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KOF har ruggat!  

Ny fj äderprakt i medlembladet innebär mer färg och ett förhopp-
ningsvis bättre och modernare alster. Styrelsen satsar mycket på 
det nya medlemsbladet och den relativt stora och nybildade redak-
tionen ser fram emot att producera kommande medlemsblad till 
Er kära KOF medlemmar. Vi planerar att ge ut fyra nummer per 
år precis som tidigare.

I detta färgglada nummer kan du bland annat läsa om natt-
sångare, fågellokalen Björkeröd på Kullaberg, två skådarprofi ler 
samt få ringmärkningssiff rorna från Hasslarp 2004.

I och med denna sista ledare i medlemsbladet och årsmötet 
den 10 mars så lämnar jag över ordförandeskapet i KOF till en 
ny ordförande. Jag har haft fem mycket trevliga år på ordförande-
posten men nu är det dags att dra sig tillbaka och släppa fram nya 
krafter som kan genomdriva nya idéer. I och med min avgång vill 
jag passa på att tacka de som suttit tillsammans med mig i styrel-
sen genom åren. Ni styrelsemedlemmar har gjort det lätt för mig 
att vara ordförande och jag har många trevliga KOF-minnen att 
bevara.

I vinter har KOF utfodrat örnar ute på Örnrundan samt sva-
nar, gäss och änder uppe vid Rössjön. Utfodringen vid Rössjön 
som tidigare drevs av Ängelholms kommun övertogs av KOF 
då kommunen sade sig vilja spara pengar. KOF samarbetar med 
Lantmännen i Helsingborg för att få fram bra foder till fåglarna 
vid Rössjön. Vidare har KOF utfodrat småfåglar vid KOF-stugan 
på Rönnen, Campingklubben i Domsten och i Sibirien vid Äng-
elholm.

Under vintern har även föreningens hemsida blivit större och 
bättre. Vi har bland annat investerat i mer utrymme för att kunna 
publicera fl er bilder tagna på fåglar inom vårt område.

Tidigt på det nya året fi ck våra falkvänner i Helsingborg dvs. 
Lantmännen en fi n utmärkelse i form av Skånes Ornitologiska 
Förenings Fågel Oskar för 2004. Det var mycket roligt att SKOF 
valde att hedra Lantmännen för deras falkarbete tillsammans med 
KOF.

KOF går en ny vår till mötes. Betala din medlemsavgift och följ 
med!

Soliga vårhälsningar, 
Henrik Ehrenberg

en rapport från 
Kullabygdens Ornitologiska Förening

Nr 1 – 2005

Redaktion:

Mats Rellmar

Henrik Ehrenberg

Mats Peterz

Christer Strid

Lars Göte Nilsson

Johan Stenlund

Material till medlemsbladet skickas till:

Mats Rellmar

Tyringegatan 41

252 76  Helsingborg

e-post: rellmar@telia.com

Föreningen:

Årsavgift 2005: ordinarie medlem 100 kr, 

familjemedlem 10 kr per person. Avgiften 

betalas lämpligen via föreningens postgiro 

nr: 2 24 39–4. Ordinarie medlem erhåller 

medlemsbladet utan extre kostnad.

OBS! Vid betalning från utlandet är avgiften 

150 SEK för att täcka bankernas växlingsvgift.

e-post: kof@kof.nu

hemsida: http://www.kof.nu

Adressändring:

Mats Rellmar

Tyringegatan 41

252 76  Helsingborg

e-post: rellmar@telia.com

© Kullabygdens Ornitologiska Förening, 2005

ISSN 1104–3695

KOF
FÅGLAR I NORDVÄSTSKÅNE



2  _____________________________________________________________________ Fåglar i Nordvästskåne 

R ingmärkningen påbörjades traditionsenligt i 
början av juli och under perioden 5.7 – 14.9 

var verksam-heten igång 22 dagar fördelade på juli 
(11), augusti (8) och september (3). Den samman-
lagda nättiden (antalet nät gånger antalet timmar) 
låg ungefär i nivå med de senaste 6 åren (undantaget 
år 2001). I stort användes samma nätplatser som de 
senaste säsongerna, vilket innebar att sju fångstplatser 
var belägna i anslutning till Bergdammen i väster 
samt i sump- och buskområdet mellan Hasslarpsån 
och Grönviksvägen i de östra delarna av området. 
Nytt från sista dagen i augusti var även att nätfångst 
bedrevs i en av Fleningedammarnas kaveldunsom-
råde, d.v.s. i samma område som märkningen var 
koncentrerad till under perioden 1995-98. 

Med ca 100 meter nät per märktillfälle från gry-
ning och ca 6 timmar framåt har det under årens 
lopp i medeltal gett dagssummor på ca 50 fångade 
fåglar. Under säsongen ringmärktes 50 fåglar eller 
fl er vid 10 av de 22 fångstdagarna. 

Åter en rekordsäsong
Med god marginal blev 2003 den antalsmässigt bästa 
ringmärkningssäsongen sedan starten 1995. Totalt 
fångades och ringmärktes 1102 fåglar av 37 olika 
arter, vilket kan jämföras med det tidigare topp-

resultatet 1030 av 30 arter år 2000. Därtill kontrol-
lerades ytterligare 33, sedan tidigare märkta, fåglar. 
Ett prydligt dagsrekord sattes den 24 augusti med 
92 märkta fåglar, mycket p.g.a. att 27 rörsångare 
fastnade i näten denna dag. Värt att notera är att vi 
fortfarande väntar på en dag som ska ge ett tresiff rigt 
antal märkta fåglar! 

Likt tidigare år stod rörsångare och kärrsångare 
för en betydande del med sammanlagt nästan 50 % 
av den totala fångsten. Som nämndes inledningsvis 
var det i år dock fyra andra arter som stod för en 
ovanligt stor del av fångsten. Framförallt gällde det 
gransångaren som under tidigare år aldrig fångats 
med mer än åtta individer. Detta kan jämföras 
med de 43 fåglar som försågs med ring under 
årets säsong! Ett resultat som sannolikt speglar 
en mycket lyckad häckningssäsong. En annan art 
som också hade ett gott åt, dock inte en lika stor 
procentuell ökning, var en av lokalens karaktärsarter, 
sävsparven, med 126 ringmärkta fåglar. För övrigt 
första gången som 100-vallen passerades för denna 
art sedan starten för åtta år sedan. Att det sedan var 
ett riktigt fi nt mesår, vilket väl inte undgick någon 
(!?), fi ck till följd att såväl blåmes som talgoxe ring-
märktes i betydligt större antal än tidigare säsonger. 
Se vidare i tabell 1. (antalet märkta 2003) 

Ringmärkningen 
i Hasslarp 2003
Henrik Johansson

Vid Hasslarps dammar bedrevs för 9:e säsongen i följd ringmärkning under 
sensommaren. Sett till antalet fångade individer blev det också den bästa 
med drygt 1100 märkta fåglar och likt tidigare år dominerades fångsten av 
rörsångare och kärrsångare. Fyra andra arter, gransångare, sävsparv, blåmes 
och talgoxe, fångades i betydligt högre antal än tidigare år och verkade 
således haft god häckningsframgång. En utlandsmärkt rörsångare visade sig 
dessutom uppnått en sällsynt hög ålder.
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Fåglarna som fångas i Hasslarp är till stor del 
lokala häckare och på så sätt kan fångstsiff rorna 
präglas av stora lokala variationer. Därför bör man 
nog vara försiktig med att dra alltför vidlyftiga 
slutsatser kring årets fångstresultat. Av märksiff rorna 
att döma var det dock ingen art som visade några 
direkt katastrofalt låga antal. Möjligen hade grönfi n-
ken ett dåligt år medan arter som t.ex. lövsångare, 
sävsångare, törnsångare och ärtsångare hade ganska 
medelmåttiga år. Även förändringar från år till år 
i vegetationens sammansättning och utformning 
påverkar givetvis de arter och antal som fångas.

Förändringar i artsammansättningen
För tredje året i rad ringmärktes fl er rörsångare (273) 
än kärrsångare (230) och trenden är tydlig. I takt 
med att bladvass och kaveldun breder ut sig ökar 
andelen rörsångare på kärrsångarens bekostnad. 
Diagram 1 visar hur stor andel av det totala antalet 
märkta fåglar som fem utvalda arter stått för under 
årens lopp. För kärrsångaren har en omfattande 
minskning skett. Från att ha stått för mer än 40 % av 
den totala fångsten i mitten av 90-talet står nu arten 
för omkring en femtedel. Rörsångaren visar en rakt 
motsatt trend. Från att ha legat på runt 10% av den 

årliga fångsten under de första åren tycks andelen nu 
stabiliserats kring 25 %. Som jämförelse ser vi också 
att sävsångaren visar en jämn kurva på omkring 
6 % av det årliga antalet märkta fåglar. 

För två av områdets andra häckare, sävsparven 
och törnsångaren ser kurvorna lita annorlunda 
ut. Förstnämnda stod för ca 10-15 % under verk-
sam-hetens inledande år. Den minskade sedan när 
området runt Fleningedammarna restaurerades 
och utsattes för hårt betestryck. Under de senaste 
säsongerna ser vi återigen en ökning vilket sanno-
likt har att göra med det minskande betestrycket 
och påföljande igenväxning runt samma dammar. 
Törnsångaren har minskat betydligt sedan de första 
säsongernas märkning och har nu stabiliserats kring 
5 % av det totala antalet märkta fåglar. En tydlig 
topp år 2000 kan säkert förklaras med en ovanligt 
god häckningssäsong.

Godbitar ur årets fångst
Varje år brukar vi utöka märklistan med åtminstone 
en ny art och denna säsong var lyckligtvis inget 
undantag. Andra halvan av augusti är traditionellt 
artrik och således ganska spännande eftersom det är 
mycket fågel i rörelse norrifrån. Den 24:e augusti 

Kärrsångare (t.v.) och 
rörsångare (t.h.), de 
två arter som fångas 
mest vid ringmärk-
ningen i Hasslarp. 
Foto. Mats Rellmar
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fastnade en ung blåhake i ett av näten, en art som 
var både väntad och önskad! Andra för verksam-
heten udda arter var 2 bofi nkar, de blott 3:e och 4:
e fångade exemplaren, den 3:e enkelbeckasinen, 2 
gräshoppsångare, den 3:e och 4:e skogsnäppan och 
6 steglitser, vilket var nytt årsbästa.

Återfynd och kontroller 
I fångsten ingick även en del gamla kontroller. Sam-
manlagt 31 individer av åtta arter var sedan tidigare 
märkta av oss i Hasslarp med följande fördelning: 
rörsångare 8, talgoxe 6, blåmes och sävsparv vardera 
5, kärrsångare 4 samt järnsparv, sävsångare och 
törnsångare med vardera 1. Bland dessa hade två av 
rörsångarna märkts som ungfåglar 1997 och således 
uppnått den aktningsvärda åldern sex år.

Därtill gjordes två kontroller av utlandsmärkta 
rörsångare. Dels en gammal bekant, benämnd ”Hol-
ländaren”, med ringnummer F774917 ”Arnhem-VT 
Holland”, som vi avläste såväl 26 juli –01 som 9 
augusti -02 och i år den 4 augusti. Fågeln ringmärk-
tes som 1K vid Houtribhaven, Ijssel-meerpolders, 
Holland 7 september -96 och hade vid den senaste 
kontrollen uppnått en ålder av sju år.

Den andre var en danskmärkt fågel som vi kon-
trollerade 14 juli och som enligt uppgift märktes som 
1K på Langeland, 24 augusti –02. Vi har dessutom 
fått information om ytterligare två äldre kontroller. 
En tyskmärkt sävsparv som vi kontrollerade 15 sep-
tember –02 visade sig vara märkt som 2+ hona vid 
Off stein, Rheinhessen-Pfalz i västra Tyskland 2 april 
–99, samt en 2+ sävsångare, märkt vid Brinkendal, 
Skrea i Halland 24 augusti –02 och kontrollerad i 
Hasslarp fem dagar senare.

Övrigt
Förutom alla de fåglar som fastnade i näten gjordes 
en del andra fågelobservationer värda att redovisa. Vi 
noterade att smådopping, brun kärrhök, skedand 
och mindre strandpipare häckade även denna 
säsong. Sannolikt häckade även vattenrall med 
några par eftersom arten både syntes och hördes 
regelbundet.

En hel del udda rovfågelobservationer gjordes och 
kanske var den mest oväntade en subadult kungsörn 
som den 5 juli drog norrut över området. Även den 
äldre brunglada som visade upp sig 29 juli väckte 
naturligtvis viss uppståndelse. Nämnas måste också 
den 30 augusti då det under en dryg timme räknades 
in  600  sydsträckande bivråkar och 9  fi skgjusar. Vid 
fyra tillfällen iakttogs lärkfalk medan pilgrimsfalk 
”endast” noterades den 12 september.

Dagligen mindre antal av våra vanligare Tringa 
-vadare och mer sällan enstaka kärrsnäppor samt 
någon mosnäppa. Sommarens ”kaff et-i-halsen”-obs 
var den tuvsnäppa som Mårten upptäckte 21 juli. 
Slutligen kan också nämnas att en dubbelbeckasin 
rastade redan 10 augusti och att blåhake noterades 
även 30 augusti.

Medverkande
Under årets säsong medverkade förutom undertecknad 
även Mårten Müller, Henrik Ehrenberg, Mats Rellmar, Ulf 
Ståhle, Mikael Olofsson, Peter Franzén, Patrik Söderberg, 
Kristian Linde, Mikael Jönsson, Bengt Andersson, Peter 
Bjurenståhl, Johan Stenlund, Anna Gustavsson och Malin 
Hansson. Samtliga tackas varmast för sina insatser.

Mårten Müller plockar fåglar ur näten. Foto: Mats Rellmar
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E n av mossens stora fördelar är dess läge. Det är 
enkelt att hitta hit och, för den som vill, endast 

korta sträckor att gå. Kör vägen mot Mölle, tag av 
mot Kockenhus (skyltat Kullabergs strövområde), 
parkera på den stora grusparkeringen vid asfalt-
vägens slut, gå vägen tillbaka ca 150 m och passera 
genom staketet, in i hagen, via den passage som 
fi nns på vänster sida. Precis nedanför grässlänten 
breder mossen ut sig, med skog i den västra delen 
och ängsmark med starrväxtlighet i den östra.

Placera dig på någon plats, varifrån du har utsikt 
över hela mossen. Grässlänterna på sydsidan av 

mossen bäst, inte minst har du fi nt medljus härifrån 
under större delen av dagen.

Ta dig tid
Björkeröds mosse är delvis bevuxen med olika vat-
tenväxter och omgiven av buskage, högt gräs och 
starr. På grund av detta går det sällan att på några 
få minuter se alla fåglar och arter som håller till i 
området. Antingen är de dolda i vegetationen eller så 
rör de sig mellan dammen och de omgivande skogs- 
eller ängsmarkerna och visar sig bara tillfällig. 

Knepet är att helt enkelt sitta stilla och vänta! 

Björkeröds Mosse – fåglar och fi ka på samma gång!
                                                                                                 Mats Rellmar

När marssolen börjar värma Kullabygden, återvänder livet sakta till den lilla, uppdämda 
mossen, i skådarmun kallad Björkerödsdammen. Naturskönt belägen precis i kantzonen 
mellan skogen och de öppna ängsmarkerna på sydvästra Kullaberg, är detta en perfekt plats 
att avnjuta vårens nyanlända fåglar på behagligt avstånd och utan större ansträngning!

Björkeröds mosse.
Foto: Mats Peterz
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Utan förvarning lämnar någon fågel sin rastplats eller 
bo och visar sig öppet under några minuter, för att 
strax återvända till säkerheten i vegetationen. Sitter 
man stilla ökar chanserna att fåglarna inte bryr sig 
om, eller ser, att man fi nns på platsen och ibland 
tycks de påfallande oskygga. Eftersom man på så vis 
är ”eff ektiv” bara genom att sitta stilla, är mossen en 
populär plats att fi ka vid! Till detta hör att dammen 
ligger i en svacka samt är skyddad av skog i väster och 
norr, vilket gör att möjligheterna att fi nna behaglig 
lä vid någon buske mycket goda. 

Många fågelarter
Björkeröd som område är ur fågelsynpunkt kanske 
mest känd för de ringtrastar som på fl yttning norrut 
årligen rastar i hagarna i området. Trastar är ofta 
skygga och kan vara påfallande svårobserverade, men 
ett besök i beteshagarna en tidig morgon runt 20 april 
brukar ge resultat. Arten ses vid denna tid regelbundet 
(men ej dagligen!) i hagarna i området. 

I själva mossen är attraktionerna fl era: Smådop-
ping häckar med några par och ses (eller hörs!) ofta 
i den östra delen av dammen, utanför de döda, kala 
träden eller bland vattenväxterna strax intill. Under 
april och maj rastar olika andarter som t.ex. knipa, 
vigg och skedand. Sångsvanen är en regelbunden 
besökare under den tidiga våren och 2004 sågs en 
ensam fågel i dammen hela sommaren. Hägern 
besöker dagligen dammen för att fi ska men häckar 
inte där. 

Från skogsdungarna runt dammen hörs inte 
sällan gröngöling ropa och i dammens östra del ses 
och hörs regelbundet mindre hackspett.

Under fl yttningen i april och maj väljer många 
småfåglar att passera Kullaberg över just Björkeröds-
området och ofta drar sträcket nordost ut precis över 
dammen. Många arter passar även på att rasta här 
för att fylla på fettförrådet, och i april ses förutom 
olika arter trast t.ex. ängspiplärkor, sädesärlor och 
rödhakar medan maj bjuder på bl.a. gulärlor, busk-
skvättor och olika svalor. Törnskatan ses regelbundet 
i rosenbuskarna från 15:e maj. Även olika rovfåglar 
ses i anslutning till mossen och dagligen i april och 
framåt noteras brun kärrhök, ormvråk och tornfalk. 
Med lite tur kan lärkfalk ses jaga över dammen i 
slutet av april och i maj. 

Passa på!
Packa ner kikare och fågelbok i ryggsäcken, ta med 
sittunderlag och leta upp en vindskyddad plats med 
fri sikt ett tjugotal meter från vattnet. Oddsen är 
goda att sothönsen i vanlig ordning kivas och stjäl 
bomaterial från varandra eller att hägern kommer 
infl ygande för att fi ska. Lite mindre är kanske möj-
ligheten att ringtrasten hoppar på ängen på andra 
sidan dammen. I vilket fall som helst, kan garanteras 
en naturupplevelse i ett av nordvästra Skånes riktigt 
klassiska fågelområden. Glöm inte kaff et!

Vigg (t.v.) och sångsvan (t.h.), två arter som man kan se i Björkeröds mosse. Foto: Mats Peterz
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T ill nattsångare räknas främst arter såsom 
nattskärra, vaktel, kornknarr, småfl äckig 

sumphöna, näktergal, kärrsångare, gräshoppssångare 
och de sällsynta gästerna fl odsångare (antal fynd i 
området:16), vassångare (2), busksångare (5), och 
sydnäktergal (2).

Passa på att ta en tur ut i försommarnatten! Sova 
kan du göra en annan gång. Välj dock dina turer 
och tillfällen med omsorg annars är det lätt hänt att 
du blir besviken över resultatet. Bland annat vädret 
måste vara bra annars är det knappt lönt att ge sig 
ut. Det bästa vädret är vindstilla eller mycket svaga 
vindar och uppehåll. I våra trakter måste vi ofta 
ta bilen ut till lämpliga lokaler men väl på plats i 
ett intressant område så är en cykel ett mycket bra 
hjälpmedel. Du kan ta dig fram tyst i ett stort område 
och samtidigt höra allt som låter.

 
Var fi nner vi då dessa nattsångare? Jo, de fl esta 

nattsjungande fåglar är väldigt specialiserade i sitt 
val av häckningsbiotop. De sjunger för att markera 
sitt revir och för att locka till sig en partner. Hos 
de fl esta nattsjungande arterna är det hannen som 
sjunger. Det är inte säkert att en fågel sjunger hela 
tiden och fl era besök på en lokal kan behövas för 
att få höra en art, speciellt om du är ute i lite sämre 
väderlek. Kom ihåg att du måste vara i rätt biotop för 
att överhuvudtaget ha en chans att höra arten.

Nordvästra Skåne är inget idealiskt område för 
nattsångare men enstaka smultronställen fi nns 
inom rapportområdet och dess lokaler besöks frek-
vent av hugade skådare. Vegeholmsskogen är en säker 
lokal för nattskärra. Vaktel och kornknarr söks bäst 
i de öppna jordbruksmarkerna runt Ängelholms 
fl ygplats, Rönneådalen och ute på ”Örnrundan” 
vid Stureholm- Svedberga. Småfl äckig sumphöna 
söks i fuktmarker eller vid dammar. Näktergal, 
kärrsångare och gräshoppssångare söks lämpligast 
längs vattendrag eller i närheten av dammar, t.ex. 

En röst i natten
Henrik Ehrenberg

Många fågelarter lever vanligen en mycket undan-
skymd tillvaro och att få syn på dem är väldigt 
ovanligt. När solen tackar för sig och försvinner ner 
bakom horisonten börjar konserten. Som tur är för 
oss fågelskådare, har en del av de normalt svårobser-
verade fågelarterna den goda smaken att låta sin 
i många fall vackra sång ljuda under de svenska 
försommarnätterna. I början på maj är det dags att 
spänna öronen. En kort och intensiv tid med spän-
nande fågelsång fi nns framför dig och vid midsom-
martid har de fl esta fåglarna tystnat för säsongen.

Sjungande fl odsångare vid Zackows mosse, Nyhamnsläge, 
i maj–juni 2003. Foto: Johan Stenlund
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 SETT SISTsen

I Örkelljunga kommun vid Jännaholm, strax utan-
för rapportområdet, sågs en tjäderhöna 6.11 och 
vid Djurholmen stöttes en trolig järpe upp 10.10.

En stripgås sträckte med en fl ock grågäss åt 
sydväst vid Hovs Hallar 5.11 och en prutgås av 
rasen nigricans sågs vid Ripagården 3.10. Som mest 3 
olika spetsbergsgäss uppehöll sig på Rönnen under 
oktober och en nilgås fanns tillfälligt vid Vegeås 
mynning 18.12. En hona alförrädare sträckte åt 
väster vid Båstads hamn 6.11 och när årets andra 
vitnackade svärta upptäcktes vid Rönnen 12.10, 
fanns fortfarande individen från förra perioden 
kvar vid Skummeslövs strand. Rönnenfågeln stan-
nade för övrigt kvar fram till slutet av oktober. 
En hanne brudand sågs tillfälligt vid Fredriksdals 
friluftsmuseum 14.11 och man får nog tänka att 
fågeln var förrymd. 

En vitnäbbad islom i sommardräkt sträckte åt 

väst vid Hovs hallar 13.10 samtidigt som ytterliggare 
en individ i vinterdräkt hittades vid Torekov. Vid 
Hallands Väderö rastade senare en ungfågel 20.11. 
Även en svartnäbbad islom i sommardräkt sträckte 
förbi Kullen 6.11 medan en svarthalsad dopping 
rastade tillfälligt vid Stenkrossen 5.10. På samma 
lokal kunde det senare räknas in hela 110 ex av den 
betydligt vanligare svarthakedoppingen 29.11. 
Noteringen är den högsta inom rapportområdet för 
arten. Andra höga doppingantal var 238 skäggdop-
pingar som rastade vid Skälderviken 30.11.

Av havsfåglar sågs grålira vid tre tillfällen: Kullen 
8.10, Svanshall 18.11 samt Stensåns mynning 27.11. 
3 klykstjärtade stormsvalor sågs sträcka väst vid 
Hovs hallar 18.11 och en individ sågs också inne 
vid Båstads hamn samma dag. Vid Båstad kunde 
många också glädjas åt en ”vanlig” stormsvala 18.11. 
Ytterligare en stormsvala sågs vid Svanshall samma 

Fågelrapport från 
Nordvästskåne oktober-
december 2004

Mikael Olofsson

vid  Hasslarps dammar, längs Vegeå eller Rönneå 
och, tro det eller ej, vid golfbanor. När mörkret har 
lagt sig har ju golfarna gått hem, så risken för en 
golfboll i huvudet är minimal!

Till sist, några praktiska saker att tänka på när du 
är ute och nattlyssnar. För att höra en fågel bättre 
kan man kupa händerna bakom öronen och på 
så vis skapa en ”hörlur”. Fågelsången brukar tydligt 
variera i styrka allt eftersom den sjungande fågeln 
vrider på huvudet. Ibland får fågeln ges lite tid för 
att den ska sjunga åt ditt håll.

