen, det ligger 
mellan Kebnekaisemassivet och Stora Sjö-
fallet. Det var en av de tuffaste turer vi gjort. 
Rapadalen är jämförelsevis mer lättillgäng-
ligt än vad som skrivs. Teusadalen var helt 
obanad terräng och vi kom först till en bro 
som saknades och när vi äntligen lyckats ta 
oss över och gått en dag till saknades ännu 
en bro. Efter 4-5 dagar kom vi fram till Kai-
tumstugan och då gick vi in för att handla 
och då sa jag till stugvärden att det är för 
illa att det saknas broar som står utmärkta på 
kartan. Då tittade han först på vår karta och 
konstaterade att den var 10 år gammal och 
tog sedan fram sin nya karta och där fanns 
inga broar. Så kan det gå. 

Sedan gick vi upp på Kebnekaise och gör 
man det från baksidan via Singivaggi, som 
ligger mellan Kungsleden och Fjällstatio-
nen, så kan man följa dalgången och slipper 
då de stora grupperna. 

Jag är även biodlare och har kuporna vid 
torpet i Vånga. Just nu har jag bara ett sam-
hälle eftersom de andra dog på vintern. Jag 
har haft Varroakvalster men tycker inte att 
det känns bra att använda  kemikalier.  I maj 

upptäckte jag att det var flera bin runt ku-
porna. Kanske var det spanare? Och på mid-
sommaren när vi satt ute och åt kom plötsligt 
en svärm. Himlen liksom förmörkades och 
de bara flög rätt in i kupan. Det var häftigt 
att få se när det hände och det var jättesnälla 
bin. De har övervintrat och mår hur bra som 
helst så jag ska se om jag kan utöka genom 
att göra en avläggare. Biintresset kom sig av 
ett svärm som kom och satte sig i en fågel-
holk. Förstod att de inte kunde överleva vin-
tern där så jag pratade med en biodlare på P6 
som gav mig rådet att snickra ihop en kupa 
och några ramar och det gjorde jag och se-
dan stoppade jag ner dem där men de över-
levde naturligtvis inte. Men den vintern gick 
jag en biodlarkurs i Sölvesborg och sedan på 
våren så köpte jag två bisamhällen. Det var 
1983 och sedan dess har jag varit biodlare.

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

– Från början har jag varit mest intresserad 
av rovfåglar men sedan var det egentligen 
Gregers förtjänst. Jag har varit medlem i Gö-
inge Biologiska Förening sedan länge efter 
en vän som jag lärde känna på en repövning 
drog med mig. När Greger var en 14-15 år 
ville han komma till en exkursion i Äspet 
men han ville inte gå ner där själv. Så då 
följde jag med honom och på det sättet så 
kom han i kontakt med Erik Schönbeck som 
då höll i den exkursionen. Sedan så blev vi 
ju medlemmar i fågelklubben.

Jag åker ofta inte ut till en fågellokal utan jag 
åker ut till ett naturområde som jag tycker är 
fint. Sedan kan man ju titta på både fåglar 
och växter.

– Du fick pris för din mångåriga bevak-
ning och uppföljning av örnhäckningar. 
Berätta om detta!

– Man får ju vara väldigt försiktig så man 
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inte stör. Jag brukar åka ut för att se om de 
har lagt sig och ruva. Då får man göra detta 
en dag när det är bra väder, gärna lite varmt 
om det är så att de skulle gå ur boet. Gör de 
det får man ju gå direkt så att de kommer 
tillbaka. Från början var det projekt Havsörn 
med Björn Helander som var härnere och det 
var bara första gången som han var här och 
åkte runt men då märkte de nog bara på ett 
ställe. Numera är det några killar från Lund 
som klättrar och ringmärker ungarna.  De 
brukar ringa ganska tidigt i maj då de inte 
vill att ungarna ska ha blivit för stora men 
då händer det istället att de ibland är för små 
för att märka. Jag brukar inte själv vilja åka 
ut till de här bona i början av maj utan väntar 
hellre. Först i mitten av juni när de är så stora 
att de står upp i boet är störningen inte så far-
lig. Sedan är det problem med avverkningar, 
styrelsen skriver i många sådan frågor. 

Örnarna började jag med 2011 eller 2012 när 
Patrik Olofsson flyttade. Jag fascineras av att 
så stora fåglar kan vara så diskreta. Man kan 
ha örnar i sin omgivning och vara där ganska 
ofta och man vet inte om att de är där. Ibland 
när man varit vid ett bo tidigare år så kan 
det vara svårt att upptäcka ändå och man får 
leta. Ibland ser man regelbundet örnar i vissa 
områden men trots mycket letande  lyckas 
man inte hitta bona. Oftast är det lättast att 
se när de spelflyger men då kanske man be-
höver stå och titta i många timmar. Olika par 
beter sig också väldigt olika när man kom-
mer i närheten av bona. 

Du har även en hel del ringmärkning i din 
“portfölj” i nedre Helgeåns fågelstation och 
holkmärkning. 

- Berätta om hur det utvecklats genom 
åren?  

