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Under dagen när dessa rader skrivs har jag hört min 

första sjungande koltrast för året. Var tvungen att 

stanna upp en sekvens och höra de vackra melodierna. 

Underbart och det var en strimma hopp som tändes om 

en begynnande vår med tillhörande fågelsång!

Vintern har varit full av aktiviteter. Exkursioner, 

Julmarknad på Fredriksdal, samrådsmöten med mera 

har hållit föreningen aktiv. Nyligen medverkade vi också i 

Höganäs närradio i en direktsänd föreningsinformation.

Under de senaste styrelsemötena har föreningens 

ekonomi livligt diskuterats. Vi valde för drygt två år  

sedan att göra om vårt föreningsblad som numera 

trycks digitalt och innehåller färgbilder. Detta medför 

naturligtvis en kostnadsökning jämfört med det tidigare 

bladet men å andra sidan har vi en produkt att vara 

oerhört stolta över. Styrelsen har i sitt uppdrag ansvar  

för att föreningens ekonomi hålls under uppsikt och visst 

kan vi köra på ett antal år med nuvarande förutsättningar 

och med bibehållen medlemsavgift men det tär på  

kassan. Idag går helt enkelt inte kostnaderna för tryck- 

ning och porto ihop med intäkterna från medlems-

avgifterna. Vi hoppas kunna finna en lösning som gör att 

vi fortsatt kan distribuera vårt blad eller kanske rättare 

sagt tidning och att ekonomin hamnar i balans. 

Styrelsen tar tacksamt emot tips och kreativa förslag 

på hur vår tidning skall se ut framöver.

Glädjande kan vi konstatera att det kommer att 

uppföras ett fågeltorn vid Ranarp utmed Skåneleden. 

KOF är medfinansiär tillsammans med Bjäre Natur-

skyddsförening. Förhoppningsvis skall detta torn med-

föra att fler upptäcker denna fantastiska fågellokal. Vi 

har också tagit initiativ till ett fågeltorn i Farhult och vi  

hoppas att det någon gång skall bli verklighet och att  

det äntligen kommer ett fågeltorn på plats i Skälder-

viken. Genom ett fågeltorn skapar vi dessutom en naturlig 

observationsplats och leder på så sätt besökare till en 

plats. Länsstyrelsens arbete med 

Natura 2000 i Skälderviken pågår för 

fullt och vad hade varit mer naturligt 

än ett fågeltorn integrerat i Farhult?

Väl mött i fält!

Thomas Svanberg/ Ordförande
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Historik
Ett par lyckade fångstförsök under Johan Ham-

mars ledning i början av augusti �995 var starten 

på det som sedan dess varit en årlig verksamhet 

runt dammarna under månaderna juli-septem-

ber.

Från början var det kort och gott ett 

”kärrsångare-projekt” där det primära var att 

fånga så många av denna art som möjligt. De 

första fyra åren var just kärrsångaren den klart 

dominerande fångstarten medan det därefter 

har varit rörsångaren som etablerat sig som 

den vanligaste. Den mest sannolika förklaring 

till denna ganska dramatiska förändring är 

att biotopen har förändrats en hel del under 

årens lopp. Den tidigare täta örtvegetationen 

runt dammarna har minskat i areal medan 

kaveldun och bladvass i snabb takt brett ut sig i 

dammarna.

Redan första årens ringmärkning visade 

på lokalens stora potential. Sedan dess har 

verksamheten intensifierats så till vida att 

antalet nätplatser blivit fler samt att vi successivt 

hittat de platser där fågelomsättningen är 

störst. I takt med att antalet märkta individer 

ökat och att artlistan blivit längre har ring-

märkningssäsongerna förlängts något. Efter de 

två inledande försökssäsongerna har i snitt ca 

�000 fåglar per år fångats och försetts med ring.

Verksamheten
Årets säsong drog igång helgen 8 – 9 juli och av-

slutades �6 september. Under denna period be-

drevs ringmärkning under totalt 2� dagar, från 

gryningen fram tills dess att fågeltillgången av-

tog, vilket oftast inföll mellan kl. �0 – ��.

Ringmärkning i Hasslarp 2006 
– en svårslagen säsong –

Henrik Johansson

För tolfte säsongen i följd bedrevs ringmärkning vid Hasslarps dammar. Årets resultat var det i sär-

klass bästa sedan starten 1995, både vad gällde antal individer och antal sällsyntheter. Helt klart var 

att många arter haft mycket goda häckningsresultat under den torra och varma sommaren. Fyra för 

verksamheten nya märkarter plus några ytterligare trevligheter bidrog också till att göra säsongen extra 

minnesvärd

Mårten Müller vid Bergdammsnätet.

Foto: Mats Rellmar
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Likt de senaste säsongerna nyttjades i 

huvudsak samma åtta nätplatser i området 

kring de södra och centrala dammarna. Totalt 

användes ca �60 meter nät vilket var något mer 

än tidigare säsonger. Antalet nättimmar, alltså 

antalet nät gånger antal timmar, låg i nivå med 

två tidigare säsonger med jämförbar arbetsinsats 

(�998 och 2005).

Resultat
Årets säsong blev antalsmässigt den hittills bästa 

med totalt �523 ringmärkta individer fördelade 

på 44 arter. Föga överraskande stod rörsångare 

och kärrsångare för en stor del av fångsten med 

35� respektive 283 märkta individer. Övriga arter 

i årets topp-5 lista var i tur och ordning sävsparv 

(�58), lövsångare (�06) och törnsångare (84).

Att årets häckningssäsong var ovanligt 

gynnsam för flertalet av de insektätande art-

erna framgick tydligt då flera nya års- och 

dagsrekord noterades. Blåmes, gransångare, 

gräshoppsångare, rörsångare, svarthätta, säv-

sparv och trädgårdssångare var några i raden av 

alla dessa arter. Mest anmärkningsvärt var att  

�3 gräshoppsångare fångades och ringmärktes 

vilket kan jämföras med det tidigare säsongs-

rekordet på fem märkta individer.

Årets säsong var även trevlig såtillvida att flera 

för lokalen sällsynta arter fastnade i näten. Bland 

dessa fanns inte mindre än fyra för verksamheten 

nya, pungmes 24 juli, grå flugsnappare 30 augusti 

samt både småfläckig sumphöna och höksångare 

2 september. Därutöver bör även fem arter 

som endast ringmärkts vid ett tillfälle tidigare 

framhävas, nämligen backsvala, grönbena, 

grönsångare, trastsångare och vattenrall.

Kontroller och återfynd
Utöver de fåglar som nymärktes fångades ytter-

ligare 34 fåglar av sju olika arter som redan var 

ringmärkta. Av dessa var endast tre försedda 

med för oss okända ringar. De flesta var alltså 

ringmärkta i Hasslarp sedan tidigare vilket i sig 

inte är något sensationellt. Flera individer av 

platsens häckande arter är trogna lokalen och 

kontrolleras ibland något eller några år efter 

märktillfället.

Bland årets kontroller återfanns såväl 

en femårig kärrsångare som två lika gamla 

rörsångare. Som kuriosa kan nämnas att 

åldersrekorden under märkperiodens �2-åriga 

historia för dessa båda arter är 6 år.

Etta och tvåa på 

Hasslarpstoppen: 

rörsångare (t. v.) och 

kärrångare. 

Foto: Mats Rellmar

Backsvala – bara 

andra gången i 

Hasslarps nät.

Foto: Mats Rellmar
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Den första av årets främmande sävsångare 

var en gammal fågel som sannolikt häckade 

på lokalen. Den visade sig vara ringmärkt som 

ungfågel vid Näsbyholm nära Skurup i augusti 

2005.

Fram till skrivande stund har uppgifter 

inkommit om en handfull av de fåglar som 

ringmärktes under årets säsong. Nämnas kan att 

en rörsångare och en sävsångare kontrollerades av 

ringmärkare vid Flommen i Falsterbo några dagar 

efter respektive märktillfälle samt att ytterligare 

en av ”våra” rörsångare avlästes av ringmärkare 

vid Näsbyholm. Mest spännande var dock vårt 

första återfynd av trädgårdssångare. En ung- 

fågel som märktes den �0 september kontroll-

erades av belgiska ringmärkare vid Ingooigem, 

West-Vlaanderen i Belgien �3 dagar senare. 

Från dagboken
Säsongen var ovanligt händelserik och nedan re-

dovisas utdrag från några av de ringmärknings-

tillfällen som var extra minnesvärda.

8 juli. Äntligen dags för årets premiär! Mårten, 

Mats, Mikael O och Mikael J möter upp vid par-

keringen kl. 03.30. Vid summeringen sju timmar 

senare konstaterar vi att dagen gett totalt 92 ny-

märkningar av �2 arter, en hög summa så tidigt 

på säsongen. Till detta kan nämnas att ett par 

näktergalar matar ungar i bo endast 3 meter från 

märkplatsen. Tre ungar ringmärks.

15 juli. En dansk campare får morgonsömnen 

förstörd när vi börjar skramla med stolparna 

strax innan kl. 04. Redan på första rundan rass-

lar det ordentligt då en vacker gammal vattenrall 

far iväg mellan buskagen för att slutligen hamna 

i ett av näten. Verksamhetens andra ”rall” doku-

menteras och släpps innan dansken svalt mor-

gonkaffet. Ungfågelkullar av vigg, skedand och 

årta observeras i dammarna.

24 juli. Micke O och Mårten möter troget upp 

på utsatt tid. Redan vid nätuppsättningen hör 

Olofsson pungmes! Undertecknad håller kanske 

med men är inte riktigt lika på hugget denna ti-

diga morgontimme. Att rigga näten kräver ju full 

koncentration! Strax därefter rullar en radiobil 

med två poliser förbi och undrar om vi hittat nå-

got misstänkt stöldgods.

Vid andra nätrundan får vi korn på 

pungmesarna längs kanten av Bergdammen. 

Flocken består av sex ungfåglar och de närmar 

sig sakta med säkert en av nätplatserna. Nu 

gäller det att ha is i magen. Låta dem födosöka 

sig fram så får vi se. Vi följer med spänning 

fåglarna i kanske �5 minuter innan den första 

plötsligt sitter där. Därefter går ytterligare tre 

i. Trevligt med ny märkart redan vid säsongens 

sjätte märkdag! Nytt säsongsbästa med totalt 95 

fåglar av �5 arter.

En morgontrött Henrik med en desto piggare 

vattenrall.    Foto: Mats Rellmar
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6 aug. Mårten och Kristian på plats när under-

tecknad anländer. Morgonen är ljummen med 

en svag nordostlig vind. Således kanonförutsätt-

ningar för ännu en lyckad förmiddag. Enda oros-

molnet är fårflocken som gången innan sprungit 

ner två av näten i den mellersta Fleningedam-

men. Mårten tar på sig det ansvarsfulla uppdra-

get att hålla koll. Kalle Nilsson och Peter Svens-

son dyker upp liksom ”Jonstorparna”. När näten 

plockats ner och dagens resultat summerats står 

det klart att ett nytt prydligt dagsrekord slagits, 

�08 individer av �8 arter.

9 aug. Ny morgon med bra förutsättningar i form 

av mulet och lugnt väder. Micke J, Micke O och 

Kristian ingår i dagens laguppställning. Mårten 

vilar ut denna morgon. Snabbt står det klart att 

fågeltillgången är extremt bra. Redan efter för-

sta nätrundan är påsarna ovanligt tunga och när 

dagen sammanställts har vi slagit det tre dagar 

gamla rekordet. Nytt dagsbästa alltså med �23 

fåglar av �4 arter, bl.a. 39 kärrsångare. I en av 

dammarna skymtas en ung småfläckig sump-

höna.

20 aug. Den senaste veckans regnande stör våra 

planer eftersom det är svårt att hitta tillfällen 

till märkning. Efter en klar och fin natt möter 

Mats och Mårten upp vid dammarna kl. 04.30. 

Undertecknad är tröttare än vanligt efter en sen 

lördagskväll. Lyckligtvis är Mats mer på hugget 

och vid en av nätrundorna längs kanten av Berg-

dammen gör han oss andra uppmärksamma på 

en ung citronärla som födosöker helt öppet ute i 

dyn. Otroligt! Ännu en citronärla i Hasslarp och 

fantastiskt nog på årsdagen av den förra, som för 

övrigt även fångades och ringmärktes.

Historiskt sett är 20 augusti även speciell 

såtillvida att de var just detta datum som Johan 

Hammar ringmärkte vattensångaren �996.

26 aug. Nostalgi eftersom Johan H dyker upp 

som planerat. Mårten och Ulf S är också på plats 

när det plötsligt, efter år av väntan, sitter en ung 

trastsångare i ett av näten. Fågeln dokumente-

ras och visas för alla som inställer sig i tid. Totalt 

märks �07 fåglar av 20 arter och bland övriga 

observationer kan nämnas såväl nattskärra som 

småfläckig sumphöna.

Vem har koll på 

det här fåret? 

undrar Mikael 

Olofsson.

Foto: Mats Rellmar
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30 aug. Mårten är med och förbereder innan 

elever och lärare från Rögleskolan och Kattarps 

skola anländer vid 8-tiden. Mårten får sköta 

springet medan undertecknad försöker hålla 

reda på fåglar och märkprotokoll samtidigt som 

alla frågor skall besvaras. Några av barnen tycker 

att det är synd om fåglarna. Kan man annat än 

hålla med? HD/NST dyker också upp vilket ut-

mynnar i en trevlig artikel i tidningen dagen ef-

ter. När lugnet lagt sig har vi märkt 98 fåglar av 

hela 2� arter, bl.a. ny märkart i form av en ung 

grå flugsnappare.

2 sept. Denna dag ska garanterat den �0 000:e få-

geln ringmärkas. Henrik E, Mårten, Kristian och 

Ulf är på plats enligt överenskommelse kl. 05.00. 

På första nätrundan ser vi på håll en medelstor 

fågel i ett av nätens nedersta våder. Vis av erfa-

renhet finns ingen tid att förspilla utan här gäller 

det att vara kvick. Efter en snabb språngmarsch 

genom dynga och vatten når undertecknad fram 

och kan konstatera att en småfläckig sumphöna 

väntar på att bli utplockad. Kan det bli mer väl-

regisserat med en ”sump” som nummer �0 000? 

Fågeln dokumenteras samtidigt som champag-

nen korkas upp. 

Som om inte detta vore nog möts vi av 

ytterligare en raritet ett par timmar senare. På 

håll ser vi något som känns ”konstigt stort” 

och väl framme vid nätet konstateras att en 

ung höksångare sitter i nätet! Ytterligare en ny 

märkart således, vilken makalös utdelning!

16 sept. Säsongsavslutningar i mitten av sep-

tember brukar vara avslagna historier. Dock inte 

denna lördag då totalt 9� fåglar av �4 arter ring-

märks, bl.a. hela 2� gransångare vilket är nytt 

dagsbästa. Mårten, Ulf, Mats, Henrik E, Thomas 

& Charlotte S samt undertecknad firar med öl 

och smörgåstårta.

Övrigt
Under de senaste säsongerna har ringmärk-

ningen störts av kringströvande vildkatter som 

när tillfälle getts gett sig på och dödat fåglar i nä-

ten. Detta har även medfört stora skador på nä-

ten. Lyckligtvis var detta problem som bortblåst 

denna sommar.

Under flera söndagsmorgnar samlades en 

grupp polsktalande män runt en av dammarna. 

De stod snart klart att de metade småfisk. Det 

var tidigare okänt för oss att det fanns fisk i 

dammarna.