Ute i försommarnatten bör man undvika tra-
fi kerade vägar. Bullret från fordonen dränker ofta 
fågelsången fullständigt och även bilar långt borta 
stör. Sedan är det givetvis en ren säkerhetsrisk att 
i mörker stanna längs vägar där det förekommer 
många och snabbt körande bilar.

Stanna inte bilen alltför nära bebyggelse. Folk 
på avsides liggande gårdar kan säkert ringa polisen 
för mindre saker än bilar som stannar utan synbar 
anledning nära deras hus. Likaså bör man givetvis 
inte smyga omkring i närheten av bebyggelse. Både 
bitska vakthundar och varma hagelkärvar svider i 
skinnet!

8
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dag medan en annan individ fi ck lämnas som 
obestämd stormsvala. En havslöpare sågs sträcka 
förbi Rönnen under eftermiddagen, 16.11 och om 
fågeln blir godkänd skulle det innebära ny art för 
landet! Uppskattningsvis 150 havssulor och ungefär 
hälften så många stormfåglar sågs under perioden. 
Fem toppskarvar sågs på Hallands väderö under 
senhöst och vinter varav två bedömdes som adulta 
och tre som ungfåglar. 

En 2K kejsarörn sträckte åt norr vid Maglabykärr 
7.11 men tyvärr ville den inte stanna till i rapport-
området. Iakttagelsen utgör det första fyndet för 
Nordvästra Skåne! 

En sen större strandpipare sågs vid Grytskären 
18.12 och en kustnäppa fanns kvar i inre Skälder-
viken fram till och med 26.12. Skärsnäppa sågs vid 
Hovs hallar 7.10, följt av 1 ex Rönnen 9.10 och i 
vanlig ordning sågs därefter ytterligare individer 
längs med Bjärekusten under senhösten.

Fem storlabbar sågs med vardera 1 ex Kullen 
2.10, Rönnen 1.10 och 3.10 samt Hovs hallar 
7.10 och Svanhall 18.11. Tio bredstjärtade labbar 
sträckte vid Gröthögarna 10.10, 3 ex sågs i Båstad och 
1 ex vid Hovs hallar 5.11, Hittarp 6.11, Kullen 6.11 
och Kattvik 27.11. Även fj ällabb sågs in i oktober, 
samtliga juvenila: 2 ex Kattvik 8.10, 1 ex Båstad 8.10, 
Ripagården 8.10 och Gröthögarna 9.10.

Vid Råå sågs en gammal svarthuvad mås 22.10 
och på samma lokal fanns en medelhavstrut 27.10. 
Under perioden fram till november rapporterades 

5 kaspiska trutar från bl.a. Hittarps rev och Råå 
hamn. En ung tärnmås uppehöll sig i Laholmsbuk-
ten 1–3.10 och möjligen samma sträckte sedan ut 
vid Ripagården 8.10. Ytterliggare en tärnmås sågs 
senare på Kullen 5.11 och vid Hovs hallar sträckte 
över 1000 tretåiga måsar åt väster 5.11. Tjugota-
let alkekungar, bl.a. 6 ex Svanshall 18.11, under 
hösten får anses som en bra summa jämfört med 
senare års bottennoteringar. Lunnefågel sågs med 
5 individer: sträckande vid Hovs hallar 4.10 och 
7.10, Gröthögarna 9.10, Ripagården 12.10 samt 
rastande vid Kattvik 23.12. 

Flera berguvar observerades, varav en fågel bland 
villaträdgårdarna i Farhult och Norra Häljaröd 3.10-
17.10. En annan individ, uppvaktad av kråkor, sågs 
vid Ripagården 17.10.

Fjorton berglärkor, fördelade på fem lokaler, 

Tretåig mås. Foto: Johan Stenlund Ung tärnmås. Foto: Mårten Müller

Berguv. Foto: Patrik Söderberg

SETT SEN SIST
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sågs: 4 ex Skummeslövsstrand 8.10, 3 ex Kullen 
16.10, 2 ex Jonstorp 25.10, 1 ex Höganäs renings-
verk och 2 ex Lervik 27.10 samt 1 ex samma lokal 
4.11 och 13.12. Höstens sista rödstrupiga piplärka 
noterades på Rönnen 7.10. Vattenpiplärka observe-
rades i normal omfattning med ett tiotal individer 
under senhösten och vintern.  

En sen gulärla fanns vid Båstads hamn 3.12 
och fram till årsskiftet, något som aldrig tidigare 
inträff at. Observationer efter oktober är mycket 
ovanliga. Fågeln hade för övrigt sällskap med en 
forsärla som även den hade bestämt sig för att 
försöka övervintra på lokalen. En annan ovanligt 
sen fågel var den buskskvätta som uppehöll sig 
vid Grytskären 20–24.11. Höstens enda ringtrast 
sågs vid Gröthögarna 1.11. Kungsfågelsångare 
sågs på Kullen 20.10, vilket utgör fj ärde fyndet för 
nordvästra Skåne. Två gransångare inledde troligen 
övervintring, då fåglarna kunde ses vid Lerhamn och 
Glimminge plantering under december. 

Tre stjärtmesar av den kontinentala rasen sågs vid 
Hittarp 16–27.10 och ytterliggare en sågs på Kullen 
14.11. Tofsmesar sågs som vanligt i Sibirien under 
hösten och viss rörelse på snösiskor resulterade i 2 ex 
Höganäs 29.11–26.12, 2 ex Ranarpsstrand 20.11, 1 
ex Lönhult 30.10 samt 1ex Ramsjöstrand 3-5.12. 

Invasionsrörelser på tallbitar märktes av även 
i Kullabygden i form av 1 hanne på Kullen 2.11 
och 8.11 samt 1 ex Hallands Väderö 9.11. Stora 
antal sidensvans sågs redan tidigt i oktober och en 
del fl ockar var på fl era hundratals individer. Även 
domherre förekom i ovanligt stora antal under 
oktober och november. Troligen härstammade de 
fl esta av dessa från en betydligt ostligare del av artens 
utbredningsområde. 

10

Ängspiplärka, Lervik, 050107
Foto: Johan Stenlund

Vattenpiplärka, Lervik, 041104
Foto: Patrik Söderberg

Gulärla, Båstad 050116
Foto: Alf Pettersson

Forsärla, Båstad, 050224
Foto: Johan Stenlund

Buskskvätta, Grytskär, 041121
Foto: Ulf Ståhle

Tofsmes, Sibirien Ängelholm, 050122
Foto: Ulf Ståhle

SETT SEN SIST
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Föreningens årsmöte hölls traditions-

enligt på Albertsgårdens kaff eservering, 

Häljaröd, i närvaro av inte mindre än 48 

personer. Inför mötet och verksamhetsåret 

hade hela fem personer i styrelsen aviserat 

sin avgång. KOFs valberedning jobbade 

under senhösten och vintern för högtryck 

med att fi nna ersättare till dessa. Avgående 

personer var ordförande Henrik Ehren-

berg, vice ordförande Thomas Svanberg, 

ledamot Lars-Göte Nilsson och suppleant 

Aina Persson. Kaj Möller, som sedan 

många år innehaft kassörsposten, hade 

även han begärt att föreningen skulle 

fi nna en ersättare till hans uppdrag. På 

mötet valdes Johan Stenlund till ny ord-

förande, medan nyvalda styrelseledamöter 

utgjordes av Sara Henningsson, Martin 

Ekenberg och Lennart Engman. Till 

ny suppleant valdes Håkan Karlsson. 

Föreningen och valberedningen lycka-

des tyvärr inte fi nna någon lösning på 

kassörsposten, varvid Kaj omvaldes. 

Sonja Gunnarsson omvaldes som sty-

relseledamot, liksom Mats Rellmar och 

Bengt Andersson. Hans Nordius om-

valdes som styrelse-suppleant. Sittande 

valberedningen omvaldes och på deras 

begäran om att utöka valberedningen 

med en person, utsågs till detta avgå-

ende ordförande Henrik Ehrenberg 

av mötet. Styrelsen konstituerar sig 

på kommande möte i april.

Som vanligt uppkom frågan om 

hur föreningen kan använda sina 

tillgångar för att främja fågelliv och 

Bor i Viken 

sedan 1989 

inti l l  den 

lilla skogs-

dungen i 

norra Sva-

nebäck som 

givit många 

fina obser-

vationer genom åren. Fyller 47 i höst 

vilket innebär att jag snart varit igång 

40 år som aktiv fågelskådare. Jag har 

mitt ursprung i de Uppländska fågel-

markerna med Angarn, Hjälstaviken, 

Nedre Dalälven och skärgården som 

fasta punkter. Fortfarande besöker 

jag Stockholms skärgård varje år. Här 

uppe fi nns “vild” natur som jag ib-

land kan sakna i Kullabygden men 

det kompenseras väl av den rika 

tillgången på fåglar året om. 

Jag är en “allätande” fågelskådare 

och har ägnat mycket tid åt invente-

ringar, sträckräkning, naturvårdsar-

bete, utlandsresor, föreningsarbete, 

redaktionsarbete osv. Jag har stort 

intresse för fältbestämning och 

sällsynta fåglar och försöker gärna 

föreviga fi na observationer genom 

att fotografera och måla. I grunden 

handlar det helt enkelt om att njuta 

av fåglar och naturen. Förutom KOF.

styrelsen har jag en bakgrund i ett 

fl ertal ornitologiska föreningar bl.a. i 

fågelskådning inom verksamhetsom-

rådet. Inga konkreta förslag lämnades 

men styrelsen uppmanade mötet och 

härigenom föreningens medlemmar att 

gnugga energiknölarna i frågan. 

Efter mötets avslutande delade 

Thomas Svanberg ut Falkpriset 2004 

till Ulf Ståhle och sig själv då de båda 

uppnådde samma antal arter i tävlingen 

och således delade förstaplatsen. Tra-

ditionsenligt såldes lotter där vinster 

utgjordes av träskålar, tillverkade av 

Lennart Johansson, samt böcker.

Johan Stenlund visade spännande 

bilder från en resa till Kanada som-

maren 1999, innehållande bl.a. fåglar, 

isbjörnar och mygg.

Mats Rellmar

Club 300:s styrelse som vice ordförande 

och har arbetat i Skånes regionala rap-

portkommitté.

I en tid då många ideella organisa-

tioner har problem med verksamheten 

är det skoj att konstatera att KOF är 

en mycket aktiv förening med aktiva 

medlemmar. Därtill har vi en god eko-

nomi. Jag kommer tillsammans med 

den nya styrelsen verka för att KOF skall 

fortsätta vara en bred föreningen för alla 

typer av fågelintresserade personer i vårt 

område. Naturvård, samarbete med an-

dra intresseorganisationer och satsning 

på ungdomsverksamhet känns som 

viktiga områden att vidareutveckla.

Johan Stenlund – ny ordförande
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M åkläppen ligger normalt onålig endast ett 
stenkast från Nabben på Falsterbohalvön. 

Man spanar ut över ön när man är i Falsterbo un-
der höststräcket, men endast de närmast liggande 
delarna, och fåglarna som uppehåller sig där, kan ses 
och artbestämmas. Det fi nns mycket fågel på andra 
delar av ön, men vad som döljer sig där förblir oftast 
okänt. Så när det i exkursionsprogrammet ingick 
en tur till Måkläppen tänkte jag genast att dit vill 
jag följa med.

  Det råder tillträdesförbud under större delen 
av året -1 februari till 31 oktober - varför turen var 
förlagd till sista helgen i januari, då det skånska 
vädret är opålitligt, så även denna söndag. 

Morgonen bjöd på kompakt dimma, relativt 
kraftig sydvästvind och en temperatur strax över 
nollsträcket. Övertygad om att dimman snart skulle 
ge vika gav jag mig av i mörkret till mötesplatsen i 
Ängelholm, strax innan klockan 7. Där mötes jag 
av exkursionsledarna, Henrik Johansson och Anders 
Lindén, som inte lät sig nedslås av vädrets makter 
utan vi gav oss iväg till Helsingborg, där ytterligare 
ett 10-tal intresserade fanns på plats.

Vi tog oss därifrån till Kolabacken vid Falsterbo 
golfbana där vi parkerade. Dimman hade inte lättat 
utan sikten var fortfarande mindre än 100 meter, 

men vad hade vi för valmöjligheter. Vi hade ju åkt 
hela vägen för att få komma ut på Måkläppen. Det 
var bara att bylta på sig och hoppas att dimman 
skulle släppa sitt grepp så småningom. 

Måkläppens enda förbindelse med fastlandet 
visade sig fi nnas norr om fyren, borta vid Flommen, 
varför det blev en lång promenad först norrut och 
sedan en ännu längre ute på sandreveln innan själva 
Måkläppen nåddes. På vägen ut stötte vi upp en fl ock 
ängspiplärkor och hittade en vinge från en troligen 
rovdjursdödad fågel. Det kunde konstateras att den 
tillhört en uggla, sannolikt en jorduggla.

Det visade sig oturligt nog att det inte bara var vi 
som tänkt oss en intressant dag på Måkläppen utan 
en annan exkursion med cirka 150 deltagare gick 
före oss ut. De skrämde säkerligen bort det mesta i 
fågelväg innan vi kunde se dem i dimman. En del 
änder kunde dock anas, mellan Nabben och Måkläp-
pen, men det var svårt att artbestämma dem på grund 
av den dåliga sikten. Det kunde urskiljas några arter, 
bland annat knipa, vigg, gräs- och gravand, som låg 
närmast. Vi bestämde oss för att fi ka för att komma 
ifrån den andra stora gruppen människor. 

Dimman lättade något medan vi intog vår  med-
havda matsäck och Henrik skickades ut över isen för 
att undersöka om det var möjligt att komma över 

Exkursionen till Måkläppen. 30 januari 2005 av Per Knutsson   

Ett par storspov stod längst ute på en sandrevel ... Foto: Mats Peterz
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till en parallellt gående sandrevel vars vattenlinje 
låg i lä, där mer fågel kanske sökte skydd. Henrik 
klarade sig helskinnad över, varför även vi andra 
gav oss ut på den lätt sviktande isen, en efter en. 
Alla klarade sig över utan några incidenter och väl 
där kunde genast några snösparvar, som letade föda 
bland tången på stranden, beskådas. Där fanns även 
en fl ock gravänder och några vadare som visade sig 
vara kärrsnäppor, men där var också två rödbenor 
och mer oväntat en skärsnäppa. Medan dessa fåglar 
studerades försvann plötsligt dimman i rask takt 
och snart kunde hela Måkläppen överblickas. Det 
visade sig att det fanns gott om änder på iskanten 
vid de yttre delarna av ön. Mestadels var det gräs-
änder men en stjärtand och några krickor kunde 
också urskiljas. Betydligt fl er gravänder än vad man 
normalt ser i Nordvästskåne i januari uppehöll sig 
i viken. På närmare håll låg tre viggar tillsammans 
med två bergänder, vilket gav ett ypperligt tillfälle 
att jämföra dessa båda relativt likartade dykänder. 
Även två vinterhämplingar kunde beskådas på nära 
håll och en större fl ock med snösparv drog omkring. 
Ett par storspovar stod längst ut på en sandrevel och 
ett par alfåglar fl ög förbi ute över havet.

Eftersom det var så mycket folk på ön och att hela 
reveln kunde avspanas därifrån vi stod, bestämdes 
det att vi skulle vända vid sjömärket. Trots detta blev 
det en rejäl promenad i den delvis lite lösa och för 

benen sugande sanden. På vägen tillbaka sågs ett par 
fl ockar med fl ygande grågäss och några bergänder. 
Dessutom var det möjligt att beskåda änderna som 
setts på vägen ut. Där fanns en fl ock med 20-talet 
brunänder och några bergänder bland viggen och 
kniporna som anats förut. Småskrak och kricka 
kunde också ses. På Nabben jagade en tornfalk och 
den fi ck tag på en sork som den satt sig på en sten 
för att stycka. 

Väl tillbaka vid parkeringen intogs en andra fi ka 
på läsidan av Kolabacken och det bestämdes att vi 
skulle kolla om det fanns någon fågel i Falsterbokanal, 
där det inte är ovanligt att det fi nns salskrakar på 
vintern. Själva kanalen var fågelfattig men i hamnbas-
sängen fanns det en stor fl ock med vigg som även 
innehöll enstaka bergänder. Några sothöns letade 
föda i förgrunden och längre ut fanns skäggdoppingar 
i vinterdräkt. Inga salskrakar påträff ades utan vi fi ck 
nöja oss med stor- och småskrak. 

Därefter begav vi oss till Gessieängar som vi 
hittade till efter viss hjälp av en lokal skådare per 
telefon. Enligt uppgift hade en svarthakad busk-
skvätta funnits där i en vecka och hoppat omkring 
på stängselstolparna på betesängarna. Det fanns 
hundratals stängselstolpar på de vidsträckta ängarna 
men trots detta kunde den svarthakade buskskvättan 
nästa omedelbart upptäckas på en stolpe en bit bort. 
Den lät sig villigt beskådas sittandes och fl ygandes 
mellan stängselstolparna. Det var en honfärgad fågel. 
Medan vi stod där och beundrade denna raritet kom 
en havsörn dragandes över och en sparvhök jagade 
piplärkor. En stor fl ock med övervintrande starar gick 
på ängarna och en fj ällvråk spanade ut över omgiv-
ningarna från en sten. Ute i havet utanför ängarna 
låg hundratals knölsvanar och tusentalet bläsänder 
tillsammans med gräsänder. Andfl ocken övervakades 
av ännu en havsörn som satt på en stenrevel ute i 
havet. Efter dessa observationer var samtliga deltagare 
mer än nöjda med vad dagen hade erbjudit varför 
vi begav oss hemåt. Ett tack till exkursionsledarna 
för en trevlig och givande dag. 

Snösparv. Foto: Johan Stenlund

13



14  ____________________________________________________________________ Fåglar i Nordvästskåne 

           

Den första utfl ykten för våren går av stapeln vid 
Rönnen i Skälderviken, som brukar locka till sig 
många olika nyanlända fåglar. De första vadarna är 
nu komna, skärfl äcka, större strandpipare, storspov 
och rödbena. Gravänder, strandskator och sjungande 
sånglärkor brukar fi nnas 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

Söndagen den 24 april
Söderåsen
Exkursion till några olika mål på Söderåsen. Vi 
kommer att besöka Maglaby Kärr, Hjorthagen och 
kanske ytterligare någon lokal. Vi hoppas få se bl 
a skogssnäppa, fi skgjuse och brun kärrhök. Andra 
arter vi kan stöta på är trana, stenknäck och olika 
hackspettar.
Samling: Vid Ljunghuslyckan ovanför Vrams Gun-
narstorp kl. 08.00. Från Vrams Gunnarstorp, följ 
vägen som går upp mot åsen. Efter ca 1 km fi nns en 
rastplats på vänster sida. Är du tveksam om vägen, 
ring gärna någon av ledarna. 
Ledare: Bengt Hertzman, tel. 042-13 16 39, Ulrik 
Alm, tel. 042-33 52 13

Onsdagen den 27 april
Kullaberg – kvällsexkursion
Traditionell kvällsvandring på sydsidan av Kul-
laberg, kring Björkeröds mosse, som bl a brukar 
hysa sothöna, sångsvan, smådopping och vigg. 
Förhoppningsvis får vi se någon av de ringtrastar 
som rastar på Kullaberg varje år vid denna tid. Då 
skymningen faller fl yger morkullan sin kvällsrunda 
och kanske hörs någon kattuggla.  
Samling: Parkeringen vid Björkeröd kl. 18.30. Strax 

väster om Möllehässle camping, ta avtagsvägen 
norrut skyltad Kullabergs strövområde.
Ledare: Kaj Möller, tel. 042-33 05 59

Söndagen den 8 maj
Fredriksdal – Fågelskådningens Dag
KOF deltager även i år i detta rikstäckande arrange-
mang. Speciellt för dig som är nybörjare är detta en 
intressant vandring i Fredriksdals olika biotoper, där 
det ges goda möjligheter att studera många av våra 
vanligaste fågelarter.
Samling: Fredriksdals Friluftsmuseum, vid huvud-
entrén kl. 09.00
Ledare: Ulrik Alm, tel 042-33 52 13, Lars Göte 
Nilsson, tel 042-34 73 47

Söndagen den 22 maj
Kranke- och Vombsjöområdet
Samling: Olympiaskolan, Helsingborg kl. 00.30
Man borde inte sova när natten faller på … 
Vi åker från Helsingborg en stund efter midnatt 
för att vara på plats redan innan fåglarna vaknar. 
Medan vi vakar in gryningen lyssnar vi på olika 
nattsångare och gyllingsång. Efterhand som det 
ljusnar vaknar hela sjön till liv. Hemfärd sker på 
förmiddags-timmarna. 
Ledare: Lars-Göte Nilsson, tel 042-34 73 47, Paul 
Tufvesson, tel 042-21 81 41. Lars Bergendorf, grod-
expert, kommer också att följa med. 

Tisdagen den 7 juni
Vegeholm – kvällsexkursion
Vi samlas vid parkeringen vid Varalövs möbelaff är 
och åker sedan gemensamt bort till Vegeholms-
skogen. Där gör vi en kvällsvandring längs de olika 
stigarna inne i skogen. Under tiden vi inväntar 
skymningen och med den nattskärrans spinnande, 
avnjuter vi morkulla och sång av trast, rödhake och 

Exkursioner April-Juni 2005

               Rönnen 10 april Obs nytt datum

             Söderåsen 24 april

         Kullaberg-kväll 27 april

               Fågelskådningens dag 8 maj

             Krankesjön 22 maj

           Vegeholm-kväll 7 juni

14
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olika sångare. 
Samling:  Vid möbelaff ären i Varalöv kl. 19.30
Ledare: Hans Nordius, Tel. 0431-808 10

11 juni – 18 juni, Härjedalen

Vi planerar en veckolång resa till Härjedalen, våra 
sydligaste fj äll som börjar 100 mil norrut. Fåglar 
vi hoppas få se under veckan är olika fj ällfåglar 
som t ex lavskrika, blåhake, ripor, fj ällabb och 
lappsparv. 
Transport sker i minibuss alt. privatbilar och 
inkvartering kommer att ske i stugor. 

Kostnad för transport och logi beräknas till 
max 2.500 kr (mat tillkommer). En del av denna 
summa betalas i förskott. Mer om detta får du 
veta av ledarna. Anmälan senast den 30 april till 
Lennart Johansson, tel 042-23 74 60, eller Sonja 
Gunnarsson, tel 042-29 60 51. OBS begränsat 
antal deltagare!

  
  

Klipp från KOF obsbok::

Apropå alla misskötta parkeringsplatser inom 
rapportområdet eller? 

18 dec. Eftermiddagspromenad mellan Stora 
Hult och Ranarpsstrand. Svårskådat i den friska 
pålandsvinden. Dock en hel del fåglar att titta på. 
Strax norr om Lerviks hamn en vattenpiplärka 
tillsammans med 5 skärpip. På samma plats drygt 
100 bläsänder och några krickor. Längre norrut 
ytterligare ett 30-tal ängs- och skärpiplärkor. Tre 
arter vadare noterades, omkring 80 kärrsnäppor, 6 
rödbenor och mer oväntat en större strandpipare i 
strandlinjen nedanför Grytskärsparkeringen. Den 
senare tyvärr i dåligt skick. 

            Härjedalen 11-18 juni

Som fågelskådare i nordvästra Skåne möter man 
många olika ansikten i markerna. En del av dessa har 
man träff at tidigare, utan att direkt kunna namnge 
personen. Andra är välkända via t.ex. föreningens 
obsbok på Internet, men utan att namnet kan kopplas 
till någon speciell individ. 

För att råda bot på detta, kanske föra föreningens 
närmare 500 medlemmars lite närmare varandra, 
samt inte minst för att erbjuda dig som KOF:are 
lite lättsmält läsning,  presenteras härmed Skådar-
profi len - några korta frågor till fågelskådare, bosatta 
i föreningens verksamhetsområde. Först ut är två 
Ängelholmsbor!

I fl ykten...

Namn: Rolf Helmersson 
Ålder: 54 
Född i: Markaryd 
Bor i: Ängelholm sedan 1951 
KOFare sedan: 2001 
Skådar helst: Jag trivs bäst i öppna landskap. 
Nära havet vill jag bo. 
Favoritlokal: Sandön - Rönnen 
I min skådarmatsäck fi nns alltid: Mat, det äter 
jag hemma. 
Om du fi ck vara en fågel, vilken art skulle du 
då vara: Svår fråga. Favoritfågeln är smalnäbbad 
simsnäppa, men hannen verkar ha det rätt job-
bigt.