Det började med att vi i fågelstationen 
märkte med nät nere vid Hammarsjön ett an-

tal somrar. Jag var med där och sedan hade 
jag en 25 holkar vi vårt torp uppe norr om 
Villands Vånga. När jag hade varit med ett 
antal år vid Hammarsjön och Greger märkt 
i holkarna så tog jag över och fortsatte själv. 
Så jag märker bara småfåglar i holkar och en 
och en annan koltrast. Sedan har jag fortsatt 
och satt upp holkar i Ekoparken. När Erik 
dog hade Greger varit med en del vid hans 
holkar vid Maltesholm och Erik hade gjort 
en karta med ringar ungefär där holkarna var 
men de var svåra att hitta och väl gömda i 
skogen. Dessa cementholkar var ju åtråvär-
da och därför gömdes de väl. När jag sätter 
upp mina träholkar placerar jag oftast upp 
dem längs vägar och stigar så att de är lätta 
att hitta. I Malteholm har jag nu cirka 100 
holkar och 250 norr om torpet i Vånga. Och 
så har jag dessutom 75 uggleholkar. När jag  
inte har något annat för mig går jag ner och 
spikar en holk. Det tar ungefär en kvart och 
så håller de i ungefär 10 år, sedan behöver 
de bytas ut eller lagas. From med i början av 
maj så åker jag runt och det tar 3 dagar att 
kolla uggleholkarna då man måste asa med 
stege. Sedan är det örnar och ringmärkning 
och det håller ju på nästan till midsommar. 
Ibland får man besöka holkarna flera gånger. 
Först så märker man lite mesar men är det 
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En av Görans uggleholkar 
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exempelvis svartvita flugsnappare är de lite 
senare och då måste man dit igen. Under 1,5 
månad är det i stort sett ingenting annat än 
fåglar.

– Vilken är din starkaste skådarupplevel-
se/naturupplevelse?

– Det var när vi märkte fjällabbungar i Sarek. 
Greger, Patrik och Niklas hade ett projekt 
och fick då tillstånd till det året innan. Gre-
ger hade först åkt upp och rekat och sedan 
åkte de andra dit och märkte ungar. När jag 
och Ninni skulle vandra genom Sarek året 
efter så fick vi med oss ett antal ringar och 
en tång. Ja, det var häftigt. Vi märkte 3 ungar  
och de var gråa och ulliga, ungefär som tru-
tungar. Så sprang vi ifatt dem och la kepsen 
på och när jag ringmärkte dem så fick Ninni 
stå vid sidan av med en vandringsstav över 
huvudet för att skydda mot de arga föräld-
rarnas utfall. De äter visst mycket harkran-
kar för när ungarna blev stressade spydde 
de upp en hel boll med harkrankar. Det var 
spännande faktiskt. Av alla de år vi vandrat i 
fjällen har vi väl bara sett fjällabbungar 4-5 
år men det är allt. Och en gång har vi sett en 
fjälluggla. Det var på långt håll och den satt 
och spanade. Vid ett tillfälle när även Greger 
och Cecilia var med har vi sett fjällräv. An-
nars har vi mest sett älgar. De älgar vi gick 
förbi i Rapadalen var inte ens rädda. Vi gick 
förbi på 30-meters avstånd och de reste sig 
inte ens utan låg kvar och idisslade. 

– Hur ser din skådardröm ut?

– Det är att få se en järpe i skogarna runt 
Bäen.

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

– En japansk billig sak. Minns inget namn. 
Numera har jag en Kamakura 10x42 och när 
jag vandrar i fjällen har jag en liten Swarov-
ski 8 x 20. Som tubkikare har jag en Kowa 
TSN1 och ett okular som går från 20 till 60. 

– Varför ska fågelintresserade gå med i 
fågelklubben?

– Dels för att träffa folk, lära sig nytt. Kom-
ma till nya naturområden genom exkursio-
nerna som de inte känt till tidigare.

Rekommenderar Ekopark Raslången. Det är 
ett fantastiskt område. Det är kanske inte di-
rekt fågellokal men att sitta där en ljum kväll 
och höra lommarna och höra någon trana 
trumpeta. Man vet liksom aldrig riktigt vad 
man kan hitta där. 

Ulrika Tollgren

– Fem snabba till Göran:

 Inventering  - √ Ringmärkning

    Havskusten - √ Skogsbygder

  Gryning      - √  Skymning

√  Vår     -    Höst

√ Kungsörn -   Brun kärrhök
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Sommarens smultronställe:  
Axeltorpsviken - Näsumaviksleden, 
Pisleö och Åsens naturvårdsområde
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På vägen mellan Näsum och Bromölla 
svänger man av vid skyltningen mot Åsens 
återvinningscentral. Innan man kör över 
bron finns en parkeringsplats och det är 
härifrån vi startar sommarens äventyr. 

En varm dag i början av augusti och vi 
börjar med att gå upp till fågeltornet. Som-
maren 2018 var i alla fall själva tornet la-
gat även om utsikten var begränsad av träd 
som skymde sikten mot viken och det enda 
jag lyckas få korn på är födosökande svalor 
och några gräsänder som ligger bland de 
gula och vita näckrosorna. Jag går tillbaka 
ett stycke och sedan upp på den knalle som 
ligger med utsikten söderut över Ivösjöns 
öppna ytor. Här är ett bra ställe för att kolla 

vilka fåglar som finns på sjön, i synnerhet 
under resten av året då diverse änder rastar 
här. Idag ser jag några tärnor, en fiskgju-
se syns i fjärran och på en sten står några 
av de älskade storskarvarna. Eller kanske 
inte. De står visst där men många irriterar 
sig på deras närvaro, det måste ju vara de 
som sabbat sjöns fiske?