Även denna säsong observerades såväl större 

som mindre vattensalamander samt många 

andra intressanta ”kryp”. Överraskade blev vi 

dock den dag då en stor sköldpadda sågs solande 

på en av de flytplattformar som finns i några av 

områdets dammar.

Tack 
Stort tack till alla som på ett eller annat sätt var invol-
verade i verksamheten. Speciellt tack till Mårten som 
med ungdomlig entusiasm fick undertecknad att kan-
ske alltför ofta prioritera fågelfångst framför familjeliv. 
Vinterfält och sommarrutor

Platschefen, dagen till ära iklädd kavaj, bjuder på 

smörgåstårta.     Foto: Mats Rellmar
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Den milda hösten bidrog säkert till att ovan-

ligt höga antal av flera övervintrande arter 

sågs. Av dessa märktes främst större antal av 

tofsvipor och sånglärkor men även morkulla, tal-

trast, skogsduva och ljungpipare sågs i ovanligt 

höga antal.

En mindre sångsvan övervintrade i området 

kring Mölle-Hässle, �0 ex. fanns på lokalen 7.� 

och ytterliggare 5 ex. sågs vid Viaköp 3.�.

Femton spetsbergsgäss sågs under perioden 

och vinterfynd av skedand gjordes i Hasslarps 

dammar 28.�2, på Rönnen � – 6.� och Torekovs 

rev ��.2.

SETT SISTsen

Fågelrapport från
Nordvästskåne
16/11  2006  –  28/2  2007

En svartnäbbad islom sågs sträckande på 

Kullen �3.� och Hovs hallar 2.� samt rastande 

utanför Kullen �5.�, Torekovs hamn 5.2 och 

Vejbystrand �8.2.

Vardera en grålira flög förbi Rydebäck �3.�, 

Nyhamnsläge �4.�, Rönnen  �5.� och Hovs 

hallar 22.�2 samt �3.�. En stormsvala sträckte 

förbi Hovs hallar �3.� och åtta klykstjärtade 

stormsvalor sågs under perioden, bl.a. 3 ex. på 

Hovs hallar �3.�.

Flera toppskarvar observerades i Torekov 

under hösten-vintern, bl.a. 5 ex. 26.�2 samt 7 ex. 

som sågs på Hallands väderö 26.�2. 

En äldre jaktfalk sågs på olika lokaler i 

Skälderviken mellan Kullen-Vejbystrand, 30.� – 

27.2 och en kustsnäppa observerades i området 

mellan Rönnen och Klören 3�.�2 – 20.�. 

Fem bredstjärtade labbar, bl.a. 2 ex. på 

Hovs hallar 22.�2 och tjugofem storlabbar 

observerades. En ung vittrut drog förbi Hovs 

hallar 3.2 respektive Kullen �0.2 och kaspiska 

trutar sågs förutom i Råå hamn även på Väla 

södra, Helsingborg 7.� samt vid Vattenmöllan 

�8.2. Två ovanligt sena kentska tärnor sågs vid 

Råå hamn �8.�� samt på Rönnen 3.�2.

Mindre sångsvan (t. h.) och sångsvan vid Mölle hässle den 18/12.     Foto: Alf Petersson
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En lunnefågel drog förbi Kattvik 30.�� samt 

Ripagården, Kullen och Helsingborg �5.�. Även 

enstaka alkekungar sågs, bl.a. en långstannare i 

Båstads hamn under hela perioden. 

En sparvuggla hittades i Nellåkra 4.2 och en 

berglärka rastade på Hittarps rev 24 – 29.�. 

Av vattenpiplärkor sågs 2 ex. vid Solsidan, 

Torekov �0.�2 – 3.� samt � ex. vid Lerviks hamn 

�8.�� och Glimminge Plantering �9.��.

Sammanlagt sågs fyra svarthättor i januari-

februari och två gransångare fanns vid Kattviks 

hamn � – 29.� samt � ex. vid Råå hamn 7.�. 

En brandkronad kungsfågel dök över-

raskande upp i Jonstorp 29.� och två hämplingar 

sågs i Lervik 23.�. Det bör nämnas att vinterfynd 

av båda arterna är fåtaliga i rapportområdet.

Avslutningsvis sågs en honfärgad snösiska i 

Farhult 27.�2, vilken följdes av en hanne i Grevie 

6.2.

Mikael Olofsson

Toppskarv (t. v.) och storskarv i Torekov den 27/11.     

Foto: Alf Petersson

En hybrid (t. v.) mellan svart och grå kråka som 

sågs i Båstad den 5/1.    Foto: Alf Petersson

Alkekung i Jonstorp den 4/1.   Foto: Anders Henriksson Gråsiska i Rydebäck den 1/2.   Foto: Patrik Wantzin
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Sveriges sista kornsparvar, den kvarvarande 

populationen i sydöstra Skåne har under någ-

ra års tid hjälpts på traven genom att häckplatser 

har skyddats och odlad gröda sparats (se bl a AN-

SER 4/2005 & 4/2006). Häckande fåglar har kun-

nat fredas genom att avtal om olika åtgärder, bl 

a direkt skydd av kända häckningar, slutits med 

markägare/arrendatorer. Eftersom arten inte är 

någon flyttfågel, har även stödåtgärder vintertid 

satts in. Så kallade ”vinterfält”, dvs större partier 

med oskördad stråsäd, har sparats med avsikten 

att under köld- och snöperioder utgöra matre-

serv för den lilla kornsparvstammen. 

Även i artens tidigare kärnområde i 

Kullabygden, markerna öster om Lerberget och 

Viken, anlades hösten 2005 ett vinterfält. Trots 

att inga observationer av kornsparv gjorts i detta 

område sedan �995, fanns förhoppningar om 

att någon eller några individer trots allt skulle 

finnas här och lockas fram till fältet. Så skedde 

tyvärr inte. Ströfynd av kornsparv har gjorts i 

nordvästra Skåne efter -95 (3 iakttagelser), senast 

vid Höganäs i maj 2006, ca 5 km från det gamla 

häckningsområdet. Även vintern 06/07 anlades 

ett vinterfält på samma plats, men inte heller 

denna säsong tycks dock fältet ha lockat någon 

kornsparv. Förhandsinformation inför nästa 

säsong är dock att vinterfältet ska återupprättas, 

om bidragsgivarna vill.

Nu är inte denna typ av vinterfält på något 

vis förgäves: andra fröätare som gulsparv, 

vinterhämpling, gråsparv och pilfink drar nytta 

av det, vilket också skett både vid fälten i sydost 

och nordväst. 

Kanske kan ekologiskt odlade fält av denna 

typ i framtiden vara en bra väg för att året runt 

stödja också andra arter än de direkt hotade? 

I samband med fåglars häckning har det visat 

sig relativt enkelt att gynna vissa arter genom 

att med enkla metoder anpassa lantbruket till 

fåglarnas fördel. Inte bara en reducering av växt- 

och insektsgifter kan ha stor effekt, vilket har 

visats i bl a England där en kraftig minskning 

av åkermarkens häckande fåglar skett sedan 

50- och 60-talen. Nu har Länsstyrelsens i Skåne 

län uppmärksammat detta och uppmanar 

odlare att anlägga s k ”lärkrutor” i samband med 

höstsådden. Syftet är att ge främst sånglärkan 

utrymme och möjlighet att födosöka i den 

vegetation som annars blir både för tät och hög 

för att medge t ex en andrakull framåt sommaren. 

Metoden, som prövats med framgång i just 

England, går helt enkelt ut på att lämna osådda 

partier om ca 4 X 4 m i lämpliga åkrar. 

Vågar man gissa att även andra arter 

än sånglärkan kan dra nytta av dessa små 

livsutrymmen?

På Länsstyrelsens hemsida www.m.lst.se kan 

man på sidan Natur och kultur läsa mer om hur 

man hjälper lärkorna.

Vinterfält och 
sommarrutor
Mats Rellmar

Vinterfältet vid Buskeröd i januari 2007.

Foto: Mats Rellmar
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Syftet med arrangemanget var att noggrant 

studera de fjädergrupper som med träning 

kan leda till art- och åldersbestämning av olika 

fåglar, denna gång främst trutar. Att veta vilka 

fjädrar som sitter var och varför den finns där ut-

gjorde utgångspunkt för kvällen.

Denna drygt två timmar långa kvällsaktivitet, 

som förtjänstfullt inhysts i Studiefrämjandets 

lokaler i Helsingborg, lockade �4 personer. 

Vi studerade och diskuterade en måsfågels 

uppbyggnad och fjäderdräkt, vilka åldrar dräkten 

kunde påvisa, olika stadier i dräktutveckling samt 

olika fjädergruppers utseende på de gråtrutslika 

arter som ses regelbundet i nordvästra Skåne. 

Många intressanta frågor ställdes av de 

församlade och den som tror sig veta något om 

trutar känner till att svaren ofta kan vara flera: 

Har gråtruten gula ben?, Hur många karaktärer 

ska man se för att vara säker?, Hur vanligt är det 

med mörk iris hos gamla fåglar?” osv.

Med en smula kunskap om olika fjädrars 

utseende och placering är trutar en ofantlig källa 

till intressant och utvecklande fågelskådning och 

det är undertecknads förhoppning att deltagarna 

fick åtminstone en stunds inblick i detta.

Mats Rellmar

KOF:s
fjäderkväll

24/1

KOF:s fjäderkväll lockade 14 deltagare.     Foto: Ulrik Alm
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Som en naturlig följd till ”Fjäderkvällen” den 

24 januari skulle denna dag användas för att 

pröva de eventuellt nyvunna kunskaper som er-

hållits tidigare i veckan. 

Klockan åtta samlades tio personer på 

grusplanen söder om Råå hamn. Förut-

sättningarna var de sämsta tänkbara med en 

frisk västlig vind och ett envist duggregn som 

efterhand tilltog. Utan någon möjlighet att finna 

lä för varken vind eller regn, utposterades den 

Trutexkursion till Råå hamn
28/1

tappra trutgruppen på olika platser i hamnen 

för att i möjligaste mån studera tertialer, 

täckarruggning och gonysvinklar närmare. Då 

det i princip vågräta regnet höll kikarlinserna 

konstant genomblöta och vinden och de ständigt 

uppfällda jackhuvorna omöjliggjorde en normal 

kommunikation med deltagarna, avbröts 

exkursionen vid �0-tiden. 

Mats Rellmar

Kanske var det vädret med iskallt regn och 

hårda vindar som skrämde bort de förvän-

tade deltagarna? Vi var lika många ledare som 

deltagare som traskade iväg mot föreningens 

utfodring i strandskogen. Efter lite letande i sko-

gen kunde vi så finna utfodringen. Något molo-

ket konstaterade vi att det ”bara” fanns ett tiotal 

talgoxar som försåg sig av maten. Hur skulle vi 

nu göra då vi i programmet mer eller mindre ut-

lovat både tofsmes och talltita?

Men en fågelskådare är utrustad med 

tålamod och efter en stunds väntan dök så änt-

ligen 2 tofsmesar upp och kunde på bara ett par 

meters håll beskådas. En talltita hördes på lite 

avstånd men behagade inte visa upp sig. Andra 

gäster såsom, entita, blåmes och koltrast sågs 

också runt matningen. I omgivningen utökades 

artlistan med bl.a. större hackspett, järnsparv 

och stjärtmes. Spaning över havet resulterade i 

2 skäggdoppingar.

Sammantaget en helt okej förmiddag trots 

tämligen dystra väderförutsättningar.

Thomas Svanberg

Exkursionsdeltagarna hittade bl.a.  

tofsmes, talltita och stjärtmes i Sibirien.

Foto: Thomas Svanberg

Exkursion till Sibirien
25/2
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Kommande program

Söndagen 15 april

Djurholmen

Djurholmen en vårmorgon – orrarnas bubblan-

de över mossen, trastsång i skogen, skogsnäppor 

spelar, nötkråkor låter höra sin röst – vi står på 

lite håll som gäster och betraktar skådespelet.

Samling: ICA-Maxi (f.d Brännborns) i Ängelholm 

klockan 05:00.

Ledare: Ulf Ståhle, tfn 042-�4 35 58

Torsdag 26 april

Björkeröd

Ringtrast utropas till dagens målart! I vårt sö-

kande efter ringtrastarna håller vi även utkik 

efter nyanlända tropikflyttare som flugsnappare 

och sångare. I Björkerödsdammen spelar små-

doppingarna och vattenrallarna låter höra sitt 

grymtande.

Samling: Parkeringen vid Björkeröd klockan 

�8:30.

Ledare: Ulrik Alm, tfn 042-33 52 �3

Lördag 13 maj

Fågelskådningens dag – Fredriksdal

Årets upplaga av Fågelskådningens dag kommer 

att gå i Linné-tema. Linné som satte de latinska 

namnen på våra fåglar. Vad har hänt under de 

300 åren? Nytillkomna arter och arter som för-

svunnit? Självfallet tittar vi till rörhönsen inne på 

Fredriksdal! Observera att entréavgift tas ut!

Samling: Entrén Fredriksdal klockan 09:00.

Ledare: Ulrik Alm, tfn 042-33 52 �3.

17 tom 20 maj

Skagen

Inga platser kvar – resan är fulltecknad!

Söndag 3 juni

Fågelsång Hittarps rev – Kulla Gunnarstorp

En exkursion i lugnt tempo med inriktning på 

fågelsång där vi lyssnar och identifierar de olika 

arterna som låter höra sin sång. Du som känner 

dig osäker och vill lära dig mer skall absolut följa 

med. Vi hoppas höra arter som, svartvit flug-

snappare, gransångare, grönsångare, härmsång-

are med flera.

Samling: Parkeringen vid Hittarps rev klockan 

08:00.

Ledare: Thomas Svanberg, tfn 042-�6 50 52

Torsdag 14 juni

Nattskärror i Vegeholm

Vi beger oss ut i Vegeholmsskogen och njuter av 

nattskärrans magiska spinnande sång. Morkul-

lor, taltrastar och kattugglor låter sig höras.

Samling: Klörenparkeringen jämte Vegeå klock-

an 2�:30.

Ledare: Mikael Olofsson, tfn 042-�2 48 88

Söndag 6 juli

Sandön

Mitt i sommarstiltjen tittar vi till Sandön. Tär-

nor, skärfläckor, strandskator och brun kärrhök 

är mitt uppe i häckningarna medan arter som 

gluttsnäppa och svartsnäppa har påbörjat retur-

sträcket.

Samling: Parkeringen jämte bron till Sandön 

klockan 08:00.

Ledare: Mikael Olofsson, tfn 042-�2 48 88



�2

Föreningens årsmöte hölls traditionsenligt på 

Albertsgårdens kaffeservering i Norra Häl-

jaröd. Totalt hade 49 personer infunnit sig då 

ordförande Thomas Svanberg förklarade mötet 

öppnat.

Efter att stadgeenliga val av mötesfunktionä-

rer skett, vidtog val av styrelseposter på två år: 

Kaj Möller omvaldes som kassör, medan Niclas 

Jonzén, Lennart Engman och Mats Rellmar 

omvaldes som ordinarie styrelseledamöter.

Även på övriga valbara poster skedde omval 

med Lars Hallbeck och Mikael Olofsson som 

styrelsesuppleanter, Lars Linderström och Lis-

beth Westerblad som revisorer samt Anders 

Henriksson som revisorsuppleant. Även 2006  

års valberedningen ställde sig till fortsatt 

förfogande, varvid Henrik Ehrenberg, Ulrik Alm 

och Kristian Linde även de omvaldes på ett år.

På förslag av styrelsen, för att bättre balan- 

sera inkomster och utgifter, fastställdes års-

avgiften för 2008 till �25 kr, den första höjningen 

på många år. 