Namn: Henrik Johansson
Ålder: 35
Född i: Ängelholm 
Bor i: Ängelholm
KOFare sedan: Tidigt 80-tal
Skådar helst: När jag känner för det
Favoritlokal: den lokal där ingen annan skådat 
före mig samma dag
I min skådarmatsäck fi nns alltid: Zoegas mörk 
rost och egentillverkade ostmackor
Om du fi ck vara en fågel, vilken art skulle du 
då vara: Revirhävdande ringmärkt rörsångare i 
Hasslarps dammar (naturligtvis)

15
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1 Henrik Ehrenberg, Ängelholm 131
2 Johan Stenlund, Viken 129
2 Patrik Söderberg, Laröd 129
2 Ulf Ståhle, Helsingborg 129
5 Thomas Svanberg, Laröd 127
6 Anders Henriksson, Jonstorp 124
7 Lennart Engman, Jonstorp 120
7 Linnea Henriksson, Jonstorp 120
9 Bengt Andersson, Helsingborg 119
10 Martin Ekenberg, Grevie 116
11 Kjell D Högström, Helsingborg 114
12 Björn Elmlund Lerberget 112
12 Lars Hallbeck, Ängelholm 112
14 Tommy Malmberg, Ängelholm 109
15 Mats Peterz, Viken 108
16 Lars Helgesson, Helsingborg 107
17 Thomas Terne, Helsingborg 105
18 Henrik Johansson, Ängelholm 104
18 Håkan Karlsson, Helsingborg 104
18 Sara Henningsson, Helsingborg 104
21 Göran Paulsson, Höganäs 98
22 Anders Dahl, Helsingborg 96
22 Göran Cederwall, Höghult 96
24 Björn Ekelund, Helsingborg 93
25 Martin Gierow 91
25 Peter Svensson, Helsingborg 91
27 Christer Strid, Helsingborg 90
28 Hans Nordius, Ängelholm 85
29 Patrik Wantzin, Rydebäck 83
30 Kristian Linde, Ängelholm 82
31 Niclas Jonzén, Höganäs 76
32 Mikael Jönsson, Påarp 72
33 Lars Linderström, Helsingborg 31

Hur går det till?

Arbetet går ut på att bokföra varje fågelarts förekomst i 

rutan. Detta görs med hjälp av olika inventeringskriterier 

som indikerar om möjlig, trolig eller säker häckning skett 

i rutan. Man ska sträva efter att få ett så högt kriterium 

som möjligt för varje art, i bästa fall konstatera säker 

häckning för så många arter som möjligt. Till detta 

kommer en frivillig uppgift som går ut på att inom 

rutan räkna eller uppskatta antalet häckande par av ett 

hundratal speciellt utvalda arter. 

Med start 2004 och fram till 2008 ska samtliga 

rutor i landskapet undersökas. Det går alltså boka en 

ruta redan nu och inventera denna t.ex. kommande år, 

eller inventera i år och komplettera nästa år.

Vem kan vara med och inventera?

Alla är välkomna att delta! Kraven som ställs på invente-

raren är att denne känner igen aktuella fågelarter, både till 

utseende och läte. Vidare är det viktigt att inventeringen 

genomförs enligt utsatta tidsramar, på ett korrekt sätt 

samt uppgifterna rapporteras inom föreskriven tid.

Hur får jag mer information?

På SkOFs hemsida, www.skof.se fi nns fullständig 

information om inventeringen. Vidare presenteras 

ALTLASINVENTERINGEN i ANSER 4/2003. Ett tredje sätt 

är att kontakta undertecknad, som även har dagsfärsk 

information om vilka rutor som är lediga i det område 

du är intresserad av.

Hur anmäler jag mig?

Regional samordnare för alla kommuner inom KOFs 

rapportområde är Mats Rellmar, som nås på telefon 

042–21 04 17, alternativt e-post rellmar@telia.com.

Välkommen med din anmälan!

aktuell ställning 
28 februari

2005
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Mellan hägg och syren

D å jag för 15 år sedan slog ner bopålarna i den skånska myllan slogs 
jag av den rikedom på fågel som råder året om. “Gott om fågel men 

ont om vildmark” var den känsla jag hade de första åren. Med tiden har 
dock olika Nordvästskånska smultronställen givit god kompensation för 
storskog och utskärgårdar. Som en riktig lokalpatriot kan jag idag inte 
tänka mig någon bättre plats att bo på för en fågelskådare. Kullabygden 
erbjuder verkligen det mesta från suverän havsfågelskådning till magnifi kt 
rovfågelsträck, vadarlokaler i toppklass, gott om rariteter osv. Jag tror 
fortfarande att Kullabygden är underskattat i övriga skådarsverige. Många 
skulle ha väl så gott utbyte av en vår- eller höstvecka i våra marker som en 
resa till Öland eller Falsterbo. KOF har en viktig uppgift att värna om vårt 
unika fågelliv och möjligheterna att njuta av det.

Jag tror också att vi fortfarande har mycket kvar att upptäcka i hembygden. 
Ett exempel är rovfågelsträcket över norra Öresund. För 15 år sedan blev 
jag försenad på väg till BB! Min hustru och nyfödda son fi ck vänta ett par 
timmar då en imponerande skruv med vråkar på väg ut mot Hittarp hej-
dade mig vid Kulla Gunnarstorp. Det var en euforisk känsla att “upptäcka” 
att detta inte var en engångsföreteelse och att rovfåglarna kom samma väg 
tillbaka kommande vår. Det är glädjande att vi i våras var som mest 15 
man som njöt av skådespelet. Mycket kunskap har samlats in de senaste 
åren men fortfarande fi nns mycket att lära kring detta rovfågelsträck. Ett 
annat aktuellt exempel är nattfågellyssning där vi nordvästskåningar är 
mindre aktiva än man är exempelvis i Uppland. Också här fi nns mycket att 
lära och upptäcka. KOF har en viktig roll att dokumentera vårt fågelliv och 
inspirera till nya upptäckter.

I bagaget som ny KOF-ordförande har jag diverse uppdrag i olika fågel-
föreningar. Bl.a. i Club 300:s styrelse. Jag vill gärna ta med den känsla av 
förnyelse och entreprenörsanda som råder i rixföreningen för att utveckla 
KOF, inte minst vår ungdomsverksamhet. Nya idéer och nya krafter är 
alltid välkomna. Kom på våra möten och exkursioner, besök vår hemsida. 
Ge gärna konkreta förslag på föreningens verksamhet!

Men framför allt - njut av Kullabygdens fåglar! När detta skrivs blommar 
både hägg och syren och innan det är i tryck rastar säkert de första sydfl yt-
tande vadarna längs Skäldervikens stränder.

Johan Stenlund
Ordförande

en rapport från 
Kullabygdens Ornitologiska Förening
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Ö ver Nordvästra Skåne passerar årligen hundra-
tusentals fl yttfåglar på väg till och från häck-

ningsplatserna, belägna norrut i Skandinavien eller 
österut i Ryssland. T.o.m. fåglar på väg till Grönland 
eller östra Alaska misstänks på goda grunder regel-
bundet beröra vår del av landskapet.

Olika arter har olika fl yttningsstrategier och na-
vigerar på varierande vis. Några fl yttar om natten, 
andra om dagen men många både-och. Navigerings-
sätten är många, det kan ske med hjälp av synen, 
förmågan att känna av jordens magnetfält, solhöjder, 
stjärnhimlens utseende eller t.o.m. med hjälp av 
infraljud eller olika ljusspektrum. Ofta används 
fl era sätt i kombination. Trots denna variation, iakt-
tas mer eller mindre tydliga mönster i fåglars sätt 
att fl ytta igenom olika områden. Det är inte alltid 
helt enkelt att, som den utomstående iakttagare 
man är, tolka varför fl yttande fåglar föredrar vissa 
speciella rutter.

Ett första steg i att tolka fåglars fl yttningsmönster, 
är att studera en karta. I naturen fi nns massor av, 
för människan kanske oklara, ledlinjer som fåglar 
använder sig av. Geografi n kan bestå av hav och 
sjöar, halvöar, öar, bergskedjor, skogar eller öknar 
osv. Mycket generaliserat kan man säga att fåglar 
av olika anledningar följer eller undviker att fl yga i 
olika områden. Detta får till följd att större geogra-
fi ska formationer fungerar som ”koncentratorer” i 
naturen. En landlevande fågel (ex. rödhake) und-
viker helst att fl yga över öppet hav, en havslevande 
fågel (havssula) undviker land, skogslevande fåglar 
(tofsmes) ogillar öppet landskap, osv. Vissa av dessa 
utposter kan även fungera som välkända ”land-
märken” som fåglar känner igen och således aktivt 

Nordvästskåne – 
fåglarnas E6:a
Mats Rellmar

väljer att navigera via. En klassisk fl yttfågellokal om 
hösten är ju Falsterbohalvön, där Nabben utgör 
Sveriges sydvästspets. Fåglar som under fl yttning 
vill undvika vatten, följer halvön så långt de kan tills 
de måste ge sig ut över havet för att komma vidare. 
Andra välkända platser där fågelsträck koncentreras 
är t.ex. Ölands södra udde (höst) eller Skagen på 
Jylland (vår).

Hur är det då lokalt i Nordvästskåne, fi nns det 
några ledlinjer här? En utgångspunkt man bör ha, 
är att våsträcket för många arter till stor del sker i 
nordostlig riktning medan höststräcket sker mot 
sydväst. Jo, en av Sveriges största fl yttvägar om 
våren går faktiskt via landområdena längs norra 
Öresund. Här följer t.ex. rovfåglar, tranor och tätt-
tingar Själland norrut (dvs. så långt de kan utan att 
fl yga över hav) och korsar sundet där det är relativt 
smalt. Själlands norra del är inte lika spetsformad 
som t.ex. Falsterbohalvön.

Vitkindade gäss Foto: Oscar Lindberg
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 Följden blir att utsträcket sker på ganska bred front, 
ända från Hunnestedt (Korshage) till Helsingör. 
Insträcket på den svenska sidan sker då på en ännu 
bredare front och många fåglar missar faktiskt Skåne 
helt, och fortsätter direkt norrut till Halland.

Även vattenvägar fungerar som ”koncentratorer” 
eftersom sjöfåglar helst undviker att fl yga över land 
under fl yttning. Den tydligaste vattenledlinjen 
om våren i vår del av Skåne är också Öresund, 
som sträcker sig i nordnordvästlig- sydsydostlig 
riktning. 

 

Denna sträckning är inte helt optimal för fåglar att 
följa, med hänsyn till tidigare nämnda fl yttningsrikt-
ning över södra Sverige.

Sundet är dock en av få ”vattenvägar” som 
erbjuds. Lommar, ejder, sjöorre, m.fl . som ska till 
Östersjön och vill undvika land, tvingas att följa 
Öresund mot söder och runda hela Skåne via Sand-
hammaren. Följden blir faktiskt att de fl esta fåglarna 
sträcker söderut genom sundet, både vår och höst, 
på våren för komma vidare norrut och på hösten för 
att komma vidare mot söder eller sydost.

Om våren är detta en lång omväg och då över-
vintringsområdet för fl ertalet av dessa sjöfåglar är 
Kattegatt, väljer många att tvära rakt över södra 
Sverige. Detta sker i allmänhet vid väderlek med 
god sikt och få moln och fåglarna använder sig då 
av andra ledlinjer i landskapet, t.ex. större sjöar och 
åar för att hålla visuell ”vattenkontakt”. Fenomenet 
kan iakttas i Laholmsbukten och Skälderviken, där 
stora sjöfågelfl ockar regelbundet rastar i väntan på 
rätt sträckväder.

1. Korshage/Rörvik 2. Gilbjerg/Gilleleje
3. Hellebäck & Hittarp 4. Helsingör

1. Mellbystrand 2. SÖ Skälderviken
3. Hittarp & Helsingör 

Vårsträck

Vårsträck
sjöfågel

Sträckande ejder vid Kullen Foto: Mats Peterz
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Höstfl yttningen följer av naturliga skäl delvis andra 
ledlinjer. Här gäller det att vända på kartan och se 
vilka nya geografi ska konturer som uppenbarar 
sig. Många av de nordvästskånska höstledlinjerna 
uppenbarar sig tydligast för fågelskådaren vid vissa 
speciella vind- och väderförhållanden. ”Landfåglar”, 
dvs. rovfåglar, tättingar och andra, fl yttar i allmänhet 
på bred front ner i Skåne, och koncentreras egentli-
gen först på allvar när de når Skånes kuster. Tydlig 
koncentration i Nordvästskåne uppstår främst vid 
ostvind, då fåglarna pressas över till den västra delen 
av Sverige och där Västkusten fungerar som ledlinje 
för de arter som vill undvika Kattegatt. Platser i 
närområdet där sträck koncentreras regelbundet 
är bl.a. norra Laholmsbukten (Tylösand, Grötvik), 
östra Skäldervikskusten och Öresundskusten (Örby 
ängar, Glumslövs backar). Trots närheten till Själ-
land, väljer många fåglar att följa den svenska sidan 
av sundet mot söder. Detta fenomen är påtagligt vid 
just ostvind för både rovfåglar och småfåglar. I andra 
fall fungerar däremot norra Öresundskusten (t.ex. 
Hittarp) som en tydlig utsträckspunkt mot det när-
liggande, lite spetsiga Själland. Korsning sker alltså 
på plats med kort sträcka över vattenområde. 

Oavsett vindriktning fungerar Västkusten som 
koncentrator. Denna sydriktade ledlinje följs av 
sjöfåglar, tärnor, labbar och annat, men detta sträck 
når aldrig den stundom fantastiska omfattning som 
iakttas vid Östersjökusten. Anledningar är bl.a. 
Östersjöns större upptagningsområde för fl yttande 
sjöfåglar och kanske också kusternas utformning där 
Ostkusten ”faller av” mot sydväst (”rätt” sträckrikt-
ning om hösten för många arter) medan Västkusten 
är mer sydostriktad. 

En annan påtaglig ledlinjekoncentration som upp-
står lite utanför de gängse fl yttstråken, är höstarnas 
havsfågeldagar. Stormfåglar, havssulor och andra 
pressas p.g.a. hård vind in mot land och tvingas 
följa kusten främst i sydlig riktning. 

Delvis förenklat utgör dessa stråk på grund av 
geografi n de tydligaste fl ygvägarna över eller förbi 
Nordvästskåne vår och höst. Faktorer som vädersi-
tuation, arttillhörighet, övervintrings-/häcknings-
område, lämpliga rastplatser m.m. påverkar i högsta 
grad också fåglars vägval, även lokalt, och allt måste 
hela tiden ses i en komplicerad kombination. 

Läs vidare om navigeringsmetoder, vägval, väder 
och mycket mer i Thomas Alerstams klassiska bok 
”Fågelfl yttning”.

Röda pilar: havsfåglar svarta pilar: övriga arter
1. Tylösand/Grötvik 2. Ö Skälderviken/Ängelholm
3. Hittarp 4. Örby ängar & Glumslövs backar

Höststräck Stormfågel Foto: Mats Peterz
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M itt på Rönnen ligger en breddning av kanalen 
som avgränsar ön Rönnen från fastlandet, i 

skådarmun benämnd Lilla Viken. Exakt var Lilla 
Viken börjar och slutar är väl ingen som riktigt 
vet, men i denna artikel så kommer jag beskriva 
det fuktområde som varierar i storlek och bildar 
den naturliga gräns mot det fågelskyddsområde 
som ligger utanför.

Området når du bäst genom att parkera bilen 
vid hamnen i Heljaröd och gå österut ut mot Rön-
nen. Väl över ”stättan” och ute på Rönnen så följ 
staketet österut tills detta viker av mot söder. Nu 
är du på plats! Tittar du mot havet så ligger Lilla 
Viken rakt framför näsan på dig. Gå inte närmare 
än nödvändigt, utan kom fåglarna närmare genom 
din kikare. En tubkikare är att föredra men är inget 
krav för fi na fågelobservationer. 

Lilla Viken överblickas bäst från den lilla höjd 
som ligger omedelbart öster om våtmarken, men bra 
observationer kan du även göra från staketet precis 
söder om våtmarken. Besöker du lokalen under 
häckningstiden så lämna inte den stig som går över 
Rönnen. Ett fl ertal fågelarter häckar i nära anslut-
ning till stigen och deras ungar kan bli ett lätt byte 
för kråkor och trutar om vi stör föräldrafåglarna.

Motljus är aldrig något problem vid Lilla Viken, 
däremot är värmedaller ett vanligt bekymmer vilket 

Lilla Viken - en del av Rönnen
Henrik Ehrenberg

är en av orsakerna till att jag rekommenderar ett 
besök under den tidiga morgonen. Ett besök i sol-
uppgången garanterar också att du är först på plats 
på denna alltid så välbesökta lokal. Lokalen är också 
ganska utsatt för vind och några vindskydd fi nns 
inte. Vindstilla är att föredra om man vill undvika 
att kikaren skakar.

Fågeltillgången är oftast god och under dygnet 
är det många fåglar som passerar revy. Det gör att 
lokalen under fl yttningstid kan besökas fl era gånger 
per dygn och artsammansättningen kan variera 
betydligt vid besöken. 

Lilla Viken är främst en rastplats för vadarfåglar, 
vars höstfl yttning tar fart i mitten på juli. Då kan 
de fl esta i Sverige förekommande vadararterna 
beskådas, många gånger i grann sommardräkt. Ett 
skådespel som jag längtar efter varje sommar.

Totalt har 40 olika vadararter setts i eller i nära 
anslutning till Lilla Viken! Detta är sannolikt ett 
svårslaget rekord, inte minst med hänsyn taget till 
platsens totala yta. Godbitarna har varit många 
under åren och en bra dag kan bjuda på uppåt 20 
arter samtidigt!

Passa på att besöka platsen en lugn augusti-
morgon. Förutom fåglarna fi nns även nyfi kna, 
fullständigt harmlösa kor och hungriga, sällan lika 
beskedliga knott. 



6  _____________________________________________________________________ Fåglar i Nordvästskåne 

6

Knepiga falkar i Kullabygden
Johan Stenlund

Skäldervikens stränder och området kring Sved-
berga bjöd även denna vinter på fl era falkmöten. 

Strax efter årsskiftet kom det ”larm” om en ung 
jaktfalk på Rönnen. Falken hade setts redan före 
årsskiftet men då bestämts till ung pilgrimsfalk 
och när nu fl er skådare fi ck se fågeln uppstod en 
del huvudbry. Falken var ordentligt stor och tung 
och i fl ykten kändes den verkligen som en klassisk 
jaktfalk, dock med kort stjärt. Sittande långt ute 
på Rönnen noterades pilgrimskaraktärer som att 
vingspetsen låg jäms med stjärtspetsen, gula fötter 
och en huvudteckning som kunde stämma in på 
ung pilgrim med relativt tydligt brett mustasch-
streck och rent vit kind. Kända rovfågelexperter 
som Dick Forsman och Klaus Malling Olsen 
konsulterades och det mesta tydde i detta läge på 
en ung pilgrimsfalk.

Några pilgrimsfalkar övervintrar varje vinter i Kullabygden och kring årsskiftet dök det upp en stor falk på 
Rönnen som vållade en del huvudbry. Här återges kortfattat något om problematiken att bestämma unga 
stora falkar och hur det slutligen blev klarlagt att det verkligen var en jaktfalk som övervintrade på Rönnen 
och dessutom en mycket stor pilgrimsfalk!

Dock saknades goda iakttagelser bl.a. av vingens 
undersida, stjärtens och undergumpens teckning. 

För egen del blev det många turer ut till Rönnen 
och Svedberga för att försöka skingra frågetecknen. 
Som tur var fanns den gäckande storfalken kvar men 
inte förrän i början av mars föll alla pusselbitarna på 
plats. Det kunde slutligen konstateras att två storfal-
kar fanns i området! En mycket stor ung pilgrimsfalk 
kunde dokumenteras med foto på nära håll norr 
om Lönhult.  Pilgrimsfalken (se foto) visar klassiska 
karaktärer för ung pilgrim men  var en ”jätte”. För 
att dokumentera fågelns mått la jag i efterhand ut 
en måttstock på sittplatsen och kunde på så sätt på 
förstorade foton ”mäta” fågeln. Denna unga pilgrim 
överskred litteraturens maxmått för pilgrimsfalk och 
föll inom ramen för en jaktfalk
Den ”äkta” jaktfalken på Rönnen kunde också 

“Jätten” en ung 
pilgrimsfalk vål-
lade bestämnings-
problem
Foto: Johan 
Stenlund

Den unga jaktfalken poserar Foto: Johan Stenlund
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slutligen studeras på närmre håll och fotodoku-
menteras. På fl yktfotot av Rolf Helmersson visas 
bla de kontrasterande mörka vingtäckarna och att 
vingpenna nummer 8 är längre än nummer 10. På 
närhåll kunde också ses att stjärtspetsen var 
ordentligt sliten.

 

Flera nakna spolar stack ut på en risig stjärtbakkant 
viket förklarar den korta stjärten. Huvudteckningen 
på jaktfalken framgår väl av fotot och på närhåll 
stämmer det med jaktfalk men här varierar intrycket 
ofta beroende på kroppshållning ljusförhållanden 
mm. De gula fötterna visar sig också OK för en ung 
jaktfalk kring årsskiftet. Studier av ett omfattande 
bildmaterial visar att vissa individer börjar skiftet 
från blågrått till gult redan i oktober. Ytterligare en 
karaktär som slutligen kunde ses på jaktfalken var 
fi na längstreck på undre stjärttäckare.

Unga storfalkar är alltid värda att studera mycket 
noggrant!

 SETT SISTsen
Fågelrapport från 
Nordvästskåne
1 januari-15 maj 2005
Mikael Olofsson

En helt orädd tjäderhöna visade villigt upp sig vid 
Nedre Århult på Hallandsåsen 30.4. Det var troligen 
samma fågel som tidigare setts ihop med rackelha-
nen på Djurholmen 24.4. De första nilgässen dök 
upp i Hasslarps dammar 27.3 och en månad senare 
kunde upp emot 10 ex beskådas på den närliggande 
lokalen Brogårda våtmark. En nilgås till sågs dess-
utom vid Farhult–Sandön 3–4.5. En snögås av den 
blå fasen observerades tillfälligt vid Gunnarstorp 
24.3. Andra spännande gäss var de fl ockar med upp 
emot 7 spetsbergsgäss och tiotalet tundrasädgäss 
som uppehöll sig i området Svedberga–Farhult un-

der årets inledning. Som vanligt sågs en del mindre 
sångsvanar under våren, bl.a. 1 ex vid Svedberga 
redan 20.2 samt hela 127 sträckande vid Kullens 
fyr 2.4. En stor fl ock med 75 bergänder låg vid 
Stensåns mynning i januari. 

God bevakning vid Hittarps rev resulterade i hela 
13 260 sydsträckande sjöorrar 4.4, samt en hanne 
amerikansk sjöorre 23.4. En hanne vitnackad 
svärta, rapportområdets femte individ, passerade 
”Revet” 6.4 och en hanne amerikansk bläsand, 
även det områdets 5:e, kunde beskådas vid Höganäs 
hamn 12–25.4.

Jaktfalken fångad i fl ykten Foto: Rolf Helmersson
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Ovanligt många svartnäbbade islommar sågs under 
årets inledning, då upp emot 3 adulta sågs vid Hovs 
hallar 9.1 samt ytterliggare ett ex. vardera vid Kattvik 
och Hovs hallar 3.1, Ängalag 8.1, Domsten 10.1 
samt Kullens fyr och Hovs hallar 13.1. Vitnäbbad 
islom sågs vid Hovs hallar 13.1 och ytterliggare en 
drog förbi Hemmeslöv 7.5. I dessa sammanhang 
bör även en obestämd islom vid Hittarp 12.4 samt 
hela 1 334 smålommar sträckande vid Hovs hal-
lar 3.1 nämnas. Två svarthalsade doppingar låg i 
Hasslarps dammar 23.4. 

Vinterobservationer av klykstjärtad stormsvala hör 
till ovanligheterna men vid Hovs hallar sågs 2 ex 
3.1 samt en vardera vid Gröthögarna 5.1 och Hovs 
hallar 9.1. Toppskarv sågs för ovanlighetens skull 
på en annan plats än Hallands Väderö, nämligen 
1 ex vid Hovs hallar 13.1. Vidare på avdelningen 

havsfåglar noterades en gulnäbbad lira vid Hovs 
hallar 7.5.

