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Nytt från KOF
Thomas Svanberg

vice ordf

Då KOFs ordinarie ordförande, Henrik
Ehrenberg, befinner sig utanför landets
gränser har undertecknad fått äran att under
en tid vara föreningens ordförande.

  Så här i början av året kan det vara på sin
plats att blicka tillbaka på förra året. Inte
mindre än 2 nya arter noterades för vårt
verksamhetsområde. I maj sågs en mindre
gulbena vid Ranarps strand och troligen
samma fågel besökte Rönnen kort därefter.
En isabellastenskvätta, tillika Skånes första,
hade det goda omdömet att gästa Rönnen
under 2 dagar i november. Utöver dessa sågs
även många andra arter som normalt inte ses
under ett år i Nordvästra Skåne. 
 
  Som det stått att läsa på vår hemsida har vi
under februari startat upp en åtel vid
Stureholm/Lönhult. Den här vintern får mest
ses som ett försök inför kommande säsong.
Åteln har förutom korpar och vråkar även
haft besök av kungsörn.

  Vad har vi att förvänta oss av detta år då?
Jo, Kullabergsinventering skall genomföras
och till det behövs förnyade krafter som kan
hjälpa till att inventera de spännande
omgivningarna på Kullaberg. Känner du dig
manad – hör av dig till Mats Rellmar! 

    I skrivande stund har våren hunnit göra en
liten framstöt. Förtrupperna med gravänder,
tofsvipor och sånglärkor har anlänt. Deltagarna
i Falkpriset (se mer om detta på annan plats i
medlemsbladet, red anm) jagar framgångsrikt
nya arter för året och bidrar därmed till
föreningens fågelskyddsarbete. Inom kort
börjar ejdrarna sträcka genom Öresund och
detta skådespel kan beskådas utmed Helsing-
borgs kuster. Varför inte förlägga en
kvällspromenad utmed Sundskusten och se
ejderflockarna med en nedgående sol i väster
som bakgrund?

  I vanlig ordning har vi ett gediget program
som vi hoppas skall passa alla målgrupper. Allt
från exkursioner i vårt närområde till mer
långväga mål. Minst 2 innekvällar finns också
inplanerade.

  Föreningens styrelser och kommittéer jobbar
vidare i vanlig ordning och har du något du
undrar över är du alltid välkommen att ta
kontakt med oss.

Väl mött!

- Thomas Svanberg -
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2003 - ett “skådarår” inom KOF
rapportområde

Henrik Ehrenberg

“... Till sist kan jag bara rekommendera den som har tid, ork, motivation, lever ensam eller
vågar riskera att göra det, kan avstå kompisträffar, inte följer serier på TV, inte har hus, har
bil, vill köra 1500 mil i NV-Skåne, vill tanka bilen ofta, har råd att ringa mycket mobilsamtal,
alltid vara nykter och kan vila upp sig på jobbet!...” det är ord och ingen visa. Henrik gör en
tillbakablick på hur “skådaråret” varit för honom i NV-Skåne. Vad allt detta “slit” bl.a.
resulterade i  kan vi se i resultatlistan (se annan plats i medlemsbladet) för “Falkpriset”. Kan
det månde ha varit en välplanerad, målmedveten och strategisk upplagd satsning från Henrik
sida? Nu befinner han sig lite längre söderut i Afrika och bör väl - i den mån arbetet tillåter
detta - kunna klara av se betydligt flera arter år 2004. Kanske dock inte riktigt samma
artsammansättning. Det är väl vår förhoppning att det skall kunna dyka upp en liten rapport då
och då. Vi får se?!
Samtidigt får Henriks skildring var en påminnelse och upprop till 2004-års upplaga av
Falkpriset. Hur det gick för Henrik och oss andra som gjorde en insats 2003 det kan du läsa om
på annan plats i detta medlemsblad. Stor prisutdelning till vinnaren blir det som vanligt i
samband med årsmötesförhandlingarna (Csd)

Skådaråret 2003 började för min del den 2
januari. Många andra börjar året redan den 1
januari men jag hade en giltig orsak att avstå
då nyårsfirandet hade blivit väldigt intensivt.
Den 2 januari blev en hel skådardag
tillsammans med gode vännen Kristian Linde.
Solen sken och de fem minusgraderna bet
kallt i våra kinder. Obsboken skvallrar om att
vi besökte: Vegeholms skogen, Vegeås
mynning, Örnrundan, Karlsfält, Vikens hamn,

Lerhamn, Vattenmöllan, Höganäs, Jonstorp,
Farhult och Gräsmatteodlingen strax söder om
Ängelholm. Dagssumman skrevs till 72 arter
med arter som svarthuvad mås, vattenpiplärka,
hornuggla och rördrom som extra krydda i
Falkprislistan.
Sedan följde fågelskådning varje dag fram till
och med den 6 januari. På kväl-len den 6
januari bokförde jag in min 95:e art för året
inom rapport-området. De många observatio-
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Svarthuvad mås i Viken, foto Alf
Petersson

n e r n a  a v
bändelkorsnä
bb de senaste
dagarna är väl
v a d  j a g
kommer att
minnas mest
f rån  å r e t s
första vecka.

Januari fortsatte med många trevliga
fågelmöten och när det var dags att summera
månaden så landade jag på 119 arter. Till
mitt förtret hade även Bengt Andersson
jobbat hårt i markerna och han rapporterade
in  hela 120 arter och tog sålunda en knapp
ledning i Falkpriset.

Skoj med lite motstånd minns jag att jag
tänkte och knöt näven i byxfickan. Det var nu
i början av februari som jag verkligen
bestämde mig för att se hur mycket arter det
går att få ihop inom rapportområdet under ett
och samma kalenderår. Sambon och vännerna
utanför skådarkretsen informerades om att
Henrik inte skulle vara lika tillgänglig som
tidigare. Här skulle skådas och det skulle
skådas ordentligt!

Februari börjar lugnt men i slutet av månaden
när det var dags att summera så fanns en
handfull bra observationer: gransångare,
berguv,  snösiska ,  dvärgbeckasin,
jordugglorna och en i Falkpriset värdefull
spetsbergsgås. Februarisumman stannade på
132 arter och en ledning på tre arter till den
nya tvåan Kristian Linde.

Mars kännetecknas av många Hittarpsbesök

och trevliga stunder med fint ejdersträck och
en flock välkända Helsingborgsskådare.  Även
en tidig morgon uppe på den nya
”Innelokalen” Djurholmen gav bra utdelning
på skogsarterna och många otroligt fina
naturupplevelser i den tidiga morgonen.
Månadens slut gav summan 157 arter. I topp
två observationer av helt utfärgade
praktejderhannar.

April kännetecknades av full satsning som
vanligt! Lokaler som Hittarp, Hasslarp och
Sandön besöks ofta och länge. Pärluggla
(Djurholmen), ringtrast (Ebbas väg),
svartnäbbad islom (Rönnen) och pungmes
(Väla södra) var arterna att minnas. Tyvärr var
det dåligt flyttningsväder i slutet av månaden
och många arter var lite sena så jag var lite
missnöjd med slutsumman i april som bara
blev 193 arter. Med lite tur så hade
aprilsiffran säkert legat på tiotalet arter till men
de kommer ju i maj.

Första dagarna i maj fullkomligt exploderade
av nyanlända fågelarter och den 3 maj kom
min 200 art i form av en skräntärna vid
Sandön. Jag får tacka Bengt Andersson som
ringde mig och berättade om skräntärnan. Utan
hjälp av övriga KOFare sätter man inga
rekord. Den skräntärnan var nog den enda jag
fick se på hela året!

Maj blev en helt osannolik månad med många
ovanliga arter inom rapportområdet och mina
förhoppningar om att komma i närheten av
Mårten Müllers rekordnotering förstärktes allt
eftersom rariteterna dök upp och kryssades av!
Vad sägs om mycket fina och i slutändan
värdefulla Falkprisarter som: göktyta
(Björkeröd), svarthalsad dopping (Rösan),
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vitnäbbad islom (Hovs Hallar), silkeshäger
(Rönnen), ängshök (Turköp), småfläckig
sumphöna (Vasalts hed), myrsnäppa
(Farhult), mindre gulbena (Ranarpsstrand),
gulhämpling (Kullaberg), svart stork
(Hittarp), sommargylling (Kullaberg),
brandkronad kungsfågel (Viken), flodsångare
(Bjärred) och lundsångare (Kullaberg). Allt
som allt blev det en summa på 231 arter och
ett enormt steg mot ett nytt årsrekord. Jag var
ju hela 15 arter före Mårtens sista maj siffra
för 2001. Klart jag fick blodad tand, trots att
jag efter varje helg kände det som en liten
befrielse att få åka till jobbet och vila upp
mig. Tilläggas bör att jag vi denna tid även
var ute nästan varje vardagskväll, då det var
dags för lite skådning innan solen gick ner.
Ett i längden vinnande koncept…

Många av observationerna i maj var helt
otroliga och ett bra exempel på vilken tur
man måste ha ibland och får om du är ute
tillräckligt mycket! 

Den 3K hannen ängshök upptäcktes på
Örnrundan efter att Anna önskade att vi
skulle göra en sväng på Örnrundan så hon
efter en lång skådardag kunde sova lite i
bilen… Flodsångaren hittades då jag och
Mårten Müller letade just sådana uppe på
Hallandsåsen körandes bil med nervevad
ruta… Den svarta storken är nog ändå bäst!
Den 25 maj börjar 05.00 på Kullaberg och
Gubbahyllan. Morgonen med Teuvo ger
gulhämpling och på förmiddagen åker jag till
Josefinelust för att leta sommargylling. När
jag kommit på plats ringer en pratsjuk
Thomas Svanberg från Hittarps rev. Thomas
berättar att danskarna haft en svart stork norr
om Köpenhamn. I efterhand har han berättat

att han sade detta halvt på skämt halvt på
allvar för att få lite sällskap på revet. Jag sade
att jag kör lite sakta ner mot Hittarp mest för
att träffas och snacka lite strunt.

När jag står för rött ljus inne i Viken ringer
min telefon. Det är Thomas som skriker att han
ser den svarta storken komma sträckande på
lite höjd över sundet mot Laröd.
Tjutande däck, Henrik blir Kenny Bräck.
Telefonkontakt med Thomas medan färden
gick söderut. Thomas meddelar att storken
siktar in sig på Laröd och rekommenderar inte
att jag kör ner till revet utan försöker ta den på
lämplig plats längs väg 111. Jag beskriver hela
tiden var jag är tills Thomas skriker ”Stanna
där och titta mot sundet”. Efter en inbromsning
av det kraftigare slaget svänger jag in på vägen
mot Drivingrangen utanför Laröd. Jag hoppar
ur bilen och hittar snabbt storken cirkla fint
över skogen mellan sundet och 111an.

Av en ren slump kommer Bengt Andersson
körande längs 111an och ser mig tuba. Det var
tur att han stannade för det gav Bengt en grann
svart stork! Samma tur hade inte Mårten som
anlände bara någon minut senare. Storken hade
då snabbt sträckt vidare in mot Svedberga
området.  Att vi sedan fick höra
sommargylling på Kullaberg och vaktel vid
Svedberga gjorde inte dagen sämre! 
Den brandkronad kungsfågel som avnjöts i
Johan Stenlunds trädgård tillsammans med
gott kaffe och tillhörande tilltugg är ett annat
trevligt minne från denna månad. 

Maj övergick i juni och det skulle bli skönt
med lite sommarstiltje i fågelmarkerna. Så
mycket lugn blev det dock inte utan all ledig
tid befann jag mig ute i markerna. Varför
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ändra ett vinnande koncept. Nedan följer
resten av året lite mer uppspaltat varefter de
nya årskryssen ramlade in.

Art 232: 6 juni mindre flugsnappare visar
upp sig fint på den numera klassiska lokalen
utanför Östra Karup samt samma dag en
andra lundsångare på Östergatan, inne i
centrala Ängelholm.
Art 233: Den 7 juni hörs en turturduva spela
kort i närheten av Sandhamn på Hallands
Väderö.
Art 234: 13 juni en omärkt vit stork går
omkring och födosöker vid en liten tillfällig
våtmark strax utanför Arild.
Art 235: Midsommarafton den 20 juni en
heldag i blåsten på Kullen ger två sträckande
mindre liror. 
Art 236: Midsommardagen den 21 juni på
Hovs Hallar i fortsatt bra blåst ger en storlabb
och även här två mindre liror. Alla sträckande
mot SV.

Juni slutade sålunda på hela 236 arter och nu
känns det riktigt bra inför slutspurten sista
halvåret. Har jag fått ihop 236 arter första
delen av året så borde jag väl få ynka tolv till
sista delen och sålunda ett nytt rekord.

Art 237: 5 juli smalnäbbad simsnäppa 1 adult
hona i mycket vacker sommardräkt rastar i
några dagar vid Rönnen.
Art 238: 21 juli i samband med ringmärkning
i Hasslarp upptäcker Mårten Müller en adult
tuvsnäppa och jag är såklart där och som
alltid känns det roligast när man är med då
det händer. Mårten är en riktig slitvarg och
snart kommer den grabben hitta något riktigt
tungt. 
Juli 238 arter. Bara två nya arter i juli men

då får man betänka att jag såg väldigt många
vadare redan i våras så nu är vadarlistan
komplett. Tråkigt och märkligt att det inte sågs
någon dammsnäppa under 2003. Ja det går ju
inte att se allt.
Art 239: 7 augusti upptäcks en ung
fältpiplärka som fanns kvar länge på och
omkring Rönnen. Fältpiplärka en nuförtiden
ganska ovanlig art inom rapportområdet med
bara någon enstaka observation varje år.
Art 240: 8 augusti fick jag väldigt bråttom till
nilgåsen som var kvar på Rönnen nästan två
månader. Tack till dig Paul Fors som ringde
direkt. Fågeln kunde ju blivit en ”kort
stannare”. Vilket tidigare nilgäss inom
rapportområdet har varit. Nilgåsen Nils blev en
lång stannare. En riktig fågel-skådarmagnet
under hela eftersommaren.
Art 241: 10 augusti väcktes jag av Henrik
Johansson och Mats Rellmar som meddelade
dubbelbeckasin i Hasslarp. Ringmärkningen i
Hasslarp ger en del trevliga observationer och
fler Hasslarpsbesök blev det senare under
hösten.
Art 242: 14 augusti flyger en ung fjällabb
förbi utanför hamnen i Svanshall. Härligt
tänkte jag den blir svår för de andra men det
var starten på en smärre invasion under de
kommande blåsdagarna.
Art 243: 15 augusti kommer en medelhavslira
förbi Hovs Hallar. En första klassens raritet i
Kattegatt och min första i NV Skåne.
Art 244: 15 augusti ser jag och flera andra en
adult bredstjärtad labb med fina stjärtspröt,
sträcka västerut förbi Kattvik.
Art 245: 19 augusti ser jag en ung citronärla i
gryningen vid bron ut till Sandön. Denna fågel
upptäcktes kvällen innan av Mats Rellmar och
Bengt Andersson men tyvärr så sent att jag
inte hann dit förrän den sökt nattkvist i de
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enorma vassområdena vid Vegeås mynning.
Art 246: 24 augusti väcks jag igen av Henrik
Johansson som fångat en blåhake i Hasslarp.
Snabb påklädning och fort iväg ut till bilen.
Det kändes bra på vägen ut mot Hasslarp nu
var den lite halvsvåra blåhaken så gott som
klar på årslistan! 