En gråhäger står och lurar i vassen och i 
buskaget ses en ung näktergal.

Vi går ner mot vägen och börjar att gå nä-
sumaviksleden medsols. Första delen går 
på grusvägar och genom Ivösjöns brukade 
åkerlandskap. Några steglitser drar över 
men annars verkar fåglarna ta det rätt lugnt 

Utsikten från utsiktstornet våren 2019 när träden som skymt utsikten plockats ner.
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idag. Däremot rör sig mängder med olika 
sorters fjärilar och även några trollsländor 
runt oss. Nässelfjäril visar upp sig en stund 
när den sitter på gärdsgården men jag ser 
också amiral, tistelfjäril, rovfjärilar samt 
några till som jag inte riktigt kan namnet 
på. En bit upp i backen breder ett stycke 
planterad granskog ut sig och det är och 
här jag hör kungsfågeln. Vi passerar förbi 
några kor och passerar därefter en stätta 
när leden svänger österut. Fram till hit går 
det utmärkt att ta sig fram med exempelvis 
barnvagn men nu går leden längs en smal 
skogsstig. En gröngöling ropar helt kort 
och innan vi kommer fram till spängerna 
både ser och hör vi en nötkråka.Björkens 
löv har redan börjat gulna och passar väl i 
färg med de unga lövsångare som hoppar 
omkring i kronan och letar insekter.

Nu börjat ett trevligt område när man pas-
serar på spänger igenom alsumpskogen 
och över mark som normalt inte bär, men 
som den här gången var otroligt uttorkat 

(sommaren 2018). Bäckens vatten står 
helt stilla. Här håller vattenrallen till. En 
gärdsmyg stämmer upp sin klara drill, an-
nars är det tämligen svalt på fågelfronten. 
Desto hetare är det i luften med trollslän-
dor i alla möjliga storlekar och färger. Jag 
ser 2 olika sorters stora mosaiksländor, 
röda större och röda mindre sländor och en 
blå sjöflickslända. Har tyvärr inte så stor 
kunskap på denna artgrupp men tror att 
vi såg 8 olika sorters sländor och även ett 
stort antal dagfjärilar. Partiet med spänger 
rymmer flera rastplatser med bänkar för 
lämpliga stopp. Myggorna gillar rastande 
besökare vasst!

Sista sträckan går längs banvallen som 
nu även är cykelvägen till Bromölla. Här 
finns en bänkar med utsikt över vasshavet 
och här över brukar den bruna kärrhöken 
dra. Så icke idag. Tittar också längs med 
kanten till banvallen där jag flera gånger 
sett svart huggorm ligga och sola.

Spängerna längs alsumpkogen.
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Ulrika Tollgren

Googlemaps:  
https://tinyurl.com/pisle

Med kollektivtrafik: Hållplats Näsums väg 
116/Axeltorpsvägen Buss 561 mellan Bromöl-
la och Näsum. Timmestrafik på helgerna och 
tätare på vardagarna. www.skanetrafiken.se

Häckfåglar 
Vår/sommar: Sothöna, brun kärrhök, vat-
tenrall, fiskgjuse, näktergal och allehanda 
sångare.

Vinter: rastande gäss och änder men ofta 
även vattenrall och varfågel.

Bekvämligheter: Här finns en handikapptoa-
lett och en tillgänglig grillplats. 

Tillgänglighet: Själva stycket med spänger är 
inte tillgängligt för rullstolsburna. Däremot är 
det lättgånget.

Bonus: Här finns kalklager för den som är 
sugen på att söka fossiler och ben från de di-
nosaurier som finns utställda i Bromölla har 
hittats här.

Här växer bokskogen hög och en bit fram-
för oss passerar en spillkråka som en svart 
pil genom luften. Hade vi inte sett den 
hade den missats för den yppade inte nå-
got ljud som kunde avslöja dess närvaro 
idag. Det gjorde däremot ett gäng över-
flygande  korsnäbbar och när vi passerar 
några tomter med fruktträd får vi även in 
björktrast på artlistan. 

Detta område tillhör ett av mina favorit-
område, alla årstider, mycket beroende av 

de varierande biotoperna. Här ses närings-
fattig sjö, näringsrik vik, damm, brukad 
mark och betesmark, granplantage men 
även bokskog och blandskog, den sum-
piga alskogen och så slutligen vasshavet. 
Rundan är också endast 3,5 km lång vilket 
gör att den även funkar att ta en sen vår 
eller tidig höstkväll efter jobbet och innan 
mörkret.

Det finns även en utsikt söderut över Ivösjön
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Rättelse från förra numrets Fångad i flykten
Det smög in sig fel text i förra Fångad i flykten. Så här kommer den rätta texten:

Agnetha Björklund är en välkänd profil för alla som besökt någon av örndagarna 
i Tosteberga hamn genom åren eller tranaktiviteter vid Pulken, som den flitiga 
funktionär hon är. Agnetha sitter i styrelsen för Naturskyddsföreningen Kristian-
stad - Bromölla, där hon är kassör sedan 11 år tillbaka.