Två övervintrande rördrommar fanns vid Vegeå 
samt endast tillfälligt vid Jonstorp 11.1. Vid Hass-
larps dammar hördes dessutom en tillfälligt ropande 
fågel 16.4, vilken utgör ny art för lokalen. 

En hanne ängshök passerade vid Höjaavfarten 
24.4 och två kärrhökar vid Hittarp samma dag samt 
1.5 fi ck lämnas som obestämda stäpp/ängshökar. En 
annan rovfågel som ställde till en hel del huvudbry, 
var den unga jaktfalk (se separat artikel) som sågs i 
området kring Rönnen–Farhult–Lönhult från årets 
inledning fram till åtminstone 20.3. 

För en rad rovfågelarter sattes nya dagsrekord vid 
Hittarp under våren, bl.a. hela 3 482 ormvråkar 
(20.3), 7 duvhökar (19.3) samt 7 havsörnar (20.3). 
Bland övrigt från Hittarp kan nämnas hela 1 198 
insträckande tranor 28.3.

Övervintrande dvärgbeckasiner fanns vid Vat-
tenmöllan 1.1, Farhult 15.1–23.2 (2 ex) samt vid 
Hittarps rev 27.2. En skogssnäppa sågs vid Al-
lerums våtmark redan 20.2 och en roskarl sågs vid 
Grytskären samma dag. 

  
Så äntligen dök dammsnäppan upp i rapportom-
rådet igen. Först tillfälligt vid Hasslarps dammar 
25.4, sedan ytterligare 1 ex i Farhult 2–6.5. En 
rödspov sågs vid Sandön–Farhult 26.4 och 11.5 
samt vid Ängelholms fl ygplats 2.5. Noterbart var 
även de fyra fj ällpipare som sågs på åkrarna mellan 

Amerikansk bläsand Foto: Lars Göte Nilsson

Svarthalsad dopping Foto: Patrik Söderberg Fjällpipare Foto: Lars Göte Nilsson 
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Svedberga och Stureholm 14–17.5. En dubbel-
beckasin spelade tillfälligt i Ornakärr 4 samt 10.5 
och en nyanländ vaktel hördes vid Örby ängar 
4.5. En brednäbbad simsnäppa passerade Hovs 
hallar 3.1 och adulta bredstjärtade labbar sågs på 
samma plats 3.1 samt Båstads hamn 5.1, Hittarp 
8.5 och Ripagården 7.1 och 8.1. En ung kustlabb 
sågs vid Hovs hallar redan 3.1 och det bör tilläggas 
att vinterfynd är riktigt ovanliga. 

En skräntärna lyfte ifrån Hittarps rev 20.4 och 
en tidig silvertärna sågs vid Sandön redan 2.4. Två 
unga kaspiska trutar observerades, en vid Norra 
hamnen i Helsingborg 12–14.2 samt en vid Sandön 
18.3 och en trolig hybrid vittrut × gråtrut sågs kring 
Vikens hamn 12–22.2. 

Minst 35 000 tretåiga måsar passerade Kullen 6.1 
och ytterliggare 16 000 dagen efter. En lunnefågel 
rastade vid Ripagården 7.1 och sågs även dagen 
efter. Vidare kan nämnas att två alkekungar pas-
serade Hovs hallar 9.1 och att ytterliggare två låg 
på vattnet i Kattvik 30.1.

Bland inkomna duvrapporter märks en turturduva 
som visade upp sig på Kullen 14.5. En berguv gästade 
tillfälligt Viken 23.2 och en pärluggla hittades vid 
Gräshagen, Västersjön 28.3. Årets första göktyta 
sågs vid Häljaröd 29.4 och följdes av ytterliggare 

sex individer fram till periodens slut. En berglärka 
sjöng oväntat vid Kvidinge 29.1 och en sent rastande 
fågel hittades på Hallands Väderö 5.5. Dessutom 
drog en större piplärka norrut förbi Hittarps rev 
16.4, vilket utgör ett av ytterst få vårfynd i Skåne.

 

Den i förra numret omnämnda gulärlan, sågs vid 
Båstads hamn t.o.m. 16.1 och vattenpiplärkor 
fanns in på det nya året vid såväl Hittarps rev och 
Rönnen som Torekov och Lervik, Lerhamn samt 
Råå hamn. En vacker hanne svarthakad buskskvät-
ta sågs vid Hittarps rev 14.5 och måttliga tjugotalet 
ringtrastar inräknades under vårsträcket. 

Av övervintrande sångare kan nämnas en gran-
sångare vardera vid Rösan 15.1 samt Glimminge 
plantering 23.1 och svarthätta i Helsingborg 4.2 
och Nyhamnsläge 14.1. Brandkronad kungsfågel 
sågs vid Norrvikens trädgårdar 8.4 och följdes av 
ytterliggare en vid Vattenmöllan dagen efter samt i 
Väla skog 21.4 och på Hallands Väderö 28.4. Ett par 
pungmesar sågs bygga bo på Väla industriområde 
13–17.4 och en hanne sågs tillfälligt vid Hasslarps 

Kaspisk trut Foto: Mats Rellmar 

Turturduva Foto: Alf Pettersson 
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dammar 17.4. En gulhämpling sjöng vid Kullens 
fyr redan 29.3 samt 15.4 och ytterliggare en hanne 
sågs på Hunnetorp, Helsingborg 26.4. I dessa sam-
manhang ska även en snösiska vid Jonstorp årets 
första dag nämnas, samt att ytterliggare en fanns 
vid Rögle 29.1. Dessutom sågs ovanligt många 

övervintrande lappsparvar, en vardera vid Torekovs 
rev 30.1–19.2 samt Rönnen 13.2 och Lervik 14.2, 
dessutom sågs som vanligt enstaka på vårsträcket. 
Som avslutning kan nämnas 200 stenknäckar vid 
Vrams Gunnarpstorp 19.3 och att ortolansparv 
sågs vid Kullens fyr både 29 och 30.4. 

H är presenteras några arter som är 
sedda i Kullabygden i vår. Svart-

bent strandpipare på Rönnen, Oscars 
fi na fotocollage av dammsnäppan i 
Farhult samt den svartpannade törnska-
tan som Mats Peterz upptäckte på sin 
atlasruta.

Högaktuellt i Nordvästskåne

Svartbent strandpipare, Rönnen Foto: Daniel Pettersson Svartpannad törnskata, Karlsfält
Foto: Peter Bjurenstål

Den gracila dammsnäppan i Farhult
Foto: Oscar Lindberg
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KRAXATKRAXKRAXAATT
FÖRENINGSNYTT

Hört i busken • Småplock • Exkursioner

Styrelsen har konstituerat sig efter årsmötet i 
mars, och till vice ordförande har Bengt Anders-

son utsetts. Som sekreterare fungerar fortsatt Mats 
Rellmar, medan Sara Henningsson tar posten som 
vice sekreterare.

Två nya kommittéer har tillkommit medan en 
har lagts ner: En Stugkommitté har bildats för att 
hålla ordning och skapa trivsel vid den superbt 
belägna föreningsstugan i Häljaröd. Vidare har en 
Ungdomskommitté på initiativ av Mikael Olofsson, 
Helsingborg, startats. Syftet är att främja fågelintres-
set hos den yngre generationen. Ytterligare informa-
tion kommer i medlemsbladet framöver. 

Föreningens Externkommitté har däremot avskaf-
fats. Kommitténs ärenden kommer framöver att 
skötas löpande inom styrelsen.

Fågeltorn planeras vid Grytskären och Farhultsvi-
ken. KOF medverkar med kunnande i utformning 
och placering och föreningen kan även, efter begä-
ran, komma att stötta projekten ekonomiskt.  

Föreningen har skickat in remissvar angående 
den planerade golfbanan i Ängelholms kronoskog. 
KOFs inställning är att en golfbana i området 
hindrar det rörliga friluftslivet samt är olämplig 
för vissa fågelarter. KOF har i skrivelsen klart och 
tydligt avrått från att genomföra projektet i utpekat 
område. Den intresserade läsaren har den senaste 
tiden i HD/NST kunnat läsa artiklar och insändare 
i ämnet. Stora delar av den diskussionen grundar sig 
på KOFs ställningstagande och synpunkter.

Fågelskyddskommittén rapporterade att de tänkta 

Ur Styrelseprotokollet

Den näst sista dagen i maj hade KOF 
styrelsemöte vid stugan i Häljaröd. Alla 
ledamöter var närvarande och bl.a. 
avhandlades följande:

naturvårdsinsatserna på Sandön ej är vidtagna trots 
löfte från Länsstyrelsen. Åtgärderna som avses är 
att på Sandön röja en mindre yta som lämpar sig 
för bl.a. tärnhäckningar. Trots att många fi sktärnor 
årligen skrider till häckning på ön, är resultatet ofta 
nedslående. Mötet beslöt att författa en skrivelse för 
att öka trycket på att få önskade åtgärder utförda 
inför kommande häckningssäsong. 

Det gamla fabriksområdet vid Hasslarps sock-
erbruk planeras att användas som mellanlagrings-
station för miljöfarligt avfall. Även om själva 
dammområdet inte berörs, bevakar KOF ärendet 
avseende de risker som identifi erats. 

I en rapport från Skånes Ornitologiska Förening 
meddelades att den skånska regionalföreningen nu 
utarbetat en vindkraftpolicy. KOF ser positivt på 
detta och anar att policyn kan komma KOF till 
nytta i framtiden.

Mats Rellmar

KOFs styrelsemöte. Från vänster Håkan Karlsson, Sara Hen-
ningsson, Sonja Gunnarsson, Martin Ekenberg, Lennart 
Engman, Johan Stenlund, Bengt Andersson. Ej synlig: Kaj 
Möller. Foto: Mats Rellmar.
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Fågelskådningens Dag – ett riksarrangemang 
som alltid går av stapeln den andra söndagen 

i maj. Över hela landet vallas folk på strandängar 
och i skogar, fågeltorn bemannas och vandringsleder 
traskas. Varje ornitologisk förening med bredd och 
självaktning – som KOF – bör givetvis delta.

Nu tycker jag också vi funnit en form som funge-
rar, som ger bra utdelning i förhållande till insats. Vi 
har provat mornar, modell ”gökotta”, med resultat 
att mest våra egna kom. Vi har provat andra lokaler, 
som förvisso fungerar, men annonsering och affi  -
schuppsättning kostar pengar, tid och engagemang. 
Tack vare samverkan med Fredriksdals museum 
fi nns arrangemanget med i deras kalendarium och 
annonsering, vi hjälps helt enkelt åt att dra varandra. 
Fredriksdal har hög trovärdighet och är tacksamma 
att kunna erbjuda en guidad fågelvandring.

Normalt sett föredrar jag mycket öppen terräng 
(lätt att se, långa observationstider) när det gäller 
publika fågelvandringar, men Fredriksdal duger 
överraskande gott. Fågelarterna som bosätter sig här 
får inte lida av ”social fobi”. Total avsaknad av sådan 
visade rörhönorna och gräsänderna (liksom vat-
tensorkarna!). Även de nästan handtama talgoxarna 

Fågelskådningens Dag på Fredriksdals museum 8 maj 2005

(visa hane och hona med olika breda slipsar!) och 
bofi nkarna är tacksamma objekt. Kommunfågeln 
stenknäcken fi nns inom området och Lars-Göte 
Nilsson och jag försökte peka ut sittplatsen, men det 
är alltid svårt med folk som inte använder kikaren 
varje vecka. 

Åttonde maj är Fågelskådningens Dag så tidigt 
det kan bli – och det märktes! Många sångare och 
fl ugsnappare saknades. Dock inte gransångaren 
– heller inte standardfrågan; ”Varför heter den 
GRANsångare?” 

Upp mot möllan såg vi tofsvipor, råkor, starar och 
björktrastar. I luften naturligtvis också åtskilligt av 
vitfågel. Skator, kajor och kråkor hör till stamgäs-
terna, men varje art har något att berätta. – Kanske 
är det ”fältföreläsandet”, och inte arterna, som är 
behållningen för deltagarna? Att få allmänheten 
att ”tänka fågel”; Hur hårt knutna är fåglarna till 
sina miljöer? Varför överger vissa tropikerna för att 
komma hit och häcka? Hur hittar dom hit? Hur 
gamla kan dom bli? Vad är en fågel – egentligen? 
Vilka anpassningar i anatomi, etc?

Ulrik Alm

T rots att ryktet nått mig att en av mina altmeis-
ters från den glada fältbiologtiden skulle del-

taga, begav jag mig glad i hågen till Olympiaskolan 
kvart över tolv natten mellan lördag och söndag. 
Vad annars göra en lördagsnatt?! Allt medan tiden 
närmade sig halv ett, droppade den ena bilen efter 
den andra med förväntansfulla deltagare in på par-
keringen. Under devisen ”fi nt folk kommer sent” 
kom till slut även ovan nämnda altmeister (Totta) 
och vi var fulltaliga. Räknade in alla och kom till 

Krankesjön 20-21 maj 2005
Paul Tufvesson

Ulrik försöker göra sin stämma hörd Foto: Lars Göte Nilsson
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min stora glädje och förvåning fram till hela 21 
deltagare! En imponerande siff ra med tanke på 
lördagens hällregn. 

Efter snabb genomgång av nattens aktiviteter 
styrde vi kosan mot Krankesjön vid ett-tiden. 
Efter en timmes bilfärd i karavan kom vi då fram 
till Sjötorps ängar vid norra delen av sjön. Redan 
vid parkeringen fi ck vi höra en av målarterna för 
natten, småfl äckig sumphöna, på riktigt nära håll. 
Även rördrommens ihärdiga tutande hälsade oss 
välkomna till denna nattliga aktivitet. 

Förutsättningarna för nattlyssning var ypperliga 
både med tanke på den höga nattemperaturen och 
den svaga vinden. Efter en stund hördes även en 
gräshoppssångare, vars monotona sång kan vara svår 
att uppfatta för ovana öron. Till slut lyckades alla 
höra den. Färden gick vidare via Silvåkrakärret till ett 
nybyggt gömsle ute i vassen nedanför Silvåkratornet 
vid södra delen av sjön. Där möttes vi av gryningen 
samt en kakafoni av sjungande rörsångare, säv-
sångare, sävsparvar och Totta …  

När alla lyssnat sig mätta fortsatte vi till Vombs 
vattenverk, där vi hoppades stöta på nästa målart, 
sommargylling. Även där hann vi bara gå ur bilarna 
innan dess tropikliknande toner hördes. Den var 
inte lika samarbetsvillig som vår förra målart, utan 
fl öjtade endast några gånger under ett par minuter. 

Som så ofta med sommargylling ville den inte visa 
upp sig för oss, utan vi fi ck nöja oss med sången. 
Under en promenad kring dammarna bjöds vi även 
bl.a. på sjungande trädlärkor, brun kärrhök, glada 
och en VÄLDIGT stillasittande spillkråka (som efter 
närmare granskning visade sig vara konstgjord). Där 
intogs även fi ka under glada tillrop och gnabb. Jäpp, 
rätt gissat, Totta…samt undertecknad. 

När alla var mätta och belåtna körde vi till Stensoff a 
och gick ner till Almentornet, där framförallt målart 
nummer tre stod i fokus, pungmes. Vi hade fått nys 
om att denna raritet hade byggt bo i närheten av 
tornet. Det blev både dåliga och goda nyheter, boet 
ifråga hade ramlat ner och våra förhoppningar om 
att få se dem grusades inledningsvis. Till allas stora 
glädje så dök fågelparet ändå upp vid boet! Någon 
vänlig själ hade lagt upp det på en gren en bit ovan 
marken. Från tornet kunde svarttärnor och fl ygande 
rördrom skådas, för att nämna några godbitar.

Efter denna trevliga nattexkursion och härliga 
morgon bröt sedan gruppen upp och alla drog iväg 
hemåt i sakta mak. En stor eloge till alla tappra 
själar som med glatt humör gjorde denna tripp till 
en, i vårt tycke, mycket lyckad utfl ykt. En stjärna i 
boken också till Emma, snart tretton år, som med 
obändig entusiasm och glatt humör satte extra färg 
på tillställningen.

Sommargyllinglyssning och fi ka Foto: Lars Bergendorf
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Exkursioner Augusti-Oktober 2005

               Skälderviken 17 Augusti

             Sofi ero 27-28 Augusti

               Hasslarp 17 september

             KOFs Artrace 3 september

           Damernas 11 september

               Trutexkursion 

14

H östens aktiviteter inleds som så ofta förr med 
en vadarexkursion. Vadarnas höstfl yttning 

mot sydligare nejder är nu i full gång, och man har 
god chans att få se många olika arter när de stannar 
till och rastar vid Skäldervikens kust.
Samling: Kl. 18.30 vid KOF-stugan, Norra Hel-
jaröd
Ledare: Mikael Olofsson, tel 042–12 48 88

U nder den Stora Trädgårdsfesten på Sofi ero 
fi nns KOF representerade på ”rådgivningsga-

tan”.  Missa inte att hälsa på oss där för att utbyta 
en stunds fågelprat.
Plats: Sofi ero slott norr om Helsingborg. För aktu-
ella öppettider se dagspress.

Föreningen inbjuder till den årliga tävling, då det 
gäller att samla ihop ett lag och ge sig ut i vårt 

rapportområde för att räkna in så många fågelarter 
som möjligt under dagen. Tider och annan närmare 
information får du vid anmälan till Johan Stenlund, 
e-post 2stenlund@telia.com. OBS anmälan senast 
28 augusti!

På begäran genomför vi åter en exkursion för 
enbart tjejer. Vi tar en promenad längs strän-

derna vid Skälderviken och tar god tid på oss att 
studera de fåglar som dyker upp framför kikarna, 
även vanligare arter. Damer i alla åldrar hälsas 
hjärtligt välkomna!

           Öppen exkursion 9 oktober

Samling: Kl. 08.00 vid KOF-stugan, Norra Hel-
jaröd
Ledare: Sonja Gunnarsson, tel 042–29 60 51, 
Aina

”Gröna Stöveln” är ett arrangemang som 
genomförs av en mängd föreningar på olika platser 
denna dag. Vi i KOF deltar genom att fi nnas på plats 
vid Hasslarps sockerbruksdammar. Under förmid-
dagen har vi fl era ledare på plats som hjälper till 
att guida och visa på vilka olika fågelarter man kan 
observera i och kring dammarna. En grupp ringmär-
kare har satt upp sina nät och demonstrerar hur det 
går till att ringmärka fåglar. Missa inte detta tillfälle 
till en spännande förmiddag vid dammarna!
Vi fi nns på plats från gryningen fram till ca kl. 
12.00. Alla hälsas hjärtligt välkomna!
För information, kontakta Mats Rellmar 042–21 
04 17 eller rellmar@telia.com

Datum ej klar. Gå in på www.kof.nu för info 

Beroende på läget på väder- och fågelfronten 
väljer ledarna ut ett lämpligt mål för dagen. Följ 

med ut på en trevlig hösttur och glöm inte fi kat!
Samling: Parkeringen vid ICA Maxi (f.d. Bränn-
borns) i Ängelholm  kl. 08.00
Ledare: Henrik Johansson, tel. 0431–838 03, 
Anders Lindén, tel. 0431–835 96
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Som fågelskådare i nordvästra Skåne möter man 
många olika ansikten i markerna. En del av dessa har 
man träff at tidigare, utan att direkt kunna namnge 
personen. Andra är välkända via t.ex. föreningens 
obsbok på Internet, men utan att namnet kan kopplas 
till någon speciell individ. 

För att råda bot på detta, kanske föra föreningens 
närmare 500 medlemmars lite närmare varandra, 
samt inte minst för att erbjuda dig som KOF:are 
lite lättsmält läsning,  presenteras härmed Skådar-
profi len - några korta frågor till fågelskådare, bosatta 
i föreningens verksamhetsområde.

I fl ykten...

15

Namn: Lars Hallbeck.
Ålder: 60 år.
Född i: Helsingborg.
Bor i: Ängelholm.
KOFare sedan: 2001.
Skådar helst: Vid havet.
Favoritlokal i Nordväst: Sandön.
I min matsäck fi nns alltid: Kaff e och mackor.
Om du fi ck vara en fågel, vilken art skulle du då 
vara?  Lärkfalk.

Namn: Göran Cederwall
Ålder: 53
Född i: Fagersta (Västmanland)
Bor i: Höghult
KOFare sedan: 1980 
Skådar helst: Beror såklart på årstid. Efter dagar 
med blåst och fl yguppvisningar av sköna havsfåglar 
så är dessa det roligaste som fi nns. Men favoritfågel 
alla kategorier är fl odsångare (och busksångare) d.v.s. 
försommarnattens musik.
Favoritlokal i Nordväst: Sandön-Rönnen.
I min skådarmatsäck fi nns alltid: Snus och Cola 
light.
Om du fi ck vara en fågel, vilken art skulle du 
då vara? Det som mest motsvarar min fysionomi 
d.v.s. Tornseglare!

I juli 2004 fångades och kontrollerades en redan 
ringmärkt sillgrissla på ön Bonden i Ångerman-

land. Ringen var för sliten för att kunna avläsas 
fullständigt och ersattes med ny ring. Den gamla 
ringen sändes till Naturhistoriska riksmuseet, Stock-
holm, som med hjälp av Ringmärkningscentralen i 
Köpenhamn gjorde ett försök att få fram siff rorna 
med hjälp av syrabehandling. Efter en vecka kunde 
ringnumret avläsas helt. Snart stod det klart att det 
rörde sig om en sillgrissla märkt på Stora Karlsö 
den 17 juli 1966. Fågeln var vid kontrollen alltså 
38 år gammal! Detta är den äldsta kända ringmärkta 
fågeln i svensk ringmärkning. Den näst äldsta fågeln, 
också det en sillgrissla, var ”bara” 33 år gammal.

 

Endast ett fåtal svenska fynd har gjorts av fåglar 
som passerat 30 års ålder. Dessa är en kungsörn, 
en storspov och en skräntärna. Som jämförelse kan 
nämnas att småfåglar bara i undantagsfall uppnår 
åldrar över tio år. 

Sillgrisslan från Stora Karlsö är en av de äldsta 
ringmärkta fåglarna i Europa. En mindre lira i Stor-
britannien, märkt som gammal fågel, har rekordet 
med en ålder på minst 50 år. Över 44 år blev en 
stormfågel på Brittiska öarna medan en strandskata 
ringmärkt i Tyskland, vid en ålder av 43 år slutade 
sina dagar i klorna på en rovfågel. 
Uppgifter från Ringmärkningscentralen, Stockholm

Åldersrekord för några 
olika fåglar

Sillgrisslor kan bli riktigt gamla Foto: Johan Stenlund 
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Spana vadare i sommar!

Kustsnäppor Foto: Johan Stenlund Myrspov Foto: Daniel Pettersson

Smalnäbbad simsnäppa Foto: Alf Pettersson Roskarl Foto: Johan Stenlund

Gluttsnäppa Foto: Mats Peterz Spovsnäppa Foto: Johan Stenlund
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En kväll vid Sandön i början av september ger en god bild 

av de enorma mängder fåglar som är på väg söderut. 

Tusentals starar kommer inflygande och dimper ner i vassarna, 

hundratals gulärlor söker nattro och just innan skymningen 

fylls luften av ladusvalor i flera tusental som försöker landa. 

Vasstråna bågnar av fåglar. Ett skådespel som ofta bevakas 

av KOF:s medlemmar. Vassarna som breder ut sig allt mer 

kan tyckas värdefulla för fåglarna men är samtidigt ett tydligt 

tecken på igenväxning och brist på slåtter eller bete.

Sandön och stränderna runt Skälderviken är viktiga rastplats-

er för många arter. Ett stort område mellan Rekekroken och 

Sandön är utsett till Natura 2000-område och en bevarande-

plan håller på att utarbetas av Länstyrelsen. Målsättningen är 

att skydda och bevara fauna och flora. Det kan komma att inne-

bära att området blir naturreservat och i bästa fall bli ännu mer 

attraktivt för både häckande och rastande fåglar i framtiden. 

Samtidigt finns planer på utökat beträdnadsförbud.

Planeringen ser god ut för framtiden men finns bara på papper. 

Nuvarande arrendator på Rönnen slutar med sina djur nästa 

år och det är mycket svårt att hitta betesdjur till naturvårds-

områden. Utan bete skulle Rönnen mycket snabbt förlora det 

mesta av sin dragningskraft på fåglar. På KOF:s initiativ slogs 

en del vegetation på Sandön som ett alternativ till bete. Tyvärr 

har arbetet inte fullföljts och vadare och tärnor har haft små 

möjligheter att häcka på ön.