Den sista augusti hade jag 246 arter. Nu
kändes det som att flytet aldrig skulle ta slut.
Hur många rariteter ska NV få uppleva under
året? Det var ju helt otroligt! Bara en art kvar
till det ”omöjliga” rekordet från 2001. 

Art 247: 5 september rastar en rödstrupig
piplärka vid Stureholms station. Tangerat
årsrekord vad kommer härnäst? Det var ju
bara början av september och vilken månad
det blev!
Art 248: Den 8 september på kvällen
upptäcks en ung rosenstare vid Sandön.
Thomas Wallin och Leif Dehlin gör jag mig
uppmärksam på fågeln och därmed var
Mårtens rekord från 2001 pulveriserat! Det
kändes bra att vara på plats! Jag slapp åka en
meter på den 248 fågelarten för året. Det var
en glädjens kväll i glada vänners lag på
bryggan ut till Sandön.
Art 249: 12 september i den tidiga morgonen
på Kullaberg ses och hörs sträckande
ortolansparvar. Det var finalen i tre veckors
letande efter dessa troligen lite förbisedda
sparvar. Mitt stora projekt att leta efter
ortolansparvar med bandspelare misslyckades
dock men natt/tidig morgon i lugnt väder på
Kullaberg gav till slut utdelning.
Art 250: Den magiska 14 september hittade
Thomas Svanberg två fjällpipare vid V
Klappe. Jag är med Henrik Johansson på
ringmärkning i Hasslarp och lånar snabbt

Henriks bil för att tittat på fjällpiparna innan
nästa nätrunda. En snopen Henrik hinner
knappt säga ja förrän gruset yr och han blir
lämnad i ett moln av damm. Mats Rellmar och
Vicky var dock kvar hos Henrik möjligen
genomförandes ett avlastnings-samtal.
Fjällpiparna gick fint och hittades snabbt och
lätt med Thomas hjälp. Det blev inget
njutobsande utan snabbt tillbaka till Hasslarp
och fortsatt ringmärkning.
Art 251: 14 september Efter märkningens slut
åker jag och Henrik J till V Klappe igen.
Tanken är att även Henrik skall få se
fjällpiparna nu när vi avslutat fångsten. När vi
kom till Kattarp ringer en uppjagad Thomas
Svanberg och meddelar att de ser en stationär
ung stäpphök på samma lokal som fjällpiparna.
Stäpphöken sågs fint i ett ganska stort området
under en två veckors period men fjällpiparna
försvann snabbt och gick inte att återfinna
dagen efter. 
Art 252: 18 september hittar Mats Rellmar en
större piplärka vid skjutbanan i Farhult. Den är
kvar till kvällen men går inte att återfinna
dagen efter. En mycket fin observation och
äntligen fick även jag se större piplärka inom
vårt rapportområde. Det var efterlängtat och
ytterligare ett bevis på att arterna trillar in en
efter en i en otrolig mängd detta år!
Art 253: Den 23 september passerar jag en
rastande ung tärnmås i Båstad hamn. Även
mina jobbarkompisar fick följa med och
uppleva fågelskådningens tjusning. Det har ju
inte blivit så många möten med tärnmås sedan
invasionshösten 1997. Flytet håller i sig.

September gav 253 arter som totalsumma!
Vid månadsskiftet föddes en ny tanke och en
ny målsättning började ta form. Går det att nå
260 arter? Klart det gör!
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Art 254: 2 oktober var vi ett gäng (Alf, Mats
P, Mattias O) under Patrik Söderbergs
ledning ute på Hallands Väderö och lyckades
se tre olika toppskarvar. En adult och två
ungfåglar satt strax söder om fyren på ett lite
mindre skär ganska nära land. Dagen efter ses
årets andra tuvsnäppa. Denna gång en vackert
tecknad ungfågel vid Lilla viken på Rönnen.
Art 255: Härligt blåsiga 11 oktober gav 7
gråliror på Hovs Hallar och 2-3 som drog runt
i och omkring Båstad hamn. Dagen var inte
slut med det!
Art 256: 11 oktober gav även en västligt
sträckande brednäbbad simsnäppa i Båstad
hamn. Denna fågel upptäcktes av mig och
Mats R, en skön känsla och ett litet lyckorus
efter många timmars möda i fågelmarkerna.
Nästa nya art kom minuten efter!
Art 257: 11 oktober också en ganska
stationär klykstjärtad stormsvala inne i Båstad
hamn. Övriga observationer på Hovs Hallar
under förmiddagen denna otroligt bra dag
var: vitnäbbad islom 1 adult i sommardräkt,
svartnäbbad islom 1 yngre fågel och
lunnefågel 2 ex alla sträckande mot sydväst.
Art 258: 12 oktober gav en fin taigasångare
som Martin Gierow hittade i Segeltorps-
strand. Jag och Kristian var av en slump i
Rammsjöstrand så det blev inte så långt att
åka men hitta Martins mobiltelefonnummer
var inte lätt. Lite inte på 118 118 utan
Thomas Svanbergs tips om Lars GR Nilsson
i Lund var ett lyckodrag. Martin hittades och
även taigasångaren!
Art 259: 16 oktober ser jag och Patrik
Söderberg en liten rar alkekung som ligger
och guppar i Rönneåns mynning. Bra jobbat
Håkan Dimmer och välkommen till
Ängelholm.
Art 260 kom den 25 oktober. Skådning vid

Ripagården och på vägen ut mot Gröthögarna
ger efter tre timmars eftersök den svarthakade
buskskvätta, en honfärgad av västlig ras som
Martin Ekenberg återupptäckte igår. Som tur
var så stannade den till idag då jag var i
Uppsala på FN-utbildningen under gårdagen.
Vilket flax att en så ovanliga NV Skåne gäst
dyker uppe två gånger under samma år! Om
den lyckan delades av övriga Falkprisare är
tveksamt. I och med den från himlen nedsända
svarthakade buskskvättan så hade jag sålunda
passerat 260 fjäderfän och helt tom satte jag
mig i bilen för att styra tillbaka mot
Ängelholm. Målsättningen att slå 247 arter var
uppfylld, målet att komma över 250 arter var
också uppfyllt samt idag även det sista målet
på 260 arter. Nu spelade det ingen roll vad
som händer resterande tid av året innan jag
åker till KONGO i början av december. Jag
minns att jag satt där i bilen på väg mot
Ängelholm med ett flin på läpparna och en stor
glädje inombords.

Oktobers slut och det var som nämnts 260
arter på listan. Jag var helt nöjd och kunde nu
lägga all kraft på den utbildning som jag
genomgick inför den kommande FN-
missionen

Art 261: På förmiddagen den 8 november
ringer Patrik Söderberg och berättar att det i
ravinen strax söder om fyren på Kullaberg
sågs och framförallt hördes en bergstaiga-
sångare som dagarna innan rapporterats som
taigasångare. Fågeln rörde sig i det lilla
bestånd av tallar som sträcker sig i öst-västlig
riktning genom ravinen. Fågeln lockade ivrigt
med det karaktäristiska tvåstaviga lätet. Den
for runt som en trimmad köttbulle och en gång
fick jag backa för att få den innanför
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Bergstaigasångare på Kullaberg; foto Alf
Petersson

närgränsen på min handkikare. Bra att du
kom ut Mats Rellmar fast du kanske inte
riktigt hade tid denna lördag. Kunnigare
skådare är svårt att hitta enligt mitt sätt att se
det.

När dessa rader författas i mitten av
november så kan jag inte göra bokslut för
2003. Mycket kan fortfarande hända inom
rapportområdet men från den 6 december blir
det utan mig. När ni läser detta så har ni facit
och vet hur det gick. Kanske blev det inte jag
som hade flesta arter i Falkpriset 2003 och i
så fall gratulerar jag härmed min överman. En
sak är då säkert. Mårten Müllers rekord från
2001 är slaget ja rent av krossat.

Till sist kan jag bara rekommendera den som
har tid, ork, motivation, lever ensam eller
vågar riskera att göra det, kan avstå
kompisträffar, inte följer serier på TV, inte
har hus, har bil, vill köra 1500 mil i NV-
Skåne, vill tanka bilen ofta, har råd att ringa
mycket mobilsamtal, alltid vara nykter och
kan vila upp sig på jobbet!

Gör ett allvarligt försök att vinna Falkpriset
2004 och med mycket god fågeltillgång
kanske utmana det nya rekordet från 2003 års
upplaga av Falkpriset. 

Det går ju inte att se allt! Under 2003 missade
jag följande åtta arter som observerats inom
rapportområdet: gulnäbbad lira, brun glada,
aftonfalk, vittrut, sparvuggla, härfågel,
tofslärka, isabellastenskvätta. Det är lite
preliminärt då året inte riktigt är slut då detta
skrivs. En annan art som inte rapporterats
som säkert finns inom rapportområdet är
tjäder.

Följande sällsynta arter såg jag mer än en gång
under 2003: svartnäbbad islom, vitnäbbad
islom, svarthalsad dopping, praktejder,
tuvsnäppa, lundsångare samt många av de
sällsynta havsfåglarna under de olika
blåsdagarna. 

Många timmar i markerna har givit mig många
riktigt goda fågelskådarvänner samt 12 nya
fågelarter som jag aldrig tidigare observerat
inom rapportområdet och då missade jag ju
ändå isabellastenskvättan.

Tack alla inblandade för ett mycket fint
skådarår!

- Henrik Ehrenberg -
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Sett se´n sist ... observationer
under oktober - december 2003 

Mikael Olofsson

Den blåsiga inledningen av oktober skapade
bra dagar för havsfågel. Vardera två
svartnäbbade islommar och en vitnäbbad
islom sågs vid Hovs hallar 11.10 och den
förstnämnda sågs även senare på samma lokal
15.12 och vid Svanshall 11.10. Som vanligt
noterades även en del havssulor, bl.a. minst
700 ex Hovs hallar 11.10 och samma dag sågs
flera gråliror, bl.a. 7 ex. Hovs hallar och 4 ex.
Kullen. En anmärkningsvärt stor flock
innehållande minst 348 stormfåglar uppehöll
sig för övrigt utanför Ripagården 28.12.. En
ganska sen mindre lira upptäcktes vid
Båstads hamn 10.10 och en klykstjärtad
stormsvala fanns på samma plats dagen efter.
  En svarthalsad dopping fanns vid Rönnen
9-18.10 och ute på Hallands Väderö
upptäcktes tre toppskarvar 2.10, där en fanns
kvar 26.12. Enstaka mindre sångsvanar sågs
under hösten med som mest 7 ex. Hittarp
15.10 och en spetsbergsgås fanns från och till
i Farhult 19-26.12. En flock med 24 tranor
noterades vid Ljungabolet så sent som 7.12.
På avdelningen vadare bör först och främst
årets andra fynd av tuvsnäppa, en ungfågel
vid Rönnen 2-5.10 och en brednäbbad
simsnäppa vid Båstads hamn 11.10 nämnas.
  Som fortsättning på havsfåglar kan nämnas

att flera storlabbar, bl.a. 25 ex. Kullen och 15
ex. Hovs hallar båda 11.10 och även en del
bredstjärtade labbar, 1 ex. Kullen 4.10 och
11.10 samt 2 ex. Båstads hamn 11.10 sågs
under perioden. Tre observationer av tärnmås
finns inrapporterade, Båstad 10.10 och 11.10
samt Skepparkroken samma dag. Däremot
endast en observation av lunnefågel, 3 ex.
Hovs hallar 11.10 och tre av alkekung, Båstad
11-12.10, Rönneåns mynning 16.10 och
Kullen 17.12. 
  Berguv observerades både vid Glimminge
plantering 19.10 och Ängelholm 17.11 samt på
Söderåsen 21.12. Även den flera storlekar
mindre sparvugglan sågs under hösten med
vardera ett ex. vid Sibirien 22.10 och Mölle en
månad senare 22.11. Glädjande var att hela tre
härfåglar sågs inom området i oktober,
Hittarp 12.10, Hjärnarp 24-26.10 och Skäret
31.10.  Lika många fynd av berglärkor
gjordes vid i tur och ordning Lervik 19.10, 2
ex. Gröthögarna 2.11 och 1 ex. Glimminge
plantering 12.11. På sistnämnda plats
upptäcktes för övrigt höstens andra större
piplärka 26.10. Minst 20-25 vattenpiplärkor
sågs under perioden vilket får anses som en
anmärkningsvärt hög summa. Bl.a. räknades 8
ex. på sträckan Vejbystrand - Rammsjöstrand
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12.11 och en flock med lika många uppehöll
sig vid Hasslarps dammar hela december. 
  Tre övervintrande sädesärlor sågs vid
Båstads hamn 14.12 och en hona svarthakad
buskskvätta höll till vid Ripagården 20-
26.10. Årets ”tyngsta” tätting blev dock den
isabellastenskvätta som vistades på Rönnen
3-4.11. Ny art för Skåne! Värt att notera är att
det under senhösten sågs flera ovanliga
stenskvättor i landet. Höstens enda ringtrast
noterades på Kullen 7.10 och en månad senare
hittades en bergtaigasångare på samma lokal
vilken välvilligt lät sig beskåda 6-9.11, för
övrigt första fyndet för nordvästra Skåne. Vid
sidan av detta ska inte heller en taigasångare
vid Segelstorpsstrand 12.10 och en hane
brandkronad kungsfågel på Kullen 19.10
falla i skymundan. Slutligen rapporterades 

fem lappsparvar under hösten och lite oväntat
även en hanne bändelkorsnäbb tillsammans
med sidensvansar vid Magleby 20.12. 

Medlemsavgiften 2004.

För dig som ännu inte betalt in
medlemsavgiften  för år 2004 kommer här en
påminnelse! Årsavgiften är oförändrad 100 kr
för ordinarie medlemsskap och 10 kr för resp
familje-medlem.
  OBS! Glöm inte fylla i samtliga uppgifter,
inkl namn och adress!!

- STYRELSEN -

Föreningsaktiviteter 

Vid samåkning på exkursioner rekommenderas att passagerarna
gemensamt betalar 15 kronor per mil till föraren.