- Berätta lite om din bakgrund
- Numera är jag glad pensionär. Efter ett par 
”provår” valde jag att lantbruksutbilda mig. 
Det låg nära till hands. Så småningom blev 
jag husdjurstekniker. Den sista tiden arbeta-
de jag på på SLU, Sveriges lantbruksuniver-
sitet. Det var mycket lärorikt.
Fågelintresset vaknade, när jag som 5-åring 
fick en plansch med 100 fåglar. Den satt 
på väggen i mitt rum och jag lärde mig att 
känna igen dem med utseende och namn. 
Den satt där tills jag blev tonåring. Då tril-
lade den ner för att den var så utsliten. Den 
väckte mitt naturintresse, som sedan hängt 
med genom hela livet.
För 12 år sedan skaffade jag tubkikare och 
då blev det riktig fart på skådandet. På sen-
are år har växtintresset vuxit allt djupare, så 
numera har jag nästan “ont om tid”, när jag 
är ute och försöker att hålla koll både uppe 
och nere samtidigt.
Just i femårsåldern finns det nog ett fönster, 
när man är lite extra mottaglig, och de in-
tressen som då väcks liksom påverkar en på 
ett speciellt sätt även som vuxen.
- Vilken är din starkaste skådarupplev-
else/naturupplevelse?
- Det är två upplevelser och det ena var den 
blåstjärt som uppehöll sig vid Friseboda för 
några år sedan. Jag fick reda på den genom 
att den inrapporterats och åkte dit vid flera 
tillfällen och fick flera fina observationer 

och upplevelser av den.
Den andra upplevelsen var den blåhake jag 
såg på Öland i maj i fjol. Jag hade den precis 
i gräset framför en dunge. Så båda min up-
plevelser handlar alltså om två blåa fåglar.
- Hur ser din naturdröm/skådardröm ut?
- Rubinnäktergalen, den drömmer jag om 
att få se. Den lär inte komma hit, så man får 
nog resa iväg och leta upp den. Jag har inga 
planer på någon sådan resa, då jag mest reser 
inom landet. Det brukar bli några turer till 
Öland varje år.
- Vilken var din första kikare och hur ser 
din utrustning ut idag?
- Jag köpte rejäla grejor direkt och har en 
Zeiss Victory 10x42 och som tubkikare 
Zeiss 85 TFL. Innan jag köpte dessa, hade 
jag endast gamla och ärvda kikare. Det gick 
ju också bra.
- Varför ska fågelintresserade gå med i 
fågelklubben?
- Det finns många anledningar. Man kommer 
ut och får frisk luft och motion, och man lär 
sig mer om fåglar hela tiden, och så får man 
den sociala biten som en bonus.
Fåglar är en utmärkt miljöindikator. Det är 
bra att så många som möjligt blir intresse-
rade och börjar rapportera. Genom denna 
kunskap är det lättare att förutspå, vad som 
kommer att hända eller förstå vad som har 
hänt med vår miljö.
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Första utdelningen ur donationen skedde hösten 2005. Exempel på projekt som erhållit 
bidrag är:

• Småfågelholkar i urban miljö
• Holkprojekt för olika ugglearter i skogsmiljöer
• Antipredatorburar till skydd för ängshökshäckningar
• Ringmärkningsprojekt på Näsby fält
• Kamerautrustning för kontroll av häckande göktyta

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

Stiftelsens ändamål är att stödja vetenskapliga undersökningar av fågelfaunan 
inom Nordöstra Skånes Fågelklubbs område (Kristianstad och Bromölla kom-
mun). Det föreligger dock ej hinder för att stödja jämförande undersökningar 
utanför fågelklubbens verksamhetsområde.

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

Stiftelsen bör även främja enskilda medlemmars kunskaper genom att stödja 
medlemmens deltagande i kurser, symposier eller andra fågelstationers verk-
samhet.

Stiftelsens medel är enbart avsedda för amatörornitologer.

För att erhålla medel krävs medlemskap i Nordöstra Skånes Fågelklubb.

Det förutsätts att stipendietagaren redovisar sitt resultat på lämpligt sätt, ex-
empelvis i fågelklubbens tidskrift.

Avkastningen från donationen utgörs för tillfället av 35 000 kr. Den eller de 
personer som genomför eller planerar något projekt som passar in enligt do-
natorns vilja kan ansöka om hela eller delar av summan senast den 31 augusti 
2019.

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

Erik Schönbecks donation
Erik Schönbeck ringmärkte under 65 år mer än 121 000 fåglar. Erik donerade 
strax före sin bortgång 2003 en ansenlig penningsumma till fågelklubben vars 
avkastning ska komma fågelforskningen till del. 

nils.waldemarsson@tele2.se eller Nordöstra Skånes Fågelklubb  
  C/o Nils Waldemarsson

  Skånegatan 6, 295 32 Bromölla
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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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Läsarbild på en felfärgad koltrast
En av våra medlemmar, Peter  Holgers-
son observerade i vintras en koltrasthona 
vid sin fågelmatning som var väldigt 
anourlunda i färgerna. Dels så hade den 
symetriska  placerade vita delar av fjäder-
dräkten och dels var den väldigt ljus i öv-
riga fjäderdräkten. 