Ovanstående exempel visar att en av KOF:s viktigaste upp-

gifter den närmaste framtiden är ett starkt engagemang i de 

naturvårdsinsatser som behövs för att bibehålla våra fina fågel-

marker. Det krävs ett nära och gott samarbete med ansvariga 

myndigheter och att föreningen gör sin röst hörd så att våra 

kunskaper om fåglarna tas tillvara.

Johan Stenlund

Ordförande
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Inledning
Det var inte så många år sedan turkduvan var 

föremål för en närmare granskning i nordvästra 

Skåne. Så sent som 1998 gjorde vi en vinterin-

ventering av arten. Turkduvan var också under 

detta år en riksinventeringsart i Sveriges Ornito-

logisk Förenings regi. 

Hur är då förhållandet nu, några år senare? 

Diskuterar man saken bland skådare, får man 

nog en känsla av att arten möjligen kan ha 

minskat något ytterligare. Detta var ett skäl 

som gjorde att turkduvan på nytt var väldigt 

intressant att rikta blickarna på. För att få mer 

fakta i den något subjektiva känslan och om 

möjligt få en numerär på arten, tyckte vi det var 

läge för en ny inventering av det ”övervintrande” 

beståndet.

Under tidsperioden jan t.o.m. mars 2005 

fick alla som hade möjlighet skicka in sina 

iakttagelser via föreningens hemsida. På denna 

sida gjordes sedan regelbundna uppdateringar 

så att man kunde följa utvecklingen. Till 

skillnad mot 1998 kunde vi genom detta 

upprop/”inventeringssätt” förhoppningsvis få 

en bättre täckning av hela vårt rapportområde, 

dvs. kommunerna Helsingborg, Höganäs, Bjuv, 

Åstorp, Ängelholm och Båstad. 

Historik
Turkduvan är en sen inflyttare till Europa och 

Sverige. Fågeln härstammar troligen från Indien. 

Den expanderade explosionsartat från Balkan-

halvön och Turkiet under bara en tjugoårsperiod 

i mitten av 1900-talet. Exempel finns från inven-

teringar på de Brittiska öarna där arten första 

gången uppträdde 1953. Tjugo år senare, dvs. 

1973, beräknade man att det fanns ca 40 000 par 

bara i England.

Första fyndet i Sverige (som är dokumenterat) 

kommer från Halland, där den sågs 1949. Under 

början av 1950-talet etablerade sig arten med 

en fast stam och även i Skåne kom vi att få 

fasta stammar på flera ställen. Vintern 1961/62 

uppskattades antalet individer till ca 1200 ex, 

varav ca 800 ex fanns i Skåne. 

I mitten av 1970-talet beräknades stammen 

uppgå till 6000 – 8000 individer och fanns i stort 

sett i hela landet. Fortfarande fanns dock ca 

75 % i Skåne och Halland. Störst populationer 

fanns i Malmö (600 par), Helsingborg (400 par), 

Göteborg (200 – 400 par) och Kalmar (200 par). 

Man uppskattade att vinterbeståndet kunde 

uppgå till 15 000 – 20 000 individer, varav 60 % 

fanns i Skåne.

Vinterinventeringen 2005
Inventeringsresultatet för år 2005 är i första 

hand framtaget med hjälp av inrapporteringar 

via KOF:s hemsida, men även några muntliga 

redogörelser har lämnats. 

Arten är rapporterad från ca 35 olika platser 

inom föreningens verksamhetsområde under 

tiden jan-mars 2005. En viss rörlighet på fåglarna 

får man räkna med vilket gjort att siffrorna 

har slagits ihop på t.ex. orterna Helsingborg, 

Ängelholm och Höganäs.

På orterna i tabellen nedan iakttogs 5 ex 

eller flera. Anmärkningsvärt är resultatet för 

Helsingborg som alltså faller utanför. Orten hade 

tidigare ett av de största bestånden av turkduva 

i landet!

Övriga orter där turkduva iakttagits och då 

endast i något eller några exemplar är: Bårslöv 

(2), Båstad (1), Domsten (2-4), Gantofta (1), 

Grevie (1), Miatorp (2), Ramlösa 1, Helsingborg 

centralt (2-4), Hasslarp (1), Hittarp (1), Hyllinge 

(2-4), Ingelsträde (2), Jonstorp (4), Kattarp (1), 

Karlsfält (1), Kvidinge (2), Lerberget (4), Mjöhult 

(2-3), Mörarp (1-2), N Heljaröd (2), Nyhamnsläge 

(2-4), Påarp (1), Strandbaden (1), Rydebäck (1), 

Torekov (1), Vallåkra (1) och Åstorp (1). 

Säkerligen kan man räkna med att en del 

exemplar kan vara dubbelräknade. Då vi vet att 

det förekommer en viss rörlighet mellan orterna, 

kan man tänka sig att ”utbyte” skett t.ex. längs 

Öresundskusten.

Utveckling 1998 – 2005
Totalt sett sågs fler exemplar 2005 än 1998. En av 

förklaringarna till detta är givetvis att vi fått ett 

bredare underlag och rent geografiskt en större 

spridning på iakttagelserna. Ett försök till jäm-

förelse mellan åren måste alltså i första hand ske 

mellan de orter som funnits med vid respektive 

inventeringstillfälle. I tabellen nederst på sidan 

görs en sådan redovisning.

Går man på de minimisiffror som fram-

kommit under inventeringsåren, ligger resultatet 

mer än väl inom feltoleransnivå. Inte heller 

om man går på maximalsiffrorna torde dessa 

statistiskt påvisa några märkbara skillnader. 

Snarare kan det vara så att det här bara återger den 

rörlighet som förekommer hos arten vintertid. 

Kan vi då dra någon slutsats av att vad som 

framkommit vid inventeringstillfället? Det vi kan 

konstatera är att antalet fåglar ligger på ganska 

likvärdig nivå i förhållande till 1998. Något 

anmärkningsvärt är trots allt antalet iakttagna 

individer för Helsingborg centralt som tycks ha 

minskat ytterligare under dessa år. Detta skall ses 

i perspektivet till hur många individer det fanns 

på 1970-talet.

Vinterinventering av turkduva
i nordvästra Skåne 2005
Christer Strid

Är turkduvan på väg att försvinna helt från vårt rapportområde? Det var en fråga som vi ställde inför 

det upprop som gjordes på Kullabygdens Ornitologiska Förenings (KOF:s) hemsida i slutet av år 2004.

Förslöv 10 ex

Ranarp 8 ex

Ängelholm 13 – 15 ex

Munka-Ljungby 7 – 9 ex

Strövelstorp 5 ex

Bjuv 40 – 50 ex

Ekeby 5 ex

Höganäs 20 – 25 ex

Viken 10 ex

Hjälmshult 7 ex

Helsingborg 8 2 – 4 -

Råå/Miatorp 4 2 -

Domsten 1 – 2   2 – 4 +/-

Höganäs 9 20 – 25 +

Strandbaden 5 1 -

Ängelholm 3 13 – 15 +

Munka-Ljungby 1 9 +

Torekov 10 1 -

Åstorp 8 1 -

Summa: 49 – 50 51 – 62 +/-

Ort Antal ex 1998 Antal ex 2005 ”Trend”

Antal sedda turkduvor under vintrarna 1998 och 2005 i orter som ”inventerades” båda dessa år.
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Hallands Väderö är speciell bland skånska 

häckningslokaler, då man finner såväl 

sillgrissla som tordmule och tobisgrissla bland 

de regelbundet bofasta. Dessvärre för den nor-

male turisten är de två förstnämnda arterna 

svårstuderade, då häckningsplatserna är kon-

centrerade till skäret Vinga. Denna lilla klippö är 

fågelskyddsområde och ligger utanför turbåtens 

normala färdväg. Tobisgrisslan ses däremot i 

vattnen runt hela ön under större delen av året, 

saknas gör den endast under en kortare period 

mellan december och februari. Nästan lika ex-

klusivt återfinns även en mindre silltrutskoloni 

bland klippskrevorna i området nordnordost om 

Fyren. Karaktärsfåglar på ön i övrigt är givetvis 

gråtrut, havstrut och fiskmås som häckar i goda 

antal i strandregionen, framför allt längs öns 

nord- och västsida. Här finns även många ejder-

par, tiotalet par fisktärna och ett hyfsat bestånd 

av skärpiplärkor.

Längre in på ön finner man gulsparv, flera 

par törnskator, olika Sylvia-arter, järnsparv och 

andra arter som alla uppskattar mosaiken av 

enbuskar och öppen ängsmark. Söker man sig 

in i de lövskogsdominerade centrala delarna, 

häckar skogsduva och kaja i de många ihåliga 

träden och grönsångare hörs sjunga från 

bokarnas lövverk. 

Flyttande fåglar
Även i flyttningstider erbjuder ön spännande 

fågelskådning: sällan ses stora individantal men 

arturvalet av vadare, sjöfåglar och tättingar bru-

kar vara gott. Och som ö och utpost mot väster 

kan även en och annan ovanlig fågel dyka upp. 

Öns läge är också riktigt spännande ur havs-

fågelsynpunkt om hösten, men avsaknaden av 

fast förbindelse och stormars natur gör natur-

ligtvis ön tämligen oåtkomlig när det väl är havs-

fågelläge. De ganska få gånger som fågelskådare 

förärats tillfälle, har dock bevisat öns potential. 

En mycket kraftig nedgång noterades mellan 

riksinventeringarna 1974 – 1975 och 1998. Arten 

försvann från många orter. Trots detta var utbred-

ningsområdet i stort sett intakt, men alltså med 

färre individer. I Skåne redovisades en minskning 

på ca 75 % mellan de olika inventeringstillfällena. 

I antal motsvarar det att beståndet minskat till ca 

1 250 ex. 

I mitten av 1980-talet beräknades antalet till 

2500 – 3000 par och 1998 hade antalet sjunkit 

något ytterligare, 2300 – 2500 par. På en dryg 

10-årsperiod  hade  det skett en minskning med 

kanske 60 %.

Vad kan man då tänka sig för orsaker 

till denna ”kris” för arten? Att turkduva är så 

specialiserad på både födosök och miljö, kan 

möjligen vara en nackdel för arten. Andra 

faktorer skulle vara

• återkommande kalla och snörika vintrar i 

 slutet av 1970-talet

• spannmålshanteringen blev mera ”sluten”,

  dvs. det blev inte så mycket spill

• gift och skyddsjakt förekommer i ganska stor

  skala (ca 700 ex sköts per vinter bara i Malmö,

  i slutet av 1970-talet)

• predation från skata och kråka under häck-

 ningstid samt av sparvhök under vintertid

 (bedömdes dock inte ha så stor inverkan)

Avslutningsvis vill jag i detta sammanhang passa 

på att tacka alla som bidragit med synpunkter, 

information och iakttagelser av turkduvan, 

ingen nämnd och ingen glömd.
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Vad kan artens minskning sedan 
1970-talet bero på?

Turkduvor. Foto: Erik Forsberg 

Lokalen i fokus – 
Hallands Väderö
Mats Rellmar

Egentligen är kanske en presentation av denna ö onödig. Platsen är förmodligen välkänd för de flesta 

med ett normalintensivt naturintresse. Ändå kan det vara på sin plats att med jämna mellanrum lyfta 

fram denna pärla i den Nordvästskånska naturen. Öns stora knubbsälbestånd drar årligen många 

besökare, likaså återfinns åtskilliga botanister bland stamgästerna på denna skärgårdsliknande utpost.

För stunden ska dock koncentrationen riktas mot fågellivet och de platser på ön där man lättast har ett 

gott utbyte av detta.

Foto: Anders Henriksson 
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Getaryggen

Fyren

Orskären

Lilla tånge

Kråkan

Kungshamn

Vintertid
Hallands Väderö är även ett tacksamt exkur-

sionsmål under vintern. Med ett av Sveriges mil-

daste klimat drar ön naturligt till sig många över-

vintrande fåglar. Dragplåstret under de senaste 

tio åren har naturligtvis varit de fåtal toppskar-

var som uppehåller sig runt öns norra del under 

höst och vinter. En annan vinterspecialitet är 

skärsnäppan, som med förkärlek för de yttersta 

klipporna mot havet ofta övervintrar i antal runt 

50 individer. På grund av levnads-vanorna är de 

dock inte helt lätta att få syn på.

I övrigt förekommer under denna årstid 

ungefär samma arter på ön som på fastlandet. 

En dag med bra väder (god sikt, svag vind) 

ses bläsand och kricka, havsörn, skär- och 

ängspiplärka, varfågel, järnsparv och snösparv. 

Normala bonusarter kan, förutom toppskarv och 

skärsnäppa, vara pilgrimsfalk, enkelbeckasin, 

olika alkor, taltrast eller vattenpiplärka. Det är en 

fantastisk upplevelse att en fin vinterdag vandra 

omkring på ön, den vackra naturen och havet 

som en tavla och ofta väl vetandes att man är 

helt ensam där ute. Känslan av att vara långt från 

civilisationen infinner sig lätt!

Fågellokaler
Vilka platser finner man då fåglarna på? Här föl-

jer några, vanligen säkra, tips! 

1. Öns norra del (Lilla Tånge – Måseskär samt 

skäret Kråkan)

Ett spännande område året runt och bästa 

platsen att se toppskarv på. Många häck-

ande fågelpar och under sträcktiderna rastande 

vadarfåglar och änder i vikarna. Toppskarv ses 

ofta stående helt nära vattenbrynet på utsidan 

av Kråkan. 

Observera att denna del av ön ej bör beträdas 

under häckningstid (se informationsskyltar på 

plats).

2. Fyren

Allround-skådning: rastande tättingar i busk-

markerna, om hösten ibland en påfallande 

sträckeffekt mot sydväst av småfåglar, duvor 

m.m. Bästa platsen på ön att iaktta sträckande 

sjöfåglar eller havsfåglar. Stå i lä av fyren eller 

sitt bland klipporna i närheten. I vattnen utanför 

fyren har toppskarv setts fiska vid flera tillfällen 

och arten har även setts på skären söder om 

fyren, ner till Getaryggen.

3. Kungshamn

Bästa vadarlokalen på ön. Sällan stora mängder 

vadare, men många arter har setts. Ängarna 

innanför Kungshamnsviken är bra året runt för 

rastande tättingar.

4. Öns olika skogsområden.

4a = Nörre skog, 4b = Tångakärret, 4c = Söndre 

skog, 4d = Ulagapskärret (se kartan ovan).

Under häckningstid finns alltid rikligt 

med trastar, sångare, rödstjärt, svartvit och 

grå flugsnappare m.fl. Passa på att en junidag 

i den öronbedövande kören lyssna efter t.ex. 

sommargylling, mindre flugsnappare eller t.o.m. 

lundsångare! En klar favorit är det nordligaste 

skogsområdet Tångakärret som f.f.a. under 

sträcktider hyser många rastande tättingar.

5. Orskären

Beläget på minst tubkikaravstånd brukar den 

envise kunna urskilja bl.a. skärsnäppa i brän-

ningszonerna ute på öarna. Ibland ses andra 

vadare vintertid, t.ex. roskarl och ofta finns 

många sjöfåglar i vattnen runt omkring.

6. Vinga skär

Även om denna lokal ej kan eller får besökas, 

finns det alltid anledning att spana lite extra med 

tubkikare på öns högsta punkter. Vintertid ses re-

gelbundet havsörn och ibland även pilgrimsfalk. 

Ön är även en spännande häckningslokal med 

sillgrissla och tordmule som udda inslag. En 

potentiell häckningsplats för pilgrimsfalk i fram-

tiden (ska ha häckat fordom)!

Besök Hallands Väderö!
Väderöbåtarna trafikerar ön under större delen 

av året. Under juni – augusti görs dagliga turer. 

Under perioden slutet av mars – maj samt sep-

tember – oktober görs helgturer. För den som 

önskar besöka ön under vintern kan turbåt bo-

kas speciellt.

För turplan, prisuppgifter m.m. kontaktar du 

Väderöbåtarna på tel. 035-10 50 70.

Internetadress: www.vaderobatarna.se

Boende på Hallands Väderö: Torekovs kyrkoråd 

förfogar över några hus på ön. Kontakta dem för 

mer information, t. ex. www.vastrabjare.se 

Fakta om Hallands Väderö

• Yta: 3,1 km2 

• Högsta punkt: 23,9 m.ö.h.

• Antalet regelbundet häckande
 arter: 74

• Antalet observerade arter: 236

• Vanligaste häckfågel: gråtrut 

• Skånska sträckrekord: havssula
 1010 sträckande 14 augusti 
 2003

• Unika Skånefynd: sottärna (juli
 1977), ökensångare (nov 1980)

Vinga skär

Toppskarv. Foto: Johan Stenlund 

Hallands Väderö
med ”utmärkta” 
fågellokaler som 
kommenteras i 
texten på dessa 
sidor.

Skärsnäppa. Foto: Johan Stenlund 

Måseskär
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Inför häckningssäsongen förändrades webb-

tekniken så att vi kunde sända ”live”. Då vi 

släppte på kameran den 24 mars, innebar det 

att vi hade möjlighet att följa fåglarna mer eller 

mindre i realtid. För falkparet Råger och Kornelia 

var nu detta ingen förändring utan de var reviret 

troget. 

De första bilderna visade att bolådan såg 

förberedd ut för en ny häckningssäsong. Den 

stora frågan var som vanligt om det skulle bli 

någon äggläggning på naturlig väg. Precis som 

tidigare år hade vi dock en beredskap för att 

hjälpa paret på traven om det skulle behövas.

Inga egna ägg
Hela april gick vi i väntans tider. Inget tycktes 

dock hända i bolådan och Råger och Kornelia  

lyckades inte producera några egna ägg. Den 29 

april beslöt vi oss därför att göra en insats. Dagar-

na innan hade väckt en viss osäkerhet på falkar-

nas beteende och de tycktes inte besöka bolådan 

så regelbundet som man kunde önska sig. Vi ville 

inte längre ”vänta ut” paret utan hjälpa dem på 

traven. Förhoppningsvis skulle detta leda till att 

fåglarna stannade kvar i bolådan och sätta igång 

ruvningsaktiviteter. Agerandet var en parallell till 

år 2004 då vi nästan på dagen (30 april) gjorde 

samma stödinsats. Allt gick mycket bra vid ”ägg-

läggningen” (två hönsägg placerades i bolådan) 

och ruvandet fortskred därefter planenligt.

Hönsägg byttes mot falkungar
Den 6 juni var det så klart med byte från ägg till 

ungar. Redan kl. 7 på morgonen anlände våra 

ungar från Falkprojektet. Ungarnas bakgrunds-

historia är mycket intressant och visar hur väl 

ringmärkning kan hjälpa till. Det handlar om en 

riktig ”solskenshistoria”. Årets ungar kom från ett 

vilt par och alltså inte kläckta i någon maskin. 

Upprinnelsen till denna historia var att 

man till Falkprojektet fick in en svårt skadad 

pilgrimsfalkshona som var ringmärkt. Med hjälp 

av ringarna kunde man härleda var denna hona 

brukade häcka. Man kontrollerade därför den 

troliga häckningslokalen. Och det var tur! Det 

visades sig att det fanns tre medtagna ungar i 

boet. Dessa plockades in till Falkprojektet för att 

om möjligt försöka rädda dem. Tyvärr var den 

minsta ungen så illa däran att den inte överlevde. 

Däremot lyckades man rädda de övriga och 

det är dessa två ungar som placerades ut hos 

Helsingborgsfalkarna.

Ungarna accepterades genast
Som vanligt tog paret sin roll som fosterföräldrar 

på största allvar. Rekordsnabbt byte blev det ock-

så! Det tog ca 45 sek innan de gamla fåglarna var 

tillbaka inne i bolådan och vi som gjorde bytet 

hann inte ta oss ner med hissen innan ungarna 

var accepterade. 

Ungarna var ca 18 dagar gamla när de kom 

till Helsingborg. Hanen fick namnet Linus och 

märktes med lila ring på vänster ben (90A62101) 

och med vinröd ring med beteckningen CX 

på höger ben. Den andra ungen  fick namnet 

Grynet och märktes med lila ring på vänster 

ben (90A62100) och med vinröd ring med 

beteckningen XE på höger ben. 

Lyckat resultat
De följande veckor fortskred planenligt och det 

handlade i första hand om mat, mycket mat. Pa-

ret hade tidigare år visat att de är fullt kapabla att 

ta hand om denna bit. Det finns bra jaktområ-

den längs hela kuststräckan. Vi kunde för övrigt 

redan på plats uppleva att jaktlyckan var god. 

I månadsskiftet juni-juli kunde vi konstatera 

att snart ännu en häckningssäsong passerat. 

För det mesta möttes vi nu av en tom bolåda 

då vi tittade in via webben. Familjen var kvar på 

lokalen men besöken i bolådan var sporadiska, 

i vart fall för ungarnas del. Det är helt naturligt 

att ungarna rör sig i omgivningen och daglig 

flygträning ingick under övervakan av Råger och 

Kornelia.

Vart ungarna tagit vägen har vi inte någon 

uppfattning om. Under sensommaren gjordes 

dock en intressant observation ute vid socker-

bruksdammarna i Hasslarp. En gammal pil-

grimsfalk med två tiggande, flygkunniga ungar 

iakttogs då vid ett tillfälle. Kom dom möjligen 

från Helsingborg?

Pilgrimsfalkarna i 
Helsingborg 2005
Christer Strid

Fo
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Intresset för vårt falkpar i Helsingborg har varit mycket stort även denna säsong. Kanske i första hand 

tack vare möjligheten att följa deras liv via” webben”. Även tidningar och radio hade ögonen på paret 

och flera reportage gjordes under året. Redan i januari uppmärksammades arbetet med pilgrimsfalkar-

na genom att personalen på Lantmännen fick mottaga hedersutmärkelsen ”Fågel-Oskar” som Skånes 

Ornitologiska Förening delar ut till personer som bidragit med ett förtjänstfullt arbete för att stötta den 

Skånska fågelfaunan.

Glada medarbetar efter ett mycket lyckat resultat. Fr.v. Christer, Björn, Bengt, Olle och Henrik. 
Foto: Henrik Ehrenberg

Linus är en av de ca 18 dagar gamla falkungarna 
som placerades i bolådan i Helsingborg.
Foto: Christer Strid
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En del nilgäss fanns som vanligt kvar vid Hass-

larps dammar, bl.a. 3 ex. 17.5. 2 ex. sågs också 

vid Långeberga våtmark 22.6 och 1 ex. fanns vid 

Glimminge Plantering 10.6. En ljusbukig prutgås 

av rasen hrota sågs sträcka söderut vid Hittarp 

24.5 och en hanne chilebläs-and sågs på Rönnen 

29.7 – 17.8. Den senare får nog betraktas som för-

rymd. Likaså den snögås som rastade på Rönnen 

27.8. En mindre lira sträckte åt sydväst vid Kullen 

17.7 och endast ett mindre antal stormfåglar 

och fyrtio havssulor sågs under perioden. En 

toppskarv sågs på Hallands Väderö redan 19.8 

och en silkeshäger sågs på Sandön 20.5. Som 

inledning på rovfåglar kan nämnas brunglada 

vid både Djuramossa 23.5 och Farhult 11.6 samt 

Rögle 24.8. En hona stäpp/ängshök sågs sträcka 

i Farhult 21.5 samt Hittarp 27.8 och en dvärgörn 

av ljus fas sträckte vid Kattvik 27.7. Skulle sist-

nämnda observation godkännas, innebär det 

första fyndet för Nordvästskåne!

Tre småfläckiga sumphöns sågs i Hasslarps 

dammar 20.8 och 1 ex. sågs från och till 21-

31.8 samt 2 ex. 24.8. En kornknarr spelade 

vid Lönhult 16 – 23.6 och ytterliggare endast 

tre ex. hördes under våren. Tjugo vaktlar är 

rapporterade, bl.a. 9 ex. vid Västraby 30.5. En 

hanne svartbent strandpipare fanns på Rönnen 

5 – 7.6 och en tuvsnäppa kunde beskådas i 

Hasslarps dammar 10 – 12.7. Ett bra år visade det 

sig vara för myrsnäppan, då trettiotalet individer 

sågs under våren och sommaren. Av höga antal 

kan även nämnas hela 16 ex. på Rönnen 25.7. 

Andra höga antal var de 114 drillsnäppor som 

sträckte vid Hittarps rev 4.8. Åtta smalnäbbade 

simsnäppor observerades under perioden, bl.a. 