Onsdagen den 10 mars-Onsdagen den 10 mars-
ÅrsmöteÅrsmöte

Föreningens medlemmar kallas till årsmöte på
Albertsgården i Heljaröd. Efter sedvanliga
årsmötesförhandlingar bjuder föreningen på 

kaffe och hembakat bröd. Det blir även lotteri
med fina priser och bildvisning. Alla
medlemmar hälsas hjärtligt välkomna!
Plats: Albertsgården, Heljaröd
Tid: Kl. 19.00
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Söndagen den 21 mars
Trädgårdsträdkrypare i Dyrehavsbakken
Dagens tema är fältbestämning av
Trädgårdsträdkryparen, en släkting till vår
vanliga trädkrypare men betydligt sällsyntare
i Sverige. I Danmark finns den dock som
häckfågel och en liten population lever i
Dyrehavsbakken strax norr om Köpenhamn.
Med hjälp av dagens ledare söker vi upp dessa
fåglar och får tillfälle att studera dem för att se
vilka karaktärer som skiljer de båda arterna åt.
Passa på att se och höra - med dessa
kunskaper i bagaget kanske den kan hittas i
våra egna hemmamarker!? Naturligtvis tittar
vi även på andra arter som dyker upp.
  Vi åker färja till Helsingör och vidare med
tåg till Klampenborg. Efter avslutad exkursion
planerar vi att äta lunch på något lämpligt
matställe i Danmark innan vi återvänder till
Helsingborg. Medtag gärna förmiddagsfika.
Samling: Vi träffas vid biljettluckan inne på
Scandlines i Helsingborg kl. 05.50 och tar
nästa färja kl. 06.10 (Priset för en t.o.r biljett
färja/tåg är i skrivande stund 120 kr.)
Ledare: Mats Rellmar, tel 042-21 04 17

Söndagen den 4 april
Djurholmen – skånsk vildmark
Strövområdet Djurholmen är beläget på
Hallandsåsen norr om Västersjön. Detta är
gammal snapphanebygd som ännu på 1800-
talet var levande och bebodd. Området är en
donation av helsingborgaren O.D.Krook,
numera direkt underställt Kristianstads Läns
Landsting. Landskapet är spännande och
varierat. Vi vandrar längs stigar och spångar
som leder genom mossar och  bokskogar. Från
Mossetornet har man en fantastisk utsikt över
den storslagna Djurholmamossen. Sitter man
tyst där i gryning eller skymning har man

chans att upptäcka älg eller att få se orrspel.
Andra arter man kan finna här är hackspettar,
trana, tofsmes, nötkråka, kattuggla och med
lite tur pärluggla. För att få största möjliga
utbyte av exkursionen startar vi tidigt på
morgonen.
Samling: Olympiaskolan Helsingborg, kl.
04.30. Parkeringen vid ICA Maxi (gamla
Brännborns), Ängelholm kl. 05.00
Ledare: Ulf Ståhle, tel. 0431-197 88

Måndagen den 5 april
Föreningsafton – föredrag om rovfåglar
av Klaus Malling Olsen
Klaus Malling Olsen, välbekant och kunnig
dansk ornitolog, kommer till nordväst under
denna utlokaliserade SkOF-kväll. Missa inte
detta tillfälle att höra en av våra vassaste
fältornitologer berätta om rovfåglar och
rovfågelbestämning. En höjdarkväll i bild och
ord!
Plats: Studiefrämjandet, Järnvägsgatan 41,
Helsingborg
Tid: Kl. 19.00

Söndagen den 18 april
Vårfågelexkursion på Rönnen
Ännu en vinter har passerat förbi och det är
åter dags att hälsa våra nyanlända vårfåglar
välkomna tillbaka. På Rönnens strandängar
finns förutom våra egna häckfåglar en mängd
fåglar som rastar på sin väg norrut. Följ med ut
för att avnjuta drillande sånglärkor, färggranna
gravänder och strandskator och spelande
storspovar. Kanske någon tidig svala dyker
upp. 
Samling: KOF-stugan, N. Heljaröd, kl. 08.00
Ledare: Mikael Olofsson, tel 042-12 48 88
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Söndagen den 25 april
Nya våtmarker i våra hemtrakter
De senaste åren har en rad nyanlagda
våtmarker skapats i våra hemtrakter. En del
finns ännu inte med på några kartor och kan
därför vara svåra att hitta på egen hand. Passa
på tillfället att bli guidad till några av dem,
nämligen Brogårda utanför Bjuv och Bulls
Måse på vägen mot Svalöv. 
Detta är ett samarrangemang med Föreningen
Söderåsens Natur.
Samling: Bjuvs vattentorn
Tid: kl. 09.00
Ledare: Lars-Bertil Nilsson, tel 0418-821 51

Onsdagen den 28 april
Björkeröd 
En av vårens återkommande begivenheter är
den traditionella utflykten till Björkeröd.
Packa ner kikare och fika och följ med på en
kvällsvandring över ängarna. I dammen
brukar knipa, sångsvan och smådopping ses.
Om vi har tur kan vi få se den vackra men
skygga ringtrasten som rastar i området varje
vår. 
Samling: Parkeringen Björkeröd. Strax väster
om Möllehässle camping, ta avtagsvägen
norrut skyltad ”Kullabergs strövområde” 
Tid: kl. 18.30
Ledare: Kaj Möller, tel 042-33 05 59

Söndagen den 9 maj 
Fågelskådningens dag, Fredriksdals
Friluftsmuseum
Fågelskådningens Dag är ett årligt evene-
mang då landets fågelklubbar ordnar olika
aktiviteter för allmänheten. I Helsingborg görs
en guidad fågelvandring på Fredriksdals
Friluftsmusem. Alla är välkomna att medverka
för att se och höra vårens alla skönsjungande

sångare, trastar, mesar och andra småfåglar. Ta
gärna med dig kikare om du har och möt upp!
Samling: Vid huvudentrén till Fredriksdals
Friluftsmuseum, Helsingborg
Tid: kl. 09.00
Ledare: Ulrik Alm, tel. 042-33 52 13, Lars-
Göte Nilsson, tel. 042-34 73 47, Sonja
Gunnarsson, tel 042-29 60 51

Söndagen den 23 maj
Vårfåglar på Kullaberg
Vi gör ett besök på Kullaberg som är en av de
förnämsta och spännande fågellokalerna inom
vårt område. Naturen är storslagen med
bokskog, klippor och inte minst den
fantastiska utsikten över havet. Boka in en
härlig vårmorgon i vårens vackraste tid, då det
mesta i fågelväg kan dyka upp.
Samling: Parkeringen mittemot Kullagårdens
Wärdshus (vid golfbanan)
Tid: kl. 07.30
Ledare: Meddelas senare

Lördagen den 5 juni
Hanö
Vi beger oss utanför våra hemtrakter till den
blekingska ön Hanö som är en idyllisk, bilfri ö.
Naturen är vacker och varierad med öppna
gräsmarker, stenhällar, bokskog och
buskageområden. Från den 60 m höga
Fyrkullen har man en storslagen utsikt. Drygt
50 fågelarter häckar här varav de talrikaste är
näktergal, lövsångare och bofink. Under höst
och vår passerar en mängd sträckande och
rastande tättingar och sjöfåglar. Många
ovanliga arter har setts tillfälligt.
Vi åker färja från Nogersund kl 10.30 med
återresa från Hanö kl. 18.15, tillbaka i
Nogersund kl 18.45. Biljettpriset är i skrivande
stund 56:- tor. 
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Samling: Olympiaskolan, Helsingborg 
Tid: Kl. 08.00
Ledare: Sonja Gunnarsson, tel. 042-29 60 51,
Lennart Johansson, tel 042-23 74 60

Tis 8 juni
Vegeholmsskogen
Nattskärran är Ängelholms kommunfågel, och
det kan väl därför vara på sin plats att förlägga
årets ”nattskärre-exkursion” till den
kommunen. Under en kvällspromenad i de
torra glesa tallskogarna vid Vegeholm kan
man få höra ugglor och sång av rödhake,
trastar med flera. Efterhand som det mörknar
hoppas vi på att få se morkullan ta sin rutt
över skogen i väntan på kvällens
huvudattraktion, nattskärran. 
Samling: Möbelaffären i Varalöv
Tid: kl. 20.00
Ledare: Ulrik Alm, tel. 042-33 52 13

Kommande program – preliminärt

Närmare information följer i nästa
föreningsblad (se även vår hemsida som
uppdateras fortlöpande samt ”Föreningsnytt”
i dagspress):

Ons 18 aug
Allerumsskogen/Nellåkra
Samling: Allerums Kyrka
Tid: kl 18.00

Lör-Sön 28-29 aug
Trädgårdsdagar på Sofiero 

Lör 4 sep
KOFs artrace

Sön 5 sep
Falsterbo
Samling: Olympiaskolan, Helsingborg
Tid: kl 07.00

Sön 19 sep 
Glumslövs Backar
Samling: Vid Glumslövs Backar
Tid: kl 08.00

1-3 okt 
Blekinge – Torhamns Udde, Utlängan
Mer info i nästa medlemsblad!

Falkpriset 2003 -
slutresultatet

Tävlingen där du skall se så många fågelarter
som möjligt inom KOFs rapportområde under
2003. Varje deltagare förbinder sig att skänka
50 öre per observerad fågelart till skyddet av
våra pilgrimsfalkar i Nordvästra Skåne. 

1. Henrik Ehrenberg, Ängelholm 261 arter
2. Ulf Ståhle, Ängelholm 256 arter
3. Patrik Söderberg, Helsingborg 253 arter
4. Kristian Linde, Ängelholm 252 arter
4. Thomas Svanberg, Helsingborg 252 arter
5. Bengt Andersson, Helsingborg 239 arter
5. Mårten Müller, Helsingborg 239 arter
5. Björn Elmlund, Lerberget 236 arter
6. Alf Petersson, Nyhamnsläge 235 arter
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7. Paul Tuvesson, helsingborg 232 arter
8.  Kaj Möller, Höganäs 231 arter
9. Leif Dehlin, Ängelholm230 arter
10. Martin Ekenberg, Grevie 229 arter
11. Henrik Johansson, Ängelholm 226 arter 
12.Lars Helgesson, Helsingborg 224 arter 
13. Kjell D Högström, Helsingborg 223 arter
14. Thomas Wallin, Ängelholm 219 arter
15. Aina Persson, Helsingborg 218 arter
16.Jan Persson, Helsingborg 217 arter
17. Göran Cederwall, Höghult 216 arter
18. Lars Hallbeck, Ängelholm 216 arter 
19. Mats Rellmar, Helsingborg 215 arter 
20. Tommy Strandek, Ängelholm 210 arter
21. Carl-M Liljegren, Jonstorp 206 arter
22. Tommy Malmberg, Ängelholm 205 arter
23. Oskar Lindberg, Helsingborg 201 arter
24. Göran Paulson, Höganäs 200 arter
25. Hans Nordius, Ängelholm 198 arter
26. Sonja Gunnarsson, Ramlösa 190 arter
27. Lennart Johansson, Viken 178 arter
28. Mikael Jönsson, Helsingborg 175 arter
29. Håkan Dimmer, Ängelholm 175 arter
30. Christer Strid, Helsingborg 172 arter
31. Ulrik Alm, Ingelsträde 170 arter
32. Björn Ekelund, Helsingborg, 169 arter
33. Thomas Terne, Helsingborg 163 arter
34. Lars Göte Nilsson, Helsingb. 156 arter
35. Patric Carlsson, Harbäckshult 149 arter
36. Rune Johansson, Ängelholm 144 arter
37. Lars Linderström, Helsingborg 82 arter
38. Uno Magnusson, Helsingborg   71 arter
39. Jan Sköldenberg, Uppsala 55 arter
  

Seger för Henrik, med några arter tillgodo på
Ulf som hade 256 arter mot Henriks 261.
Till pilgrimsfalkarnas stöd blir det en summa
på hela ? kr.

Så över till årets begivenheter och ...

Falkpriset 2004...
Tjena Allihopa! 
Här kommer resultatet för allt slit i Januari
månad. 
  Tycker det har varit ganska magert med
småfågel efter nyår även alkor har det varit
tunt med (håller ni med?), men en del kul har
ju rapporterats. Hoppas alla har fått se
rördrommarna i vegeån, de har ju varit snälla
i år och visat upp sig fint. Hur många har vi i
området? ..... två i Vegeå, en i Rönneå och en
i Görslövs ån det borde vara minst fyra
individer i alla fall. Kungsfiskare har det ju
setts några stycken framförallt de två som
håller till i Båstad visar sig fint. Berglärkan då,
endast ett fynd i år (någon som sett fler?)
......nämligen Ulfs vid Ripagården......detta är
väll den ända som setts sedan den i höstas vid
Lervik som för övrigt också var den enda som
sågs under hösten (tror jag).
   Flest arter den siste januari har Ulf sett, trots
en vecka utanför KOFs område bra jobbat. Vår
käre ordförande hälsar att han 0 arter, om han
inte får räkna arter inom K(ongos) OFs
rapporteringsområde. Ha de gott i värmen.
  Vi får passa på och hälsa nya tävlande
välkomna i Falkpriset: Välkomna Lennart
Engman, Johan Stenlund och Anders & Linnea
Henriksson. 
  Nu kommer en liten överraskning.
Microbirding. Det är en hemsida för
fågelskådning i hemmamarkerna. Flera
kommuner/område i Sverige framförallt i
skåne är uppkopplade på www.microbirding.se
och inom kort är KOFs rapportområde
falkpriset också uppkopplat, vår sida heter
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KullaX. Här fyller man i sin Total lista alltså
alla arter som man har sett sedan man slog upp
sina ljusblå (eller vilken färg man nu har).
Därefter kan man börja mata in sina årskryss
det blir lite knappande i börja av året men sen
är det lugnare. På denna sida kan sedan kolla
vilka arter t ex Patrik har sett Totalt
(Falkpriset total) och i år (Falkpriset 2004). 
  På KullaX finns galleri och obsbok och det
fina med detta är att när man klickar på dessa
hamnar man på KOFs hemsida. Här finns
även Tjafs där man som medlem i
microbirding kan göra några inlägg om fåglar
eller någon ny våtmark eller bara allmänt tjafs.
  Ni som är nyfikna på detta kan gå in kolla på
www.microbirding.se och kolla hur det ser ut
på de andra kommunernas hemsidor. Vår
hemsida KullaX kommer inta att vara aktiv
förrän tidigast efter helgen. 
  Detta innebär inte att man måste ansluta sig
till microbirding för att vara med i Falkpriset
det kommer att fortlöpa parallellt med KullaX
och kommer att presenteras månadsvis på
hemsidan. 

Det finns alltså tre alternativ: 

C Man fortsätter som vanligt med
Falkpriset och rapporterar till mig
månadsvis och förbinder sig att
skänka 50öre per art när året är slut.

C Man ansluter sig till microbirding
och rapporterar sina arter där, och är
med i Falkpriset skickar ett mejl till
i slutet av månaden och skänker sina
50 öre.

C Man ansluter sig bara till
microbirding. 