Då inga förslag tillsänts styrelsen, fortsatte 

årsmötet med övriga frågor. Dessa gällde 

föreningens stadgar där styrelsen omarbetat 

dessa en aning för att bättre stämma överens 

med rådande verklighet. Bland annat förslogs 

en ändring i §� där KOFs stadgeenliga uppgifter 

utökades till att, förutom Kullabygden, även 

innefatta de övriga nordvästskånska kommuner 

där föreningen sedan många år redan är aktiv. 

En anpassning av stadgarna inför framtiden 

skedde även så till vida att §4 omformades att 

omfatta även ett medlemsblad i digital form. 

Röstning genom handuppräckning vidtog och 

ändringarna godkändes med stor majoritet. 

Under mötesdelens sista skede informerade 

mötesordförande om dagssituationen för de 

fågeltorn som planeras inom verksamhets-

området, samt om förändring som är i 

förestående på Kullaberg. Dessa omfattar 

bl.a. automatiserad in- och utpassering, nytt 

naturrum, byte av föreningslokal samt bättre 

möjligheter att exponera KOF i Kullabygden 

tack vare ett närmare samarbete med Kullabergs 

Natur.

Efter mötet serverades kaffe, samt hölls 

traditionsenligt lotteri. Speciellt inbjuden före-

dragshållare var David Erterius, Lund som visade 

bilder och berättade om upplevelser från några 

veckors vistelse på ön Malör i den nordligaste 

delen av Bottenviken.

Mats Rellmar 

Referat från KOF:s årsmöte
7/3  2007

Foto: Patrik Wantzin



Skådarprofiler
KOF-are svarar på frågor om sig själva.

Namn: Linnea 

Nyberg

Ålder: 11

Född i: Sunds-

vall

Bor i: Össjö

KOF-are sedan: 

2007

Skådar helst: 

Rovfåglar.

Favoritlokal 

i Nordväst: 

Örnrundan på vintern.

I min skådarmatsäck finns alltid: Varm 

choklad med smörgås och bulle.

Om du fick vara en fågel, vilken art skulle du 

då vara? En havsörn, den är stor och mäktig.

Namn: Sanna 

Nyberg

Ålder: 11

Född i: Sunds-

vall, sju minuter 

efter Linnea.

Bor i: Össjö

KOF-are sedan: 

2007

Skådar helst: 

Gäss och rov-

fåglar.

Favoritlokal i Nordväst: Rönnen.

I min skådarmatsäck finns alltid: Varm 

choklad med smörgås och bulle.

Om du fick vara en fågel, vilken art skulle 

du då vara? En röd glada, för då kan jag sväva 

över alla och spana vad som händer.

Styrelsen i KOF
(vald vid årsmötet 7 mars 2007)

Ordförande:   Thomas Svanberg
Derbyvägen 29, 252 86 Helsingborg
Tel: 042-16 50 52 
e-post: thomas.svanberg@sardus.se

Kassör:   Kaj Möller
Skördevägen 51, 263 54 Höganäs
Tel: 042-33 05 59

Sekreterare:   Mats Rellmar
Tyringegatan 41, 252 76 Helsingborg
Tel: 042-21 04 17

Ordinarie ledamöter:
Martin Ekenberg
Ljungvägen 58 b, 269 62 Grevie
Tel: 0431-36 10 47

Lennart Engman
Fångstvägen 11, 263 71 Jonstorp
Tel: 042-36 70 28

Sara Henningsson
Skogsfrugatan 5, 252 30 Helsingborg
Tel: 042-16 23 40

Niclas Jonzén
Bokvägen 21, 263 32 Höganäs
Tel: 042-33 33 40
e-post: niclas.jonzen@teorekol.lu.se

Håkan Karlsson
Skogsfrugatan 5, 252 30 Helsingborg
Tel: 042-16 23 40
e-post: hakan.karlsson@zooekol.lu.se

Suppleanter:
Lars Hallbeck
Päronvägen 25, 262 65 Ängelholm
Tel: 0431-202 94
e-post: larshallbeck@telia.com

Mikael Olofsson
Husensjövägen 93 c, 252 52 Helsingborg
Tel: 042-12 48 88
e-post: mikael.a.olofsson@swipnet.se

Valberedning:
Henrik Ehrenberg (sammankallande)
Fyrkappevägen 8, 266 91 Munka Ljungby
Tel: 0431-264 62

Ulrik Alm
Tel: 042-33 52 13

Kristian Linde
Tel: 0431-191 91
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En förmiddag i slutet av maj fick jag en påringning av 

en kvinna bosatt i Östergötland. Hon hade tidigare 

under dagen lyssnat på P1 och dess inslag om våra pil-

grimsfalkar i Sydhamnen. Genast hade hon kontaktat 

såväl kommunen som turistbyrån i Helsingborg. Kvinnan 

konstaterade att vare sig kommunen eller turistbyrån 

kände till vårt falkpar. Hur kan det vara så? undrade hon 

vidare och lyfte fram många poänger i attraktionsvärdet 

att allmänheten kan följa falkparet via vår hemsida. Kan-

ske leder detta till någon framtida samverkan? Vi kan i alla 

fall konstatera att vi har tusentals personer som besöker 

vår hemsida och följer falkarna.

Våren har snabbt passerat och utan några större 

sensationer. De 3 vitvingade tärnorna som fanns i 

Hasslarp under en eftermiddag och kväll vållade dock 

en viss uppmärksamhet och var i sin fulländning oerhört 

vackra att beskåda. Annars får väl de 2 tofslärkorna som 

varit i Norra Danhult respektive Helsingborg framhävas. 

För oss som ännu inte hade lyft kikaren under 80-

talets början var det nya bekantskaper åtminstone i 

Helsingborg. Någon gång runt 1984 försvann tofslärkan 

från Sydhamnen i Helsingborg men hade fram till dess 

setts här regelbundet. 

Aningen oroväckande är att föreningen vid maj 

månads utgång endast har fått in drygt 2/3 av de 

budgeterade medlemsintäkterna. Givetvis hoppas jag 

det beror på glömska så i denna tidning finns ett nytt 

inbetalningskort för innevarande år. Skulle det inte bero 

på glömska – ja, då är det mindre angenämt och vi måste 

strypa utgifterna radikalt. 

Genom ett mycket gott samarbete med Kullabergs 

Natur har vi nu tillgång till ny möteslokal på 

Kullaberg. I gengäld har vi upphört som hyresgäster 

av Hjorthagsstugan. Tillsammans med andra lokala 

naturälskande föreningar har vi stor möjlighet att påverka 

hur besökarna skall uppleva Kullaberg. Är du på Kulla-

berg i sommar så titta gärna in i 

lokalen rakt över naturummet.

Väl mött i fält!

Thomas Svanberg/ Ordförande
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Fåglar året runt
I området ses året runt olika doppingar och sjö-

fåglar, framför allt i anslutning till Grytskären. 

En dag i slutet av mars eller början av april kan 

vattnen runt öarna formligen koka av ejdrar och 

sjöorrar. Ranarpsstrand hyser ofta en del rast-

ande vadare och är under vinter, vår och höst 

rikt på simänder. Under sommarhalvåret finns 

småtärna och skärfläcka i området. Kuststräckan 

är generellt bra för olika piplärkor och är en av 

de bästa för övervintrande vattenpiplärka under 

november till februari. Under hösten följer ett 

tidvis intensivt småfågelsträck kusten söderut. 

Framför allt vid ostvind utgör sträckan en stark 

ledlinje för olika tättingar som vill undvika att 

korsa Skälderviken.

På inre och yttre Grytskär häckar ejder, 

småskrake, grå- och havstrut, på de yttre 

troligen även tobisgrissla. Listan på ovanliga 

fåglar kan göras lång, men mest karaktäristiskt 

är iakttagelserna av just änder med amerikansk 

bläsand, amerikansk kricka, praktejder och 

alförrädare.

Hamn till hamn
Att gå hela sträckan är normalt det mest givande, 

en promenad på ca 9 km t.o.r. Utgå i så fall från 

någon av hamnarna (se Vägbeskrivningar). Följ 

t.ex. den markerade Skåneleden, undvik känslig 

strandzon under häckningstid. Passa på att vid 

lämplig väderlek (svag vind!) utnyttja betong-

Lokalen i fokus

Lervik, Grytskären och Ranarpsstrand
Mats Rellmar

Denna vackra och lättillgängliga del av Bjärekusten bjuder på god fågeltillgång hela året. Från Lerviks 

hamn och norrut till området runt Vistorps hamn sträcker sig en spännande och varierande del av  

Bjärekusten med betade strandängar, steniga rev och vikar. Ytterligare karaktärsdrag utgör de små 

stenöar med tillhörande kobbar och grynnor som är belägna en bit utanför kustlinjen.

Inre Grytskär.    Foto: Mats Rellmar
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bunkrarna längs vägen som utkiksplatser. Vid 

blåsigt väder kan bunkrarna istället erbjuda lä 

för spaning eller fika. Glöm inte att hålla utkik på 

innanförliggande åker- och trädamark. Ibland 

ses vinterhämpling, gråsiska och andra fröä-

tare här. Stenskvättor och buskskvättor utnyttjar 

stängselstolpar och gärdesgårdar som utkikspos-

ter. Piplärkor stöter man på längs hela sträckan 

och i gräsmarkerna norr och söder om Lerviks 

hamn har vid flera tillfällen setts större piplärka.

Grytskären och Grytskärsdungen
Väl synliga längs hela sträckan ligger Grytskären. 

Öarna, som ligger på minst tubkikaravstånd, 

är dock som närmast i samband med att den s 

k Grytskärsdungen passeras (ca 500 m norr om 

Lerviks hamn). Passa på att spana ut över det 

närliggande inre Grytskäret men också på övriga 

öar. Runt de yttre öarna ses året runt simänder, 

skarvar, hägrar och under vinterhalvåret skär-

snäppor. Snäpporna kan skymta fram, springan-

des i bränningszonen, f f a på de yttersta södra 

kobbarna och grynnorna. 

Själva Grytskärsdungen bjuder trots sitt 

utmärkta, lite isolerade läge sällan på speciellt 

många fåglar. Den ambitiöse bör dock ta för 

vana att göra åtminstone ett kort besök; närmare 

så här kommer man inte en Öländsk fågeldunge i 

Nordvästskåne! I dungen finns ett vindskydd och 

en eldplats för mer avancerade fikastunder. 

Precis söder om ligger en parkeringsplats 

kallad Grytskärsparkeringen. Denna kan an-

vändas som alternativ utgångsplats för skådning 

i området (se Vägbeskrivningar).

Hamnområdena 
Viken vid Lerviks hamn är en klassik beckasinlo-

kal vintertid. Vikens södra udde kan ibland vara 

värd att granska närmare. Udden är stenig och 

tångfylld och söder om mynnar en liten bäck i 

havet. Här rastar ofta änder, piplärkor och andra 

småfåglar. Sträckan norr om hamnen till Gryt-

skärparkeringen är en klassisk, om än alltmer 

osäker, lokal i nordvästra Skåne för den svår-

sedda berglärkan.

Området runt Vistorps hamn har under 

flera vintrar bjudit på övervintrare i form av 

enkelbeckasin, svart rödstjärt, sävsparv m.m. 

Söder om hamnen rinner en strid bäck (Mölle-

bäcken) ut i havet. Det vintertid ofta öppna och 

strömmande vattnet drar till sig övervintrande 

änder och tättingar, inte minst piplärkor.

Stenskvätta och gravand är 

karaktärsarter på strandängarna.

Foton: Mats Rellmar
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Vägbeskrivningar
Lerviks hamn: utgå från väg �05 och följ skylt-

ning mot Vejbystrand. I norra delen av byn, följ 

skyltning mot Förslöv. Efter ca �,5 km finns skylt-

ning mot Lervik. Följ Lilla Hultsvägen till ham-

nen. 

Grytskärsparkeringen: utgå från Lerviks hamn, 

kör österut från hamnen och in på Hovallsvägen. 

Drygt 400 m från hamnen gör asfaltvägen en 

skarp vänstersväng följt av en skarp högersväng. 

Sväng vänster i sistnämnda kurva, in på grusvä-

gen som leder ner till havet. Parkera vid natur-

reservatsskylten.

Vistorps hamn: från �05:an, tag av vid skyltning 

Ranarp. Kör igenom Ranarp, fram till T-kors och 

fortsätt mot Torekov ca �00 m. Tag vänster på 

väg skyltad Ranarpsstrand och följ vägen i �,5 

km fram till det att den svänger vänster. Kör rakt 

fram, in på en något mindre väg. Efter ca �00 m 

nås parkeringsplatsen vid hamnen.

Tack till Martin Ekenberg för synpunkter på och hjälp 

med manus.

Segeltorpsstrand

Ranarpsstrand

MöllebäckenP Vistorps hamn

Grytskärsparkeringen

P Lerviks hamn

Storahults strand

Yttre Grytskär

Inre Grytskär

Till 
Vejbystrand

Ranarp

L. Hult

Tre lämpliga parkeringsplatser.    Illustration: Anders Henriksson

Lervik

Skåneleden
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Att bygga ett fågeltorn kan tyckas vara ganska 

enkelt, men det krävs en hel del planering 

och tålamod. Frågorna är många: var ska tor-

net placeras, hur ska det se ut och hur ska det 

finansieras? Flaskhalsar på vägen är tillstånd 

från kommunen, dispens för att bygga i strand-

skyddat område, dispens för att bygga i natur-

reservat, grannars tillåtelse, ritningar som ska 

göras, bygglov som ska ordnas, inhämtande av 

kostnadsförslag, skötselplan m.m. Inte minst en 

viktig fråga som parkeringsmöjligheter kan vara 

nog så omständlig.

Möten
En första träff anordnades där bl a tornets place-

ring diskuterades. Vi kom fram till att bästa plat-

sen vore innanför stenrevet vid Ranarpsstrand, 

en plats där det brukar samlas en hel del simän-

der, vadare mm. Ett torn här skulle ge bättre möj-

ligheter att skåda av vad som gömmer sig bakom 

stenarna och även ge bättre överblick från Gryt-

skären i söder till Vistorps hamn i norr.

Nästa steg i projektet blev att bjuda in berörda 

grannar för att berätta om planerna. Platsen där 

tornet ska stå tillhör Ranarps bysamfällighet, en 

sammanslutning av boende i området som bl a 

sköter djurhållningen. Vi samlades hemma hos 

Börje Nilsson, en av de lokalt boende och lite av 

byns talesman. Med på mötet var också Lennart 

Svensson från bysamfälligheten, representanter 

för KOF, Bjäre Naturskyddsförening samt läns-

styrelsen. Mötet hölls i en positiv anda.

Utsikt
Vi kom fram till att en markering av den unge-

färliga höjden på tornet behövde göras, detta för 

att kunna bedöma hur högt det behövde vara för 

optimal skådning samt om det eventuellt skym-

de utsikten för någon granne. Till detta användes 

en teleskoplastare där skådare fick stå i skopan 

och bli upphissad till lämplig höjd. Det hela för-

löpte väl trots lite skakiga ben! Vi kom även fram 

till att vi skulle utnyttja den gamla betongbun-

kern som plattform till tornet, något grannarna 

ställde sig positiva till. Därmed var en viktig pus-

selbit på plats.

Finansiering och tidsplan
Det som nu gällde var att säkra finansieringen. 

En preliminär kostnad på ca 90 – �00000 kr ut-

räknades och glädjande nog kunde Båstad kom-

mun ställa upp med �0000 kr, KOF med �0000 

kr och Bjäre Natur med �0000 kr. Resterande 

belopp bidrog länsstyrelsen med och därmed 

kunde nästa steg tas varvid en ritning togs fram 

av Tommy Nilsson på skogssällskapet.