3 ex. Farhult 14.8 och en storlabb passerade 

Stenkrossen 10.8. Höstens första fjällabbar 

passerade, med 2 ex. Kattvik och 1 ex. Svanshall 

28.8. En ung svarthuvad mås sågs på Rönnen 

23.6 samt Sandön 25.6 och upp till tre stycken 

skräntärnor fanns i samma område 29.7 

– 8.8. Möjligen var det två av dessa som sågs vid 

Hittarps rev 11.8 och ytterliggare en sågs vid på 

samma lokal 7.7 samt på Sandön 17.7. 

En turturduva flög över motorvägen vid 

Ängelholm 4.7 och en ropande göktyta vid 

Turköpsskogen 25.5 – 6.6, kan tyda på häckning. 

Ytterliggare en göktyta sågs födosöka vid Förslöv 

21.8 och en engelsk sädesärla sågs vid golfbanan 

på Kullaberg. Helt oväntat ringmärktes en ung 

citronärla vid Hasslarps dammar 20.8 och 

på samma plats observerades höstens första 

rödstrupiga piplärka 24.8. Lundsångare sjöng 

på Ramlösa 29.5 samt Hallands Väderö 11 och 

27.6. I dessa sammanhang bör även sjungande 

mindre flugsnappare vid Ransvik, Kullaberg 21.5 

samt att sommargylling kunde höras från och till 

på Kullen 11 – 28.6 samt vid Turköpsskogen 17.5, 

Utvälinge 28.5, Tranekärr 26.6, och Bälteberga 

6.6. Häckning av skäggmes genomfördes 

troligen i Farhult då sju ungfåglar observerades 

Första fyndet av tuvsnäppa inom KOF:s 

rapportområde gjordes vid Farhult i augusti 

1967. Nästa observation dröjde drygt 10 

år, då en ungfågel sågs vid Sandön 

9 september, 1977. Därefter klev 

Hasslarps dammar in i bilden. 

Under en tidsperiod på likale-

des drygt 10 år, mellan 1984 

och 1995 gjordes där fem fynd 

i följd. Under 2003 och 2005 

fylldes listan på med ytterligare 

vardera ett fynd, vilket ger en total-

summa på sju fynd. Skånskt rekord för 

en lokal! (Totalt har inom rapportområdet 

t.o.m. juli innevarande år 12 fynd gjorts.)

I Skåne har till samma datum ytterligare 

29 fynd gjorts, men ingen lokal kan på allvar 

konkurrera. Närmast kommer Örtofta med fyra 

fynd samt Vellinge ängar och Sotemosse med 

tre vardera. Nämnas bör att även Rönnen ståtar 

med tre iakttagelser.

Att nu gå och utnämna Hasslarps dammar 

till Sveriges bästa tuvsnäppelokal är kanske att gå 

ett steg för långt, men faktum är att endast några 

få platser kan konkurrera om titeln! Vassare är 

dock Ottenby-området på Öland samt 

Getterön i Halland, lokaler som ju är 

minst 10 gånger Hasslarps yta.

Av intresse är att titta på 

tidsfördelningen av fynden i 

Nordvästskåne. I diagrammet 

nedan visas den månatliga 

fördelningen för KOF:s 

rapportområde och resten av 

Skåne. Intressant att notera är att 

även om tuvsnäppan är ovanlig under 

vårsträcket är chansen förhållandevis 

god i de nordvästskånska markerna - 50% av 

vårfynden gjorts i rapportområdet. Fördelningen 

av högsommarfynd är närmast likvärdig med 

resten av landskapet, men observera att det bör 

finnas betydligt mer att hämta i september! Ett 

(1) fynd i KOF:s rapportområde och 14 i övriga 

Skåne. Ut och spana!

Mats Rellmar

SETT SISTsen

Fågelrapport från
Nordvästskåne
15 maj – 31 augusti 2005

Skånes bästa tuvsnäppelokal!

3.7. En vacker svartpannad törnskata sågs vid 

Karlsfält 26.6 och en svartkråka observerades 

vid Gunnestorp 23.7. En gulhämpling drog 

över vid Glimminge Plantering 24.6 och en 

mindre maskstenknäck, hanne sjöng i Farhult 

4.7. Fynd av den senare arten har alla, tidigare 

betraktats som rymlingar, då arten närmast 

häckar i Kina. En hanne ortolansparv rastade på 

Kullen 22.8, vilket får avsluta denna rapport med 

förhoppning om en fortsatt bra fågelhöst.

Mikael Olofsson

Foto: Johan Stenlund

Skäggmes. Foto: Anders Henriksson

Fördelning av tuvsnäppa 
i Skåne resp. NV Skåne 
fördelat på 10-dagars-
perioder.ap
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Lör 11 juni
Vi var totalt sex personer som på lördagsmor-

gonen lämnade Helsingborg för en veckolång 

resa till Härjedalen; Lennart Johansson, Sonja 

Gunnarsson, Karin Olofsson, Lisbeth Vesterblad, 

Heinz Grabner och Margareta Nilsson. Lennart 

körde runt och hämtade upp oss med minibuss 

och vi styrde norrut. Under dagen gjordes ett 

flertal stopp för fika och skådning och lunchen 

intogs i Filipstad. När vi framåt kvällen passe-

rade gränsen till Härjedalen blev vi på alerten, 

nu började det riktiga spanandet! Innan vi var 

framme vid målet hade vi gjort några stopp längs 

vägen och bl.a. räknat in en storlom som låg på 

bo ute på en liten vassrugge. En stund senare fick 

Lennart syn på en orre vid vägkanten, en snabb 

inbromsning då vi också hittade gök, bergfink, 

göktyta, spillkråka med mera.

Vid niotiden på kvällen, efter att ha 

avverkat nästan 100 mil, rullade vår buss in 

vid Tänndalsvallen och vi installerade oss i 

de rymliga, välutrustade stugorna. Mat och 

annat nödvändigt inhandlade vi under veckan 

i det närbelägna Funäsdalen där det finns såväl 

livsmedelsaffärer som systembolag (flitigt besökt 

av norrmän). I vårt gäng ingick flera goda kockar 

som lagade delikata middagar på kvällarna. 

Några förutseende deltagare hade tagit med 

whisky att fira eventuella nya kryss med, och 

som tur var fick jag fyra stycken under veckan. 

Sön 12 juni
Första dagen åkte vi till några olika lokaler i om-

givningarna. Det regnade under större delen av 

dagen, men vi fick trots det se en hel del fåglar. 

Första stoppet vid en sjö nära Funäsdalen gav 

fiskgjuse, silvertärna, smålom och rödbena. Vi 

stannade sedan till vid ett stugområde där det 

kunde finnas lavskrika, men hade ingen tur. Vi 

fortsatte till en lokal som vi hade fått tips om 

av Kaj Möller, Vivallen, ett område med gammal 

skog där det kunde finnas chans att hitta både 

järpe och tretåig hackspett. Där gick vi en kort 

promenad i regnet för att rekognosera, med av-

sikt att återvända till lokalen vid senare tillfälle. 

Detta gav bl a mindre korsnäbb och grönsiska.

På kvällen kom solen fram och en liten 

promenad kring stugområdet gav bl a större 

hackspett, gulärla, sävsparv och skogssnäppa. En 

blåhake på nära håll lyste intensivt blått. Några 

arter som vi fick se och höra talrikt under hela 

veckan var bergfink, lövsångare, rödvingetrast 

och björktrast. Och gök!

Mån 13 juni
Med utgångspunkt från våra stugor gjorde vi en 

vandring som började uppför liften vid Tänn-

dalsvallen, då vi fick upp pulsen, och fortsatte 

längs en tidvis spångad led mot Svansjön. Det 

regnade envist hela förmiddagen, så det var lite 

si och så med sikten ibland. Vid Svanåstugan 

stannade vi och intog förmiddagsfika. 

Den vidare promenaden längs sjön gav bl a 

ringtrast, blåhake och fjällvråk. Även stenskvätta 

och ängspiplärka fanns i området. Promenaden 

fortsatte upp över fjället, och vi fick vid flera 

tillfällen både se och höra dalripa, samt bl.a. 

gluttsnäppa och rödstjärt. På eftermiddagen 

återvände vi till skogsområdet vid Vivallen. Vi 

smög runt i skogen och Lennart blåste i en s.k. 

järpepipa, i förhoppning att locka fram någon 

nyfiken järpe. Det lyckades han också med, 

några i sällskapet fick en snabb skymt av fågeln, 

men tyvärr fick Lennart själv inte se den! Några 

granna domherrar kunde vi i alla fall studera på 

nära håll och en dubbeltrast sjöng. En hackspett 

som troligen var den större flög över. 

Tis 14 juni
Dagens huvudmål var Flatruet, en högplatå ge-

nomkorsad av en landsväg som är Sveriges högst 

belägna. På vägen dit fick vi flera fina obsar; bl.a. 

storspov, ett par dalripor på nära håll, en jagande 

jorduggla och en strömstare i en fors. I en liten 

sjö låg en sångsvan på bo. 

Framme vid Flatruet blåste det ganska 

kraftigt. Vi parkerade bussen och började med 

att fika i lä invid ett hus, medan vi lyssnade på 

sjungande lappsparv. Sedan gav vi oss iväg på 

en lång promenad på myren och det dröjde 

inte länge förrän Lennart hittade tre fjällabbar 

som stod intill en av de många små sjöarna. Vi 

fick senare även se labbarna fint i luften. Vid ett 

tillfälle flög en av dem bara några meter över våra 

huvuden. Vi kunde också observera olika vadare 

som kärrsnäppa, ljungpipare, brushane, och 

en flock smalnäbbade simsnäppor. De senare 

liknade verkligen små ”badankor” som Heinz 

så träffande kallade dem! Kricka och alfågel sågs 

också, och en ensam myrspov.

Tillbaka till stugorna för en kort paus och 

sedan gjorde vi en eftermiddagstur till ännu ett 

stugområde där Lennart visste att det fanns god 

chans till lavskrika. Och nu hade vi tur! En flock 

dök upp och sågs fint på nära håll. Vi fick för 

övrigt se flockar två gånger till under veckan. 

Ons 15 juni
Tidig avfärd på morgonen för att åka till Sånfjäl-

let, en nationalpark ca 10 mil söderut, enligt 

uppgift Sveriges björntätaste område.  På vägen 

dit fick vi en mycket fin observation av en stor 

och ståtlig tjädertupp. Vid framkomsten började 

vi i vanlig ordning med att fika vid parkerings-

platsen och valde sedan en av vandringslederna, 

drygt en mil lång. Den ledde oss till en början upp 

på fjällsidan, och sedan bl.a. ut över en myr och 

upp och ner genom skogsmarker. Arter som var 

talrika här var bl.a. trädpiplärka och järnsparv. 

Morgonen var kylig men värmen steg efterhand 

och till slut var det rena rama sommarvärmen. 

Plagg efter plagg fick skalas av, gummistövlarna 

fick man dock dras med. Alla hade lite för dåligt 

med dryck med sig och vi var nog alla ganska 

möra i benen innan vi äntligen var tillbaka vid 

KRAXAT
Hört i busken • Småplock • Exkursioner

FÖRENINGSNYTT

KRAXAT
KOF-exkursion till Härjedalen

11 jun – 18 jun 2005

Fjällabb. Foto: Lennart Engman

Flatruet. Foto: Lennart Engman
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utgångspunkten. Vi fick i alla fall se en del fåglar 

under vägen; bl.a. en överflygande duvhök och 

på en myr gick en småspov in för landning. Vid 

ett tillfälle hörde vi en hackspett trumma, trolig-

en en tretåig, men lyckades inte få syn på den.

Tors 16 juni
Idag skulle vi klättra upp på Mittåkläppen. Efter 

en bilfärd dit gav vi oss iväg på den 2,5 km långa 

vandringen som bär ca 600 meter uppför. En del 

snö låg ännu kvar längst ner på sluttningen men 

utgjorde inget större hinder. Under klättringen 

uppför sågs en kungsörn, mobbad av en fiskmås 

som såg mycket liten ut vid sidan om örnen. 

Till slut hade alla kämpat sig upp på platån och 

kunde njuta av den fantastiska utsikten över 

omgivande fjälltoppar. Det blåste kraftigt och 

några fåglar såg vi inte alls till, men rätt som det 

var började Lennart vifta och vi skyndade bort 

till honom. Han hade upptäckt ett par vackra 

fjällpipare som vi kunde studera en god stund, 

tidvis på mycket nära håll. Nedstigningen gav 

bl.a. ringtrast och sjungande blåhake.

Under ett nytt besök på Vivallen smög vi i åter 

kring i buskarna och Lennart blåste i järpepipan, 

men ingen järpe idag heller. D.v.s. ingen levande! 

Däremot hittade Lennart de sorgliga resterna 

av en järpe som tagits av daga, kanske av en 

duvhök. Allt som återstod var en stor hög vackra 

fjädrar som visade vad som utspelat sig. 

Fred 17 juni
Idag hade vi bestämt oss för ett sista försök att 

hitta järpe och/eller tretåig hackspett vid Vivall-

en och gjorde en tidig start kl. fyra på morgonen. 

Efter en stunds promenad i skogsområdet hör-

des en hackspetts avlägsna trummande. Lennart 

som hört (men inte sett) arten tidigare, var säker 

på att det var en tretåig. Strax därpå hördes till 

vår glädje ett trummande betydligt närmare, 

från en träddunge ute på en myr. Vi avancerade 

i riktning mot ljudet så tyst vi kunde. Karin hann 

skymta en hackspett som flög iväg från en död 

tall. Vi andra hann inte med men vi var glada 

ändå över att åtminstone ha hört trummandet!

Vi beslöt att äta vår frukost inne i dungen 

och gick sedan för att i alla fall titta på torrakan 

där hackspetten hade suttit. Med 20 meter kvar 

till trädet hör jag Karin säga: Han är där! Han 

har kommit tillbaka! Och visst, där satt han 

den tretåige, en hane! Så under någon minut 

hade vi nöjet att på nära håll studera honom 

när han omväxlande trummade på stammen 

och putsade fjäderdräkten, innan han flög iväg. 

Efteråt kände vi oss så högtidliga till mods över 

vår upplevelse att Karin skrev in ”KOF 2005” på 

trädstammen och vi signerade med våra namn 

under. Om det inte har regnat bort så står det 

väl där ännu! (Om närmare vägbeskrivning till 

detta träd önskas, ring Lennart.). Denna pippi 

föranledde också en extra whisky på kvällen. 

På tillbakavägen till bussen hörde vi veckans 

enda härmsångare. Men tyvärr sågs ingen järpe 

idag heller! På eftermiddagen gick vi upp på ett 

fjäll där det garanterat skulle finnas fjällripa och 

det gjorde det säkert också – vi såg mängder av 

spår och spillning. Men riporna själva syntes inte 

till, kanske låg de och kurade då det hade börjat 

småregna. Vi gick upp på en bergsknalle och 

fikade när regnet tilltog och vi avbröt skådandet 

och återvände till stugorna. 

Lör 18 juni
Dags för hemfärd. Uppstigning, städning och 

avfärd vid 8-tiden. Vi började rulla mot Skåne, då 

Heinz som körde plötsligt saktade in. En bil hade 

stannat i motsatt körbana och anledningen var 

en tjäderhöna som utan större brådska korsade 

vägen med fyra små kycklingar i släptåg. Vi jobb-

ade vidare med skådningen och innan vi nådde 

gränsen hade vi lyckats hitta några arter till. En 

drillsnäppa vid en sjö och resans sista art, några 

gråsparvar. Allt som allt 93 arter!

Färden gick vidare söderut genom Dalarna 

och med lunch i Örebro. Det visade sig att 

cykeltävlingen Vättern Runt kördes just denna 

dag, och under några mil fick Karin som var 

chaufför samsas om vägen med horder av 

cyklister som avverkade sina sista trötta mil ner 

till Motala. 

Sent på lördagskvällen var vi tillbaka i 

Helsingborg där Lennart satte av oss alla i 

omvänd ordning. Vi skildes åt efter en vecka 

med många intryck; långa vandringar i vacker 

natur, mycket frisk luft, härliga fågelobsar och 

trevligt sällskap. Vi var överens om att alla ni som 

inte hade tillfälle att följa med till Härjedalen 

verkligen gick miste om något! 

Sonja Gunnarsson

Skådarprofiler

15

Namn: Christer Strid

Ålder: 54

Född i: Hasslarp

Bor i: En utmärkt tomt-

skådarlokal, Maria By, 

Helsingborg.

KOFare sedan: Starten, d.v.s. urminnes tider.

Skådar helst: I trevligt sällskap, men någon 

gång kan det vara skönt att få rå sig själv.

Favoritlokal: Eftersom jag är uppvuxen på 

och i Dammarna Hasslarp (se min historie-

berättelse i någon gammal fågeltidskrift )... så 

även om det var bättre FÖRR.

I min skådarmatsäck finns alltid: MAT!! 

Go mad och rikligt med mad - händer det 

inget på fågelfronten kan man alltid ta sig en 

macka.

Om du fick vara en fågel, vilken art skulle du 

då vara? Rovfåglar har alltid legat mig varmt 

om hjärtat, men en annan fågel som jag kan 

tänka mig är tornseglaren. Jag upplever den 

som en glad fågel som njuter av livet då den 

kommer farande runt skorstenar och hustak.

Namn: Mikael Olofsson

Ålder: 17

Född i: Helsingborg

Bor i: Helsingborg. Familj-

en har helgboende i Farhult.

KOFare sedan: 2001

Skådar helst: Vid havet.

Favoritlokal i Nordväst: Rönnen

I min skådarmatsäck finns alltid: Matsäcken 

glöms ofta hemma så jag cyklar hem när jag 

blir hungrig.

Om du fick vara en fågel, vilken art skulle du 

då vara? Någon av sångarna det finns många 

favoriter. Jag fascineras av de små tropik-

flyttarna och deras fantastiska bedrift att 

kunna flytta så långt. 

KOF-are svarar på frågor om sig själva.

Mittåkläppen. Foto: Lennart Engman

Ljungpipare. Foto: Anders Henriksson
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Lördagen den 1 oktober: Trutar i sydöstra Skåne

En av många efterlängtad exkursion då vi beger 

oss till sydöstra Skåne med avsikt att lära mer om 

de komplexa trutarna. Vi kommer att hålla till vid 

hamnen i Simrishamn och dess närområde som 

tillhör landets bästa ställe att se trutar på.

För att du som deltagare skall få ut bästa 

möjliga av denna specialinriktade exkursion ser 

vi gärna att du har tillgång till egen tubkikare. 

Läs gärna på om de olika trutarna och de 

olika karaktärerna. Via Skånes Ornitologiska 

Förenings hemsida kan du finna ett utmärkt 

material som är värt att studera innan avfärd. 

Räkna med en heldag då tillgången på trut oftast 

är bäst på eftermiddagarna.

Samling: Olympiaskolan i Helsingborg kl. 06.00 

Ledare: Mats Rellmar, Thomas Svanberg

Söndagen den 9 oktober: Öppen exkursion

Beroende på läget på väder- och fågelfronten 

väljer ledarna ut ett lämpligt mål för dagen. Följ 

med ut på en trevlig hösttur och glöm inte fikat!

Samling: Parkeringen vid ICA Maxi (f.d. Bränn-

borns) i Ängelholm  kl. 08.00

Ledare: Henrik Johansson, tel 0431-838 03

Anders Lindén, tel. 0431-835 96

Söndagen den 30 oktober: Söderåsen

Dagarna blir allt kortare och det gäller att ta vara 

på dagsljuset, varför inte med en skogsvandring 

på Söderåsen. Sommarens fåglar har flyttat och 

fågellivet är mer stilla. Helt tyst blir det dock inte. 

Hösten kan bjuda på både överraskningar och 

mer bekanta arter. Ulrik som är väl förtrogen 

med Söderåsens alla stigar står för guidningen.

Samling: Bjuvs vattentorn kl. 09.00

Observera att vi går över till vintertid denna dag!

Ledare: Ulrik Alm, tel. 042-33 52 13

Söndagen den 27 november: Nordöstra Skåne

Vi åker tvärs över Skåne mot trakterna öster om 

Kristianstad och de många fågellokaler som 

finns där. Under denna heldagsutflykt kan vi be-

söka t.ex. Tosteberga, Landön eller Åhus hamn. 

Exempel på arter vi hoppas få se är havsörn, 

övervintrande änder, salskrake och berglärka.

Samling: Olympiaskolan, Helsingborg kl. 08.00

Ledare: Mikael Jönsson

Lördagen den 3 dec – Söndagen den 4 dec

Fredriksdals julmarknad

Kom och hälsa på oss i KOF-båset där vi ”häckar” 

under julmarknaden på Fredriksdals Friluftsmu-

seum. Vi finns på plats i de gamla stadskvarteren 

där vi säljer fågelfrön m.m. och ser fram emot att 

få prata om allt som rör fåglar och fågelliv.

Plats: Fredriksdals Friluftsmuseum, Helsingborg

Tid: Se aktuell dagspress

Kan du själv tänka dig att medverka ett par tim-

mar någon av dagarna? Kontakta då gärna Ulrik 

Alm, tel. 042-33 52 13!

Måndagen den 26 december: Hallands Väderö

Sällskapet Hallands Väderö Natur och Bjäre 

Naturskyddsförening ordnar traditionellt en tur 

till Väderön under annandag jul. Färja avgår från 

Torekovs hamn. Kostnaden beror på antalet del-

tagare. För exakt tid kontakta Väderöbåtarna, tel. 

0431-36 30 20, hemsida www.vaderobatarna.se

Söndagen den 22 januari: Åvarp

Vi gör en vintervandring i Åvarps omväxlande 

natur på enefäladen, över Vegeån och längs 

Hallabäcken in mot stenbrotten. Vi kollar som 

vanligt om kattugglan sitter i gluggen på GEA-

stugans skorsten! Utöver ugglan brukar artlistan 

innehålla en blandning av övervintrande arter, 

t.ex. hackspettar, trastar, siskor och rovfåglar. 

Stenknäck och strömstare ses ofta i området. 

Samling: Bjuvs vattentorn kl 09.00

Ledare: Lasse Karlsson, tel. 042-782 51

Program okt – jan



Styrelsen i Kullabygdens Ornitologiska Förening 
(vald vid årsmötet 9 mars 2005)

Ordförande Johan Stenlund Blåvingevägen 14, 260 40 VIKEN
  Tel: 042-23 77 77
  e-post: 2 stenlund@telia.com

Kassör Kaj Möller Skördevägen 51, 263 54 HÖGANÄS
  Tel: 042-33 05 59
  e-post: kaj.moller@jms.se

Vice ordförande Bengt Andersson Allmänningsgatan 3, 256 56 HELSINGBORG
  Tel: 042-28 38 91
  e-post: bengt.andersson@helsingborg.se

Sekreterare Mats Rellmar Tyringegatan 41, 252 76 HELSINGBORG
  Tel: 042-21 04 17
  e-post: rellmar@telia.com

Vice sekreterare Sara Henningsson Skogsfrugatan 5, 252 30 HELSINGBORG
  Tel: 042-16 23 40
  e-post: sara.henningsson@zooekol.lu.se

 Martin Ekenberg Ljungvägen 58 B, 269 62 GREVIE
  Tel: 0413-36 10 47
  e-post: bjk003261@bjarenet.com

 Lennart Engman Fångstvägen 11, 263 71 JONSTORP
  Tel: 042-36 70 28
  lennartengman51@hotmail.com

 Sonja Gunnarsson Brunnsallén 83, 
  Tel: 042-29 60 51
  e-post: sonja.gunnarsson@hotmail.com

Suppleanter Håkan Karlsson Skogsfrugatan 5, 252 30 HELSINGBORG
  Tel: 042-16 23 40
  e-post: hlg.karlsson@gmail.com

 Hans Nordius Haradalsliden7, 262 62 ÄNGELHOLM
  Tel: 0431-805 10
  e-post: hans.nordius@telia.com

Omslag: Fjäder från nötskrika (Anders Henriksson)

KOF:s kommittéer

Programkommittén
Sonja Gunnarsson, 042-29 60 51 (sammankallande)
Ulrik Alm, 042-33 52 19
Lars Göte Nilsson, 042-34 73 47
Thomas Svanberg, 042-16 50 52

Forskningskommittén
Mats Rellmar, 042-21 04 17 (sammankallande)
Thomas Svanberg, 042-16 50 52
Mats Peterz, 042-23 70 53
Lars Göte Nilsson, 042-34 73 47
Johan Stenlund, 042-23 77 77
Håkan Karlsson, 042-16 23 40

Fågelskyddskommittén
Bengt Andersson, 042-28 38 91 (sammankallande)
Henrik Johansson, 0431-838 03
Kjell-Åke Hall, 0431-884 16
Lars Karlsson, 042-782 51
Alf Petersson, 042-34 49 91
Hans Nordius, 0431-805 10
Sara Henningsson, 042-16 23 40
Lennart Engman, 042-36 70 28

Stugkommittén
Lennart Engman, 042-36 70 28 (sammankallande)
Bengt Andersson, 042-28 38 91

IT-kommittén
Martin Ekenberg, 0431-36 10 47 (sammankallande)
Mats Peterz, 042-23 70 53
Christer Strid, 042-13 98 32
Thomas Wallin, 0431-45 20 24
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– Jag är fågelskådare!  – Jasså är du en sån där som åker runt och 

kryssar? Denna ordväxling har jag mött åtskilliga gånger. Varje 

gång försöker jag förklara att det finns lika många sätt att skåda 

fågel som det finns fågelskådare. 