Är det något ni undrar över så skicka bara ett

mejl till mig. det är ju inte så lätt att få med all
info om microbirding i detta mejl, men gå
gärna in och titta på www.microbirding.se . 
Hoppas att vi ses på microbirding 

/Patrik Söderberg

Här är resultatet för januari månad:

1.Ulf Ståhle, Ängelholm 111
2. Henrik Johansson, Ängelholm 107
3. Patrik Söderberg, Helsingborg 105
4. Thomas Svanberg, Helsingborg 104
5. Bengt Andersson, Helsingborg 102
6. Mårten Müller, Helsingborg 102
7. Leif Dehlin, Ängelholm99
8. Björn Elmlund, Lerberget 97
9. Anders Henriksson 96
10. Martin Ekenberg, Grevie 94
11. Kjell D Högström, Helsingborg 85
12. Lennart Engman 84
13. Tommy Malmberg, Ängelholm 80
14. Thomas Wallin, Ängelholm 79
15. Göran Paulson, Höganäs 76
16. Lars Helgesson, Helsingborg 76
17. Göran Cederwall, Höghult 74
18. Lars Hallbeck, Ängelholm 68
19. Kristian Linde, Ängelholm 66
20. Linnea Henriksson 66
21. Hans Nordius, Ängelholm 65
22. Oskar Lindberg, Helsingborg 63
23. Christer Strid, Helsingborg 52
24. Lars Linderström, Helsingborg 25
25. Henrik Ehrenberg, Ängelholm 0
25. Aina Persson, Helsingborg 0
25. Jan Persson, Helsingborg 0
25. Alf Petersson, Nyhamnsläge 0
25. Björn Ekelund, Helsingborg 0
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Råger på plats; foto Henrik Ehrenberg

25. Carl-M Liljegren, Jonstorp 0
25. Håkan Dimmer, Ängelholm 0
25. Jan Sköldenberg, Uppsala 0
25. Johan Stenlund, Viken 0
25. Kaj Möller, Höganäs 0
25. Lars Göte Nilsson, H-borg 0
25. Mikael Jönsson, Helsingborg 0
25. Patric Carlson, Harbäckshult 0
25. Paul Tufvesson, Helsingborg 0
25. Uno Magnusson, H-borg 0
25. Mats Peterz, Viken 0
25. Rune Johansson, Ängelholm 0
25. Thomas Terne, Helsingborg 0
25. Ulrik Alm. Ingelsträde 0
25. Tommy Strandek, Ängelholm 0 

Exkursionsreferat

29 februari - BJÄREKUSTEN 

Ett drygt 25-tal personer mötte upp till dagens
exkursion. Första anhalten var Ramm-
sjöstrand varifrån vi med en värmande
februarisol i ryggen vandrade norrut upp till
Burensvik. Tämligen fågelfattigt längs
stranden och i buskmarkerna. Sjungande
gulsparv och sånglärka gladde liksom
överflygande stare och mindre korsnäbb. På
ett i det närmaste spegelblankt Skälderviken
spanades enstaka tobisgrisslor samt ett par
vardera av skäggdopping och tordmule in.   
Därefter styrdes kosan mot Halsarevet i 

Torekov. En hyfsat stor ejderflock finkam-
mades men bjöd tyvärr inte på något udda. 
Några nyanlända strandskator och en tofsvipa
noterades. Två övervintrande rödbenor kvar
liksom en vattenpiplärka tillsammans med ett
10-tal skärpiplärkor. På hemvägen ett kort
stopp vid Grytskären. Mest spännande här var
nog när några av deltagarna diskuterade hur
man hittade till Brogårda våtmark. Något som
exkursionsledaren inte hade en aning om!

- Henrik Johansson -
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Nytt från KOF
Henrik Ehrenberg

ordf

  Åter i Sverige efter ett halvår i en annan
värld. Visst är det samma sol som lyser i
Kongo men där slutar alla likheter mellan
Sverige och Kongo. En rolig tid och ett stort
äventyr men oj vad skönt det är att komma
hem.
  Det blev inte så många fågelupplevelser som
jag hoppats på men tillbringar man 6 månader
i djungeln så blir det givetvis en del
spännande fågelmöten. Jag får väl anledning
att återkomma till mina upplevelser vid ett
annat tillfälle. Som sagt skönt att vara tillbaka
och stort tack till Thomas som varit
ordförande under min tid i Afrika.
  Under våren har pilgrimsfalkarna på
Kullaberg fått två välmående ungar. Det är ett
nytt par, en inte helt oväntad utveckling då
vårt gamla strävsamma par började bli till
åren. I Helsingborg har Majsan och Axel växt
upp och prövat sina vingar. Sålunda har minst
4 pilgrimsfalksungar kommit på vingar i NV
Skåne i år.
  En annan glädjande nyhet var den stora
skara människor som dök upp på
fågelskådningens dag. Exkursionsledarna
blev mäkta förvånade över den 100-hövdade
skaran som dök upp vid Fredriksdal en dag i
början av maj. Nyfikna människor som fick
lära sig mer om våra bevingade vänner och

förhoppningsvis så kommer några av dessa
människor att med tiden bli  aktiva KOF
medlemmar.
  Både pilgrimsfalkar och fågelföreningar är
beroende av återväxt. Utan återväxt ingen
långsiktig överlevnad. Återväxten i KOF är
dålig, medlemstillströmningen har varit positiv
de senaste åren men är mer frukten av
marknadsföring och inte av att vi blivit fler
aktiva fågelskådare. Hur lockar vi nya
förmågor till föreningen? Givetvis genom att
erbjuda ett brett utbud i föreningens
verksamhet. Stödmedlemmar har vi gott om
men de som brinner för att driva föreningens
verksamhet lyser med sin frånvaro. Dock känns
det tryggt att föreningens pionjärer snart når
pensionsåldern och bör således få oceaner av
tid till att driva projekt inom KOFs olika
verksamhetsområden.  
  Givetvis är det inte fara å färde i föreningen
men det är ju roligare att ha möjligheten att
utveckla en verksamhet än att bara förvalta ett
arv.
  Läs nu ert nya medlemsblad och snart hoppas
jag och övriga styrelsen att vi kan erbjuda en
nyare och fräschare produkt. En förnyelse och
förbättring är härmed utlovad!

- Henrik Ehrenberg -
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Rördrom vid Klören; foto Ulf Ståhle

Berglärka; foto Ulf Ståhle

Sett se´n sist ... observationer
under januari - mars 2004 

Mikael Olofsson

En obestämd islom sågs sträcka förbi
Ripagården 1.2 och en stor flock innehållande
800 skäggdoppingar rastade på vattnet
mellan Vattenmöllan och Lerhamn 6.3. Som
mest sågs 5 övervintrande rördrommar vid
Vegeå och ytterligare 1 ex. fanns i Rönneå

vid Skälderviken 11.1. Tre spetsbergsgäss
uppehöll sig vid Brogårda våtmark, Bjuv
28.2-1.3 och under mars månads ejdersträck
upptäcktes två hannar praktejder, vid Hittarp
20.3 samt vid Hemmeslöv, Båstad 27.3.
Sistnämnda dag sågs för övrigt hela 15 800
ejdrar sträcka söderut vid Hittarp. På samma
plats sträckte en möjlig stäppörn åt nordost

25.3. Ljuset var dock inte på observatörernas
sida varpå en säker artbestämning tyvärr inte
var möjlig. 
  Av övervintrande vadare kan nämnas en
kustpipare vid Sandön 20.1 och en
dvärgbeckasin vid Ripagården hela januari
samt morkulla vid både Laröd och Glimminge
plantering samt Åvarp, Söderåsen. Två tidiga
kustsnäppor sågs vid Hittarps rev 20-23.3 och
den numera välkända rackelhannen sågs vid
Djurholmen även denna vår. En sparvuggla
vid Faxeröd på Hallandsåsen 3-17.3 drog
storpublik medan jordugglan vid Ornakärr
endast sågs sporadiskt. I detta sammanhang
bör också en hökuggla vid Kvärk, Söderåsen
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Vattenpiplärka; foto Johan Stenlund

Teckning av Peter
Elfman

29.2 nämnas samt att övervintrande
kungsfiskare fanns vid Båstad, Vegeås
mynning och Rönne å vid Ängelholm.
  Vid Ripagården fanns som mest tre
berglärkor 6.3, ytterligare 2 ex. 18.2 samt 1
ex. 28.1 och en hel del vattenpiplärkor
fanns också kvar, bl.a. upp till 8 ex i
Hasslarps dammar under årets inledning samt

3 ex. vid Hittarps rev fram till periodens slut.
Övervintrande svarthättor sågs vid både
Höganäs, Domsten samt Mölle. Andra
överraskande övervintrare var de två
sädesärlor som uppehöll sig vid Båstads
hamn från årets inledning och en månad
framåt. Även den svartryggade engelska
sädesärlan sågs under våren, I Torekov 21.3
och vid Allerums mosse en vecka senare.
Avslutningsvis sågs en snösiska tillsammans
med en flock gråsiskor i Jonstorp 28.1.

Har gråhägern blivit en riktig
doldis ? ... ja, det är en fråga
man kan ställa sig.

Det är ju som bekant
gråhägern som ska
inventeras denna
säsong.
  Är det någon som
vet hur förekomsten
egentligen är inom
KOFs rapportom-
råde? Under alla de år
som jag tog emot
rapporter inkom
endast uppgifter om
häckningar från 2
platser: en koloni i
Rögle skog vid Rögle
säteri samt en mindre koloni vid Rögla nära
Görslöv. I år hyser dessa platser 14
respektive 3 bebodda bon.
  Men finns det verkligen inte häckande
gråhägrar på fler platser? Någon som vet
eller har hört rykten? Finns det äldre
uppgifter kanske?

Hur är det egentligen i ...
C Ängelholms kommun?
C Munka-Ljungbytrakten 
C eller i anslutning till Rönneås dalgång?
C Bjuv-Åstorpstrakterna?
C eller i Rååns dalgång eller trakterna där

omkring?

 - Henrik Johansson -

Rapportera alltså in alla iakttagelser du har av
häckande eller troliga häckningar av gråhäger
info@kof.nu
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Brogårda våtmark (Bjuvs våtmark)
en ny bekantskap !

Mats Rellmar

  I en naturlig sänka intill Tibbarpsbäcken
nära Vegeå, precis mellan Hyllinge och Bjuv
ligger Brogårda våtmark. Platsen var vid
1900-talets början ett naturligt fuktstråk och
damm, känd för att regelbundet dra till sig
fåglar av olika slag, speciellt under
flyttningsperioderna.
  Då landskapet efterhand dikades ut
försvann, i likhet med mängder med andra
Nordvästskånska oönskade vatten, denna
naturliga våtmark. Lokalen märktes därefter
enbart vid kraftiga regn och översvämningar
då vattenytor tillfälligt återskapades av egen
kraft.
  Under 2002 tog markägaren initiativ att
stoppa dräneringen och därmed restaurera
Brogårdas  naturliga vattenflöde. Belägen i en
trakt med få våtmarker utgör denna lokal idag
ett spännande och välbehövligt tillskott även
för häckande fåglar.

HUR SER LOKALEN UT?
Området består av en 6-8 ha stor
vattensamling i en naturlig sänka, kantad av
ett mindre vattendrag i den östra delen. Hela
vattensamlingen är omgiven av betesmark. I
den södra delen, längs vägen mellan väg 107
och Bjuv finns en anlagd parkeringsplats med
informationsskylt samt en kulle som utgör

observationsplats. Lokalen är mycket
lättöverskådlig och ännu är växtligheten i
dammen ringa, varför det är lätt att se de
fåglar som rastar här. Avståndet till de bortre
delarna är dock ganska stort, men ses bra med
tubkikare. 
  En alternativ observationsplats finns i den
norra delen av lokalen, längs vägen till
reningsverket, se vägbeskrivning sist.

VILKA FÅGLAR SES? 
De häckande fåglarna utgörs av bl.a.
gråhakedopping, rödbena, tofsvipa,
ängspiplärka och gulärla. 
  I flyttningstider ses smådopping, sångsvan,
skedand, brunand och olika vadararter, bl.a.
brushane och skärfläcka. Då lokalen ännu är
ganska oprövad efter restaureringen, är
fågelvariationen beroende på årstid inte helt
känd.
  Listan av mer udda fåglar är ännu mycket
kort, nämnas kan nilgås, årta, bergand och
pilgrimsfalk. Lokalens utseende och läge gör
dock att denna skara snabbt kan utökas:
potentiellt arter som svarthalsad dopping,
rödspov, smalnäbbad simsnäppa eller
svarttärna bör snart infinna sig.
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Årta, en art som vi kunna se vid Brogårda,
teckning Thomas Rönnertz

HITTA HIT
Från E4:an, följ väg 110 i riktning mot Bjuv.
Efter 3,2 km, tag vänster på väg 107, skyltat
mot Ängelholm. Kör 1,6 km och tag höger
vid skyltning mot Bjuv. Våtmarken är synlig
i nordost från vägen. Kör ca 450 m, parkera
på den anlagda p-platsen på vänster sida av
vägen. Söderifrån från väg 110, kör mot
Bjuv. Följ 110: an förbi samhället, genom
rondellen nordväst om Bjuv. Ca 400 m efter
rondellen, tag höger väg 107, skyltat mot
Ängelholm. Kör 1,6 km och tag höger vid
skyltning mot Bjuv. Våtmarken är synlig i
nordost från vägen. Kör ca 450 m, parkera på
den anlagda p-platsen på vänster sida av
vägen.
  För att nå den norra delen av våtmarken:
Längs 107:an norr om Brogårda finns 

skyltning mot reningsverket. Följ vägen ner
till ån och parkera i 90°-kurvan. 
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Rallhäger; foto Patrik SöderbergBlåvingad årta; foto Alf Petersson

Svartbrynad albatross; foto Ulf Ståhle Trädgårdsträdkrypare; foto Patrik Söderberg

Rariteter i NV-Skåne under våren:
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Föreningsaktiviteter 

Vid samåkning på exkursioner rekommenderas att passagerarna
gemensamt betalar 15 kronor per mil till föraren.

Onsdagen den 18 aug
Allerumsskogen/Nellåkra

Höstsäsongen inleds med en kvällsutflykt till
Allerumsskogen, ett område med en blandning
av skog och öppna fält. Under det senaste året
har en våtmark anlagts som bl a hyst mindre
strandpipare, skärfläcka och andra vadare av
olika slag. Detta är också en bra rastplats för
olika arter på flyttning, och en god sträcklokal
för rovfåglar som fortsätter ut över Hittarp. 
Samling: Allerums Kyrka, parkeringen på
östra sidan
Tid: kl 18.00
Ledare: Ulrik Alm tel. 042-33 52 13, tel.
Aina Persson, tel. 042-945 05

Lörd den 28 aug – Sönd den 29 aug
Trädgårdsdagar på Sofiero 

Sofiero håller som vanligt sin traditionella
trädgårdsfest, och KOF kommer åter att
medverka. Kom gärna förbi vårt stånd på
”rådgivningsgatan” och prata med oss om
fåglar, kikare, fågelböcker eller annat med

anknytning till fåglar. 
Plats: Sofiero norr om Helsingborg
För öppettider: Se dagspress för aktuella
uppgifter

Lördagen den 4 sep
KOFs artrace

Välkommen till vår förenings årliga artrally
som börjar bli tradition. Idén är att bilda ett
lag, åka runt och skåda så många arter som
möjligt under en dag inom KOFs
rapportområde. Du får mer information om
regler, starttider, tid för målgång mm när du
anmäler dig och ditt lag till Thomas Svanberg.
Alla medlemmar är välkomna att deltaga!
Anmälan till Thomas Svanberg, tel 042-16 50
52, e-post: t-svanberg@telia.com, senast den
22 augusti.