Vad gäller tidsplanen så hade vi från början 

vissa förhoppningar på ett relativt snabbt 

förlopp, men insåg efter ett tag att det skulle 

kunna bli en utdragen process. Egentligen inte 

så konstigt med många aktörer inblandade och 

där mycket ska klaffa. 

I skrivande stund ligger bygglovsansökan 

hos Båstad kommun och kan det lösa sig där så 

är vi en bra bit på väg.

Fågeltorn i Ranarp
Martin Ekenberg

Vi är inte speciellt bortskämda med fågeltorn inom vårt fågelområde, men nu är planeringen av ett 

torn på Bjärehalvön i full gång. Initiativet togs från början av Thomas Wallin, aktiv i KOF och Bjäre 

Naturskyddsförening, samt Jörgen Andersson från Länsstyrelsen.
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Andra fågeltorn

Sedan tidigare finns i KOF:s verksamhetsområde endast några få platser där torn, plattformar eller dyl. 

är uppförda för ändamålet fågelskådning. Ett äldre torn med begränsat utrymme finns vid Djurholmen 

på Hallandsåsen och två plattformar, den ena handikappanpassad, återfinns vid Hasslarps dammar. 

Ytterligare fågeltorn/plattformer har med kommuner och andra intressenter nyligen diskuterats för 

uppförande vid Farhultsviken och Ornakärr. Som framgår av Martins artikel är processen dock lång, 

komplicerad och kostsam och det är utan tvekan så att många goda föresatser under åren har kommit 

av sig. 

     Uppslutningen för byggande av ett torn vid Ranarpsstrand är dock i dagsläget så stor att vi med all 

sannolikhet kan förvänta oss rapportområdets första ”riktiga” fågeltorn på platsen inom något år.

/Redaktionen

Skådning på hög nivå vid Ranarpsstrand med hjälp av en teleskoplastare.   Foto: Martin Ekenberg
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Under �� år, mellan �9�8 och �989 gjordes 

sex iakttagelser av sju individer. Fem av 

dessa sågs under våren (>80%), tre var adulta 

fåglar och endast en var en årsunge på hösten. 

Företeelsen med s k förlängd vårflyttning domi-

nerade således klart. 

En märkbar ökning av fynden inleddes runt 

�990 och en ny fyndbild växte fram. Vårfynden, 

oavsett ålder, stod för �8% och andelen ungfåglar 

på hösten ökade till �5% under �990-�00�. 

Ytterligare ett nytt fenomen var de svarthuvade 

måsar som noterades vid Rönnen februari och 

Helsingborg i december �995. Fåglarna utgjorde 

de första vinterobservationerna i området. 

Övervintring
Vinterobservationerna �995 följdes av en ny 

individ, först sedd vid Viken i december �998. 

Svarthuvad mås i nordvästra Skåne
Mats Rellmar

Troligtvis samma fågel sågs sedan vid Täppehu-

sen i slutet av mars �999 och det är inte omöj-

ligt att den första övervintringen var ett faktum. 

Definitiva bevis följde vintrarna �00�/�00� och 

�00�/�00� då en gammal svarthuvad mås fanns 

vid Viken under de kallaste månaderna. Något 

spekulativt men ändå ganska troligt är, att det 

rör sig om samma fågel, �00� alltså inne på sitt 

sjunde levnadsår.

Regelbunden
Arten har sedan �990 setts årligen i nordvästra 

Skåne med mellan � och 5 individer, undantaget 

�99� och -94 (se figur �). Svarthuvad mås sågs 

även �00� men då den fågeln upptäcktes redan 

i november året innan, räknas den ej i totalsum-

man. Till och med �00� har minst 45 individer 

setts i KOFs nuvarande rapportområde. 

I början av mars 1968 iakttogs en gammal svarthuvad mås i Skälderviken. Fyndet var det andra i  

Sverige och utgjorde det första beviset i Nordvästra Skåne för denna arts expansion mot norr från 

sydöstra Europa.

Övervintrande svarthuvad 

mås (till vänster) med 

fiskmås vid Viken mars �00�.    

Foto: Mats Rellmar
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Störst chans att se arten finns (i stor stil) vid 

Sandön, där �5 individer iakttagits. Vid Hovs 

hallar har 9 ex setts, men dessa är i samtliga fall 

är förbisträckande fåglar och inte rastande som 

är normalfallet vid Sandön. Fynden därutöver 

är spridda längs kusten från Stensåns mynning i 

norr, till Rydebäck i söder. Längs den södra delen 

av Bjärekusten saknas ännu iakttagelser och, 

högst besynnerligt, även från Kullaberg (jmfr 

Hovs hallar!). Fem fynd av sex individer har även 

gjorts på inlandslokaler, dock utan koncentration 

till någon enskild plats.

Fördelning på året
Som tidigare nämnts ändrades den säsongsmäs-

siga fyndbilden runt �990. Ett tydligt mönster 

av kringströvande årsungar under hösten fram-

trädde. I fig � märks en distinkt topp i september, 

varvid antalen sedan faller till månadsskiftet ok-

tober/november. Ungfåglar under denna period 

utgör inte mindre än �0% och totalt utgör denna 

tvåmånaders ”hösttopp” nästan 50% av det to-

tala antalet observerade individer. Observera att 

arten har setts under alla årets månader men att 

fig � (och �) enbart visar upptäcksdatum. 

Figur 1. Årsfördelning av Svarthuvad mås i Nordvästra Skåne 1968 – 2006.  n=45

Figur 2. Fördelning av Svarthuvad mås i Nordvästra Skåne per 10-dagarsperiod 1968 – 2006.  n= 45
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Framtiden
Ett mindre inflöde av svarthuvade måsar sker 

även under april och maj (fig. �) och av dessa 

är drygt 40% gamla, häckningsklara individer. I 

Sverige har arten ännu inte häckat i artrent par, 

däremot har ett flertal häckningsförsök i bland-

par med både skratt- och fiskmåsar gjorts. Sedan 

�0- och �0-talet häckar arten (idag regelbundet) i 

norra Polen och norra Tyskland. I Danmark häck-

ar den svarthuvade måsen idag närmast årligen 

med något eller några par och så nära som i Be-

nelux uppgår beståndet till över �000 par. Arten 

trampar således minst sagt på Sveriges tröskel!

Arten häckar påfallande kustbundet i 

floddeltan, träsk- eller kärrmarker eller på 

gräsmark, ofta på platser med låg, sparsam 

vegetation, mer sällan på sandytor. Även om 

lämplig biotop finns på olika håll i Nordvästskåne 

är KOF:s rapportområde förmodligen inte det 

mest attraktiva för svarthuvad mås. Senaste nytt 

från maj �00� är dock att en gammal svarthuvad 

mås visat intresse för de lokala fiskmåsarna i 

Helsingborgs södra industriområde. 

Kanske kan ostörd, måttligt bevuxen indu-

strimark inte alltför långt från saltvatten utgöra 

en nisch för arten i framtiden?

Gammal svarthuvad mås vid Råå ��/�0 �00�.

Foto: Thomas Svanberg

Många lär glädjescenerna vara, men även 

smolk i bägaren såsom någon enstaka, 

beklämmande episod av handgemäng finns 

också i stugans historia. Låt vara att även detta 

skedde helt i fåglarnas tecken. Lyckligtvis är det 

förstnämnda tillståndet överlägset vanligast, för 

vem kan klaga på läget eller utsikten? Rönnens 

sandrevlar inom tydligt synhåll för en uppriggad 

tubkikare och med de gamla äppleträden som 

en skänk från ovan under stormiga höstdagar. 

Och ”tomtlistan” på ��0 arter lär väl vara en av 

de längsta i landet! 

Men vad är det egentligen för stuga? Vad 

har den använts till och varför råkar KOF besitta 

bästa utsikten i byn?

Hönshus
Stugan lät byggas av Ester Björkman någon gång 

i mitten av förra seklet, exakt årtal är oklart. Syftet 

Huset i Häljaröd – KOF-stugan
Mats Rellmar

Oräkneliga lär de KOF-medlemmar och andra fågelintresserade vara, som i decennier använt förening-

ens stuga i norra Häljaröd för diverse ändamål. Under alla årstider och i alla väder har här spanats, 

fikats, diskuterats, träffats, skulats, grillats och spanats igen.
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var att använda huset som kombinerat hönshus/ 

redskapsbod. Ester Björkman bodde i ett hus på 

andra sidan vägen. Tyvärr bar det sig inte bättre 

än att boningshuset brann ner och i brist på an-

nat fick Ester helt enkel snygga till sitt hönshus 

och flytta in i det. Hur länge hon bodde i stugan 

är okänt. Huset saknar som bekant alla bekväm-

ligheter och dög väl mest som tillfälligt härbärge 

under sommaren?

Senare kom hönshuset i Döingebon Johan 

Anderssons ägo. Han fortsatte att nyttja stugan 

som redskapsbod. �9��, året efter KOFs bildande, 

hade jakten på en klubbstuga för föreningen gett 

resultat. På KOFs jubileumsmöte �� september 

�9�� kunde ordförande Lars Karlsson högtidligt 

berätta om fyndet och planerna för den nya 

klubbstugan, i vilken jubileumsmötet även 

hölls!

Klubblokal
Inledningsvis hyrde KOF klubblokalen av lant-

brukare Johan Andersson men efter en turbu-

lent tid av upprustningsplaner, ansökningar 

hos byggnadsnämnden, överklaganden och 

rivningshot, beslutades på styrelsemötet i mars 

�9�� att inköpa stugan. Kontrakt upprättades 

och undertecknades. I samband med förening-

ens köp av stugan plockades valda saker bort, 

men en gammal klenod från det Anderssonska 

vardagsrummet, ett stort skåp, finns kvar. Skåpet 

var från början brunt men Johan Andersson hade 

en förkärlek för att måla allt blått, därav skåpets 

idag slående yttre.

KOF i Häljaröd
Då stugan ligger på platsen ”av hävd” har några 

större förändringar av denna under KOFs tid ej 

tillåtits. Föreningen har istället hela tiden inrik-

tat sig på att underhålla stugan på enklaste sätt 

samt att hålla trädgården städad och välskött. 

Nr 2 – 2007

För denna uppgift ansvarar för närvarande KOFs 

stugkommitté. 

I och vid stugan finns bord och bänkar samt 

en grillplats. KOFs styrelse håller regelbundet 

sina juni- och augustimöten här och Häljaröds 

hamn fungerar som utgångsplats för exkursioner 

till Rönnen någon gång per år. 

Att hitta till KOF-stugan är enkelt: kör kustvägen 

mellan Utvälinge och Farhult. Ca �00 m öster om 

Farhult, sväng norrut på Sjömadsvägen. Parkera 

vid den lilla hamnen. Stugan är belägen knappt 

�00 m öster om hamnen.

Väl mött vid KOF-stugan, du också!

KOF-stugan i söderläge.    Foto: Mats Rellmar

KOF-stugans interiör, tillräckligt utrustad för en 

fika en regnig dag.    Foto: Mats Rellmar
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vid Hovs hallar 5.4 och en eller möjligen två 

svarthalsade doppingar sågs i Hasslarps damm-

ar �5.5 och Brogårda våtmark �8 – ��.5. 

Två toppskarvar sågs i området kring 

Torekov t.o.m. 8.4 och vardera � ex sågs på Kullen 

��.4 och Grytskären �5.4. En ägretthäger, andra 

fyndet för rapportområdet, drog förbi Sandön på 

kvällen ��.5. 

Brun glada sträckte vid Hittarp 5.5 och 

Husensjö, Helsingborg ��.5. En ung stäpphök 

sträckte in vid Hittarp �8.4. Tre ängshökar 

observerades, en insträckande i Hittarp �8.5 

samt en hanne vardera vid Sandön ��.5 och 

Västraby �4.5.

Sex fjällpipare sträckte in i Hittarp tidigt 

på morgonen �8.5 och senare samma dag 

sågs fyra på ett fält vid Lönhult. Som mest fyra 

myrsnäppor rastade på Rönnen �� – ��.5 och en 

smalnäbbad simsnäppa fanns på lokalen �9.5. 

En dubbelbeckasin spelade på Ornakärr ��.5 

och ytterliggare � ex rastade på Örby ängar ��.5. 

Hela sex rödspovar sågs under våren, bl.a. � ex 

tillsammans i Brogårda våtmark �8 – ��.4. 

En orädd tjäderhöna observerades på Djur-

holmen �5.4 och kanske är det samma indi-

vid som setts i området tidigare år. 

Årets första nilgäss sågs vid Pinnåns myn-

ning ��.� och enstaka observationer följde sedan 

från bl.a. Hasslarps dammar. En rödhuvad dyk-

and gjorde en kort visit på Rönnen �8.5 och av 

vårens praktejderhannar sträckte två förbi 

Hittarp �.4 samt ytterliggare en på samma lokal 

dagen efter. En annan vacker sträckare var den 

vitnäbbade islom som sträckte söderut vid  

Norra hamnen, Helsingborg ��.4. En ung 

svartnäbbad islom sträckte förbi bunkern 

Småspov på Hittarps rev, �9/4 �00�.   Foto: Mårten Müller
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Storlabb drog förbi Hittarp ��.� samt Hovs 

hallar 5.4 och en gammal svarthuvad mås sågs 

på Lussebäcken, Helsingborg 9 – �4.5. En ung 

kaspisk trut sågs på Väla södra, Helsingborg �.4 

och ytterliggare en på Hittarps rev �0 – ��.�. 

En lunnefågel rastade utanför Torekovs 

reningsverk 4.�. 

Av vårens inflöde av vitvingade tärnor i 

södra Sverige, berördes Nordvästskåne i form 

av tre exemplar i Hasslarps dammar ��.5. En 

skräntärna rastade tillfälligt på Sandön ��.5 och 

en turturduva likaså vid Mjöhult �.5. 

En sparvuggla ropade på Traneröds mosse 

�.� och nio göktytor observerades, bl.a. årets 

första på Kullen �4.4. En härfågel sågs i Kattvik 

�4.4 och en tofslärka på Kullen �4.�. En tofslärka 

sjöng dessutom på Åkerslund, Ängelholm ��.� 

och � ex hävdade revir vid Norra Danhult under 

slutet av maj. Två rödstrupiga piplärkor rastade 

i Lilla viken på Rönnen 5 – �.5 och ytterliggare 

exemplar sträckte vid Ripagården �.5 och Sandön 

��.5. 

Den ”engelska” sädesärlan sågs åter vid 

Glimminge Plantering �.4 – 9.5. En vattenpip-

lärka rastade vid Glimminge Plantering �.� samt 

Tjällran �9.�. 

Tofslärka vid 

kallbadhuset 

i Helsingborg, 

��/5.

Foto: Patrik Wantzin

Engelsk sädesärla, 

Dagshög 9/5 �00�.

Foto: Thomas Svanberg
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Söndag 8 juli

Sandön

Mitt i sommarstiltjen tittar vi till Sandön. Tär-

nor, skärfläckor, strandskator och brun kärrhök 

är mitt uppe i häckningarna, medan arter som 

gluttsnäppa och svartsnäppa har påbörjat retur-

sträcket.

Samling: Parkeringen vid bron till Sandön klock-

an 08:00.

Ledare: Mikael Olofsson, tfn 04� – �� 48 88.