Vi frågade Gösta Peper om vad som orsa-
kar missfärgningen och han skrev så här:

”Bilderna visar en partiellt leucistisk 
koltrasthona. Leucism är en ärftlig 
åkomma som orsakar brist på cel-
ler som producerar melanin.(Mörkt 
pigment). 

Notera att fågelns öga är mörkt ej 
rött. Fåglar med röda ögon och vita 
fjädrar kallas albinos. De saknar 
helt förmåga att bilda det mörka 
pigmentet melanin.”

Vi tackar Peter Holgersson för det intre-
santa bildbidraget och Gösta Peper för det 
informativa svaret. Om ni läsare ser andra 
konstigheter i naturen så ta gärna en bild 
och ställ frågor i vår Facebookgrupp. 

Ni hittar gruppen om ni söker efter  
” Nordöstra Skånes Fågelklubb” på  

Facebook. 

Av Ulrika Tollgren
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Referat: 
Fågelskådningens dag 5 maj 2019
Av Nils Waldemarsson

Minus 2 grader i den tidiga gryningen på 
Håslövs ängar kändes inte direkt majlikt. 
Men efter en varm april var inledning av 
maj minst sagt kylig. Efterhand som solen 
steg så blev det betydligt behagligare och 
fågellivet kom igång på allvar.

Drygt 60 besökare och ett duktigt gäng 
funktioner gjorde att förmiddagen flöt på 
ett angenämt sätt. Trots att vi kanske för 
första gången under Fågelskådningens dag 
saknade gök och näktergal i fågelkören 
så räknades totalt 75 olika fågelarter in. 
Bland talrika tofsvipor och rödbenor fanns 
som vanligt både rödspov och brushane 
representerade. Bland mer ovanliga arter 
måste rödstrupig piplärka nämnas. Vår-
fynd av denna art i våra trakter är ovan-
ligt. Inte heller storlommen som rastade 
ute i Hammarsjön får betecknas som van-
ligt förekommande denna dag. Lärkfalk, 
stenfalk, skärfläcka, mindre strandpipare 
och svarttärna får också läggas till listan 
på mer ovanliga observationer. Ängarna 
utgör idag ett betydligt trevligare besöks-
mål än för några år sedan då Håslövs ängar 
upplevdes betydligt artfattigare.

Som vanligt hade undertecknad knåpat 
ihop en knepig tipspromenad som innehöll 
en del svårigheter. En deltagare lyckades 
med att få ihop 11 rätt medan åtskilliga 
lyckades få 10 rätt. Bland dessa har pri-
serna lottats. Grattis!

Fågelklubben tackar besökare och funk-
tionärer för en väl genomförd Fågelskåd-
ningens dag!

Rätt tipsrad för tipsrundan Fågelskåd-
ningens dag 5 maj 2019
Fråga   Svar Kommentar
 1  2 Brun glada har övervintrat de 
  senaste två åren
 2  X Som mest rastade 10 400  
  tranor vid Pulken i år 
 3  1 Mindre hackspett inventeras i år
 4  1 De sista storkarna på 1940-talet 
  häckade vid Lillö
 5  1 Bilden visar en lövsångare
 6  X  Pilen pekar på fjäderns spole
 7  X 3 rödspovungar blev flygga  
  under 2018
 8   2      Koltrasten solbadar för att få  
  D-vitamintillskott
 9  1 Ölänningarnas fågeltidskrift  
  heter Calidris
10  2 Fågeltornet ligger vid Åsum  
  ängar
11  X En halsbandsflugsnappare  
  upptäcktes vid Pulken          
12  1 Bengt Hulander har skrivit  
  deckaren
13  X Fågelklubben bildades 1976

Prislista tipsrundan 
1:a pris: Jenny Eliasson, Tollarp (bokpris)
Lottade priser:
Inga-Britt Vedin, Kristianstad (bokpris)                
Kristina Sköld, Kristianstad (vykort)
Per Sköld, Kristianstad (vykort)
Anders Sigfridsson, Åhus (vykort)
Lars Thorén, Kivik (vykort)
Ronnie Glimhall, Kristianstad (vykort)

Bilder från Fågelskådningens dag hittar ni 
på vår gruppsida  på FB.

Nils Waldemarsson
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Vi finns på Facebook!

Vadehavet 30/10-2/11 - 2019
Onsdagen den 30:e okrtober kl. 08:00 går resan från Naturum till 
den danska delen av Vadehavet. Detta område räknas som ett av 
världens viktigaste övervintringsområden och arter som vi räknar 
med att uppleva i början av november är givetvis mängder av gäss 
och änder. Men även vadare som kärrsnäppor, roskarlar, sandlö-
pare, kustsnäppor men även arter som skäggmes, berglärkor, snö-
sparv, stenfalk och tretåig mås.

Låter det spännande? Häng med! 
Vi åker dit i minibussar och kommer att bo i konforthytter på 
Ribe Camping. Vi åker hem på söndagsförmiddagen och 
beräknar att vara hemma senast kl.16:30. 

Priset är satt till 1 700 kr per person plus matkostnader. 
Det finns plats för 16 deltagare.

Senast den 31/8 måste jag ha din anmälan!