Söndagen den 5 sep
Falsterbo

En höstdag i Falsterbo är alltid en upplevelse.
Vi samlas tidigt och samåker ner till Skånes
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sydvästra hörn för att beskåda några av de
tusentals flyttfåglar som samlas här i stora
skaror innan de ger sig ut över havet på sin
väg söderut. Räkna med matsäck för en
heldag. 
Samling: Olympiaskolan, Helsingborg
Tid: kl 07.00
Ledare: Paul Tufvesson, tel 042-21 81 41

Söndagen den 19 sep 
Glumslövs Backar

Vi gör en vandring i det natursköna landskapet
vid Glumslövs Backar, även kallat Hilleshögs
Dalar. Från gamla Landskronavägen följer vi
vägen ner genom betesmarkerna mot kullarna
vid havet. Under höstflyttningen följer många
fåglar kusten söderut, och passerar då rakt
över backarna. Mycket småfågel brukar kunna
ses här, liksom rovfåglar och andra spännande
arter. 
Samling: Parkeringen vid Glumslövs Backar.
Strax söder om Glumslöv finns en
parkeringsficka med skylt ”Hilleshögs Dalar”.
Tid: kl 08.00
Ledare: Sonja Gunnarsson, tel 042-29 60 51,
Aina Persson, tel. 042-945 05

Fredagen den 1 oktober – söndagen den 3
oktober 
Hösttur till Blekinge

Under denna tur planerar vi att besöka två
platser i Blekinge, Torhamns Udde och ön
Utlängan, som båda är fina sträcklokaler på
hösten. Torhamns Udde är en klassisk
fågellokal som med sina ca 300 påträffade
arter är den plats i Blekinge där det setts flest
arter. Utlängan ligger i den blekingska
skärgården och en lång rad spännande och

ovanliga arter har upptäckts där. 
Vi åker från Helsingborg tidigt på
fredagsmorgonen mot Torhamns udde där vi
tillbringar resten av dagen. På lördagen tar vi
färjan ut till Utlängan. Hemresa på söndagen.
Inkvartering sker på vandrarhem. Kostnad för
transport, logi och färja beräknas till ca 800
kronor. 500 kronor inbetalas samtidigt med
anmälan på KOFs pg-konto 22439-4,
resterande i samband med resan. 
Anmäl dig senast den 1 september till Sonja
Gunnarsson, tel 042-29 60 51 eller Lennart
Johansson, tel 042-23 74 60. OBS - begränsat
antal platser!

Kommande program – preliminärt

Närmare information följer i nästa
föreningsblad (se även vår hemsida som
uppdateras fortlöpande samt ”Föreningsnytt”
i dagspress):

17 okt – Bjärekusten
Samling: Vid Grevie Kyrka
Tid: Kl. 09.00
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Falkpriset:
Så här är resultatet vid maj månads utgång:

1. Ulf Ståhle, Ängelholm 220
2. Patrik Söderberg, Helsingborg 218
3. Thomas Svanberg, Helsingborg 214
4. Björn Elmlund, Lerberget 212
4. Martin Ekenberg, Grevie 212
6. Kristian Linde, Hjärnarp 208
7. Bengt Andersson, Helsingborg 205
7. Johan Stenlund, Viken 205
9. Anders Henriksson, Jonstorp 203
10. Tommy Malmberg, Ängelholm 199
11. Lennart Engman, Jonstorp 197
11. Mats Peterz, Viken 197
13. Lars Hallbeck, Ängelholm 196
13. Leif Dehlin, Ängelholm 196
15.Henrik Johansson, Ängelholm 194
16. Kjell D Högström, Helsingborg 188
17. Peter Svensson, Helsingborg 187
18. Lars Helgesson, Helsingborg 184
18. Oskar Lindberg, Helsingborg 184
20. Thomas Wallin, Ängelholm 182
21. Mårten Müller, Helsingborg 177
22. Göran Paulson, Höganäs 175
23. Göran Cederwall, Höghult 174
23. Hans Nordius, Ängelholm 174
25. Björn Ekelund, Helsingborg 173
26. Linnea Henriksson, Jonstorp 164
27. Christer Strid, Helsingborg 161
28. Ronny Johansson, Helsingborg 155
29. Tommy Strandek, Ängelholm 154
30. Henrik Ehrenberg, Ängelholm 151
31. Anders Dahl, Helsingborg 149
31. Magnus Johansson, Helsingborg 149
33. Mattias Olsson, 138
34. Carl-Magnus Liljegren, Jonstorp 131
35. Lars-Bertil Nilsson, Kågeröd 89
36. Lars Linderström, Helsingborg 79

37. Mikael Jönsson, Påarp 76
38. Thomas Terne, Helsingborg 57
38. Göran Toral, Torekov 57
40. Håkan Dimmer, Ängelholm 0
40. Jan Sköldenberg, Nyhamnsläge 0
40. Kaj Möller, Höganäs 0
40. Lars Göte Nilsson, Helsingborg 0
40. Paul Tufvesson, Helsingborg 0
40. Rune Johansson, Ängelholm 0
40. Ulrik Alm, Ingelsträde 0
40. Uno Magnusson, Helsingborg 0
40. Alf Petersson 0

Får dom som se hur dagsläget ser ut, kan man
titta in på hemsidan www.microbirding.se

Majsan och Axel är årets ungar hos pilgrims-
falkarna i Helsingborg.
  En mera utförlig berättelse från
häckningssäsongen, hoppas vi kunna komma
med i nästa föreningsblad.
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Trädgårdsträkrypare; foto Ulf Ståhle (bilden
tagen i Krapperup)

Exkursionsreferat

Exkursion till Klampenborg, Danmark
21 mars 2004

Specifikt artinriktade exkursioner är ännu
ganska sällsynta i KOFs aktivitetsutbud även
om dylika tidigare gjorts med mål som bl.a.
ugglor och vattenpiplärka. 

 För att utnyttja ett udda inslag i fågelfaunan
på nära håll, om än i ett annat land, ställdes
denna exkursion till Jägersborgs dyrehave,
norr om Klampenborg i Danmark. Målet för
dagen var den koncentration av
trädgårdsträdkrypare som funnit sig till rätta i
det unika skogsområdet. Arten är en nära 

släkting till den i Sverige välbekanta och
betydligt vanligare trädkryparen. De två är till
utseendet mycket lika och även om skillnader
finns, separeras de två bäst åt genom sång och
andra läten.
  Vädret för dagen var minst sagt
deprimerande. Västlig kuling, t.o.m. storm i
byarna och ihållande regn. Trots detta blev
exkursionsledaren inte ensam - två entusiaster
slöt upp vid utsatt tid på Knutpunkten och
ytterligare en tredje infogades i den lilla
skaran i Helsingör.
  Drygt 40 minuter senare befann vi oss på
perrongen i Klampenborg, i färd med att
förstärka klädseln med regnbyxor, halsdukar
och vantar. Då grindarna till Jägers-
borgsparken efter en kort promenad
passerades var dock den stora frågan: ”Går
det verkligen gick att se någon
trädgårdsträdkrypare i det här vädret över
huvud taget?” Med regnet och vinden i våra
ansikten följdes asfaltvägen i riktning mot
nöjesfältet Bakken. Till exkursionsledarens
lättnad hördes, redan efter ett par hundra
meter, en vanlig trädkrypare sjunga några
försiktiga strofer och hoppet tog omedelbart
ny fart. Kursen sattes rakt mot den typ av
biotop som trädgårdsträdkryparen tycks
föredra; gamla, grovstammiga ekar. Knappt



Fåglar i Nordvästskåne 2 -2004 11

hade vi hunnit fram till det första området med
ekar innan en ”ttk” hördes sjunga. På klassiskt
trädkrypar- manér for fågeln sedan runt i sitt
revir varvid den studerades ingående, både till
utseende och läten. Efter någon timme började
den fuktiga luften och kylan göra sig påmind
och det var dags att röra lite mer aktivt på sig
för att få upp värmen igen. Vi beslöt att
promenera och fågelskåda oss norrut genom
Jägers-borgsområdet, till stationen Skodsborg,
en sträcka på ca 5 km. På vägen sågs och
h ö r d e s  y t t e r l i g a r e  e t t  t i o t a l
trädgårdsträdkrypare och vi noterade även att
äldre alskog tycktes vara rejält populär hos
arten. De slätbarkiga bokarna var dock
uppenbarligen helt ointressanta och lämnades
närmast kategoriskt åt de vanliga
trädkryparna. 
  Fågelaktiviteten i övrigt denna dag var minst
sagt låg, så efter att ha passerat de trädkrypar-
täta markerna söder om Jägersborgs
eremitage, gick vi i rask takt mot Skodsborgs
station i hopp om att hitta en bra, och framför
allt torr, plats att fika på. Då ingen lämplig
plats uppenbarade sig, kläcktes förslaget att ta
tåget från Skodsborg till Vedbäck och
tillbringa en torr fika i Birgittas sommarstuga.
Sagt och gjort, och efter eld i kaminen och en
dryg timmes fikapaus fortsatte vi med tåget till
Helsingör.
  Trots att regnet vid ankomsten till
Helsingborg fortsatte att strila, verkade dagens
bestående intryck ändå vara trädkrypare på
blöta trädstammar, några nyvunna sångstrofer
och ett i våra trakter sällan skådat
lövskogsområde. 

Mats Rellmar

4 april - exkursion till Djurholmen,
Hallandsåsen... 

... samlade ca 30 deltagare trots den tidiga
samlingen 04.30 i Helsingborg. 
  Dimma mötte oss vid framkomsten med en
sikt på 4-500 m. Trots den stora mängden
deltagare och ett torn som bara rymde 6 st åt
gången fungerade allt utmärkt. Vi hörde 3
kattugglor ropa, morkulla, 2 tranpar, spelande
orrar, som dock kom igång först när solen
bröt igenom, såg och hörde den sjungande
varfågeln (skall den månne häcka där?), en
nötkråka, gröngöling, spillkråka, spel-
flygande skogssnäppa förutom alla rödvinge-
tal-, björktrastar och rödhakar som stod för
ljudkulisserna. 

Ulf Ståhle

Björkeröd 28 april

Kvällens exkursion lockade 14 personer i det
fina vädret. Tyvärr gäckade ringtrastarna oss
men i övrigt en trevlig blandning av arter.
trana 8, svartvit flugsnappare 3, buskskvätta
5, svarthätta 3, smådopping 1, vattenrall 1,
morkulla 2, rörhöna 1,snågsvan 1 samt
kattuggla 2.

Kaj Möller

9 maj - “Fågelskådningens dag”,
Fredriksdals Friluftsmuseum,
Helsingborg 

En underbar morgon, uppenbarligen var det
fler som tyckte så. Lars-Göte, Sonja och
undertecknad såg hur alltfler styrde kosan mot
huvudingången. Jag fick en rapport från
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Heintz om att vi var 103 pers!. Styvt jobb på
tre guider, men förhoppningsvis lyckades vi
någotsånär. Över hundratalet Vitkindade gäss
sträckte över medan vi samlades. Sen kom lite
blandade arter slag i slag: Rörhönor - mycket
publikvana - gör alltid succé. Sen såg vi
trastar, rödhake, strandskata, tofsvipa,
insträckande bivråkar, sparvhök, sädesärla,
råkor, duvor. - En härlig förmiddag!

 Ulrik Alm 

Vem är medlem i förening ?

Är du intresserad av att få en matrikel över 2004-år medlemmar hör av dig till undertecknad.
Tfn 042-13 98 32 eller e-post: christer.strid@kof.nu
Vi skickar ut den som en datafil (pdf-format) - vilket förutsätter en e-postadress - eller som
vanlig utskrift på papper.

S Christer Strid -

Påminnelse !
Medlemsavgiften

Vår kassör låter hälsa att vi ännu
saknar ett antal medlemsavgifter för
år 2004. Förhoppningsvis är det ren
glömska som är orsaken till utebliven
betalning . 

Du som känner med dig att du ännu
inte betalt , vårt postgirokonto 
2 24 39-4 står till förfogande för en
omgående inbetalning.

TACK PÅ FÖRHAND ! 

- Styrelsen -
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Nytt från KOF

Henrik Ehrenberg
ordf

Hejsan KOFare!