Söndag 12 augusti

Ringmärkning vid Hasslarps dammar

Ringmärkningen vid dammarna är vid denna tid 

på året i full gång. Våra exkursionsledare visar 

upp fångade fåglar, berättar om ringmärkning-

en, vilka arter som fångas, hur olika mått tas och 

om återfynd. Givetvis tittar vi även till de fåglar 

som rastar i dammarna.

Samling: Vid parkeringen mellan 0�:00 och 

09:00.

Ledare: Henrik Johansson tfn 04�� – 8�8 0� och 

Mårten Müller.

Kommande program

Totalt sågs minst femtio ringtrastar, bl.a. 

�� ex Björkeröd ��.4. Inte mindre än sex brand-

kronade kungsfåglar, samtliga sjungande han-

nar, noterades: Grytskären ��.�, Björkeröd �4.�, 

Sibirien, Ängelholm �4.�, Djurholmen ��.�, 

Fredriksdal, Helsingborg ��.4 och Sandön ��.4.

En mindre flugsnappare sjöng vid Rögle 

säteri �9.5 och en pungmes rastade i Hasslarps 

dammar ��.4. 

Sommargylling hördes sjunga vid Tullstorp, 

norr om Västersjön ��.5 och gulhämpling sågs 

sporadiskt på Kullen under våren, men även 

tillfälligt på Hittarps rev �5.4, Rönnen ��.4, 

Kattvik � – 9.5 samt Valhall, Ängelholm �9.4 och 

Vikingsberg, Helsingborg �0.4. 

Elva lappsparvar observerades och orto-

lansparv sågs i Förslöv ��.4, Ranarpsstrand 

5.5, på Kullen ��.5 och Hallands väderö ��.5. 

Avslutningsvis drog en kornsparv förbi vid 

Utvälinge, Sandön ��.5. Spännande med 

observationer av denna art, som tillsammans 

med tofslärkan varit mycket fåtalig i området de 

senaste åren. Båda har tidigare varit häckfåglar i 

nordvästra Skåne.

Mikael Olofsson

Ringtrast på Kullaberg, ��/4 �00�.   Foto: Mårten Müller



Lördag och söndag 25 – 26 augusti

Sofieros trädgårdsfest

Kom och besök oss på detta traditionella arran-

gemang. Som vanligt är KOF på plats och besva-

rar allehanda frågor som kan tänkas komma. 

Hur många arter ser vi detta året?

Samling: Se dagspress för öppettider.

Söndag 2 september

Gröna stöveln

KOF medverkar i detta arrangemang genom att 

stå vid Kullens fyr och svarar på frågor om fåglar 

och annat som kan tänkas dyka upp.

Ledare: Thomas Svanberg tfn 042 – 16 50 52.

Söndag 9 september

KOF:s Artrace

Nu är det dags för föreningens traditionella och 

populära tävling. Den går ut på att samla ihop ett 

lag för att inom vårt rapportområde räkna in så 

många fågelarter som möjligt under en begrän-

sad tidsperiod. Dagen avslutas med artgenom-

gång och grillning vid KOF-holken i Norra Helja-

röd. Föreningen står för elden, medan var och en 

tar med sig vad man vill förtära.

Närmare information får du vid anmälan till 

Thomas Svanberg tfn 042 - 16 50 52 eller e-post 

thomas.svanberg@sardus.se. Anmälan om del-

tagande senast 26 augusti.

Söndag 23 september

Öppen exkursion

Väder, fågeltillgång och senaste nytt får styra 

dagens exkursion. Vi håller oss dock inom för-

eningens rapportområde. Klä dig efter väder och 

räkna med att vi är ute ett flertal timmar. Blåser 

det från väster besöker vi någon kustlokal osv.

Samling: ICA Maxi (Brännborns) i Ängelholm 

klockan 07:00.

Ledare: Bengt Andersson tfn 042 – 28 38 91 och 

Lennart Engman.

Nr 2 – 2007

Onsdag 10 oktober

Innekväll – Rovfågelflyttning

Med hjälp av GPS-sändare kan forskarna idag 

följa fåglarnas fantastiska flyttning från sina 

häckningslokaler till övervintringsplatserna 

långt bort. Roine Strandberg från Lund låter oss 

ikväll följa med på några av dessa resor. Frågor 

som var fåglarna övervintrar, hur fort det går 

under sträcket, vilka strategier dom har för sin 

flyttning, om vi idag kan slå hål på myten att rov-

fåglar inte flyttar under natten, m.m., kommer 

Roine att ge oss en lektion i. Tyngdpunkten ligger 

på flyttning för fiskgjuse och brun kärrhök.

Plats: Studiefrämjandet i Helsingborg, Järnvägs-

gatan 41, klockan 19:00.

Kontaktperson: Patrik Wantzin 042 – 22 30 23.

Söndag 14 oktober

Falsterbo

Följ med söderut på en heldag i Falsterbo som 

året runt har mycket att erbjuda den fågelintres-

serade. Första anhalten blir Nabben, där vi spa-

nar in olika sträckande arter. Därefter förflyttar 

vi oss till Ljungen, som förhoppningsvis ger bra 

utdelning av främst rovfåglar. Vi besöker kanske 

ytterligare någon lokal om tiden medger.

Samling: Olympiaskolan, Helsingborg klockan 

07:00.

Ledare: Mikael Jönsson tfn 042 – 22 61 73.
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Ibland slår mig tanken – vilken är föreningens röda tråd 

i verksamheten? Vad skall föreningen stå för och vad 

skall vi verka för? Kanske glasklart för några men mindre 

klart för andra. Med tiden har en del förändrats. Tidigare 

fyllde föreningen en viktig roll i att samla in observatio-

ner från verksamhetsområdet och noggrant bearbeta och 

sammanställa dessa observationer. I och med rapporte-

ringssystemet Svalan sköter mer eller mindre varje orni-

tolog detta själv och för forskarna börjar det bli en diger 

bas att hämta information ur.

Föreningen är engagerade i en rad aktiviteter 

som exkursioner, Sofiero, Kullaberg, utgivande av 

medlemsblad, hemsid, samrådsmöten, vinterutfodring, 

remissinstans och till detta tillkommer att upprätthålla 

ordningen kring KOF holken i Norra Heljaröd. Således 

många aktiviteter, vilket kräver tid, engagemang och 

kraft. Emellertid börjar det bli svårt att hitta personer  

som är beredda att lägga ideell tid och detta är förvisso 

inget unikt för KOF utan det är likadant oavsett vilken 

förening och inriktning det gäller. Därmed är det kanske 

också hög tid för oss att fundera på vad vårt krut räcker 

till och var det behövs bäst. Medlemsenkäten som 

genomfördes för några år sedan pekade entydigt på att 

medlemmarna satte fågelskyddet som nummer ett och 

att det var föreningens enskilt viktigaste uppgift. Detta 

kommer att bli en diskussionspunkt för styrelsen under 

vintern och vi får se vad det leder till. 

Sommaren förlöpte och det vi väl alla lär minnas var 

det ideliga regnandet. Ett regnande som förvisso tryckte 

ner mycket vadare i Skälderviken och gjorde många åkrar 

till perfekta rastplatser för måsar och vadare. Dessvärre 

försvann de lata dagarna vid stranden som i alla fall jag 

uppskattar! 

Under hösten kommer vi att fortsätta vårt samarbete 

med Kullabergs Natur och andra naturföreningar i 

Kullabygden. En unik möjlighet för oss att påverka hur 

besökarna skall uppleva Kullaberg och givetvis en oerhörd 

chans för oss att vara med. 

Och du, har du några timmar över som du kan tänka 

dig att spendera i föreningen så hjärtligt välkommen att 

höra av dig!

Väl mött i fält!                  Thomas Svanberg/ Ordförande
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Omslag

Dvärgbeckasin. 

Peter Bjurenstål.

Onsdag 10 oktober

Innekväll – Rovfågelflyttning

Med hjälp av GPS-sändare kan forskarna idag 

följa fåglarnas fantastiska flyttning från sina 

häckningslokaler till övervintringsplatserna 

långt bort. Roine Strandberg från Lund ska ikväll 

låta oss följa med på dessa resor. Frågor som 

var övervintrar fåglarna, hur fort går det under 

sträcket, vilka strategier har dom för sin flyttning 

och om vi idag kan slå hål på myten att rovfåglar 

inte flyttar under natten, kommer Roine att ge 

oss en lektion i. Tyngdpunkten ligger hos flytt-

ningen för fiskgjuse och brun kärrhök.

Plats: Studiefrämjandet i Helsingborg, Järnvägs-

gatan 41, klockan 19:00.

Kontaktperson: Patrik Wantzin, tfn 042–22 30 23

Söndag 14 oktober

Falsterbo

Följ med söderut på en heldag i Falsterbo, som 

året runt har mycket att erbjuda den fågelintres-

serade. Första anhalten blir Nabben, där vi spa-

nar in olika sträckande arter. Därefter förflyttar 

vi oss till Ljungen, som förhoppningsvis ger bra 

utdelning av främst rovfåglar. Vi besöker kanske 

ytterligare någon lokal om tiden medger.

Samling: Olympiaskolan i Helsingborg,

klockan 07:00.

Ledare: Mikael Jönsson, tfn 042–22 61 73

Söndag den 25 november

Bjärekusten

Bjärehalvön brukar under senhösten vara in-

tressant att besöka. Variationen av arter är ofta 

stor och vi lär se en hel del änder, doppingar och 

tättingar. Vi går några korta sträckor och besö-

ker lokaler som Grytskären, Ranarpsstrand och 

Glimminge.

Samling: ICA Maxis parkering i Ängelholm klock-

an 8:00.

Ledare: Kristian Linde, tfn 0431–191 91 och

Martin Ekenberg, tfn 0431–36 10 47

Torsdag den 6 december

Innekväll – Bildvisning

Från Alf till Ulf – och däremellan kommer Lasse.

Vi har många duktiga fotografer bland våra med-

lemmar. Denna kväll skall tre av dem visa var-

dera 30 minuter valfria bilder. Troligtvis kommer 

fåglar att dominera på den vita duken,

Men det kan även dyka upp någon fjäril eller 

groda. Bildvisarna är följande: Alf Petersson, 

Ulf Ståhle och Lars Bergendorf. KOF önskar alla 

varmt välkomna till en spännande bildkväll.

Plats: Studiefrämjandet i Helsingborg, 

Järnvägsgatan 41, klockan 19:00.

Kontaktperson: Patrik Wantzin, tfn 042–22 30 23

Onsdag den 26 december – Annandag Jul

Hallands Väderö

Vi gör som tidigare och slår följe med Bjäre  

Naturskyddsförening ut till Hallands Väderö.

Om vädret tillåter, avgår båt från Torekovs hamn. 

Kostnaden beror på antalet deltagare.

För exakt tid se annons i lokalpressen eller kon-

takta Väderöbåtarna, tfn 0431–36 30 20,

hemsida www.vaderobatarna.se

Kommande program
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KOF-are och 
förstafynd

Lennart Engman och 
Mikael Olofsson

Bengt hade inte stått där länge förrän han såg 

en havstrutsstor fågel med långa stela ving-

ar en bit ut i sundet. Han förstod ganska snart 

att det var en albatross och nöp sig nog i armen 

mer än en gång. Senare observationer av fågeln 

visade att det var en mindre albatross, en art som 

normalt lever på södra halvklotet och mycket 

sällan ses på det norra. 

Men iakttagelser av fåglar som aldrig tidigare 

setts i Sverige är inget nytt för Nordvästra 

Skåne och KOF-arna. Den 2� juni �972 tog Rolf  

Svensson, mer känd som ”Bagaren”, sin vanliga 

runda i Farhultsviken när han såg en konstig 

sävsparv hoppa på stigen framför honom. Han 

vände tillbaka till bilen för att hämta fågelboken 

och kunde snabbt konstatera att det var 

klippsparv som hade välkomnat honom. 

Året därpå, �7 – �9 november, observerades 

ännu ett förstafynd, en hanne svartand i 

Domsten, där den upptäckts av Paul-Erik 

Jönsson och sedan rullade det bara på…

Hallands Väderö är som bekant inte så 

välbesökt, men när så sker finns där ofta något 

sevärt. När Bodil Kollberg tillsammans med sin 

man Bengt, gick längs norrsidan på ön hördes två 

tärnor som inte lät eller såg ut som de andra. Hon 

kunde när hon kom hem till slut artbestämma 

dem till sottärnor, observationen gjordes den 6 

juni �977. 

Senare samma år passerades Kullen av 

landets första baleariska lira. Detta var den � 

oktober �977 och de tre observatörerna var Karl 

Göran Nilsson, Alf Pettersson och Mats Peterz. 

Arten betraktades då endast som en ras av den 

mindre liran. 

I Vejbystrand rastade 8 augusti �978 en 

vitgumpsnäppa, där den tillfälligt observerades 

av Anders Berglund, C.H. Rosell och Stefan 

Ohlsson.

Trädgårdsskådning är på många ställen 

populärt och den 27 april �988 gav detta utdelning 

i Lerberget. Lars-Göte Nilsson fick plocka fram 

den stora fågelboken för att bestämma landets 

första eremitskogstrast. 

Redan den �9 augusti samma år slog det till 

igen. Mats Rellmar var trots det bistra vädret 

ute och skådade på Rönnen. En avvikande 

småvadare fick honom att reagera, men fågeln 

kunde inte med säkerhet bestämmas förran 

morgonen därpå. Det var en tundrasnäppa, en 

mycket sällsynt gäst i Europa. 

I mitten av oktober �996 var nästan hela 

Skådarsverige på Öland för att ta del av en maka-

lös fågelhöst där. Då passade Teuvo Karjalainen 

Bengts mindre albatross då den observerades 

längre söderut i Öresund,  vid Lomma, 8 juli 

2007. Foto: Kristian Ståhl

När Bengt Andersson, söndagen den 8 juli i år 

gick ner till bunkern vid sommarstugan i Dom-

sten, för att spana av sundet, kunde han inte ana 

att han skulle bli näste man i raden av KOF:are 

som upptäckt en ny art för Sverige.
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på att pricka in landets första klippsvala på 

Kullen �9 oktober. Som tur var stannade fågeln 

kvar ytterligare några dagar.

Dessutom finns ytterliggare en handfull 

förstafynd för Sverige som vi av olika anledningar 

valt att inte ta med ovan. Bl.a. ståtar Nordvästra 

Skåne med fler förstafynd t.ex. av större lira, 

dvärgsumphöna och blåstjärt. Dessa är dock 

gjorda långt före bildandet av KOF �970. Likaså 

har ett antal KOF-are utmärkt sig med förstafynd 

utanför Nordvästskånes gränser, men det får bli 

en annan historia. 

Första observationen av svartbrynad alba-

tross förtjänar även denna ett omnämnande och 

gjordes �9 – 20 maj 200� på Hovs hallar. Låt vara 

att upptäckarna denna gång inte var KOF:are…

Källor: KOF:s arkiv, Historik över förstafynd, Vår Fågelvärld �:9�.

På 40- och 50-talet strövade jag och min far 

ofta vid Strandmalen från det gamla for-

tet mot Görslövsån. På våren var det inte långt 

mellan olika fågelbon. Viporna flög runt och om 

man kom för nära ett bo flaxade honan bort från 

boet med hängande vingar för att spela skadad 

och locka inkräktarna bort från boet. Vid de små 

vattenhålen som vi kallade ”Anderholms håla” 

och ”Palmkvists håla” häckade stora skrattmås-

kolonier. Om man då satte sig för nära anföll de 

ilsket men om man tog en käpp så flög de runt på  

betryggande avstånd, de trodde antagligen att 

käppen var farlig (gevär) då de kanske tidigare 

blivit beskjutna. Man kunde hitta bon av gravand, 

rödbena, snäppor, spovar, strandskata, strand-

pipare, ljungpipare, fiskmås, silltrut, gråtrut, 

havstrut, sånglärka, ängspiplärka, enkelbeckasi-

ner och på 50-talet kom även skärfläckan.