På gensyn!Ulrika Tollgren 
 0738-08 37 73 
 ulrika@tollgren.se
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Sommarens program
Alla är hjärtligt välkomna och var inte rädda för att komma med även om ni saknar 
tubkikare. Alla som har låter gärna andra också titta. Undrar du över något så ring 
till respektive kontaktperson. Kontaktuppgifter för alla exkursionsansvariga hittar 
du i slutet av programmet. Ha även för vana att besöka vår hemsida där alla arrang-
emangen finns uppdaterade om något skulle ändras: www.spoven.com

Juni
Lör 1 juni Gyllingmöte i Thomas hemmamarker 
Thomas Lindblad tar oss än en gång ut i några av hans hemmamarker i i gränslandet för 
Kristianstads/Simrishamns/Tomelilla kommuner– inte minst med förhoppning om möte med 
sommargyllingen! Samling kl. 06.00 på samåkningsparkeringen i Olseröd (möjligheter till 
samåkning från p-platsen vid naturum Vattenriket kl. 05.30 – intresserade anmäler i förväg till 
Ulrika!) Ta med kikaren och lite förmiddagsfika! Vi gör det här tillsammans med Studiefrämjandet! 
Kontaktperson: Ulrika Tollgren. 

Sön 2 juni Fåglarna längs Linnérundan på biosfärdagen
Kom senast kl. 08.00 till parkeringen vid naturum Vattenriket och häng med ut och se vilka 
junifåglar som finns i det här tätortsnära området! Evert väntar på att guida bland Linnérundans 
fåglar. Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika!   
Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Tor 6 juni  Nationaldagsfåglar längs Linnérundan
Kom senast kl. 08.00 till parkeringen vid naturum Vattenriket och häng med ut och se vilka 
fåglar, som på årets nationaldag finns i det tätortsnära området! Evert väntar på att guida bland 
Linnérundans fåglar den här dagen. Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika!   
Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Lör 8 juni  Vi märker storkungar!
Dags igen att se hur resultatet för de tre frilevande storkparen i Viby ser ut! (Infart mot ”Vibypotatis” 
från väg 118 mellan Kristianstad/Hammar och Rinkaby/Åhus!)Vi samlas vid gårdsbutiken i Viby 
kl. 11.00 och lyssnar till information kring den vita storken och hur arbetet inom ramen för det 
skånska storkprojektet går. Även representanter för Storkens Vänner finns på plats! Och så får 
vi vara med, när årets ungar får sina ringar – så att det går att identifiera fåglarna i framtiden. Ett 
arrangemang som vi gör tillsammans med Storkprojektet, Storkens Vänner, Studiefrämjandet, 
Naturskyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket. Kontaktperson: Evert Valfridsson. 
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Ons 12 juni  Fåglarna längs Linnérundan
Kom senast kl. 08.00 till parkeringen vid naturum Vattenriket och häng med ut och se vilka 
junifåglar som finns i det tätortsnära området! Evert väntar på att guida bland Linnérundans fåglar 
den här dagen. Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika!   
Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Lör 15 juni  Fåglarna längs Linnérundan
Kom senast kl. 08.00 till parkeringen vid naturum Vattenriket och häng med på första halvårets 
sista skådartur i ett tätortsnära område – totalt den 311:e gången sedan starten! Evert väntar på 
att guida bland Linnérundans fåglar den här dagen. Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite 
förmiddagsfika!   Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Juli
Sön 7 juli  Vadarskådning I i Äspet
Tre söndagar i följd skådar vi bland det, som samlats i en av landets hetaste rastplatser för vadare! 
Kom och njut tillsammans med Ulrika Tollgren, som guidar i fågeltornet bland det som rör 
sig i fågelskyddsområdet. Samling parkeringen i Äspet, Åhus, kl. 17.30. Ta med kikaren, om 
du har, och glöm inte ta med lite kvällsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet 
Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Sön 14 juli  Vadarskådning II i Äspet
Se 7 juli! OBS- idag samling vid parkeringen i Äspet, Åhus, kl. 07.00. Nils Waldemarsson hjälper 
oss att hålla rätt bland det som dyker upp.  Kontaktperson: Evert Valfridsson.
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Sön 21 juli   Vadarskådning III i Äspet
Se 7 juli! OBS - idag samling parkeringen i Äspet, Åhus, kl. 07.00. Med hjälp går vi igenom vad 
som ses från fågeltornet.  Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Augusti
Sön 11 augusti Fåglarna längs Linnérundan
Kom senast kl. 08.00 till parkeringen vid naturum Vattenriket och häng med på andra halvårets 
första skådartur i ett tätortsnära område – tillika den 312:e turen sedan starten i september 2004! 
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 14 augusti Fåglarna längs Linnérundan
Kom senast kl. 08.00 till parkeringen vid naturum Vattenriket och häng med på ännu en skådartur 
i ett tätortsnära område! 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.

Lör 17 augusti Ut i Lindas hemmamarker
Sensommar i antågande – vi gör ett besök tillsammans med Linda Niklasson i hennes hemmamarker 
och ser vad fågellivet har att bjuda! Samling kl. 07.30 på Maxi:s parkering i Bromölla. Ta med 
kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika! Kontaktperson: Ulrika Tollgren. 

Sön 18 augusti Fåglarna längs Linnérundan
Kom senast kl. 08.00 till parkeringen vid naturum Vattenriket och häng med på ännu en skådartur 
i ett tätortsnära område! 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 21 augusti Fåglarna längs Linnérundan
Kom senast kl. 08.00 till parkeringen vid naturum Vattenriket och häng med på ännu en skådartur 
i ett tätortsnära område! 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.