Ett nytt medlemsblad från KOF har landat i
din brevlåda. Hösten är här och vintern står
för dörren. När det här skrivs i slutet av
september så är luften fylld av flyttande
fåglar. 
  September kännetecknas av många fåglar,
av ett stort antal arter och så kommer det att
vara tills de första kalla nordvindarna sveper
ner över våra trakter. Så fort nordanvinden
kommer så försvinner många fåglar och
tomheten infinner sig på bara någon dag.
  Innan dess skall dock mycket hända och
varför inte lite härliga djupa lågtryck som
förgyller vår fågelfauna med lite långväga
gäster. Givetvis är det de olika havsfåglarna
jag tänker på. De olika liror såsom
exempelvis grålira och mindre lira ses
regelbundet vid kraftig blåst från västsektorn.
  Bland måsar och labbarna är det främst
storlabb, bredstjärtad labb, fjällabb och
tärnmås som de hugade havsfågelskådarna

suktar efter. Blåser det några dagar på raken så
kommer även de slöflygande klykstjärtade
stormsvalorna in i våra svenska farvatten. 
  Detta var precis vad som hände 21-23
september i år och fågelskådare från hela
Sverige besökte oss i nordvästra Skåne. Främst
var det Båstads hamn, hamnen i Kattvik och
Hovs Hallar som lockade de utsocknes
fågelskådarna. Utdelningen blev helt enorm
och för arter som klykstjärtad stormsvala och
fjällabb så blev det snudd på rekordnoteringar.
Både Laholmsbukten och Skälderviken var
fulla med vinddrivna fåglar och det exakt
antalet individer är ju alltid svårt att uppskatta
så kommande fågelrapporter får väl utvisa hur
många exemplar som sågs.  
  Efter allt blåsande brukar vinden ofta vrida
över på nord och får de sista insektsätande
fåglarna att flytta söderut. När insektsätarna
försvunnit så kommer det nya gäster till våra
fågelmarker. Snösparvar, berglärkor och
vinterhämplingar är exempel på arter som
kommer ner till oss när nordvindarna och den
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Tärnmås, ungfågel, Båstad hamn den 22 sep; foto: Mårten Müller

annalkande vintern tar oss i sitt grepp. Vill du
spana efter örnar så är det då det är dags att
putsa kikarlinserna, packa termosen och ge
sig ut i våra örnmarker. 
  Hösten är min favorit men det är inte lönt att
kämpa emot vintern. En liten sketen 
ordförande i KOF är en lätt match för Kung
Bore och jag gör bäst i att njuta av vad 

vintern kan ge men visst drömmer jag redan om
våren!
  Till sist kan jag meddela att KOF svarat till
Ängelholms Kommun. Vi svarade på samrådet
angående planerna på att bygga en golfbana i
Ängelholms Kronoskog. Föreningen var emot
att det planeras att bygga en golfbana i det
aktuella området så nu kan vi bara vänta och se
vad nästa steg blir.
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Sett se´n sist ... observationer
under april - juni 2004 

Mikael Olofsson

En orädd tjäderhöna lät sig villigt beskådas
vid Västersjön 16.4 och den numera välkända
rackelhannen fanns kvar i Djurholms-
området även denna vår. Omkring sju vaktlar
och fem kornknarrar hördes spela under
våren och en småfläckig sumphöna hördes
vid Borrstorp 18.6. På avdelningen gäss kan
först och främst nämnas en blågås (ras av
snögås), som sträckte mot NO vid Kullen 27.5
samt att två nilgäss sågs vid både Brogårda
våtmark, Bjuv 4.4 och 14-19.4 samt Hasslarps
dammar 14.4. En vacker hanne blåvingad
årta upptäcktes vid Vattenmöllan 2.5. Andra
fyndet för rapportområdet! En annan vacker
and var nog också den praktejderhanne som
landade vid Stensåns mynning 3.4. 
  Vitnäbbad islom sågs sträcka förbi Kullen
18.4, Hittarp 24.4 och Hovs hallar 15.5 medan
två islommar som sträckte förbi Kullen 5.4
och Rönnen 20.5 fick lämnas obestämda. På
avdelningen havsfåglar måste först och främst
landets andra fynd av svartbrynad albatross
vid Hovs hallar 15.5 nämnas samt att det
första vårfyndet av klykstjärtad stormsvala
gjordes på samma lokal 20.5. En del

stormfåglar, bl.a. 114 ex. vid Hovs hallar 15.6
och havssulor sågs också. Ny art för
rapportområdet blev den rallhäger, som villigt
visade upp sig vid Strandbaden 11-16.5. En
silkeshäger sågs också, både på Hallands
Väderö 13.5 och i Kattvik 16.5. En svart
stork sträckte vid Viken och följdes av
ytterligare en vid Hittarp 24.4. 
  Hela fem fynd av ängshök gjordes under
våren, 1 hanne sträckande Hittarp och Rösan
1.5, 1 hona Rönnen 1.5, 1 hona vid Glumslöv
30.4 och 1 hanne vid Väla 27.5 samt Välinge
29.5. Två bruna glador sträckte vid Hittarp,
22.5 samt 30.5 och en aftonfalk hittades i
Djuramossa 3.6. En hanne svartbent
strandpipare sågs tillfälligt vid Sandön 4.4
och i dessa sammanhang bör också nämnas en
myrsnäppa vid Rönnen 6.6 och en
smalnäbbad simsnäppa i Hasslarps dammar
8.6. En dubbelbeckasin spelade vid Ornakärr
6.5 samt 10-11.5 och ytterligare en individ
rastade tillfälligt vid Vattenmöllan 1.5. Tre
rödspovar sågs under våren, vid Brogårda
våtmark 22.4, Hasslarps dammar 27.4 samt vid
Hittarps rev 30.5 och bredstjärtade labbar
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Göktyta; foto: Bodil och Stig Forsberg

Brandkronad kungsfågel; Foto: Ulf Ståhle.

sträckte förbi såväl Stensåns mynning 5.5 och
Hovs hallar 15.5, 15.6 som Hittarps rev 2.5,
16.5 och Svanshall 20.5. 
  En 2k kaspisk trut, vilken nyligen fått
artstatus, sågs vid Sandön 15.5 och en
skräntärna sträckte något oväntat förbi
Höganäs hamn 5.4. En turturduva drog förbi
Hasslarps folkpark 19.5 och vid Äsperöd sågs
ytterligare en 5.6. Fyra göktytor sågs under
våren och överraskande nog hittades en
tofslärka i Båstad 15.5. Vårens enda
rödstrupiga piplärka sågs på Rönnen 8.5, 

och vid Vattenmöllan 9.5, fanns förutom de
vanliga raserna av gulärla även fåglar av
feldegg-, supercillaris- och flavissima/lutea-
typ. Ytterligare en flavissima, även kallad
gulhuvad gulärla hittades på Rönnen 2.5 och
fyra blåhakar observerades, Lerberget 5.5,
Kullen 9.5, Ripagården 11.5 och Lerberget
20.5. Ett 15-tal ringtrastar får dock anses
som en måttlig vårsumma. En flodsångare
sjöng tillfälligt på Örby ängar 30.6 och en
mindre flugsnappare sågs på Kullen både
22.5 och 27.5. På samma plats observerades
en stjärtmes av den kontinentala rasen 12.4

och ytterligare ett exemplar fanns vid Allerum
samma dag. 
  Och så äntligen, hittades Nordvästra Skånes
första trädgårdsträdkrypare, vid Krapperup
3.4 och den stannade, till mångas glädje kvar
hela perioden ut. Sjungande hannar av
brandkronad kungsfågel fanns vid både
Motell Hallandsås 15-18.5, Håkull, Kullaberg
10-20.6 samt tillfälligt vid Rössjöholm 7.6.
Dessutom måste också de sommargyllingar 

som sjöng på Kullen 22-27.5 samt vid
Vaktstugan 1.6 och Ransvik 11.6 nämnas samt
att en svartkråka vardera sågs vid Farhult
14.4, Lerhamn 15.4 och Kullen 16.5. Vårens
enda gulhämpling sågs på Kullen 9.5 och
vårens alla lappsparvar sågs under april
månad, vid Kullen 4.4, Farhult 10.4,
Ranarpsstrand 11.4 och Lerhamn 12.4. Att
hela 13 ortolansparvar sågs under våren,
fördelade på 1 ex. Ornakärr 2.5 och Kullen
4.5, 1 hanne + 2 honor Björkeröd 7.5, 2 ex. 
Rönnen 10.5, 4 ex. Hallands Väderö 13.5 samt
1 hanne Åvarp 20.5 var glädjande och får
avsluta.
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Ortolansparv på Rönnen; foto Johan Stenlund

KOF artrace 2004.

Den 4 september gick det årliga artracet av
stapeln. Från midnatt och fram till 18.00 samlade
sex lag ihop smått imponerande 153 arter
tillsammans. Vinnande lag för fjärde året i rad
blev MUP(P) som dagen till ära slog nytt
dagsrekord med 129 arter. Det tidigare rekordet
hade laget själva med 127 arter från både 2002
och 2003.
  Efter att förra året ha vunnit sitt tredje år på
raken fick Ulf Ståhle i uppdrag att hitta ett nytt
vandringspris då det gamla priset (en uppstoppad

göktyta) nu för evigt tillföll MUP(P). Ulf
lyckades hitta en uppstoppad kustpipare som
levde och verkade långt innan första
världskriget.
  Efter gemensam måltid bestående av
diverse snabbmat så fick Ulf, Mattias och
Patrik motta kustpiparen ur undertecknads
hand. Priset höjdes symboliskt mot taket och
en applåd hördes i lokalen. Efter
prisutdelningen bröt vi upp och vid 20.30
åkte vi hem mätta och helt slutkörda efter en
lång social dag!
  Nästa år, lördagen den 3 september kör vi
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KOF artrace igen och det vore kul med några fler
deltagande lag! Kan det vara så att ett kortare
artrace skulle locka fler deltagare? Fundera lite
och kom gärna med tips på hur vi kan förbättra
arrangemanget.

Resultatlista KOF artrace 2004.

129 arter
MUP(P): Mattias Olsson, Ulf Ståhle, Patrik
Söderberg.
Ensamma om: vit stork, mosnäppa, nötskrika,
bergfink
Enda lag som missade: -

126 arter
Dödgrävarna: Kristian Linde, Henrik Ehrenberg
och Henrik Johansson.
Ensamma om: duvhök, hornuggla, rödstrupig
piplärka, sävsångare, tofsmes
Enda lag som missade: nötväcka

119 arter
Bengan Boys: Bengt Andersson, Thomas
Svanberg.
Ensamma om: blå kärrhök, roskarl, gök
Enda lag som missade: vattenrall, rörhöna,
rödstjärt

115 arter
Jonstorps och Farhults sparvhökar: Lennart
Engman, Mikael Olofsson, Anders och Linnea
Henriksson.
Ensamma om: -
Enda lag som missade: ljungpipare

109 arter
Bland näbbar och k(l)or: Kjell D Högström,
Lars Helgesson, xx
Ensamma om: sandlöpare

Enda lag som missade: sjöorre, bivråk,
tornfalk, fisktärna

105 arter
Fredrikförbundet: Christer Strid, Bengt
Lundgren, Björn Ekelund
Ensamma om: pilgrimsfalk, domherre
Enda lag som missade: gulsparv

Till minne av Inga Nilssons
(Ängelholm) bortgång har bl.a.
Kullabygdens  Ornitologiska
Förening genom testamente erhållit
ett ekonomiskt stöd på 50 000 kr
för att användas i verksamheten för
bl.a. mat till fåglar och vilt.
Vi framför härmed vårt varma
deltagande och tackar för detta
stora bidrag till föreningens
verksamhet.

- Styrelsen -
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Föreningsaktiviteter 

Vid samåkning på exkursioner rekommenderas att passagerarna gemensamt betalar
15 kronor per mil till föraren.

Fredagen den 1 oktober – söndagen den 3
oktober - Hösttur till Blekinge

Under denna tur planerar vi att besöka två
platser i Blekinge, Torhamns Udde och ön
Utlängan, som båda är fina sträcklokaler på
hösten. Torhamns Udde är en klassisk
fågellokal som med sina ca 300 påträffade
arter är den plats i Blekinge där det setts flest
arter. Utlängan ligger i den blekingska
skärgården och en lång rad spännande och
ovanliga arter har upptäckts där. 
Vi åker från Helsingborg tidigt på
fredagsmorgonen mot Torhamns udde där vi
tillbringar resten av dagen. På lördagen tar vi
färjan ut till Utlängan. Hemresa på söndagen.
Inkvartering sker på vandrarhem. Kostnad för
transport, logi och färja beräknas till ca 800
kronor. 500 kronor inbetalas samtidigt med

anmälan på KOFs pg-konto 22439-4,
resterande i samband med resan. 
Kontakta Sonja Gunnarsson, tel 042-29 60 51
eller Lennart Johansson, tel 042-23 74 60.
OBS - begränsat antal platser!

Söndagen den 17 oktober - Bjärekusten

Dagen ägnas åt Bjärehalvön som med sina
många olika lokaler õr võrd ett besök året runt.
Ledaren lägger upp programmet efter dagens
förutsättningar. Vid lämpliga vindar kanske vi
tittar på havsfågel vid Hovs Hallar. Oavsett
plats blir det garanterat en spännande och
intressant skådardag!
Samling: Vid Grevie Kyrka
Tid: Kl. 09.00
Ledare: Martin Ekenberg, tel.0431-36 10 47
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Söndagen den 14 november - Öppen tur

Sol, dimma, regn eller blåst? Vädret kan som
bekant vara skiftande under denna tid på året,
och målet för dagen är därför inte spikat i
förväg. Rutten läggs upp i sista stund med
hänsyn till väderprognos, vindar och
fågeltillgång för dagen. Packa ner kikare och
matsäck, följ med och se vart det bär hän.
Samling: Parkeringen vid ICA Maxi
(f.d.Brännborns), Ängelholm
Tid: Kl. 08.00
Ledare: Henrik Ehrenberg, Tel. 0431-194 05

Onsdagen den 17 november - Förenings-
afton med bildvisning och "Svalan"

Boka in en spännande helkväll med KOF! 
Inledningsvis blir det föredrag med
bildvisning; Alf Petersson och Kjell-Åke Hall
besökte de södra delarna av Turkiet i slutet av
april i år. De kommer att visa bilder från sin
resa och berätta om både fåglar och annat. 
Efter bildvisningen kommer Thomas
Svanberg att tala om och visa grunderna för
"Svalan", som är ett datoriserat rapportsystem

för fågel-observationer. Är du
en av oss som inte är så
datavan, eller som har frågor
och funderingar kring hur
"Svalan" kan användas men
inte vet hur man kommer igång

på egen hand? Missa då inte denna intressanta
innekväll!
Plats: Studiefrämjandet, Järnvägsgatan 41,
Helsingborg
Tid: Kl. 19.00

Torsdagen den 25 november - Filmvisning
på Höganäs Museum

Naturfotografen Ingemar Lind besöker
Höganäs Museum även i år och visar sin
naturfilm:
"KUORGA Fågeln som är stor som en
människa"
I tusental rastar tranorna varje april vid
Hornborgasjön i Västergötland. Men när hon
s e d a n  s t y r  k o s a n  n o r r u t ,  m o t
häckningsplatserna långt däruppe på de
nordliga ödemyrarna, blir hon "Kuorga Fågeln
som är stor som en människa" som samerna
kallar henne. Då blir hon vildmarksfågeln.
skygg och svåråtkomlig. Det är om livet vid
den ödsliga hemmatjärnen filmen handlar. En
film om väntan, stämningar och ljud.
Tid och plats: Höganäs Museum kl. 19.00
KOF-medlemmar är välkomna att besöka
arrangemanget. 
OBS! En entréavgift kommer att tas ut.

Lör- Söndag 11-12 december - Fred-
riksdals julmarknad

Om du besöker Fredriksdal i juletid, missa då
inte att hälsa på oss i KOF-båset! Passa på att
inhandla frö och andra fågelprylar, och dryfta
dina frågor om allt som har anknytning till
fåglar.
Plats: Fredriksdals Friluftsmuseum,
Helsingborg.
Tid: Se aktuell dagspress



Fåglar i Nordvästskåne 3 -2004 9

Pilgrimsfalken i Johans trädgård; foto Johan Stenlund

Söndagen den 26 december - Hallands
Väderö

Sedvanlig annandag jul-exkursion till
Hallands Väderö arrangeras av Sällskapet
Hallands Väderös Natur och Bjäre
Naturskyddsförening.  Även andra
naturintresserade är välkomna att följa med. 
Båt avgår från Torekovs hamn. 
För tider kontakta Väderöbåtarna, Tel.
0431-36 30 20 eller besök deras hemsida:
www.vaderobatarna.se
Biljettkostnaden beror på antal passagerare.