För mig är kryssande och artjakt en liten men spännande 

del i fågelskådandet. Jag samlar hellre på upplevelser än 

kryss, vår hobby innehåller så mycket mer. Vi kan skåda fågel 

när som helst på året, nästan var som helst, med billig eller 

dyr utrustning. Man kan fascineras av fågelbordets besökare 

utanför fönstret eller detaljstudera trutarnas dräktdetaljer 

vid Råå hamn, njuta av första lövsångaren vid en promenad i 

Björkeröd eller ägna en hel svinkall stormdag åt havsfågel på 

Hovs hallar osv. i oändlighet. Men det är svårare att få folk att 

förstå innebörden av en stormig dag på Kullen än det enkla 

tävlingsmomentet i att jaga nya arter. 

Två färska böcker ”Kingbird Higway” och ”The Big Year” 

har fått stor uppmärksamhet i media och beskriver kryssandet 

som någon slags extremsport. Jag hoppas bara att det inte 

skrämmer bort någon fågelvän från att utveckla sin egen form 

av fågelskådande.

KOF försöker värna bredden i fågelintresset. Artjakt 

förekommer t.ex. vid det populära artracet i september men 

de flesta av föreningens aktiviteter riktar sig till de mer allmänt 

fågelintresserade. Vi kan glädjas åt ett stort intresse för vår 

verksamhet. Det märks på hemsidan, intresset för KOF-bladet 

och vid utställningar och exkursioner. 

Det räcker långt att KOF kan bidra med att visa på glädjen 

i fågelskådandet. I förlängningen innebär det också att vi får 

förståelse för vårt engagemang i naturvårdsfrågor. Antalet  

naturvårdsärenden där KOF är engagerat har ökat kraftigt. Det 

gäller t.ex. Natura 2000 kring södra Skälderviken, golfbanan vid 

Vegeholm, nya Vege station, vindkraftsprojekt och Ornakärr. 

I flera fall sker en positiv utveckling. I andra fall kämpar vi i 

motvind. KOF lämnade ett utförligt remissyttrande angående 

golfbanan vid Vegeholm men föreningens synpunkter har inte 

beaktats vid det politiska beslutet.

Passa på att samla nya natur-

upplevelser under julen - gärna 

tillsammans med KOF på Hallands 

Väderö den 26/�2.

Johan Stenlund

Ordförande
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Skall du lyckas med fågelmatningen bör du 

starta tidigt. Då vänjer sig dina lokala fåglar 

vid att det finns mat hos dig. Det är ofta stann-

fåglarna som häckar i närheten som blir kvar i 

trakten hela vintern. Att få dessa på sin sida är 

viktigt eftersom de lockar till sig tillfälliga besök-

are. Fåglar lockar till sig fler fåglar, helt enkelt.

Annars skall det noteras att det är mycket 

stor omsättning vid ett fågelbord. De allra flesta 

fåglarna drar vidare efter en tid, medan de som 

stannar hela vintern är förhållandevis få. Det 

sägs ofta att man måste fortsätta mata vintern 

igenom om man en gång börjat. Det är inte sant 

- fåglarna kan flyga och det är nedärvt att söka 

sig vidare om maten tryter.

I tabellen på nästa sida hittar du lämplig 

fågelmat. Där kan du även se vilka fåglar som 

tycker om vad. Tänk på att inte mata fåglarna 

med mat som innehåller salt, gammalt mögligt 

bröd eller bröd med saffran i. Vill du ge dem 

något lite extra fint så tycker de väldigt mycket 

om smör och margarin eller russin. Smöret och 

margarinet innehåller lite salt men inte mer 

än vad fåglarna klarar av. Man bör väl undvika 

extrasaltade sorter bara.

Skillnad på frö och frö 
Det är stor skillnad på olika fabrikat av fågelfröer. 

Det som kan verka billigt i butikshyllan är ofta 

dyrt med tanke på innehållet. De allra flesta frö-

ätande fåglar föredrar fettrika fröer som solrosfrö 

och hampfrö, medan nästan bara gulsparven har 

havre högst på önskelistan. 

Undersöker man innehållet i de billigaste 

fröpåsarna, visar det sig ofta att det huvudsakligen 

är havre och andra sädesslag, medan mängden 

solrosfrö är litet. Man får större utbyte för sina 

pengar om man väljer rent solrosfrö i stället för 

en dålig blandning. 

Många snyltgäster 
Det är inte bara småfåglarna som gillar fågelmat-

en. Även större fåglar som skator, kajor och nöt-

skrikor lockas dit. Får en skata tag i en talgboll 

eller jordnötspåse försvinner maten snabbt. Det 

finns många exempel på hur just skator och kajor 

lärt sig ”fiska” upp talgbollar respektive ryttlande 

slita sönder nätet till jordnötspåsar. Efter en så-

dan manöver, kan de enkelt plocka i sig nötterna 

från marken. 

Bind fast nätkassarna ordentligt 
Talgbollar och diverse nötter hängs ofta upp 

i små gröna eller röda nätkassar. Tänk på att  

binda fast dessa ordentligt så de inte lossnar  

efter ett tag. Tomma nätkassar som hänger kvar 

eller lossnat, kan småfåglarna lätt trassla in sig i, 

så ta bort dem så snart de är tömda.

Traditionellt fågelbord
Fungerar lika bra som nya moderna fröauto-

mater. Tänk bara på att fåglarna inte ska kunna 

hoppa omkring inne i fågelbordet och lämna 

sin spillning bland fröna. Detta kan sprida sjuk- 

domar bland småfåglarna.

Det är inte heller så bra om fåglarna sitter 

på bordet och sprätter ner för mycket frön på 

marken. Då kan fågelbordet locka till sig råttor 

och andra otrevligheter också.

Lugn och ro 
Många fåglar, speciellt de minsta fåglarna, måste 

äta en stor del av sin vakna tid när det är som 

kallast. Därför föredrar de platser där det råder 

lugn och ro. Ett fågelbord på baksidan av ett hus 

fungerar normalt bättre än ett som står intill en 

väl frekventerad ytterdörr. Att grannens eller din 

egen katt lurar under närmaste buske kan också 

innebära att fåglarna undviker ditt fågelbord. Vi-

dare är det viktigt att det finns skydd i närheten. 

Kommer sparvhöken farande, är det bra om det 

finns en tät buske, häck eller liknande på nära 

håll, även om sparvhöken också behöver mat. 

Fågelmatning
förenar nytta 
med nöje

Henrik Ehrenberg

Meny Nöjda gäster

Hampfrö  grönfink, domherre, bofink, bergfink, gråsparv, pilfink, talgoxe, 
 blåmes, entita, talltita 

Strimmiga solrosfrön (Svarta grönfink, domherre, stenknäck, talgoxe, nötväcka
solrosfrön ratas av flertalet arter.)

Havre, brödbitar, kokt osaltat ris  gulsparv, gråsparv, turkduva, ringduva

Vildfågelfrö, burfågelfrö, linfrö gråsparv, pilfink, bofink, bergfink, grönfink, gråsiska, grönsiska,  
 järnsparv

Bokollon bofink, bergfink, nötväcka

Ekollon nötskrika, nötkråka, ringduva, nötväcka 

Hasselnötter  nötskrika, nötkråka, nötväcka, större hackspett

Osaltade jordnötter i nätkasse (Är alla fågelarter då näringsvärdet är skyhögt 
nötterna finskurna kan alla äta dem.)

Talg, ister, späck, kokosfett  blåmes, talgoxe, kungsfågel, större hackspett, nötskrika, skata, 
 trädkrypare

Äpple, päron, banan, rönnbär, trastar, sidensvans, stare
oxelbär eller blåbär

Svartmes.  Foto: Anders Henriksson

forts. nästa sida
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1960-talet
Men en ännu grundligare genomgång visar att 

de något äldre arkiven gömmer antal som kan te 

sig smått otroliga i sammanhanget. Det högsta 

antalet myrsnäppor som någonsin setts i Skåne 

noterades vid Skanörs revlar �6 augusti �96� och 

utgjordes av inte mindre än 90 ex (Meddelande 

från SkOF 2:�2)!!! Uppenbarligen var det ovan-

ligt gott om myrsnäppor i Skåne det året (liksom 

åren -6�, -68 och -69, om än i något lägre antal). 

Då frågar man sig ju följaktligen - hur såg det ut 

i Nordvästskåne i augusti �96�? Jo, en rapport 

finns faktiskt från den �9 augusti, avseende 20 ex 

på sträckan Sandön – Farhult. Den exakta fördel-

ningen av individerna är dock okänd. Två år se-

nare (�96�) föreligger även en notering om �� ex i 

Farhult den 29 maj, vilket alltså utgör den största 

vårflocken inom KOF:s rapportområde. 

Varför inga gäster?
De allra flesta som matar fåglar känner säkert 

igen sig. Ibland står fågelbordet tomt dag efter 

dag, vecka efter vecka. Orsakerna kan vara flera, 

men de vanligaste är:

 
• Någon i grannskapet har börjat mata tidigare.

• Det finns någon fara vid ditt fågelbord.

• Det finns bättre mat på ett fågelbord i

 närheten. 

• Du matar för nära ditt fönster. 

• Fågelbordet ligger på en alltför öppen och

 oskyddad plats. 

Lägg ut ett varierat utbud av fröer och andra god-

saker så märker du snart vilket som det är mest 

efterfrågan på och då kan du satsa mer på just 

den typen av fågelmat. 

Alla fåglar är inte så djärva i början och om 

du har ditt fågelbord precis vid fönstret kanske de 

inte vågar sig fram. Prova att börja matningen en 

bit bort så kan du locka dem närmare efterhand. 

Har du placerat fågelbordet långt ifrån något 

skyddande buskage eller träd kan du kanske 

placera din utejulgran där i närheten eller flytta 

fågelbordet.

Källa: Steve Dahlfors, Sveriges Ornitologiska Förening 

www.sofnet.org

Myrsnäppa. Foto: Ulf Ståhle

Myrsnäppe-
rekord i juli
Mats Rellmar

Åtskilliga var väl de KOF-medlemmar som 

passade på att under slutet av juli titta till 

den koncentration av myrsnäppor som samlats 

i Lilla Viken, Rönnen. Regnigt väder samt att 

den kanal som förbinder Lilla Viken med havet 

i väster hade täppts igen under vintern, hade 

uppenbarligen gjort förutsättningarna för arten  

optimala. På föreningens Internetbaserade obs-

bok kunde rapporter om förloppet läsas. De för-

sta fåglarna, � ex, anlände 2� juli och efter några 

dagar hade antalet växt till �� ex. Som mest iakt-

togs �6 ex samtidigt på platsen runt 2� juli. 

En genomgång av KOF:s rapportmaterial 

visar att detta är den största ansamling som 

setts inom rapportområdet sedan föreningens 

bildande �970! Andra högre antal är 9 ex Farhult 

22 maj �986, ��-�� ex Farhult 2� augusti �986 och 

6 ex Farhult ��-�8 augusti �98� och 20 juli 200�.

En granskning av iakttagelserna i Skåne som 

helhet �97� och framåt (Fåglar i Skåne �97�-200�) 

visar att siffran från Rönnen faktiskt är det näst 

högsta antalet, endast slaget av 22 ex Eskilstorps 

holmar 2� maj �997 samt tangerat av �6 ex 

Foteviken �6.8 �986. Fåglarna vid Rönnen var 

alltså den största höstansamlingen någonsin.

Midvinterinventeringen av 
sjöfågel
Den årliga midvinterinventeringen av sjö- 

fågel sker planenligt under januari månad 

och i år är det �0-årsjubileum. Räkningsperio- 

den är den 7 – 22 januari 2006, med huvudräk-

ningsdag den ��:e.

Det som räknas är änder, svanar, gäss, 

sothöns, doppingar, lommar, hägrar och stor-

skarvar. Vårt inventeringsområde sträcker sig i 

kustvattnen från Borstahusen i söder och upp 

till Båstad norr, alltså en lång kustlinje. Ett 2�-

tal personer är engagerade, men vi behöver 

tillskott på nya krafter och det är bra att ha 

reserver.

Vill du få mer information, hör av dig till:

Christer Strid, Pilfinksgatan 2�

 2�� �0 Helsingborg,   tfn 0�2-�� 98 �2

e-post christer.strid@kof.nu

35

Det finns klara indikationer på att myr-

snäppan förekom mer regelbundet och i större 

antal under flyttningen i Skåne innan �970-

talet, men hur det såg ut längre tillbaka i tiden, 

t.ex. i början av �900-talet, är okänt.

När passerar myrsnäppan?
Mysnäppan passerar Skåne på vårflyttningen 

koncentrerat främst sent i maj medan höstflytt-

ningen är mer utdragen, från början av juli och 

in i september. Senaste observation i rapport-

området är från 2� september. 

Den tidsmässiga fördelningen av fynd i 

Nordvästskåne �98� och framåt framgår av 

diagrammet nedan. Under hösten märks två 

sträcktoppar, där den första representeras av 

gamla fåglar och den andra av ungfåglar. De 

sista gamla fåglarna ses till mitten av 

augusti, medan de första ungfåglarna 

anländer i början av augusti. Emellanåt 

görs iakttagelser i mitten av juni men 

om dessa utgörs av eftersläntrande 

ickehäckare eller ovanligt tidiga höst-

flyttare är oklart.
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Fördelning av myrsnäppa i nordväxtra 

Skåne i tiodagarsperioder 1985 – 2004.
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Som namnet antyder är chansen extra god 

att se örnar i just detta område där både 

kungsörn och havsörn kan ses från november till  

mitten av mars. Förutom örnarna övervintrar 

regelbundet ormvråk, fjällvråk, pilgrimsfalk, 

tornfalk och blå kärrhök. Mer sällan ses stenfalk, 

jorduggla och, om än i ökande antal, den röda 

gladan.

Även om området är ganska litet rent geo-

grafiskt (ca �8 km2) så brukar örnarna vara 

ganska svårobserverade på grund av sina 

stillasittande vanor. Givetvis har varje örnindivid 

sina favoritställen att sitta och spana ifrån och 

om du lär dig var dessa är så ökar dina chanser 

till fina örnobservationer. 

Vintern 200� – 200� återupptog KOF sin 

örnmatning och den åtel som fanns i området 

lockade till sig örnar och medgav bra observa-

tionsmöjligheter. I skrivande stund är det oklart 

hur planerna är inför den kommande vintern.

Bra observationsplatser
(Siffrorna hänvisar till kartan på nästa sida.)

1. Parkera på den lilla grusplanen vid infarten till 

vägen mot Västraby gård. Spana i riktning mellan 

nordväst och syd. Kretsande örnar kan ibland ses 

över Stureholmsskogen. Titta på telefonledning-

en i sydväst efter t.ex. varfågel.

2. Parkera ca �00 m väster om Stureholmsskog-

en. Håll ordentligt åt sidan så att andra fordon 

utan problem kan passera. Rakt norrut finns 

KOF:s åtelplats. Norr om den står några gamla, 

torra träd där örnar ofta sitter och vilar.

3. Parkera där vägen vinklar sig. Rovfåglar kan ses 

i alla riktningar. Området rakt österut har under 

flera år visat sig vara bra för blå kärrhök.

4. Parkera i 90°- svängen. I trädridån öster om, 

sitter gärna rovfåglar. Spana även över Svedberga 

kulle och Tursköpsskogen efter kretsande rovfåg-

lar. 

5. Ett komplement till plats �. Parkera vid infart- 

erna till någon av markvägarna som leder inåt 

åkermarken eller intill stora stenladan strax  

öster om Svedbergs by. Spana gärna söderut då 

det området är svårobserverat från andra håll.

6. En utmärkt plats att spana ifrån, inte minst ger 

Tursköpsskogen lä i många vindriktningar. Li-

kaså har man fint medljus här under större delen 

av dagen. Glöm inte att spana öster och söder om 

skogsdungen. Parkera där vägen böjer av kraftigt.

7. Stanna längs vägen mellan Västarby gård och 

järnvägen, gärna på flera ställen. Spana främst 

norr- och västerut.

8. Kör längs ”järnvägsrakan” och stanna på lämp-

liga platser. Spana av de brunnslock som finns 

väster om vägen. Ibland ses pilgrimsfalk sitta 

här. Håll även uppsikt över Rögle (gods) skog där 

emellanåt kungsörn ses kretsa.

Inte bara på vintern
”Örnrundan” besöks med fördel även vid andra 

tider på året än vintern. Under rovfåglarnas flytt-

ningstid ses tillfälligt provianterande individer. 

Arter som brun glada, ängshök, stäpphök och  

aftonfalk har setts i maj och september. Sanno-

likt är ”Örnrundan” under dessa tider något un-

derskattad och med fler besök i området under 

denna tid skulle det bjudas på fler överraskning-

ar, om än inte i form av örnar. Ung kungsörn. Foto: Johan Stenlund

Lokalen i fokus – 
”Örnrundan”
Henrik Ehrenberg
Mats Rellmar

”Örnrundan” är smeknamnet på en mindre del av det öppna jordbrukslandskap som ligger söder om 

väg 112. Området som ligger mellan Rögle gods och Svedberga kulle är ett viktigt övervintringsområde 

för olika rovfåglar och det är främst dessa som vi fågelskådare söker efter längs ”Örnrundan”.

Havsörn.  Foto: Anders Henriksson

Bra observationsplatser på ”Örnrundan”.

1

2

3

4

5

6

7

8

Rögle
gods

Svedberga

Stureholm

Stureholms-
skogen

Tursköps-
skogen

Tursköp

Höghult

Västraby
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Förhållandevis stabilt väder under större del-

en av perioden med vind mestadels från syd 

eller ost bidrog till milt väder och höga sträcksiff-

ror noterades för bl.a. rovfåglar. Lågtryck i bör-

jan och slutet av perioden bidrog till ganska god 

artsammansättning av havsfågel, medan antalen 

inte blev särkilt höga.

En ljusbukig prutgås av rasen hrota rastade 

på Rönnen 2�.�0 och ytterliggare 2 ex sågs sträcka 

vid Rålehamn �.9 samt en vid Kullen och Hovs 

hallar 26.�0. Snögåsen från förra perioden fanns 

kvar på Rönnen och Sandön fram till 7.9. Vidare 

fanns en nilgås i gåsflockarna vid Rönnen 29.�0 

och Jonstorp �.��. Tio gråliror stäckte åt SV på 

Kullen ��.9 och ytterliggare minst femtio ex sågs 

under perioden. En sen mindre lira drog åt SV 

vid Kullen 26.�0 och en klykstjärtad stormsvala 

sågs på Kullen och Hovs hallar ��.9, samt på 

sistnämnda lokal 26.�0. På Hallands Väderö sågs 

upp till två toppskarvar �.9 – �0.�0. Dessutom 

sågs en på fastlandet, vid både Ripagården ��.�0 

och Tjällran �.��, samt 2 ex. på samma lokal 

�2.��. 

En rördrom landade i vassen vid Vegeås 

mynning �0.�0 och en brun glada flög över 

Farhult �.�0. En hona ängshök sågs tillfälligt vid 

Västraby gård ��.9 och fina vråksträck kunde 

beskådas på flera platser i mitten av oktober. 

Vid Hittarp sågs hela ��20 ormvråkar och 2� 

fjällvråkar lämna landet ��.�0. Båda var för 

övrigt nya sträckrekord för lokalen. Dagen efter, 

�6.�0 sågs en ung stäpphök sträcka mot söder på 

samma plats och en småfläckig sumphöna sågs 

vid Hasslarps dammar �.9 samt Vegeås mynning 

2�.9. En dubbelbeckasin sågs i Farhult ��.9 och 

vid Ornakärr �0 – ��.9 samt 2�.9 och �6.�0. En 

s.k. isländsk rödspov (rasen islandica) fanns 

vid Sandön samt Farhult ��.9 – �0.�0 och två ex. 

fanns på plats vid Sandön 2�.9. Därtill sågs en sen 

svartsnäppa på Sandön och Rönnen � – 6.��. 

En brednäbbad simsnäppa observerades 

vid Hovs hallar samt Kullen 26.�0 och av 

periodens fåtaliga storlabbar drog två åt väst vid 

Svanshall ��.9 och ytterliggare en mot väst vid 

Rålehamn �6.9. Högsta antalen av bredstjärtad 

labb räknades in vid Hovs hallar och Kullen 26.�0 

med vardera 8 ex. sträckande väst. Ytterliggare 

sjutton individer sågs fram till periodens slut. Av 

fjällabbar noterades � ex. vid Hovs hallar ��.�0, 

2 ex. vid Rålehamn såväl �6.9 som �8.9 samt  

� ex. vid Rönnen ��.9. I dessa sammanhang kan 

även nämnas att en ung tärnmås drog förbi 

Kattvik ��.9 och Hovs hallar ��.9 samt ��.9 och 

att enstaka unga silvertärnor fanns kvar ända 

fram till slutet av oktober, bl.a. en ungfågel vid 

Höganäs 27.�0 och Hittarp ��.�0. Trutskådning, 

som inom rapportområdet med fördel bedrivs i 

och runt Råå hamn, resulterade i ca �� kaspiska 

trutar under perioden, med som mest 6 ex. Råå 

�.��. Dessutom rastade en ung svarthuvad mås 

på en åker norr om Kattarps kyrka 6.��.

SETT SISTsen

Fågelrapport från
Nordvästskåne

1 sep – 12 nov 2005

Tio lunnefåglar och sjuttio alkekungar 

räknades in under hösten. En turturduva drog 

åt söder vid Torekov 8.�0 och en berguv hördes 

ropa vid Dalhems köpcentrum, Helsingborg ��.9. 

En död pärluggla påträffades vid Tommarps ene 

6.�� och en göktyta rastade tillfälligt vid Hittarps 

rev �7.9. Vid Lervik sträckte 2� trädlärkor ��.�0 

och under perioden sågs fem större piplärkor, 

vid Kullen 2�.9, Farhult 2�.9, Lervik 7.�0 och 

Ramsjöstrand dagen efter samt Vattenmöllan 

��.�0. Ungefär tio rödstrupiga piplärkor sågs 

fram till början av oktober och en ung citronärla 

rastade kortvarigt vid Hittarps rev 7.�0. Höstens 

första vattenpiplärkor sågs vid Lervik �0.�0 och 

Råå hamn � – �2.��. En blåhake fanns på Sandön 

�9 – 20.9 och 22 – 2�.9 samt ytterliggare en vid 

Lervik 26.9. 

Två stenskvättor, troligen tillhörande den 

grönländska rasen, fanns vid Farhult 2.�0 samt 

Grytskären ��.�0 och en s.k. sibirisk gran-

sångare (rasen tristis) fanns i Farhult 2�.�0. Tre 

taigasångare hittades under perioden, � ex. 

Kullen �.�0 och Hallands Väderö �2.�0 samt 

Pålsjö samma dag. Vidare förtjänar områdets 

femte kungfågelsångare vid Rya golfklubb 

2.�0 ett omnämnande. Tre pungmesar sågs 

i vassarna vid Sandön �0.�0 och viss rörelse 

märktes på nötkråkor med trettiotalet individer 

inrapporterade under hösten. En orädd ung 

rosenstare fanns på Kullen �� – ��.�0 och 

sju lappsparvar finns inrapporterade under 

perioden. Som avslutning på denna rapport kan 

nämnas några sträckande bändelkorsnäbbar: 

� ex. på Kullen 2.9 samt Maglaby, med � juv. �.9 

och � ex. 2�.9 samt att en gulhämpling fanns på 

Hallands Väderö �.��.