Sön 25 augusti Fåglarna längs Linnérundan
Kom senast kl. 08.00 till parkeringen vid naturum Vattenriket och häng med på ännu en skådartur 
i ett tätortsnära område! 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 28 augusti Fåglarna längs Linnérundan
Kom senast kl. 08.00 till parkeringen vid naturum Vattenriket och häng med på ännu en skådartur 
i ett tätortsnära område! 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.
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Fre 30 aug – sön 1 sept Falsterbo Bird Show
Genomförs i år för 10:e gången och numera förlagd till naturum Falsterbo. Som vanligt en 
kombination av fågelskådning och olika utställningar kring fågelskådning …

Information om arrangemanget och programmet kommer successivt under sommaren på 
www.falsterbobirdshow.com

Lör 31 aug Linnérundan
Kom senast kl. 08.00 till parkeringen vid naturum Vattenriket och häng med på ännu en skådartur 
i ett tätortsnära område! 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.

September
Sön 1 september Vattenriket 30 år!
I år är det 30 år sedan några eldsjälar startade arbetet med att ändra attityden till våtmarkerna kring 
Kristianstad från vattensjuka till vattenrika. Restaureringar av strandängar påbörjades liksom 
arbetet med att göra området lättillgängligt med utemuseer, spänger och fågeltorn. Samtidigt 
började Naturskolans pedagogiska verksamhet engagera elever och lärare för natur och miljö. Det 
framgångsrika arbetet ledde till att Vattenriket utsågs till biosfärområde av Unesco år 2005. Fem 
år senare fick området och verksamheten ett besökscentrum mitt i Kristianstad och samtidigt mitt 
bland våtmarkerna – naturum Vattenriket. 

Den 1 september blir det jubileumsfirande på naturum med Christianstads Symfoniker och samtal 
med intressanta gäster. Detaljerat program kommer när det närmar sig …

 D
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Sön 1 sept  Fågelcirkeln startar igen … 
Kl. 18.00 gör vi avspark för ännu en upplaga av fågelcirkeln ”Fåglarna i din närhet” på 
Studiefrämjandet, V Storg. 51 H i Kristianstad. Tillsammans med ledaren Evert Valfridsson tittar 
vi närmare på vilka arter, som vi kan uppleva omkring oss i vår del av landet. Vi tränar på olika 
artkaraktärer såväl för ögat som för örat, hur och var de olika arterna lever etc. 

Som vanligt vänder sig cirkeln till både dig, som varit med ett tag, och till dig, som är nybörjare 
i fågelmarkerna. Vi träffas under 12 - 15 sammankomster, varav de flesta utomhus, fram till 
vintern. Det kostar 100:- att vara med –  och 125:- tillkommer för den som inte redan är medlem 
i fågelklubben. 

Anmälan senast 2019-08-30 till Evert Valfridsson, tel. 070-602 30 45 eller per e-post: 
evert.valfridsson@naturskyddsforeningen.se Han kan också berätta mer. 

Lör 7 sept  Sensommarfåglar längs Edenrydskusten
Tillsammans med klubbens ordförande Nils Waldemarsson gör vi än en gång en skådartur längs 
Edenrydskusten så här i övergången mellan eftersommar och höst. Samling Maxi:s parkering, 
Bromölla kl 07.30 – med möjligheter till samåkning från parkeringen vid naturum Vattenriket 
kl. 07.00.  Kontaktperson: Evert Valfridsson.  

Sön 8 september Sträckskådning med Greger
Flyttfåglarna sträcker förbi oss och inte minst längs den skånska ostkusten kan det erbjudas 
många trevliga tillfällen till skådning. Tillsammans med Greger Flyckt kollar vi in vad som rör 
sig genom Hanöbukten, när vi tillbringar den här lördagsförmiddagen i Juleboda. Samling vid 
parkeringen här nere - längst i söder i Kristianstads kommun - ungefär, när solen går upp eller 
senast kl. 06.30 - sedan håller vi på till fram mot lunch! Ta med kikaren och glöm inte lite 
förmiddagsfika! Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Lör 14 september Gåsräkning
Som vanligt lär det väl vara ganska tunnsått med andra arter än grågäss och kanske vitkindade 
gäss (möjligtvis också några enstaka kanadagäss) när säsongens första gåsinventering genomförs. 
Efter gåsräknarnas turer genom landskapet den här förmiddagen har vi ytterligare lite kalla fakta 
i ärendet! Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Sön 15 september  Linnérundan i 15 år!
Så här i mitten av september är det faktiskt 15 år sedan vi genomförde den första vandringen 
längs Linnérundan! Den 15/9 2004 samlades vi (Evert från Fågelklubben och Ann Katrin från 
Studiefrämjandet) och ett antal medvandrare vid Kanalhuset och knallade ut över ett då - för i alla 
fall exkursionsledaren - ganska okänt område i Kristianstads Vattenrike. 

Idag ger vis oss iväg för 319:e gången – med samling på parkeringen vid naturum kl. 08.00 där 
Evert väntar. Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika!  
Kontaktperson: Evert Valfridsson.
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Ons 18 september Linnérundan
Kom senast kl. 08.00 till parkeringen vid naturum Vattenriket och häng med på en skådartur i ett 
tätortsnära område! 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.