Ett fint skådespel var när stora flockar 

ljungpipare flög över sjön och visade växelvis 

ryggen (mörk) och buken (vit) de kunde vara 

upp till ett par hundra i flocken och svängde så 

exakt samtidigt att en uppvisningsflygare skulle 

bli grön av avund.

En dag hittade min far ett bo av ängspiplärka. 

Utanför låg fyra ungar och ensam i boet låg en 

gökunge. Han lade tillbaka de andra ungarna och 

vi tittade till boet ett par gånger om dagen och 

varje gång låg piplärkungarna utanför boet. Det 

blev sen en regnig och lite kyligare period och till 

sist dog både piplärkungarna och gökungen.

I åvassen häckade sävsångare, rörsångare, 

sothöna, rörhöna m fl. I skogsdungarna häckade 

många ringduvor och mera sällsynt skogsduva.

Vid den gamla bäcken som gick från mossen 

ner mot sjön såg vi en dag en i våra trakter mycket 

sällsynt fågel – en kungsfiskare, en nästan tropisk 

fågel med sin färgsprakande fjäderdräkt.

På denna relativt kort och smala strandremsa 

fanns även mycket jaktbart vilt som t ex 

gräsänder, skedänder, bläsänder, stjärtänder och 

i den numera igenväxta lilla ”insjö” som vi 

kallade ”Surkan” (den var nämligen väldigt dyig) 

samlades stora flockar krickor. Det fanns även 

gott om harar, fasaner, rapphönsflockar och 

stora flockar av enkelbeckasiner.

Lite om fågellivet vid Strandmalen i 
 mitten av 1900-talet

Börje Lindström

Ängspiplärka häckade då som nu på strand-

ängarna i Farhult.     Foto: Mats Rellmar

Att ett ”X” alltid klingar till lite extra i ett skådarhjärta, ja, det vet ju alla. När man går och handlar 
och hittar något till eXtra-pris , ja, då känner man sig också nöjd. Men, vad kan dessa två saker ha 
med varandra att göra? 
     En försommarkväll på Maxis (i Helsingborg) parkering fick ”X:et” en något annorlunda betydelse 
för oss även om det hade en viss anknytning till fåglar. När vi satte oss i bilen för avfärd, tittade vi 
av en tillfällighet upp mot Maxis reklamskylt. Där uppe på skylten satt en fiskmås på pass. Vi tänkte 
först att det var renhållningspatrullen som var ute och som bara väntade på att något ätbart skulle 
komma inom synhåll. Men våra blickar stannade strax på ”X:et”. Något mörkt rörde sig precis i 
mitten. 
     Av en tillfällighet var både kikare och kamera med, så snabbt fram med grejorna. Vad var det 
vi skymtade? Kikarebilden avslöjade en minimal bobal och på denna en liten, dunig fiskmåsunge. 
Upp med kameran och dokumentera det hela. Resultatet ser ni här. Medan vi satt där kom också de 
gamla fåglarna och matade ungen vid flera tillfällen. 
     En något udda häckningsplats kan man tycka men inte helt ovanlig. Att man hittar fiskmåsar 
på byggnader i t.ex. hamnar och industriområden vet vi sedan tidigare. Man kan också dra vissa 
paralleller med andra arters beteende, t.ex. strandskatans.

Åsa och Christer Strid

Nu kan man X:a då 
man går på Ma-X-i ...!
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Förekomster
En genomgång av det material som finns att till-

gå, tillåter enbart en grov översyn för många av 

de häckande arterna inom rapportområdet. Till 

denna sammanställning har uppgifter hämtats 

från KOF:s obsbok och Artportalen Svalan. Ty-

värr är materialet ganska ofullständigt och inte 

ens i kombination får man en speciellt tydlig  

eller rättvisande bild av mer än någon enstaka 

arts förekomst. 

Rapporteringen för rariteter är emellanåt 

otroligt bra, samma sak för fågelsträck medan  

den för (de kanske mer energikrävande) häck-

fåglarna i delar tyvärr verkar vara rejält eftersatt. 

Rapportera!
Sannolikt rapporteras många iakttagelser inte 

alls, samtidigt som informationen i de rapporter 

som finns, många gånger är mycket knapphän-

dig. 

Denna sammanställning får ses som en upp- 

maning till alla som är ute i markerna att 

rapportera sina iakttagelser utförligt, hur obe-

tydliga de än kan verka. Ange så exakt som 

möjligt vad observationen avser, var den görs 

och allt som i övrigt kan underlätta en samma-

nställning.

Nordvästskånska häckfåglar
Sångsvan 

Arten häckar fåtaligt och föredrar framför allt 

skogsbygd. Endast en häckning är rapporterad, 

� par fick ut 2 ungar vid Össjö. 

Flera häckningar finns rapporterade från, till 

rapportområdet, angränsande lokaler. Nog finns 

det väl utrymme för ytterligare några par längre 

upp på Hallandsåsen eller den del av Söderåsen 

som ligger inom rapportområdet?

Vitkindad gås 

Från kolonier på Gotland har de senaste �0 åren 

en spridning av denna ursprungligen tundra-

häckande art skett. Den vitkindade gåsen häckar 

nu på spridda håll längs kusten i hela södra Sve-

rige. Nordvästskåne ”kolonialiserades” i mitten 

av 90-talet med något eller några par på Hallands 

Väderö. På denna lokal genomfördes även i år 

häckning, då minst 4 ad med 4 dunungar iakt-

togs under sommaren.

Noteras bör också att översomrande fåglar 

fanns i inre Skälderviken, bl.a. på Rönnen, med 

upp till 24 ex i midsommartid. Kan några av 

dessa utgöra potentiella häckare på lokalen i 

framtiden?

Smådopping

Rapporter under häckningstid har inkommit 

från Håkulls mosse och Kullatorpsmossen  (Kul-

laberg), Hasslarp, Grevie och Brogårda. Häck-

ning har konstaterats på de fyra förstnämnda 

och högst antal par har noterats i Hasslarp med 

minst � par. 

Visst finns det väl ytterligare några potentiella 

smådoppinglokaler inom rapportområdet?

Gråhakedopping

Möjlig, trolig och säker häckning har rapporte-

rats från enbart fyra lokaler. Denna rapportering 

ger tyvärr inte någon större rättvisa åt förekom-

sten inom rapportområdet. 

Det positiva är att stammen vid Hasslarp 

fortsätter att vara stabil och i juni inräknades 

upp till 2� par i dammarna. Någon riktigt bra 

uppföljning av häckningsresultaten är inte 

känd, men åtminstone �0 kullar har noterats på 

lokalen.

Storskarv

En flygtur över Rössjön avslöjade runt 80 bon på 

”skarvön” 5 juni. 2004 fanns här ca �20 par/bon. 

Förekommer det några häckningar på andra 

skarvtäta platser som Hallands Väderö, Grytskä-

ren eller Själrönnen?

Trana

Antalet sommarobservationer ökar inom rap-

portområdet och av 5 iakttagelser i juni och juli 

avser en � par som setts i lämplig häckningsbio-

top vid Maglaby kärr, Söderåsen.  Några ytterli-

gare uppgifter om ev. häckningsframgång är inte 

kända. De senaste somrarna har även observa-

tioner gjorts i området Hjärnarp – Västersjön, 

men härifrån föreligger i år inga rapporter.

I början av juli gjordes iakttagelser av en flock 

på 6 ex som sågs flygande mot SV vid Maria park 

� och 5.7 och mot NO vid Bårslöv 2.7. Var dessa 

fåglar kommer ifrån är oklart men avståndet till 

Söderåsen är inte alltför långt. Rapporter om 

tranor med permanenta revir finns från några 

lokaler i Klippans och Svalövs kommuner, strax 

utanför KOF:s rapportområde.

Skärfläcka

I artens huvudfäste inom rapportområdet, om-

rådet mellan Jonstorp och Sandön finns rap-

porter om upp till 8 par på Rönnen. Från inre 

Farhultsviken har inga konkreta rapporter om 

häckning inkommit och inte heller verkar någon 

ha genomförts på Sandön eller Klören. Från Ing-

elsträde våtmark finns från början av juni rap-

port om ett varnande par men något säkerställd 

häckning är ej känd.

I slutet av maj iakttogs någon eller några 

fåglar vid Grytskären/Ranarpsstrand, men inte  

heller härifrån finns någon häckning rappor-

terad.

Skrattmås

Endast en lokal inom rapportområdet tycks ha 

hyst häckande skrattmåsar detta år, ca �0 par 

fanns vid Kappelhamn, Hallands Väderö i juni.

Nordvästskåne hyser ingen stabil stam, 

små kolonier blommar upp på platser där 

förutsättningarna är rätt för tillfället. På en av 

de få lokaler som mer regelbundet har hyst 

häckande skrattmåsar de senaste åren, Hasslarps 

dammar, verkar inga par ha häckat i år.

Silltrut

På den enda lokalen inom rapportområdet där 

arten häckat de senaste �5 åren, klipporna norr 

om fyren på Hallands Väderö, fanns denna som-

mar �0 – �� par. Hur många ungar som kommit 

på vingarna är okänt.

Ett urval av häckande fågelarter i
nordvästra Skåne 2007

Mats Rellmar

Att sammanställa häckningsuppgifter från 

den gångna säsongen känns angeläget av 

flera anledningar. Dels skulle det kunna fun- 

gera som en bevakning av läget för ovanligare  

eller känsliga arter. En annan anledning är att  

det förhoppningsvis kan stimulera till en ökad 

rapportering. Ett av Skånes starkaste fästen för gråhake-

dopping. Hasslarp, maj.     Foto: Mats Rellmar
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Förutsättningar
2006/2007 blev det de stora hackspettarternas 

– spillkråkans och gröngölingens – tur att bli  

föremål för närmare granskning. Under tidspe-

rioden � dec 2006 t.o.m. �� mars 2007 ville vi få 

in alla iakttagelser av arterna som gjordes inom 

KOF:s verksamhetsområde. Vi tog också det IT-

baserade rapporteringssystemet ”Svalan” till vår 

hjälp i form av sammanställningar och grafiska 

bilder. Eftersom arterna är relativt stationära året 

runt kunde vi också få en viss vägledning från på-

gående Atlasinventering, var man rimligen skulle 

kunna finna spillkråkan respektive gröngöling.

Spillkråkan
Vår uppfattning inför inventeringen var att spill-

kråkan kanske inte var lika vanligt förekomman-

de som gröngölingen, men att den sågs ganska 

regelbundet och noterades också som regelbun-

den häckfågel inom KOF:s verksamhetsområde. 

Skulle detta bekräftas?

Från Atlasinventering (se karta) kunde vi 

som sagt visa häckstatus för spillkråka. Säkra 

häckningar var redan konstaterade på bl.a. 

Kullaberg och öster Helsingborg, men kanske 

främst till lokaler på Hallands- och Söderåsen. 

Utbredningsområdena sammanfaller bra med 

gröngölingens (se nedan). 

Spillkråka och gröngöling
våra webbinventeringsarter 2006/07

Christer Strid

Under ett antal år har vi under främst vinterhalvåret genomfört sk. webbinventeringar, vars syfte inte 

i första hand har varit att på ett vetenskapligt och faktamässigt korrekt sätt bedriva metodiska inven-

teringar, utan främst att belysa arters förekomst och uppträdande inom KOF:s verksamhetsområde ur 

ett mera ”populärvetenskapligt” perspektiv. Vi har också velat nå ut och aktivera ”allmänheten” på ett 

enkelt och publikt sätt samt snabbt få möjlighet att återrapportera och visa utvecklingen av invente-

ringen via uppdateringar på föreningens hemsida.

Häckstatus för spillkråka.     Foto: Mats Rellmar

Småtärna

Iakttagelser under häckningstid har gjorts vid 

Torekov, Gröthögarna/Ripagården, Ängelsbäcks-

strand och sträckan Farhult-Sandön. På Rönnen 

inventerades beståndet under maj och juni och 

minst 8 par inledde häckning. Den första ungfå-

geln hade kläckts vid inventeringens slut, runt 20 

juni.

Får man tro rapporteringen, finns maximalt 

�2 par inom rapportområdet.

Fisktärna

Häckning har genomförts på Hallands Väderö, 

vid Kungshamn/Kappelhamn med minst 5 par i 

början av juni samt 2 pull. sedda i slutet av sam-

ma månad.

Från Sandön finns rapporter på �5 – 20 ex 

under juni men några uppgifter om bon eller 

ungar har inte inkommit. Inte heller från den 

tidigare häcklokalen Torekovs rev finns några 

entydiga uppgifter om häckning, inte heller från 

övriga lokaler i inre Skälderviken. 

Gräshoppsångare

Rapporter om sjungande fåglar har inkommit 

från �� lokaler avseende minst 2� individer. I 

Rönneås dalgång mellan Tranarpsbron och Ugg-

larps broar (här räknad som en lokal) noterades 

i början av juni �2 sjungande ex, vilket utgör en 

ovanligt stor koncentration.

Från större ådalgångar som Vegeå och Råån 

återfinns inga rapporter, men båda bör givetvis 

kunna hysa ytterligare några individer. 

Skäggmes

Från vassarna i Farhultsviken föreligger rappor-

ter om en lyckad häckning då � par fick ut minst 

� ungar. Av rapporterna att döma är det inte helt 

omöjligt att även en andrakull såg dagens ljus. 

För driftiga skäggmesar är det inte ovanligt att 

även årsungarna hinner med en häckning första 

sommaren och av den anledning kan det vara 

skäl att hålla utkik efter häckningar även senare 

på säsongen.  

Under våren gjordes iakttagelser av flera 

individer och par med häckningsbeteende vid 

Vegeås mynning men härifrån föreligger inga 

rapporter från sommarmånaderna.

Hur är skäggmessituationen i vassarna vid 

Rönneå i Skälderviken?

Rosenfink

Observationer under häckningstid gjordes 

främst på Kullaberg och yttre Bjäre inklusive 

Hallands Väderö. Från den senare lokalen finns 

rapporter om upp till 6 sjungande i juni, medan 

ströobservationer från fastlandet avser individer 

vid Kattvik och Dalen. 

Rapporterna från Nordvästskånes huvud-

fäste för arten, Kullaberg, är svåranalyserade, 

men minst �0 sjungande individer har iakt-

tagits väster om Mölle mosse. Under Kulla-

bergsinventeringen 2004 bedömdes beståndet 

på ”hela berget” till 25 par.

Enstaka observationer görs årligen i inre 

Skälderviken, men få individer tycks göra 

häckningsförsök eller ens stanna någon längre 

tid. Två iakttagelser gjordes i slutet av maj, 

varav en vid Häljarödsgården, Rönnen, varefter 

� sjungande åter noterades vid Rönnen 24.6, 

ger väl inga tydligare ledtrådar till att någon 

häckning ska ha skett där.

Hur många par småtärna finns på Bjäre? Torekov, 

maj.   Foto: Mats Rellmar
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Gröngölingen
Gröngölingen ses även denna regelbundet året 

runt inom KOF:s verksamhetsområde och den 

förekommer också som häckande art, bland an-

nat på Kullaberg och i de nordöstra delarna upp 

mot Hallandsåsen.

Gröngölingens status i häckfågelinvente-

ringen ser du på kartan nedan. Ganska likformig 

med spillkråkans utbredning, men med en viss 

”kantring” mot de nordöstra delarna av vårt 

verksamhetsområde.