Mikael Olofsson

Isländsk rödspov. Foto: Alf Petersson

Citronärla. Foto: Johan Stenlund

Rosenstare. Foto: Johan Stenlund

Blåhake. Foto: Johan Stenlund



Fåglar i Nordvästskåne

�0

Nr 4 – 2005

��

KRAXAT
Hört i busken • Småplock • Exkursioner

FÖRENINGSNYTT

KRAXAT

man placera boet? Många hade snickrat och 

satt på egna alster i sina trädgårdar. Man delade 

gärna med sig av erfarenheterna till oss. En man 

som kom förbi hade BARA (!) tillverkat och satt 

upp 600 holkar under våren. Imponerande och 

visar på ett verkligt stort intresse! 

Något som jag (som ”ägare” av ett tornfalkpar 

på den egna tomten) blev extra glad över var att 

det kom flera frågor just på bolådor för tornfalk. 

blev flera riktigt trevliga diskussioner och även 

ifrågasättande runt innehållet på listan. Även om 

vår observationsplats var starkt begränsad kom vi 

trots allt upp i drygt �0 arter (se sammanställning 

nedan). Vi saknade dock många av våra vanligaste 

arter (bofink, lövsångare m.fl.), men å andra 

sidan kunde vi kontra med t.ex. pilgrimsfalk som 

kom hastigt översträckande och vår doldis till 

kommunfågel, stenknäcken. 

Fullt naturligt kom många frågor att handla 

om holkar, vilket också var lite av temat för den 

information vi i första hand hade tagit fram. En 

stapel med olika holkmodeller ute på gräsmatten 

gjorde att många stannade till, tittade närmare 

och kom med frågor. När skall man sätta upp 

holken? Vilket vädersträck är bäst? Hur högt skall 

Vi som representerade föreningen i år var 

Ulrik A, Ingrid och Björn E, Kaj M och  

undertecknad. Som vanligt hade vi en mycket 

bra tillströmning av intresserade, kanske rent av 

lite mer än vanligt. Och som vanligt var det också 

många och kluriga frågor. 

Vad var då svaret på frågan om skatorna? 

Var det en sjukdom som skatorna drabbats av? 

Nej, det var inte så. Det hade säkert sin naturliga 

förklaring i att fåglarna höll på att rugga. Visst 

kunde det se märkligt ut. Just en så´n här fråga 

visar att många har ögonen med sig och att man 

lägger märke till avvikelser från det normala i vår 

natur.

Mycket stort intresse väckte också vår 

artförteckning över observerade fågelarter. Det 

Vi hade t.ex. det danska paret som hade tröttnat 

på att få sin markis bombarderad av spillning 

och spybollar. Vi kunde presentera lösningen! 

En bolåda givetvis. Lämpligt ritningsförslag 

överlämnades och paret såg genast framför sig 

lådan på deras husgavel med häckande falkar.

Hur gammal blir en nymfparakit och hur får 

man undulater att prata, var några andra frågor 

som dök upp hos oss. Kanske inte helt inom 

vårt gebit men givetvis försökte vi hjälpa till. 

Vad gällde en nymfparakits ålder kände vi oss 

väldigt osäkra men kunde passa över frågan till 

burfågelrepresentanterna som också fanns på 

plats i en annan del av parken. Ingrid och Björn 

kunde däremot från egen erfarenhet ge ett svar 

på frågan om undulaterna.

Bra väder och mycket med besökare gjorde 

att vi trivdes och hade fullt upp att göra. Lite 

synd bara att inte flera från föreningen kunde 

medverka.

 Christer Strid 

”Varför är skator skalliga?” ...
… var en fråga som dök upp flera gånger under Trädgårdsdagarna på Sofiero. Av tradition - kan man 

numera säga - fanns KOF på plats på ”Upplysningsgatan”.

bivråk blåmes entita
fiskmås gråtrut gulärla
havstrut hussvala kaja
koltrast kråka ladusvala
nötväcka ormvråk pilgrimsfalk
ringduva råka rödhake
skata skrattmås sparvhök
stenknäck storspov storskarv
större hackspett sädesärla talgoxe
tamduva tornfalk tornseglar
rädkrypare

Arter som sågs från KOF-ståndet på Sofiero. Där 

stod bl.a. Christer Strid och Kaj Möller (bilden till 

vänster). Foto: Björn Ekelund

Söderåsen – Åvarpområdet 30 okt 2005

Från vattentornet i Bjuv satte sig vår lilla  

karavan i rörelse och sen vi inhämtat lokal-

befolkningens tillåtelse parkerade vi vid Åvarps 

hembygdsgård. Ugglegluggen i GEA-stugan har 

varit tom ett bra tag nu och så även idag. Dock 

inte tomt i dammen bakom stugan, fyra bläs- 

änder (inte ofta här!) simmade i bortre delen. 

Domherrar, bofink och nötväcka noterades på 

vägen upp mot fäladen. Den gamla körvägen 

upp mot åsen är ett härligt stråk. En stjärtmes-

flock fick oss att stanna till. – Vi funderade om  

någon av oss nånsin sett en ensam stjärtmes..? 

– En charmigt social fågel!

Fikaplatsen var redan utsedd; stenbrottet. 

Och vi hade pratat om det som blev verklighet 

– säsongens första kungsörn (2:a eller �:e kalen- 

deråret) som läckert kom glidande längs ås- 

kammen! Härlig inramning med ännu kvardröj-

ande höstlöv. Någon enstaka sparvhök drog mot 

söder, korparna övade roll och andra finesser.

 Vi gick Hallabäcken uppströms mot Lovise-

torp och spanade efter strategiskt placerade spill-

ningsfläckar på stenar ute i bäckfåran. Men icke 

så, än dröjer strömstaren. Ute i ljuset igen fick 

vi se ett tiotal ormvråkar, två glador och någon 

sparvhök skruva över åsen. Vi gick vägen tillbaka 

mot Åvarp och försökte förutsäga tänkbara arter 

på de stora stormhyggen som Gudrun lämnat 

efter sig. Gärdsmyg, nattskärra, törnskata, hallon 

(gott!), huggorm… Vi får återkomma!

Ulrik Alm

På Sofiero var intresset för holkar och bolådor 

stort. Foto: Björn Ekelund
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Från gryning till kl. �2.00 befann sig repre-

sentanter från KOF vid Hasslarps dammar 

där fågellivet samt ringmärkning förevisades. 

Tillströmningen av intresserade var under dagen 

ganska måttlig, drygt ett 20-tal personer letade 

sig fram till dammarna under dagen. Positivt var 

dock att de första anlände strax efter nätuppsätt-

ning, dvs. i det första gryningsljuset. Påfallande 

var också det intresse som de församlade visade 

för verksamheten och fåglarna. Varje nätrunda 

inväntades med spänning, varvat med ivrigt  

spanande från någon av områdets utsiktsplattfor-

mar. Tacksamt nog för arrangörerna kunde flera 

spännande fåglar uppvisas. På ringmärknings-

sidan inleddes morgonen med att en gräshopp-

sångare flög in i nätet redan innan det ens var 

rest! Andra arter som fångades och visades upp 

var rörsångare, sävsångare, sävsparv, järnsparv, 

rödhake, taltrast, rödstjärt, blåmes, talgoxe m.fl. 

Från plattformen vid den sydöstra damm-

en hördes Bengt högtidligt berätta om att 

pilgrimsfalk då och då kunde ses sitta i den 

kraftledningsstolpe som står strax söder om 

dammarna. Några minuter senare kunde han 

pedagogiskt nog förevisa en gammal pilgrims-

falk, helt perfekt sittandes i samma stolpe. Man 

tackar! Andra arter som visade sig i kikarfälten 

var bläsand, smådopping, ormvråk, röd glada, 

enkelbeckasin, svartsnäppa, forsärla m.fl. 

Inte minst tack vare det smått otroliga 

höstvädret, soligt och vindstilla, fick sannolikt de 

flesta av besökarna sitt lystmäte denna dag.

Ett stort tack till övriga medverkande denna dag: 

Henrik Johansson, Bengt Andersson och Lennart 

Engman.

Mats Rellmar

Samlingen skedde som vanlig vid Olympia-

skolan klockan 06:00. Tio minuter senare 

åkte tio personer mot Simrishamn och ytterliga-

re två anslöt på plats. Ledare för denna specialin-

riktade exkursion var Mats Rellmar och Thomas 

Svanberg. De skulle se till att våra trutskådar-

muskler fick ett rejält träningspass. 

Solen sken, men det blåste en frisk sydlig 

vind som dock inte var något problem eftersom 

det var lätt att hitta lä i hamnen. Väl framme på 

plats 07:�0 gjordes det en snabbkoll efter trutar, 

som inte var så många som man kanske kunde 

förvänta sig. Därefter grovplanerades dagen till 

en snabb kopp kaffe. 

Efter att ha kollat några trutar på piren gick 

vi bort till revet strax norr om hamnen. Där satt 

bland annat trutar, måsar och ett gäng kentska 

tärnor. Vi riggade upp och spanade av revet. Det 

var tyst i församlingen och många tänkte nog 

att det verkar bli svårt att hitta några avvikande 

trutar här. Då hörs Mats ljuva stämma – En 2k 

kaspisk trut sitter mitt i smeten. Jaha tänkte man, 

så lätt var det att missa den. 

Efter Mats genomgång av karaktärerna slet 

vi vidare och strax efter hittade han även en 

gammal kaspisk trut. Efter den började vi få lite 

kläm på karaktärerna. Vi såg på bl.a. benlängd, 

näbbform, tertialteckning, ruggning och jizz. En 

efter en dök de sedan upp, först som misstänkta, 

därefter resonerade vi och fick domen av 

ledarna. Vissa sågades men några blev godkända 

som kaspisk trut. Nu förstod vi att det är svårt 

att bara läsa sig till hur man bestämmer trutar. 

Det behövs även mycket tid i fält eftersom de är 

väldigt komplexa av sig.

Vi rörde oss under dagen mellan hamnen och 

revet. Mitt under en av de många fikapauserna 

hittade Hans N en skum ljushuvad sak och 

efter en stunds överläggning blev svaret 2k 

medelhavstrut – härligt!

Ett litet problem under dagen var det vackra 

sjöfågelsträcket som pågick precis utanför piren.

Det var ibland svårt att välja vart tuben skulle 

peka. Det sträckte mycket ejder, bläsand och 

sjöorre med inslag av stjärtand, skedand, vigg, 

småskrake, lom, kricka mm. I hamnen drog det 

runt en flock sånglärkor samt en forsärla.

Vid ��-tiden begav sig åtta pers hemåt och 

kunde då summera trutdagen med ett tiotal 

kaspiska trutar i alla åldersklasser samt en 2k 

medelhavstrut.

Vi fyra som stannade kvar ett tag till fick även 

se en kort glimt av en ung silltrut. Efter det körde 

vi till Skillinge hamn där vi hittade ytterligare 

en ung kaspisk trut samt en havsörn som kom 

sträckande från havet. På vägen hem fick vi även 

se minst tio vita storkar i en flock samt massor 

med röda glador. 

Ett stort tack till ledarna som med god 

kunskap lett oss ett steg längre in i trutdjungeln. 

Patrik Wantzin

”Gröna stöveln” vid Hasslarps dammar
17 september 2005

Med syfte att främja friluftslivet och aktivera allmänheten avverkades detta arrangemang i samarbete 

med Svenska jägarförbundet, Fritidsfiskarna m.fl.

Trutexkursion till Simrishamn
1 oktober 2005

En kaspisk trut (1K) som vi såg på nära håll i 

hamnen i Simrishamn. Foto: Anders Henriksson

Lennart Engman och Henrik 

Johansson demonstrerar 

ringmärkning. Det mest 

spännande fyndet var en 

gräshoppsångare (nedan).

Foton: Mats Rellmar
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Namn: Linnea 

Henriksson

Ålder: ��

Född i: Calcutta

Bor i: Jonstorp

KOF-are sedan: 2002

Skådar helst: Med 

pappa.

Favoritlokal i 

Nordväst: Kullaberg

I min skådarmatsäck 

finns alltid: Jag äter 

det som finns i pappas 

matsäck.

Om du fick vara en 

fågel, vilken art skulle du då vara? Jag är en 

natt- och morgonmänniska och då skulle 

någon av ugglorna passa in på mig.

Namn: Anders 

Henriksson

Ålder: ��

Född i: Älmhult

Bor i: Jonstorp

KOF-are sedan: 2002. Då 

gjorde jag comeback som 

skådare efter en lång tids 

uppehåll.

Skådar helst: Med öron-

en under stilla vårnätter.

Favoritlokal i Nordväst: 

Kullaberg

I min skådarmatsäck finns alltid: Kaffe samt

alldeles för lite Pigall och kexchoklad.

Om du fick vara en fågel, vilken art skulle 

du då vara? Sillgrissla. Jag vill ha ett långt 

liv och jag gillar fisk. Det skulle dessutom 

underlätta havsfågelskådningen. Inom detta 

område behöver den ålderssynte, före detta 

skogsskådaren all tänkbar hjälp.

KOF-are svarar på frågor om sig själva.

Måndagen den 26 december

Hallands Väderö

Sällskapet Hallands Väderö Natur och Bjäre  

Naturskyddsförening ordnar traditionellt en tur 

till Väderön under annandag jul. Färja avgår från 

Torekovs hamn - kostnaden beror på antalet del-

tagare. För exakt tid kontakta Väderöbåtarna,  

tel. 0���-�6 �0 20

hemsida www.vaderobatarna.se

Söndagen den  22 januari

Åvarp

Vi gör en vintervandring vid Åvarps omväx-

lande natur med enefäladen, över Vegeån och 

längs Hallabäcken in mot stenbrotten. Vi kollar 

som vanligt om den berömda kattugglan sitter i  

gluggen på GEA-stugans skorsten! Artlistan 

brukar utöver ugglan innehålla en blandning 

av övervintrande arter, t ex hackspettar, trastar, 

siskor och rovfåglar. Stenknäck och strömstare 

ses ofta i området. 

Samling: Bjuvs vattentorn kl 09.00

Ledare: Lasse Karlsson, tel. 0�2-782 ��

Söndagen den 12 februari

Örnrunda

Med Allerum som utgångspunkt beger vi oss ut 

på ”örnrundan”, de öppna markerna kring bl.a. 

Svedberga och Stureholm.  Här kan man finna 

en rad olika övervintrande rovfåglar, förutom 

havs- och kungsörn finns chans till fjällvråk, blå 

kärrhök med flera. I området kan dessutom ses 

varierande småfåglar, flockar av gäss och svanar 

samt med lite tur den vackra varfågeln. 

Samling: Vid Allerums Kyrka kl. 09.00

Ledare: Lars-Göte Nilsson, tel. 0�2-�� 7� �7 

Tisdagen den 28 februari

Ugglekväll på Kullaberg

Ett av de tidigaste vårtecknen är vår traditionella 

uggleexkursion på Kullaberg. Vi gör en gemen-

sam vandring från Hjortstugan ut i bokskogen. 

Att stå ute i den mörka kvällen och lyssna till ugg-

lornas hoande mellan bokstammarna skapar en 

mycket speciell stämning. Följ med ut och upp-

lev den!

Samling: Vid Hjortstugan på Kullaberg kl. 20.00

Ledare: Ulrik Alm, tel. 0�2-�� �2 ��,

Kaj Möller, tel. 0�2-�� 0� �9

Onsdagen den 8 mars

Årsmöte

Föreningens medlemmar kallas till årsmöte på 

Albertsgården i Häljaröd kl. �9.00. Efter sedvan-

liga årsmötesförhandlingar bjuder föreningen 

på kaffe och hembakat bröd. Det blir även lotteri 

och bildvisning. Alla medlemmar hälsas hjärtligt 

välkomna!

Plats: Albertsgården, Norra Heljaröd, kl. �9.00

Frågor: Mats Rellmar, 0�2-2� 0� �7

Söndagen den 12 mars

Bjärehalvön

På Bjärehalvön finns många lokaler som är be-

söksvärda hela året. Under denna tid kan man 

träffa på vinterfåglar som ännu inte begett sig 

norröver, såväl som tidiga vårfåglar. Vi kommer 

att besöka några utvalda lokaler, vilka det blir 

är beroende på bl.a. fågeltillgång och väder för 

dagen.

Samling: Parkeringen vid ICA Maxi (f.d. Bränn-

borns) i Ängelholm kl. 08.00

Ledare: Paul Tufvesson, Tel. 0�2-2� 8� ��

Söndagen den 26 mars

Rönnen

Våren har kommit en bit på väg och även i år 

besöker vi Rönnen vid Skälderviken. De första 

flyttfåglarna har anlänt på väg mot sina häck-

ningsplatser. Några arter som kan förväntas är  

t.ex. vadare som strandpipare, skärfläcka och 

storspov. Gravand, sånglärka och vårens första 

efterlängtade sädesärla brukar också ses. 

Samling:  KOF-stugan, Norra Heljaröd, kl. 08.00

Ledare: Mikael Olofsson, tel 0�2-�2 �8 88

Söndagen den 9 april

Djurholmen

Vi tillbringar en tidig morgon med att studera 

fågellivet i strövområdet Djurholmen på Hal-

landsåsen. Naturen är omväxlande med myr-

mark samt gran- och lövskog. Möjligheten är god 

att få uppleva orrspel och kanske även se tjäder. 

Ugglor, hackspettar och mesar är andra skogs-

fåglar man kan stöta på.

Samling: Parkeringen vid ICA Maxi (f.d. Bränn-

borns) i Ängelholm, kl. 0�.00

Ledare: Lennart Engman, tel. 0�2-�6 70 28

Mikael Olofsson, tel 0�2-�2 �8 88

Onsdagen den 12 april

Fågelbilder! 

Brutus Östling kom i höstas ut med sin lovordade 

bok ”Mellan vingspetsarna”, där han tar fågelfo-

tograferandet till oanade höjder. Ikväll kommer 

han till Helsingborg i arrangemang med Stu-

diefrämjandet, SNF, STF, Friluftsfrämjandet och 

Hbg:s Fotoklubb Pärlan. 

Även KOF-medlemmar är hjärtligt välkomna till 

detta arrangemang!

Plats: Studiefrämjandet, Järnvägsgatan ��,

Helsingborg

Tid: kl. �9.00 

OBS Entréavgift �0 kr.

Kommande program
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KOF:s nybildade ungdomsgrupp växer och består 

för närvarande av sju personer: Peder Winding 

(Helsingborg), Emma Haddemo (Helsingborg), 

Linnea Henriksson (Jonstorp), Liliya von Kassow 

(Helsingborg), Daniel Pettersson (Hittarp-Stock-

holm), Karl Lykke (Viken) samt undertecknad.

Tre av oss deltog i augusti på SOF:s ungdoms-

läger på Öland. Här träffades ungdomar i olika 

åldrar från hela landet. Tillsammans gjorde vi 

en upptäckt som skulle locka skådare från när 

och fjärran till ön. Kolymasnäppan hade aldrig 

tidigare observerats i landet så uppståndelsen 

blev enorm. Vi fick också höra intressanta före-

drag och vi guidades på Ottenby fågelstation. 

Liknande läger genomförs årligen och brukar 

alltid vara populära. Nästa år finns planer på att 

hålla ett på Gotland.

Vår första exkursion med KOF gick av stapeln 

den �� oktober. Då besöktes Hittarps rev, vilket 

uppmärksammades av Helsingborgs dagblad.

Är du intresserad av ungdomsgruppen kan  

du höra av dig till mig eller kom på nästa 

exkursion. Planer finns på att hålla en under 

jullovet, återkommer på KOF:s hemsida (www.

kof.nu) när mer är bestämt om denna.

Mikael Olofsson    tel. 0�2-�2 �8 88

e-post: mikael.a.olofsson@swipnet.se

Rödbena blir årets vinter-
inventeringsart på webben
Årets webbstödda inventeringsart är rödbe-

nan (Tringa totanus) och vi är intresserade av 

att få in iakttagelser av rödbenor inom KOF:s 

rapportområde under framför allt perioden  

�� okt 200� – �� mars 2006. Observation-

erna kan i första hand lämnas via 

rapporteringssystemet Svalan. 

Det går också bra att rappor-

tera i vår elektroniska obsbok 

på KOF:s hemsida eller till 

Christer Strid (se nedan). 

Syftet med inventeringen 

är att ta reda på var ”våra” 

rödbenor kommer ifrån, hur 

rörliga de är under vintermånad-

erna och var de tar vägen till våren. 

Ett led i detta projekt är att fånga och färgring-

märka rödbenor. 

Spana efter märkta rödbenor!
De skånska rödbenorna får en stålring på  

höger tars och en ljusgrön färgring på höger  

tibia. På vänster tars är det tomt men på vän-

ster tibia finns två alternativt tre färgringar.

Vill ni hjälpa oss att kunna färgmärka 

fler rödbenor så är information om var röd-

benorna övernattar av enormt stor betydelse. 

I det sista skymmningsljuset och ibland i 

mörker flyger rödbenorna från sina 

födosöksplatser till gemensamma 

övernattningsplatser. Kan vi 

hitta dessa ökar chanserna 

till lyckad fångst.

Rapportmottagare: Chris-

ter Strid, Pilfinksgatan 2�

 2�� �0 Helsingborg

tfn 0�2-�� 98 �2

e-post christer.strid@kof.nu 

Kontaktperson för färgmärkningen är 

Henrik Ehrenberg, Sockerbruksgatan ��C

 262 6� Ängelholm, tfn 0���-�9� 0�

 e-post:henrik.ehrenberg@kof.nu

Följ händelsförloppet på www.kof.nu !

tars

tibia

Ungdomsgruppen



Styrelsen i Kullabygdens Ornitologiska Förening 
(vald vid årsmötet 9 mars 2005)

Ordförande Johan Stenlund Blåvingevägen 14, 260 40 VIKEN
  Tel: 042-23 77 77
  e-post: 2 stenlund@telia.com

Kassör Kaj Möller Skördevägen 51, 263 54 HÖGANÄS
  Tel: 042-33 05 59
  e-post: kaj.moller@jms.se

Vice ordförande Bengt Andersson Allmänningsgatan 3, 256 56 HELSINGBORG
  Tel: 042-28 38 91
  e-post: bengt.andersson@helsingborg.se

Sekreterare Mats Rellmar Tyringegatan 41, 252 76 HELSINGBORG
  Tel: 042-21 04 17
  e-post: rellmar@telia.com

Vice sekreterare Sara Henningsson Skogsfrugatan 5, 252 30 HELSINGBORG
  Tel: 042-16 23 40
  e-post: sara.henningsson@zooekol.lu.se

 Martin Ekenberg Ljungvägen 58 B, 269 62 GREVIE
  Tel: 0413-36 10 47
  e-post: bjk003261@bjarenet.com

 Lennart Engman Fångstvägen 11, 263 71 JONSTORP
  Tel: 042-36 70 28
  lennartengman51@hotmail.com

 Sonja Gunnarsson Brunnsallén 83, 
  Tel: 042-29 60 51
  e-post: sonja.gunnarsson@hotmail.com

Suppleanter Håkan Karlsson Skogsfrugatan 5, 252 30 HELSINGBORG
  Tel: 042-16 23 40
  e-post: hlg.karlsson@gmail.com

 Hans Nordius Haradalsliden7, 262 62 ÄNGELHOLM
  Tel: 0431-805 10
  e-post: hans.nordius@telia.com

Omslag: Berglärka (akvarell av Mikael Olofsson)

KOF:s kommittéer

Programkommittén
Sonja Gunnarsson, 042-29 60 51 (sammankallande)
Ulrik Alm, 042-33 52 19
Lars Göte Nilsson, 042-34 73 47
Thomas Svanberg, 042-16 50 52

Forskningskommittén
Mats Rellmar, 042-21 04 17 (sammankallande)
Thomas Svanberg, 042-16 50 52
Mats Peterz, 042-23 70 53
Lars Göte Nilsson, 042-34 73 47
Johan Stenlund, 042-23 77 77
Håkan Karlsson, 042-16 23 40

Fågelskyddskommittén
Bengt Andersson, 042-28 38 91 (sammankallande)
Henrik Johansson, 0431-838 03
Kjell-Åke Hall, 0431-884 16
Lars Karlsson, 042-782 51
Alf Petersson, 042-34 49 91
Hans Nordius, 0431-805 10
Sara Henningsson, 042-16 23 40
Lennart Engman, 042-36 70 28

Stugkommittén
Lennart Engman, 042-36 70 28 (sammankallande)
Bengt Andersson, 042-28 38 91

IT-kommittén
Martin Ekenberg, 0431-36 10 47 (sammankallande)
Mats Peterz, 042-23 70 53
Christer Strid, 042-13 98 32
Thomas Wallin, 0431-45 20 24
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