Söndagen den 16 januari - Söderåsen -
Åvarp
Året inleds traditionellt med en exkursion till
Åvarp, något som brukar vara ett uppskattat
utflyktsmål på vintern. Vi kikar på de tappra
övervintrande fåglar som stannar kvar och
förgyl ler  v intersäsongen för  oss
fågelintresserade. Arter vi kan stöta på är t ex
korp, mesar, siskor och hackspettar. Någon
örn, vråk eller annan rovfågel brukar också
visa sig. Har vi tur får vi se strömstaren dyka
i bäcken. 
Samling: Bjuvs vattentorn
Tid: Kl. 09.00
Ledare: Lasse Karlsson, tel. 042-782 51

Falkpriset:
Så här är resultatet vid augusti månads utgång:

1. Ulf Ståhle, Ängelholm 230
2. Thomas Svanberg, Laröd 229
3. Patrik Söderberg, Helsingborg 226
4. Björn Elmlund, Lerberget 223
5. Johan Stenlund, Viken 222

6. Martin Ekenberg, Grevie 221
7. Kristian Linde, Margretetorp 217
8. Bengt Andersson, Helsingborg 213
9. Anders Henriksson, Jonstorp 212
9. Lennart Engman, Jonstorp 212
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11. Leif Dehlin, Munka-Ljungby 211
11. Mats Peterz, Viken 211
13. Henrik Johansson, Ängelholm 209
13. Tommy Malmberg, Ängelholm 209
14. Lars Hallbeck, Ängelholm 207
16. Peter Svensson, Helsingborg 204
17. Henrik Ehrenberg, Ängelholm 201
18. Thomas Wallin, Ängelholm 200
19. Kjell D Högström, Helsingborg 199
19. Lars Helgesson, Helsingborg 199
21. Mårten Müller, Helsingborg 195
21. Oskar Lindberg, Helsingborg 195
23. Linnéa Henriksson, Jonstorp 186
24. Göran Cederwall, Höghult 185
25. Björn Ekelund, Helsingborg 182
26. Göran Paulson, Höganäs 179
27. Hans Nordius, Ängelholm 177
28. Christer Strid, Helsingborg 176
29. Ronny Johansson, Helsingborg 171

30. Magnus Johansson, Helsingborg 168
31. Tommy Strandek, Ängelholm 165
32. Lars-Bertil Nilsson, Kågeröd 162
32. Patrik Wantzin, Helsingborg 162
34. Anders Dahl, Helsingborg 157
35. Mattias Olsson, Landskrona 151
36. Mikael Jönsson, Påarp 140
37. Carl-Magnus Liljegren, Jonstorp 131
38. Lars Linderström, Helsingborg   80
39. Thomas Terne, Helsingborg   57
40. Håkan Dimmer, Ängelholm     0
40. Jan Sköldenberg, Nyhamnsläge     0
40. Kaj Möller, Höganäs     0
40. Lars Göte Nilsson, Helsingborg     0
40. Paul Tufvesson, Helsingborg     0
40. Ulrik Alm, Ingelsträde     0
40. Uno Magnusson, Helsingborg     0
40. Alf Petersson, Nyhamnsläge     0

Får dom som se hur dagsläget ser ut, kan man
titta in på hemsidan www.microbirding.se
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Exkursionsreferat

18 augusti - Allerumsskogen 

Ett stycke närnatur under några kvällstimmar.
Om inte annat så fick Aina och jag tillfälle att
reda ut lite kring ”referenspunkterna” inom
detta ganska stora område. Vi pekade ut
Nellåkra, Döshultsvägen, Elisabethvägen den
relativt nyanlagda våtmarken. 
  Fyra rovfågelsarter kunde vi räkna in;
ormvråk, fiskgjuse, glada och brun kärrhök.
Själva dammen med närmaste omgivningar
gav magert med fågel; en kvällshungrig häger,
en snabbt rastande skogssnäppa, en flock
gräsänder med insprängd kricka. 
  Kanske kommer många deltagare – 26 plus en
hund – mest att minnas den goa ladusvale-
familjen på teletrådarna vid dammen. Två
vuxna, med långa stjärtspröt, fick göra ideliga
utflykter för att stilla tre, lätt stubbade,
ungfåglars aptit. Med fladdrande vingar och
uppfordrande kvitter manade de på den äldre
generationen; jobba, jobba, jobba ! 
  Över gula stubbåkrar tillbaka mot bilarna. En
flock ljungpipare drog förbi, liksom flera
gulärlor. 

- Ulrik Alm -

5 juni – Hanö

12 personer slöt upp i det soliga vädret på
parkeringen i Kärreberga och väl framme vid
Nogersund ytterligare ett par från Lund. 
  Med stor förväntan spanade många ut mot
ön när båten avgick. Hanö visade sig vara en
väldigt vacker ö, något påminnande om vår
egen Hallands Väderö. Efter att ha gått upp
till fyren på toppen av ön hade man en
underbar utsikt. Då och då drog en silltrut
förbi tillsammans med sin större släkting,
havstruten. Detta medgav pedagogiska
jämförelser mellan de båda arterna medan
matsäcken avnjöts. Sedan betades större delen
av ön av, på de bitvis ganska små och
kuperade stigarna. T v å
vackra tordmular hittad
es också på andra
sidan ön. 
  Dagen avslutades med g l a s s  f ö r
flertalet vid hamnen och n ä r  b å t e n
avgick till fastlandet hade totalt 53 fågelarter
noterats varav sångarna var den talrikaste
fågelgruppen. Men en del hade inte slutat
spana än och fick se när en sillgrissla
passerade båten. Dessutom sågs en gråsäl
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ligga och sola sig på en klippa och några av
öns hjortar visade också upp sig.  

Tack till alla för en trevlig dag.

- Mikael Olofsson och Lennart Engman -

19 september - Exkursion till
Glumslövs Backar 

Det hade regnat under natten före exkursionen,
och det blåste och regnade fortfarande på
morgonen när Aina och jag anlände till
mötesplatsen vid Glumslövs Backar. Inget
önskeväder precis! Vi tvivlade på att någon
skulle våga sig ut i det tråkiga vädret, men
snart dök fler bilar upp och till sist var vi ett
drygt tiotal församlade, varav en grupp från
Svenska Turistföreningen. 
  I gråvädret började vi gå vägen ner mot havet.
Inte oväntat var det väldigt lugnt på
fågelfronten, det mest händelserika var nog den
flock vita kossor i hagen intill som tydligen
tyckte vi var intressanta och förföljde oss i full
galopp. Tur att det fanns staket mellan oss och
dem. 
  Vi hörde och såg i alla fall en flock steglits,
ryttlande tornfalk, ormvråk och häger. Regnet
minskade gradvis och när vi kom fram till
kullarna närmast havet hade det nästan
upphört. En del småfågel hördes i buskagen, bl
a en sjungande gransångare och en del
talgoxar. En liten flock ladusvalor syntes i
luften, liksom några korpar. En fiskgjuse kom
flygande ute över havet men tyvärr hann inte
alla få syn på den. 
  Vi satte oss i lä en stund och fikade med
utsikt över havet. Bara en ensam ejder sågs till,

några skarvar och knölsvanar. Några
grönsiskor flög över.
Vi gick vidare och upptäckte i en björk några
korpar och en ormvråk som vi kunde studera
i tubkikarna. Några buskskvättor visade sig
som hastigast. En sparvhök blev mobbad av
en kråka och föredrog att lämna området.
Sedan var det tomt en stund igen och vi fick
titta både en och två gånger till på ormvråken
i björken. Ännu en rovfågel fick vi se, en brun
kärrhök. På mycket långt avstånd skymtade
ibland flockar av tofsvipor och ljungpipare,
men det krävdes tubkikare för att alls se dem.
  På vägen tillbaka till bilarna hade vädret
blivit riktigt behagligt. Vi kom för nära och
skrämde bort den stackars ormvråken som
hade suttit så troget i sin björk. En stor flock
bofink fladdrade runt på en åker och när vi
stannade för att studera dem närmare hittade
v i  o c k s å  n å g r a
stenskvättor, gulärla och
ängs-piplärka. En
flock björktrast kom
förbi.
Allt som allt inga
mängder av fågel,
men när vi kom
tillbaka till bilarna
var vi nog alla nöjda
m e d  e n  s k ö n
söndagspromenad i
trevligt sällskap. 

- Sonja Gunnarsson/Aina Persson -
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Nytt från KOF

Henrik Ehrenberg
ordf

Hejsan KOFare!

I §1 i stadgar för Kullabygdens Ornitologiska
Förening kan man läsa: ”KOF är en ideell
sammanslutning som har till uppgift att
främja utforskandet och skyddet av
fågelfaunan och dess miljö i Kullabygden, att
verka för att hos allmänheten väcka och
underhålla intresset för fåglar och natur samt
att befrämja kontakten mellan medlemmarna.
Dessa uppgifter vill föreningen söka
förverkliga bland annat genom att stimulera
till ornitologiska undersökningar, genom att
anordna sammankomster och exkursioner
samt genom att utge en rapport.”
  Under årens lopp har KOF bland annat
jobbat mot detta mål och i takt med
samhällets utveckling så har även KOF gjort
detsamma. Vår eminenta hemsida
www.kof.nu är ett lysande exempel på detta.
Det är inte bara KOF som utvecklas.
  För några år sedan knäckte några killar från
Malmö en idé om att räkna fågelarter inom
Malmö kommun som en motvikt till att fara

land och rike runt för att se så många fågelarter
som möjligt. Det blev en jättesuccé och fler och
fler fågelskådare från andra skånska kommuner
började följa Malmökillarnas exempel.
Projektet döptes till Microbirding och under
2004 har även Kullabergarna kunnat medverka
under namnet KullaX. KullaX är lite av det
svarta fåret i microbirdingfamiljen då vi inte
har velat vara en ren kommuntävling utan sagt
att vi vill räkna hela det område som KOF
traditionsenligt har haft som sitt rapportområde
d.v.s. Helsingborgs, Höganäs, Ängelholms,
Båstads, Åstorps och Bjuvs kommuner. 
  Ett antal KOFare är med och rapporterar sina
observationer på Microbirdings hemsida samt
skriver meddelanden till varandra och hittar på
olika slags fågelskådaraktiviteter.
A l l a  ä r  v ä l k o m n a  i n  p å
www.microbirding.se/kullabygden/ för att ta
del av det som ses och skrivs. Det är dock
viktigt att poängtera att microbirding inte är en
KOF-angelägenhet utan snarare en ren
kompisgrej. En kompisgrej som alla är
välkomna att deltaga i.
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Turkduva; foto Mats Peterz

  Det har under året framkommit att ett antal
KOF medlemmar undrat om microbirdingen
är en utbrytargrupp ur KOF men så är inte fallet!
  Givetvis är det dåligt att föreningen inte är
tydligare i sin framtoning för då hade vi nog
inte behövt få sådana här missförstånd. 
  Vidare är KOF i stort behov av människor
som vill ta sig an nya och nygammal projekt
som jobbar i riktning mot ovanstående
paragraf i föreningens stadgar. KOF styrelse
skulle gladeligen besluta om ekonomiskt
bidrag till den KOF-medlem som vill göra
något som går att härleda mot § 1 i
föreningens stadgar med tillhörande enkel
ekonomisk kalkyl på det aktuella projektet.

Ha nu en skön jul och ett gott nytt år så
hörs vi igen nästa år!

                   mvh,  Henrik Ehrenberg

Vinterns “elektroniska” invente-
ringsart blir turkduva. 

Hur ligger det till med beståndet i nom vårt
rapportområde. Följ med inventeringsresultatet
på vår hemsida.
Rapportera via vår hemsida eller till Christer
Strid, tfn 042-13 98 32.

Nytt år och därmed också tid
för inbetalning av medlems-
avgiften för 2005. 
Traditionsenligt håller vi oss till 100
kr som ordinarie avgift och 10 kr per
familjemedlem. 
  Inbetalning gör du lämpligast på
bifogat inbetalningskort till vårt
postgiro 2 24 39-4

- Styrelsen -
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Bronsibisen på Rönnen; foto Tommy
Malmberg

Sett se´n sist ... observationer
under juli - september 2004 

Mikael Olofsson

Djupa lågtryck och hårda västliga vindar
bidrog till att en hel del havsfåglar
observerades och en del arter uppträdde också
i ovanligt stora antal. Under senare delen av
september hade man goda möjligheter att se
de riktigt havsbundna arterna och ibland också
på mycket nära håll.  
   Till att börja med gjordes observationer av
en ny möjlig häckfågel i vårt område då två
adulta nilgäss observeras tillsammans med
åtta ungfåglar vid Hasslarps dammar 4-10.9.
En vitnackad svärta hittades vid
Skummeslövsstrand 28.9,3 strax utanför
rapportområdet och fanns kvar under
resterande av perioden. I samband med
havsfågelskådning hittades en obestämd
islom vid Svanshall 15.9 och en svarthalsad
dopping sträckte också förbi vid Båstads
hamn 22.9. Av lirorna sågs gråliran vid sex
tillfällen, bl.a. 1 ex. Rönnen 15.9 och mindre
liror sågs vid både Kullen 6.7, 14.7 och 23.9,
Båstads hamn 16.9 och 27.9, Kattvik och
t.o.m. Sandön 22.9 samt Hovs hallar 27.9. I
dessa sammanhang bör också två obestämda
liror vid Kullen 22.8 nämnas samt att

havssulor och stormfåglar dock bara
observerades i lägre antal. Otroliga 347
klykstjärtade stormsvalor sträckte förbi
Båstads hamn 22.9. Nytt Skånskt dagsrekord!
Och en hel del sågs även på andra platser, bl.a.
vid 7 ex. Hittarp och 10 ex. vid Sandön 22.9.
  En vacker bronsibis upptäcktes på Rönnen
23.9 och fanns kvar på närliggande lokaler
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Storlabb på stranden i Mellbystrand; foto Johan Stenlund

fram till åtminstone 28.9. En brun glada sågs
vid Höghult 31.8 och Bjärbolund 2.9, och i
Hittarp sträckte hela 1639 bivråkar ut 29.8.
Som fortsättning på ämnet rovfåglar bör också
den unga tatarfalk som först drog förbi
Hasslarp och senare sågs på en åker vid Västra
Klappe 30.8 nämnas. Som mest två
småfläckiga sumphönor fanns vid Hasslarp
29.8-11.9 och 1 ex. sågs också vid Sandön
24.8 och 9.9. Ovanligt många myrsnäppor
sågs under sommaren, och på Rönnen fanns
som mest 7 ex. 17.7. Dock sågs ” bara ” fyra
smalnäbbade simsnäppor, 1 ex. på Rönnen
22.8, 2 ex. samma lokal 24.8 samt 1 ex. vid
Sandön 28.8. En dubbelbeckasin stöttes i