Hur blev det för spillkråkan?
Hämtat från Svalansystemet ser vi på kartan 

nedan inprickat samtliga rapporter av spillkrå-

kan under den aktuella inventeringsperioden � 

dec 2006 till �� mars 2007.

En viss koncentration till Kullaberg och 

Hittarpsområdet (norr Helsingborg) är märkbar, 

en koncentration som i viss mån säkert kan 

tillskrivas antalet besök av skådare på just dessa 

lokal.

Vi fick in strax under 60 rapporter av arten. I 

de flesta fall en ensam fågel men från Kullaberg, 

Hittarp/Kulla-Gunnarstorp och Vrams-Gunnars-

torp har mer än ett exemplar setts samtidigt (jfr. 

Atlasinventeringen ovan).

Numerär

Att våga sig på en beräkning av artens numerär 

är mycket svårt. Sneglar man på vad som fram-

kommit i samband med t.ex. inventeringen av 

Kullabergs häckfåglar (Peterz, M., Rellmar, M. 

Inventering av Kullabergs häckfåglar 2004 – re-

sultat samt populationsförändringar sedan �974, 

Anser 2007:�) där man noterat åtminstone två 

häckande par vid respektive inventeringsår, kan 

man kanske våga sig på en gissning som kanske 

ligger i närheten av vad som rapporterats in vid 

webbinventeringen.

Häckstatus för gröngöling.     Foto: Patrik Wanzin

Fynd av spillkråka under webbinventeringen.

Hur blev det för gröngölingen?
Kartan från Svalansystemet visar en något mera 

koncentrerad bild för arten än för spillkråka. 

Främst på Hallandsåsen, Kullaberg och områden 

runt Helsingborg respektive Ängelholm, men 

därutöver endast spridda iakttagelser. Kanske 

kan vi tillskriva tätheten av observationer även 

till skådarna i detta fall.

Antalet rapporter var något flera än för 

spillkråkan eller drygt 60. I de flesta fall endast 

en enskild individ, men från t.ex. Rydebäck, 

Pålsjö skog, Hittarp och Svedberga har mer än 

ett exemplar setts samtidigt. 

Svårbedömda antal

Trots att antalet rapporter är något större – om 

än marginellt – föreligger det inte iakttagelser 

från lika många lokaler. Kan det tyda på färre in-

divider totalt? Eller är det så att gröngölingen är 

mera ortstrogen och att spillkråkan är rörligare 

under vintertid? 

Tittar man på totalt häckande par i Skåne i 

början av �980-talet (regional räkningar gjordes 

då) beräknades detta till ca 2000 par gröngöling 

och ca �500 par spillkråka. (SOF. �990. Sveriges 

fåglar).  På Kullaberg noterades ”en stabil stam 

4-6 par...” (Peterz, M., Rellmar, M. Inventering 

av Kullabergs häckfåglar 2004 …) både �994 

och 2004, alltså något flera gröngölingar än 

spillkråkor.

Även om det kan ha skett förändringar av 

beståndet sedan den regional inventeringen 

gjordes och vissa biotopförändringar har skett, 

borde det rimligen vara samma förhållande 

idag , dvs. antalet rapporterade individer 

webbinventeringen inte speglar det verkliga 

förhållandet. Men, låt även detta stanna vid en 

gissning!

Tack till alla som bidragit med rapporter, syn-

punkter och foton.

Christer Strid 

christer.strid@kof.nu

Litteratur:

Peterz, M., Rellmar, M. Inventering av Kullabergs 

häckfåglar 2004 – resultat samt populationsför-

ändringar sedan �974, Anser 2007:�

SOF. �990. Sveriges fåglar. 2:a uppl Stockholm

Fynd av gröngöling under webbinventeringen.

Spillkråka.     Foto: Mårten Müller
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En ung svarthalsad dopping rastade i Hass-

larps dammar �2 – ��.8 och mindre lira sågs 

med 2 ex Råle hamn 8.7, � ex Vikens hamn 8.7 

samt � ex Kullen 9.7 och � ex Hovs hallar 29.7. En 

gulnäbbad lira och en balearisk lira passerade 

Kullen 28.7. Ytterliggare en lira passerade dess-

utom Kullen och Hovs hallar 29.7. En mindre 

albatross observerades vid Domsten och sågs 

senare på ett par lokaler söder om rapportområ-

det 8.7. Ny art för Sverige och på en minst sagt 

oväntad lokal!

Elva spelande kornknarrar hittades under 

sommaren och en silkeshäger rastade vid 

Sandön ��.6. 

En svart stork sågs sträcka in vid Kattvik 

efter att ha sträckt ut i Grötvik, Halland �9.8. En 

dammsnäppa rastade på Rönnen och Sandön 

�2 –��.6 och tolv smalnäbbade simsnäppor sågs 

under sommaren, bl.a. 8 sträckande Sandön  

�0.8. En mindre gulbena fanns på Rönnen och 

Sandön 24 –25.6, vilket innebar andra fyndet 

för området! Två fjällpipare drog åt väster över 

Hasslarps dammar 25.8 och 4 ex rastade på 

Svedberga ��.8. Hela 2� myrsnäppor rastade 

på Rönnen 7.7 samt på mer udda lokaler som 

Hittarp �9.8 och Torekovs rev 22-26.8.

Storlabbar sågs på Hovs hallar 8.7 samt 

Hallands Väderö 27.8 och 2 ex drog åt väster vid 

Tjällran �0.7. En medelhavstrut hittades i Råå 

hamn 22 – 24.7 och följdes av ytterliggare fem 

individer i området Farhult-Sandön 28.7 – 25.8. 

En ung svarthuvad mås sträckte mot väster vid 

Kattviks hamn 27.8 och förhoppningsvis blir det 

fler observationer under hösten. Skräntärnor 

observerades regelbundet i området Farhult-

Sandön under sommaren och 2 ex sågs i Kattviks 

hamn 7.8. 

En göktyta ropade vid Äspenäs, Södra 

Västersjön 4.6. Ytterliggare individer sågs på 

Rönnen och Rösan 29.8 samt Båstad �0.8. 

Rapportområdets första korttålärka iakttogs 

kortvarigt vid Råå �.6. Den sedan förra perioden 

kända tofslärkan fanns kvar i Ornakärr till 

åtminstone 26.7 och ytterliggare tre observatio-

ner föreligger: Fria bad, Helsingborg � – �8.6, 

Sederöd, Helsingborg 2-�.6 samt Stadsparken, 

Helsingborg 2�.7. 

En citronärla finns rapporterad från Kullen 

2�.8. En lundsångare sjöng i Segelstorpsstrand 

9.6 och mindre flugsnappare noterades vid 

Viken ��.5, Djurholmen 4.6, Södra utmarken, 

Ängelholm 5.8 samt Heljarödsgården, Rönnen 

�0.8. Fyra pungmesar drog runt vid Hasslarps 

dammar 7.7 och två ortolansparvar rastade vid 

Västraby 29.8.

Mikael Olofsson

SETT SISTsen

Fågelrapport från
Nordvästskåne

1/6  –  31/8  2007

Svarthalsad dopping i Hasslarps dammar 12.8.   

Foto: Mats Rellmar

Silkeshäger vid Sandön/

Vegeås mynning 13.6.    

Foto: Mats Rellmar

Årets traditionella ringmärkningsförevisning 

vid Hasslarps dammar genomfördes denna 

säsong söndagen den �2 augusti. Redan vid 6-

tiden mötte de första besökarna upp, vältajmat 

eftersom morgonens första nätrunda just avslu-

tats. 

Dagen var som klippt och skuren för 

ringmärkning med halvklart och ganska lugnt 

väder. Dock visade det sig att fågeltillgången 

inte var den allra bästa. Trots det ringmärktes 48 

fåglar fördelade på �4 olika arter fram till dess 

att det var dags att avsluta för dagen, strax innan 

lunch.

Förutom de vanligaste fångstarterna kärr-

sångare, rörsångare och lövsångare förevisades 

även lite ovanligare och kanske mer spännande 

arter som t.ex. gräshoppsångare, grönsångare, 

gulärla och rödstjärt. Mest spännande var dock 

kontrollen av en gammal kärrsångare som visade 

sig vara ringmärkt vid dammarna i slutet av juli 

2002. 

På morgonen upptäcktes också en ung 

svarthalsad dopping vilken visade upp sig fint i 

en av ”Fleningedammarna”. Nämnas bör också 

att en pilgrimsfalk gjorde ett kortare och då 

kunde studeras från märkplatsen. 

Tack till alla intresserade och engagerade 

exkursionsdeltagare samt till Mårten Müller och 

Mats Rellmar som hjälpte till under morgonen 

och förmiddagen.

Henrik Johansson

Ringmärkningsexkursion till Hasslarp

Henrik Johansson förvisar en ung törnssångare. 

Foto:   Mats Rellmar
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Den stora trädgårdsfesten 25 – 26 augusti

Förutom allehanda frågor är det ett gyllene 

tillfälle att visa upp vår verksamhet och sprida 

information. Många nickade igenkännande 

medan vi för andra var en helt ny bekantskap. 

Drygt �00 ex av vårt medlemsblad delades ut 

och vi hoppas att några utav dem som erhöll 

tidningen även går med i föreningen. 

Vill passa på att tacka följande personer 

genom vars engagemang dessa dagar var möj-

liga att genomföra, nämligen Kaj Möller, Christer 

och Åsa Stridh, Patrik Wantzin, Martin, Susanne 

och Rebecka Ekenberg, Mikael Olofsson och 

Bengt Andersson. Tack också till Ulrik Alm som 

bidrog med rekvisita.

Vi hoppas förstås vara med nästa år också 

och jag vill uppmana fler att vara med under 

dessa dagar!

Thomas Svanberg

Placerade framför slottet kunde vi inte fått en 

stoltare plats för våra två dagar. Mycket folk 

snurrade i grusrondellen framför slottet och pas-

sade på att titta inom vårt stånd. 

Ur fågelperspektiv var placeringen sämre 

men friska vindar och regnskurar bidrog säkert 

också till att vår artlista endast renderade i �8 

arter. En forsärla var höjdpunkten och bladet i 

Fågelguiden fick visas upp några gånger då folk 

undrade hur en forsärla såg ut. En besökare fick 

också väldigt bråttom ner i ravinen där forsärlan 

noterats!

I vanlig ordning fick vi efter bästa förstånd 

försöka svara på oerhört varierande frågor och i 

en del fall bemöta påståenden. Frågor som: äter 

fåglar bi? Vad är det för fåglar som sträcker över 

Bjärred och är mindre än gässen och som låter 

mycket? Jag har en uggla som runt midsommar 

piper jättemycket – vilken art är det? Om jag vill 

ha gärdsmyg i min holk hur ska då holken se ut? 

Martin Ekenberg i samspråk med en besökare på Trädgårdsfesten.    Foto: Patrik Wantzin



Ibland slår mig tanken – vilken är föreningens röda tråd 

i verksamheten? Vad skall föreningen stå för och vad 

skall vi verka för? Kanske glasklart för några men mindre 

klart för andra. Med tiden har en del förändrats. Tidigare 

fyllde föreningen en viktig roll i att samla in observatio-

ner från verksamhetsområdet och noggrant bearbeta och 

sammanställa dessa observationer. I och med rapporte-

ringssystemet Svalan sköter mer eller mindre varje orni-

tolog detta själv och för forskarna börjar det bli en diger 

bas att hämta information ur.

Föreningen är engagerade i en rad aktiviteter 

som exkursioner, Sofiero, Kullaberg, utgivande av 

medlemsblad, hemsid, samrådsmöten, vinterutfodring, 

remissinstans och till detta tillkommer att upprätthålla 

ordningen kring KOF holken i Norra Heljaröd. Således 

många aktiviteter, vilket kräver tid, engagemang och 

kraft. Emellertid börjar det bli svårt att hitta personer  

som är beredda att lägga ideell tid och detta är förvisso 

inget unikt för KOF utan det är likadant oavsett vilken 

förening och inriktning det gäller. Därmed är det kanske 

också hög tid för oss att fundera på vad vårt krut räcker 

till och var det behövs bäst. Medlemsenkäten som 

genomfördes för några år sedan pekade entydigt på att 

medlemmarna satte fågelskyddet som nummer ett och 

att det var föreningens enskilt viktigaste uppgift. Detta 

kommer att bli en diskussionspunkt för styrelsen under 

vintern och vi får se vad det leder till. 

Sommaren förlöpte och det vi väl alla lär minnas var 

det ideliga regnandet. Ett regnande som förvisso tryckte 

ner mycket vadare i Skälderviken och gjorde många åkrar 

till perfekta rastplatser för måsar och vadare. Dessvärre 

försvann de lata dagarna vid stranden som i alla fall jag 

uppskattar! 

Under hösten kommer vi att fortsätta vårt samarbete 

med Kullabergs Natur och andra naturföreningar i 

Kullabygden. En unik möjlighet för oss att påverka hur 

besökarna skall uppleva Kullaberg och givetvis en oerhörd 

chans för oss att vara med. 

Och du, har du några timmar över som du kan tänka 

dig att spendera i föreningen så hjärtligt välkommen att 

höra av dig!

Väl mött i fält!                  Thomas Svanberg/ Ordförande
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Dvärgbeckasin. 
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Onsdag 10 oktober

Innekväll – Rovfågelflyttning

Med hjälp av GPS-sändare kan forskarna idag 

följa fåglarnas fantastiska flyttning från sina 

häckningslokaler till övervintringsplatserna 

långt bort. Roine Strandberg från Lund ska ikväll 

låta oss följa med på dessa resor. Frågor som 

var övervintrar fåglarna, hur fort går det under 

sträcket, vilka strategier har dom för sin flyttning 

och om vi idag kan slå hål på myten att rovfåglar 

inte flyttar under natten, kommer Roine att ge 

oss en lektion i. Tyngdpunkten ligger hos flytt-

ningen för fiskgjuse och brun kärrhök.

Plats: Studiefrämjandet i Helsingborg, Järnvägs-

gatan 41, klockan 19:00.

Kontaktperson: Patrik Wantzin, tfn 042–22 30 23

Söndag 14 oktober

Falsterbo

Följ med söderut på en heldag i Falsterbo, som 

året runt har mycket att erbjuda den fågelintres-

serade. Första anhalten blir Nabben, där vi spa-

nar in olika sträckande arter. Därefter förflyttar 

vi oss till Ljungen, som förhoppningsvis ger bra 

utdelning av främst rovfåglar. Vi besöker kanske 

ytterligare någon lokal om tiden medger.

Samling: Olympiaskolan i Helsingborg,

klockan 07:00.

Ledare: Mikael Jönsson, tfn 042–22 61 73

Söndag den 25 november

Bjärekusten

Bjärehalvön brukar under senhösten vara in-

tressant att besöka. Variationen av arter är ofta 

stor och vi lär se en hel del änder, doppingar och 

tättingar. Vi går några korta sträckor och besö-

ker lokaler som Grytskären, Ranarpsstrand och 

Glimminge.

Samling: ICA Maxis parkering i Ängelholm klock-

an 8:00.

Ledare: Kristian Linde, tfn 0431–191 91 och

Martin Ekenberg, tfn 0431–36 10 47

Torsdag den 6 december

Innekväll – Bildvisning

Från Alf till Ulf – och däremellan kommer Lasse.

Vi har många duktiga fotografer bland våra med-

lemmar. Denna kväll skall tre av dem visa var-

dera 30 minuter valfria bilder. Troligtvis kommer 

fåglar att dominera på den vita duken,

Men det kan även dyka upp någon fjäril eller 

groda. Bildvisarna är följande: Alf Petersson, 

Ulf Ståhle och Lars Bergendorf. KOF önskar alla 

varmt välkomna till en spännande bildkväll.