Lör 21 september Höstfåglar med Hans
Höst är sträcktider – tillsammans med Hans Cronert tillbringar vi förmiddagen vid något av de 
ställen, som traditionellt har bra stäck, när väder och vindar är som bäst …

Samling parkeringen vid naturum Vattenriket kl. 06.30 – likt fåglarna följer vi solens uppgång! Ta 
med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika!   Kontaktperson: Evert Valfridsson. 

Ons 25 september Linnérundan
Kom senast kl. 09.00 till parkeringen vid naturum Vattenriket och häng med på ännu en skådartur 
i ett tätortsnära område! 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.

Lör 28 september Höstfåglar i Ulrikas hemmamarker
Vi kommer att tillsammans med Ulrika Tollgren ägna förmiddagen den här dagen åt höstrastande 
fåglar i kulturmarker och kring äppelodlingar norr om Oppmannasjön. 

Samling kl.08:45 vid samåkningsparkeringen i Arkelstorp, (hållplats ”Arkelstorps affär” med 
buss 550 som avgår från Kristianstad i riktning mot Arkelstorp kl.08:20). Ta med fika och kikare, 
om du har. Vi räknar med att gå ca 5-6 km utan alltför stora höjdskillnader. 
Kontaktperson: Ulrika Tollgren.
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Oktober
Ons 2 okt Linnérundan
Kom senast kl. 09.00 till parkeringen vid naturum Vattenriket och häng med på ännu en skådartur 
i ett tätortsnära område! 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.

Lör 5 okt  Euro Bird Watch
Emil Andersson Fristedt tar oss med ut bland fåglarna på delar av Näsby fält i de nordliga delarna 
av Kristianstad tätort längs bl.a. Araslövssjön. Detta är ett av våra båda bidrag till den stora 
internationella fågelskådarsatsningen Euro Birdwatch Day! Vi samlas på parkeringen vid Norra 
Lingenäset kl. 08.00 och ser hur fågelhösten ser ut så här dags. Ta med kikaren och glöm inte lite 
förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjande. 
Kontaktperson: Evert Valfridsson. 

Sön 6 okt  Euro Bird Watch
Jan Linder guidar oss genom vårt andra bidrag till årets europeiska fågelskådardagar. Kom till 
plattformen i Friseboda och se vad denna höstförmiddag har att erbjuda! Jan är på plats från 
kl. 08.00 och hjälper oss med fåglarna, som passerar längs ostkusten under timmarna fram 
mot lunch. Ta med kikaren och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med 
Studiefrämjandet. Kontaktperson Evert Valfridsson. 

Ons 9 okt Linnérundan
Kom senast kl. 09.00 till parkeringen vid naturum Vattenriket och häng med på ännu en skådartur 
i ett tätortsnära område! 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.

Lör 12 okt  Gåsräkning
Kan vi i gåsflockarna i våra trakter ana att vi närmar oss stundande övervintring? Har de första 
sädgässen kommit ner till oss? När klubbens inventerare är klara den här dagen, vet vi svaret. 
Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Sön 13 oktober Vi drar västerut
Vi hoppas att vindarna i nordvästra Skånes pressar in många sträckande fåglar mot land den här 
dagen! Tillsammans med Mats Johannesson satsar vi på att försöka se en del av de havsfåglar, som 
vid rätt ”vindmotstånd” kan komma inom synhåll från någon av de klassiska skådarlokalerna på 
landbacken på t.ex. Kulla- och Bjärehalvöarna. Kom – inte minst med en rejält tilltagen matsäck 
– senast kl. 06.00 till parkeringen vid naturum Vattenriket så fyller vi bilarna och drar västerut. 
Bråkar vädergudarna med oss, har nog Mats någonting i bakfickan som ska ”rätta till” detta. Vi 
räknar med att vara åter i Kristianstad sen eftermiddag. Kontaktperson: Evert Valfridsson. 

Ons 16 okt Linnérundan
Kom senast kl. 09.00 till parkeringen vid naturum Vattenriket och häng med på ännu en skådartur 
i ett tätortsnära område! 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.
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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

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

Sön 20 okt  Mer sträckskådning med Greger
Fåglarnas höststräck fortsätter – vi fortsätter spana efter bl.a. fler labbar och andra höstflyttare. 
Greger Flyckt ska även den här förmiddagen lotsa oss rätt bland det, som flyger förbi vår skånska 
ostkust. 

Vi samlas kl. 07.30 vid parkeringen i Juleboda och spanar bland förbiflygande fåglar från solens 
uppgång och en bra stund fram mot lunch! Ta med kikaren och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi 
gör detta tillsammans med Studiefrämjandet. Kontaktperson: Evert Valfridsson. 

Ons 23 okt Linnérundan
Kom senast kl. 09.00 till parkeringen vid naturum Vattenriket och häng med på ännu en skådartur 
i ett tätortsnära område! 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 30 okt Linnérundan
Kom senast kl. 09.00 till parkeringen vid naturum Vattenriket och häng med på ännu en skådartur 
i ett tätortsnära område! 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 30 okt – sön 3 nov Långtur till Vadehavet
Se separat upprop på sidan 24 i detta nummer.



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
Lars Göte Nilsson

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 
Ulrika Tollgren    0738-08 37 73
ulrika@tollgren.se
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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