Hasslarps dammar både 30.8 och 11.9,
ytterligare ett exemplar lyfte vid Rönnen 4.9.
   Höga antal bland labbarna noterades och vid
Kullen sträckte hela 38 storlabbar förbi 22.8
vilket innebar nytt skånskt dagsrekord. Den
bredstjärtade labben sågs också med 15
exemplar, alla under september, bl.a. 7 adulta
vid Båstads hamn 15.7. Strax över femtio
fjällabbar noterades under perioden, med som
mest 20 ex. vid Båstads hamn 22.9 vilket får
anses som ett högt antal. Invasionsartade
förekomster av tärnmåsar med troligen
närmare trettiotalet fåglar noterades, där t.o.m.
en adult fågel i full sommardräkt drog förbi
Båstad och Hovshallar 16.9. Högsta antal var
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Snösparv; foto Patrik Söderberg

Ejdrar; foto Alf Petersson

annars 6 ex. vid Båstads hamn 22.9. En adult
svarthuvad mås sågs vid Rydebäck 18.7 och
en 2K fågel drog senare förbi Båstad 22.9, där
det strax innan hade passerat en adult kaspisk
trut. I dessa sammanhang kan kanske också
nämnas två skräntärnor vid Rönnen 22.7
samt ytterligare en vid Sandön 31.7. Fyra
lunnefåglar sågs under perioden: 1 ex.
Sandön redan 24.7 som följdes av ett ex.
vardera vid Hovs hallar 13.9 och Hittarp 24.9
samt Kullen 28.9. En del berguvar var nog
också i rörelse då fåglar sågs på dagkvist vid
Vistorps hamn 24.9 samt i Farhult 26.9 och
ytterligare någon vecka framåt. Nio göktytor
noterades under perioden bl.a. två ex vid
Hjorthagen under hela juli, dock blev ingen
häckning konstaterad. 
   En större piplärka rastade till mångas
glädje vid Hittarps rev 25-28.9 och nio
rödstripiga piplärkor finns inrapporterade,
bl.a. höstens första över Allergon 30.8. Vidare
noterades en så kallad engelsk sädesärla vid
Stora hult 24.7 och september månads
blåhakar noterades vid Grytskärsparkeringen
6.9 och Hasslarps dammar 8.9 samt Vegeås
mynning 9.9 och Örby ängar 11.9. Den 22.7
satt en vassångare i ett av näten i Hasslarp,
och det innebar ny märkart och samtidigt det
andra fyndet för Nordvästra Skåne. Tre unga
pungmesar hittades under hösten, varav två 
sågs på Rönnen 30.7 och en i Hittarp 6.8. Den
brandkronade kungsfågeln sjöng på Håkull,
Kullaberg fram till åtminstone 8.8 samtidigt
som trädgårdsträdkryparen även sågs under
sensommaren vid Krapperup. En skönsjung-
a n d e  s o m m a r gy l l ing  f a n n s  v id
Segelstorpsstrand 15-12.7 och vad det gäller
lappsparvar så sågs 2 ex. vid Grytskären 14.9
samt vardera 1 ex. vid Rönnen och Torekovs
reningsverk 18.9 samt på Kullen 30.9. En ung

ortolansparv vid Ripagården 17.9 får avsluta
hösten och denna sammanställning.

Hjälp till med den årliga sjöfågel-
inventeringen i januari!
Vi behöver ytterligare några inventerare till
vakanta sträckor på Kulla- och Bjärekusten. Är
du intresserad att hjälpa till med att inventerar
sjöfågelbeståndet - nu närmast i mitten av
januari månad - hör av dig till mig för
ytterligare information..

Tack på förhand!
Christer Strid

christer.strid@kof.nu eller tfn 042-13 98 32
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Föreningsaktiviteter 

Vid samåkning på exkursioner rekommenderas att passagerarna
gemensamt betalar 15 kronor per mil till föraren.

Söndagen den 26 december - Hallands
Väderö
Sedvanlig annandag jul-exkursion till
Hallands Väderö arrangeras av Sällskapet
Hallands Väderös Natur och Bjäre
Naturskyddsförening.  Även andra
naturintresserade är välkomna att följa med. 
Båt avgår från Torekovs hamn. 
  För tider kontakta Väderöbåtarna, Tel.
0431-36 30 20 eller besök deras hemsida:
www.vaderobatarna.se
Biljettkostnaden beror på antal passagerare.

Söndagen den 16 januari - Söderåsen -
Åvarp
Året inleds traditionellt med en exkursion till
Åvarp, något som brukar vara ett uppskattat
utflyktsmål på vintern. Vi kikar på de tappra
övervintrande fåglar som stannar kvar och
förgyller vintersäsongen för oss fågel-
intresserade. Arter vi kan stöta på är t ex korp,
mesar, siskor och hackspettar. Någon örn,
vråk eller annan rovfågel brukar också visa

sig. Har vi tur får vi se strömstaren dyka i
bäcken. 
Samling: Bjuvs vattentorn
Tid: Kl. 09.00
Ledare: Lasse Karlsson, tel. 042-782 51

Söndagen den 30 januari
Måkläppen
Vi beger oss söderut till Falsterbo och gör en
lång vandring ut på Måkläppen, som ligger
utanför Nabben. Måkläppen var tidigare en ö,
men är sedan år 1990 förbunden med
fastlandet. Här råder beträdnadsförbud mellan
1 februari och 31 oktober. Tag tillfället i akt
och följ med och utforska detta spännande
utflyktsmål! Förhoppningsvis får vi se en hel
del övervintrande fåglar, t ex vadare och
småfåglar.
Samling: ICA Maxi, Ängelholm kl. 07.00
samt Olympiaskolan, Helsingborg, kl. 
07.30
Ledare: Henrik Johansson, Anders Lindén
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Söndagen den 13 februari
Örnrunda
En populär tur vintertid inom vårt område är
den s k örnrundan, för observationer av
framför allt rovfågel. Förutom havs- och
kungsörn har man god chans att få se ett flertal
andra rovfåglar såsom ormvråk och fjällvråk,
tornfalk, glada och blå kärrhök. Utöver detta
finns ofta flockar av födosökande svanar och
olika gäss på åkrarna. Kanske vi också lyckas
få syn på någon varfågel som ofta håller till i
omgivningarna. 
Samling: Vid Allerums Kyrka kl. 09.00
Ledare: Lars-Göte Nilsson, tel. 042-34 73 47

Torsdagen den 24 februari
Ugglekväll på Kullaberg
Dags för årets ugglekväll, som har blivit en
klassiker. Vi samlas vid KOF-stugan och går
tillsammans ut i bokskogen för att lyssna på
kattugglornas rop.  Varm klädsel
rekommenderas då det kan bli en del
stillastående väntan. 
Samling: Vid Hjortstugan på Kullaberg kl.
20.00
Ledare: Ulrik Alm, tel. 042-33 52 13, Kaj
Möller, tel. 042-33 05 59 

Söndagen den 6 mars
Rååns dalgång
Vi gör en långpromenad i Rååns dalgång, från
Vallåkra till Raus Kyrka. Vandringen tar oss
omväxlande förbi våtmarker, genom
beteshagar och skogsdungar. Fågelarter som
kan påträffas här är t ex både större och
mindre hackspett, glada och korp. Strömstaren
syns ofta till i ån och har vi riktig tur kanske
också kungsfiskare. 
Vi samlas vid Raus Kyrka, lämnar några bilar
kvar där, och samåker bort till Grönadals

bygdegård i Vallåkra där vandringen börjar.
Samling: Vid Raus Kyrka kl. 08.00
Ledare: Sonja Gunnarsson, tel 042-29 60 51,
Lennart Johansson, tel. 042-23 74 60

Onsdagen den 9 mars Årsmöte
Föreningens medlemmar kallas till årsmöte på
Albertsgården i Heljaröd kl. 19.00. Efter
sedvanliga årsmötesförhandlingar bjuder
föreningen på kaffe och hembakat bröd. Det
blir även lotteri och Johan Stenlund kommer
att visa bilder. Alla hälsas hjärtligt välkomna!
Plats: Albertsgården, Norra Heljaröd, kl.
19.00

Söndagen den 3 april
Rönnen
Den första utflykten för våren går av stapeln
vid Rönnen i Skälderviken, som brukar locka
till sig många olika nyanlända fåglar. De första
vadarna är nu komna, skärfläcka, större
strandpipare, storspov och rödbena.
Gravänder, strandskator och sjungande
sånglärkor brukar finnas på plats och som
vanligt hoppas vi på någon tidig sädesärla. 
Samling:  KOF-stugan, Norra Heljaröd, kl.
08.00
Ledare: Mikael Olofsson, tel 042-12 48 88

Kommande program - preliminärt
Närmare information följer i nästa
föreningsblad. Se även vår hemsida som
uppdateras fortlöpande samt ”Föreningsnytt”
i dagspress.
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Söndagen den 24 april
Söderåsen

Onsdagen den 27 april
Kullaberg, kvällsexkursion

Söndagen den 8 maj
Fågelskådningens Dag
Fredriksdals Friluftsmuseum

Söndagen den 22 maj
Vomb/Krankeområdet

Tisdagen den 7 juni
Vegeholm-kvällsexkursion

Vecka 24
Långresa till Härjedalen
Vi planerar för en vecka i Härjedalen – mer
info i nästa blad!

Falkpriset:
Så här är resultatet vid november månads utgång:
1.  Ulf Ståhle, Ängelholm 247
2.  Thomas Svanberg, Laröd 247
3.  Johan Stenlund, Viken 244
4.  Patrik Söderberg, Helsingborg 243
5.  Martin Ekenberg, Grevie 235
6.  Björn Elmlund, Lerberget 232
7.  Kristian Linde, Margretetorp 230
8.  Mats Peterz, Viken 229
9.  Anders Henriksson, Jonstorp 228
9.  Lennart Engman, Jonstorp 228
11. Henrik Ehrenberg, Ängelholm 224
11. Leif Dehlin, Munka-Ljungby 224
11. Tommy Malmberg, Ängelholm 224
14. Bengt Andersson, Helsingborg 223
15. Henrik Johansson, Ängelholm 222
16. Carl-Magnus Liljegren, Jonstorp 220
16. Lars Helgesson, Helsingborg 220
16. Thomas Wallin, Ängelholm 220
19. Kjell D Högström, Helsingborg 219
20. Lars Hallbeck, Ängelholm 217
21. Peter Svensson, Helsingborg 216
22. Mårten Müller, Helsingborg 212
23. Oskar Lindberg, Helsingborg 209
24. Göran Cederwall, Höghult 205
25. Linnéa Henriksson, Jonstorp 202
25. Ronny Johansson, Helsingborg 202

27. Christer Strid, Helsingborg 198
28. Patrik Wantzin, Helsingborg 195
29. Björn Ekelund, Helsingborg 194
30. Hans Nordius, Ängelholm 188
31. Göran Paulson, Höganäs 187
32. Magnus Johansson, Helsingborg 186
33. Anders Dahl, Helsingborg 182
34. Mattias Olsson, Landskrona 181
35. Tommy Strandek, Ängelholm 179
36. Mikael Jönsson, Påarp 168
37. Lars-Bertil Nilsson, Kågeröd 162
38. Lars Linderström, Helsingborg   80
39. Jan Sköldenberg, Nyhamnsläge   58
40. Thomas Terne, Helsingborg   57
41. Håkan Dimmer, Ängelholm     0
41. Kaj Möller, Höganäs     0
40. Lars Göte Nilsson, Helsingborg     0
40. Paul Tufvesson, Helsingborg     0
40. Ulrik Alm, Ingelsträde     0
40. Uno Magnusson, Helsingborg     0
40. Alf Petersson, Nyhamnsläge     0

Får dom som se hur dagsläget ser ut, kan man
titta in på hemsidan www.microbirding.se



KOF:s arbetskommittéer

Programkommittén
Sonja Gunnarsson (sam.k.)042-29 60 51 Ulrik Alm 042–33 52 13
Lennart Johansson 042–23 74 60 Aina Persson 0733-60 81 43
Alf Petersson 042-34 49 91 Lars-Göte Nilsson 042-34 73 47

Externkommittén
Kaj Möller (sam.k.) 042–33 05 59 Ulrik Alm 042–33 52 13
Alf Petersson 042–34 49 91

Forskningskommttén
Mats Rellmar (sam.k.) 042-21 04 07 Tomas Svanberg  042-16 50 52
Lars Göte Nilsson 042-34 73 47 Mats Peterz 042-23 70 53
Johan Stenlund 042-23 77 77

Fågelskyddskommittén
Bengt Andersson  (sam.k.) 042–28 38 91 Kjell–Åke Hall 0431-88 416
Henrik Johansson 0431-838 03 Lars Karlsson 042–78 251
Hans Nordius 0431-805 10 Alf Petersson 042–34 49 91

IT–kommittén
Henrik Ehrenberg (sam.k.) 0431-194 05 Mats Peterz 042-23 70 53
Christer Strid 042–13 98 32 Thomas Wallin 070-644 96 60

SVERIGE
PORTO
BETALT
PORT PAYÉ

Fåglar i Nordvästskåne 
en rapport från Kullabygdens Ornitologiska Förening

Adress: KOF c/o Mats Rellmar, Tyringegatan 41, 252 76 HELSINGBORG, tfn 042-21 04 17,
E-post: info@kof.nu

http://www.kof.nu

Årsavgift för ordinarie medlemskap i föreningen är 100 kr för år 2004. Familjeavgift är 10 kr per person.
Avgiften sätts lämpligast in på postgirokonto 2 24 39 - 4, Kullabygdens Ornitologiska Förening. 
Ordinarie medlem erhåller rapporten utan extra kostnad. OBS! Vid betalning från utlandet är avgiften 150 SEK
för att täcka bankernas växlingsavgift.

Medlemsfrågor: Mats Rellmar (adress mm se ovan)

Fågelrapportering:
KOF har en lång och viktig tradition i att samla in och bearbeta fågelobservationer från det område som
föreningen verkar i, d.v.s. de  NV-skånska kommunerna Höganäs, Helsingborg, Bjuv, Åstorp, Ängelholm och
Båstad. Observationerna sammanställs och publiceras i en årsrapport. Styrelsen rekommenderar att
rapporteringen i första hand sker via det nationella, Internetbaserade rapporteringssystemet ””Svalan”” (länk
finns på KOF:s hemsida).  För den som inte har möjlighet till detta kan rapportering även ske via Excel-fil eller
via brev (adress se nedan). Givetvis skall du även i fortsättningen rapportera dina dagsfärska observationer
till “Obsboken” på vår hemsida.

Rapportmottagare: KOF c/o Mats Rellmar, Tyringegatan 41, 252 76 HELSINGBORG, tfn 042-21 04 17
E-post:rellmar@telia.com

Material till medlemsbladet sänds till:
Christer Strid, Pilfinksgatan 23, 254 50 HELSINGBORG, 042-13 98 32 
E-post: christer.strid@kof.nu

Avs B FÖRENINGS-
Kullabygdens O F        BREV
c/o Mats Rellmar        
Tyringegatan 41
S-252 76 HELSINGBORG
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