Plats: Studiefrämjandet i Helsingborg, 

Järnvägsgatan 41, klockan 19:00.

Kontaktperson: Patrik Wantzin, tfn 042–22 30 23

Onsdag den 26 december – Annandag Jul

Hallands Väderö

Vi gör som tidigare och slår följe med Bjäre  

Naturskyddsförening ut till Hallands Väderö.

Om vädret tillåter, avgår båt från Torekovs hamn. 

Kostnaden beror på antalet deltagare.

För exakt tid se annons i lokalpressen eller kon-

takta Väderöbåtarna, tfn 0431–36 30 20,

hemsida www.vaderobatarna.se

Kommande program
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ROdhake. 
Mats Rellmar. 

Smaspovar flyger med skrattande late mot norr, kent
ska tarnor uppvaktar sina blivande partners med fisk, 

ejdrarna ligger och bubblar runt skaren - en morgon
sol borjar varma i ryggen och fOrpassar morgondaggen. 
Fran tornet vid Ranarpsstrand har jag en underbar vy 
over Skhlderviken_ P16tsligt hors det hart smatter och jag 

tvingas mot min vilja ut ur min drom och tvingas inse att 
det ar en efternatt i slutet av november och att en hiiftig 

hagelskur vackt mig. Men visst var det en harlig drom! 

Och fOrhoppningsvis skall drommen bli till verklighet 

aven om vart gemensamma fageltornsprojekt har stott 
pa patrull, da det inkommit en eriman pa byggnationen 
till Bastad kommun. 

Vi kan snart summera verksarnhetsaret och lagga det till 
handlingarna. Detta ar, liksom de andra, har varit handel

sefyllt och vi har och ar engagerade i en rad omrMen. Det 
ar min overtygelse om att vi inom kommande ar skall fa 
skorda lite av vart arbete. 

Jag skall inte tjata mer om fOreningens ekonomi utan det 
far vi aterkomma tilliangre fram. Troligen kommer vi att 
anvanda en del av tiden pa arsmotet till att resonera kring 
fOreningens karnornraden. Som tidigare nanmts racker vi 
inte till overallt och en viss prioritering ar nodviindig fOr 
att det vi engagerar oss i skall bli bra. 

Till senvintern har vi ater med en uggieexkursion pa Kul
laberg i vart programutbud. Vi startar denna kvall 1 var 
nya moteslokal som vi tillsammans med andra fOreningar 

disponerar. Tag chansen och fOlj med denna kvan! For
utom engagerade ledare och en fOrhoppningsvis harlig 
konsert av bergets kattugglor far du ocksa mojlighet att 
titta in i lokalen. Ett suverant arbete tillsammans med an

dra ide ella fOreningar och Kullabergs Natur har lett till att 
vi kan disponera lokalen. 

Vill passa pa att onska dig trevliga helger framover och 
lagg inte kikaren pa hyllan! 

Vhl mott i nilt! 

Thomas Svanberg 

Orby angar och Raa hamn 
Mats Rellrnar 

Liittillgangligt, naturskont och mangsidigt friluftsomrMe, dar betesdjur och buskrojning ar delar au 

en pagaende restaureringspian. Besoksvard framst senvar - fOrsommar och host men kan bjuda pa 

fina Jageluppleve/ser och overraskningar aven ovrig tid. Faciliteter som grillplaster, bankar, bad och 

sommartid toaletter gar lokalen ovanligt mangsidig. 

Faglar 
Hackfilgiar vid Orby angar utgors av bl.a. vatten
rall, rorhona, naktergal, kiirrsangare. Sannolikt 

hackar aven mindre hackspett och stjiirrmes re

gelbundet. 
Under senvar och fOrsommar besoks 

lokalen regelbundet fOr sina nattsangare. 

Framst bestilr koren av karrsangare, rorsangare, 
savsangare och naktergal men tidvis hors aven 

grashoppsangare. Vid nilgra tilifaIlen har, i 
samband med nattsangarlyssning, kornknarr 
noterats i hagarna. 

Om hosten kan ornrildet, framfOr alit 
vid ostvind, bjuda pil ett riktigt intensivt 
smMilgelstrack. Piplarkor, finkar,larkoroch andra 
fOljer kusten mot soder och for Nordvastskane 

hoga antal noteras regelbundet fOr bl a tradlarka 

och forsarla. 
Under senhost och (mild) vinter ar kungs

fiskare en regelbunden gast langs de kanaler 

och diken som 16per genom ornradet. Vattemall 
overvintrar arligen och hors oftast fran de olika 

vassomradena. 

Raa hamn 
For den mils- och trutintresserade rekommen

deras ett besok vid Rail hamn. En bra plats fOr 
studier iir precis soder om den sodra hamnpiren 

och under senhosten och vintern aven inne i 
hamnen. Ett intressant urval brukar kunna ses, 

basta tid brukar vara i oktober. 
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Hamnomradet kan under samma period 

bjuda pA overvintrare som smAdopping, forsarla 
oeh vattenpiplarka. 

Skadartips 
Orby angar oeh RM hamn ar synnerligen latt
tillgangliga med stigar eller vagar overalit. FOlj 

dessa runt i omrAdet, soderut till Rya golfbana 
oeh norrut till skjutbanan oeh hamnen. Aktivite

ten pA skjutbanan ar ringa oeh utgor sallan nAgot 
hinder for skadning i omradet. 

Generellt har man god overbliek over 

buskmarker, vassomrAden oeh hagar fran vagar 
oeh stigar, utan att behova ge sig ut i fuktig mark, 

vilket gar att lAgskor fungerar utrnarkt. 

Under icke- haekningstid kan doek en 
avstiekare ut i en blOt hage bjuda pA stora antal 

beekasiner. Dvargbeekasin ses regelbundet, 
ibland aven vintertid oeh dubbelbeekasin har 

noterats vid nAgot tillfille om vAren. 
NattsAngarlyssning sker med fordel i 

omrAdets mellersta oeh norra delar, dar 
viixtligheten ar som frodigast, men givetvis kan 

en langre promenad runt i hela omrAdet en tin 
juni-kvall vara spannande. 

F~glar i Nordvastsk~ne 

Overvintrande vartenpiplarka vid RJJ hamn. 

Foto: Mats ReI/mar 

Mastips 
MAs- oeh trutskAdning sker lampligast vid svag 

eller ostlig vind. Stomingsmomenten pA grund 
av strandflanorer, hundar oeh annat ar, framfOr 

alit pA helger, ganska stora. Basta tid for att und
vika detta ar vardagar eller tictigt pA morgonen. 

Formiddagen bjuder oeksa pa gynnsammast 
IjusfOrhAilanden, dA spanandet sker mest vaster
eller norrut. 

Bast observationsbetingelser far man nar 

masfAglarna star pa stranden. Ibland behover de 
doek lite tid pA sig att flyga in eller simma in oeh 

stalla sig dar. 
Runt 12-slaget brukar RAAs turfiskebAtar 

komma in fran sina turer pA sundet, ofta med en 

del trutar i slaptAg. Mer an en gang har det hant 

att spannande fAglar foljt med in oeh landat i 
hamnomrAdet. 

MJnga mJsar och trutar brukar rasta in till den 

s6dra piren. Foto: Mats ReI/mar 
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Hitta hit 
Med bil nAs omrAdet via gamla Landskronava

gen, soder om Helsingborg. Skyltning finns mot 
"Orby angar" strax soder om RM eller en bit norr 
om Rydebaek. Parkera pol stora asfaltparkeringen 

sOder om Orbyvalien eller pol grusplanen soder 

omharnnen. 
Med buss fran Helsingborg. tag Jinje 1 till 

RM, gA soderut via harnnen oeh gAngbron 
over RAAn. Alternativt, tag "Pendeln" (linje 219) 

mellan Landskrona oeh Helsingborg. GA av vid 

hAilplats "Sundsgarden". 

Det ekologiska alternativet eykellampar sig 
alideles utrnarkt savill till/fran lokalen samt i det 

lattframkomliga omrAdet. 

Ovanliga faglar vid Orby angar 

och Raa hamn 

• Svartnabbad islom 

• Aftonfalk 
• Dubbelbeckasin 

• Svarthuvad m~s 

• Medelhavstrut 

• Vittrut 
• Kortt~larka 
• Svarthakad buskskvatta 

• Sydnaktergal 

• Mindre flugsnappare 

Orbyangar 

RJJ hamn och Orbyangar. GJngstigar och vagar i vitt. 
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Kanske pA vag till Spanien? Vastlig silltrut, BAstad 

september. Foto: Mats ReI/mar 

Forutom utmaningen att kiinna igen olika arter eller raser, sa iir trutar och masar spiinnande satill

vida att de regelbundet genomfor langviiga flyttningar. Man ska inte for ett ogonb/ick tro att det iir 

samma, gamla mas som alltid sitter pa piren i smaMtshamnen hemmavid. Sa kan vara /allet, men 

det kan lika giirna vara en riktigt langviiga giist. 

D et ar stiillt utom alit tvivel att masar oeh 

trutar har goda fOrutsattningar fOr lang

vaga resor: flygdugligheten ar god oeh fOrma
gan att finna foda var som heist ar kanske annu 
storre. Varken hay eller land utgor nagot piitag

ligt hinder oeh "vitfagel" patraffas i stort sett i 

alia miljoer, sa lange det ar i rimlig anslutning 
till nagon form av storre vatten (hav, insjo, floder 
etc). 

Umgflyttare 
Genom ringmarkning oeh flyttsturuer ar det 

sedan lange kant att t.ex. Ostersjons silltrutar 
flyttar riktigt lang. Fran haekningslokaler i t.ex. 

Bottenhavet flyttar de i sydlig riktning, ibland 

till Ekvatorialafrika eller annu langre, en resa 
pa over 600 mil. Svenska vastkustens silltrutar 

flyttar aven de, om an inte lika langt. En normal 

hostflyttning gar mot sydvast, kanske till Frank
rike, Iberiska halvon eller vastra Nordafrika. 

Inte riktigt lika uppenbart ar att aven gra
trutar oeh fisianasar kan rora sig langa straekor 

utanfor haekningssasongen. Framfor alit de 

nordligt haekande faglama kan tillryggalagga ett 
par hundra mil, kanske fran norra Finland eller 

Ryssland oeh till Mellaneuropa. 

Plats och tid 
En av ringmarkningens stora fOrtjanster ar att 

man siikert vet var en fagel har befunni t sig vid en 
viss tidpunkt, narnligen den vid markningen. Da 
manga trutar oeh masar normalt sett ringmarks 
som dunungar, erhiills darfOr inforrnation som 

ar essentiell for just detta sliikte. Manga arter ar 
namligen sa lika varandra att endast ringmark
ning av dunungar dar koloni oeh fOriildrapar ar 

kant oeh siikert artbestarnt, utgor tillraekligt sa

ker grund for t.ex. taxonomiska studier utanfOr 
haekningsomradena eller studier av flyttnings
monster. 

Denna "pullus-markning" (ringmarkning av 

dununge) gor aven att man vet nastan exakt hur 

gammal en fagel ar vid ett aterfynd. For frarnst 

trutar med manga olika driikt- oeh aIderskiasser 
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ar detta extra viktig, da man genom dessa 
"siikra" individer kan studera driiktforandringar 

efter ruder oeh sasong. En masfiigels olika 
driikter ar nagot som ar myeket viktigt att kanna 

till i samband med artbestarnning. 

Fargmarkning 
Som narnnts ovan ar ytterligare en fortjiinst 
med ringmarkningen att flyttningsmonster kan 

studeras. Extra effektivt blir detta om man kan 

avlasa (kontrollera) ett ringnummer utan att be
hova aterfanga en fageln. Detta ger fler kontroll

mojligheter oeh kan, med lite tur, ge ett ganska 
tydligt fOrflyttningsmonster fOr en individ. Da 

trutar oeh masar ar relativt stora faglar, anvands 
ibland (fOrutom vanliga metallringar) aven 

storre, fargade plastringar. Dessa ar sa stora att 

de rymmer teeken viil avliisbara pa rimligt hal! i 
handkikare. For att kunna avlasa en metallring 
kravs ofta att man har fageln i handen, medan 

"fargringarna" ger helt andra mojligheter till 
avlasning. Liknade teekenfOrsedda plastringar 
anvands oeksa pa gass, svanar, skarvar etc., dvs. 

stora fiiglar dar man latt kan se benen. Fargringar 

utan text anvands pa manga mindre arter, bl.a. 
kentsk tarna oeh piplarkor. 

Metallringar 
Langtifran all "vitfagel" som ringmarks forses 

med stora, viil avlasbara fargringar. Det har dock 
visat sig att det faktiskt med lite envishet gar att 
avliisa aven metallringar i fait. Inte minst den 
tubkikarutveekling som skett de senaste 15 aren, 
med hagre optisk kvalitet oeh kraftiga forstoring

ar, underlattar detta. 

Ofta ar en gratruts ringstorlek smartgransen 

fOr avlasning: t.ex. kraver skrattrnasens mindre 
ring mindre teeken som da ar svarare att se. 

Ringens rundning gor oeksa mojligheten mindre 
att Iyekas se hela numret. 

Visst gAr det att avlasa ett ringnummer i fait! 

Aven om ringen rAkar sitta upp och ner.. . Ung 

havstrut. Foto: Mats ReI/mar 

Noggrann avlasning 
Att avlasa numret pa en metallring kraver alI-
tid exeeptionella forhaIlanden: korta avstand, 
mojlighet att studera ringen ur olika vinklar en 

langre tid fOr att se hela numret oeh genom upp
repade kontroller siikerstiilla att man sett ratt. 

En eventuell rapportering av ringnumret bor 
under dessa forhaIlanden om mojligt aven inne

hal!a en till art oeh aIder bestamd individ, fOr att 
trovardiggora att numret ar korrekt avlast, dvs. att 

det matehar de ringmarkningsdata som finns. 
Pa iildre faglar dar ringen utsatts fOr slitage 

oeh saltvatten kan det vara omojligt att utiasa 
hela numret trots perfekta forutsattningar. 

Kontroller i nordvastra Sklme 
Da ingen fangst av masfaglar norrnalt sker 

KOF:s rapportomrade, oeh fynd av dada, ring
markta trutar oeh masar ganska siillan sker, har 

mojligheten att avlasa plastringar oeh metall
ringar pa levande faglar i faIt setts som ett span
nande komplement till ovrig data fOr att fa en 

inbliek i varifran trutar oeh masar som ror sig i 
omradet kommer ifran. 
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Filglar i Nordvastskilne 

Narmast dagligen kan man vid studier av 
masfaglar se ringmarkta individer, men da ovan 

namnda fOrutsattningar kravs fOr avlasning, har 
flest kontroller skett i anslutning till hamnar och 
liknande dar framfOr allt avstanden enklare kan 

reduceras. 
Mas- och trutstudier har sedan hosten 2004 

genomfOrts tarnligen intensivt framfOr alit vid 
Raa hamn, soder om Helsingborg. Har nedan 

redovisas delar av det ringmarkningsmaterial 
som insamlats under drygt 3 ar. 

Avlasningar i naromradet 
Fern kontroller har gjorts av f1iglar markta in om 

ett avstiind pa mindre an 50 krn friin KOF:s rap
portomrade. Jakttagelserna avser tre gratrutar 

och tva skrattmasar, markta i Malmo, pa Salt-

holm samt i Kopenhamn. En av dessa gratrutar 

Hemma bast? Griltrut, ringmarkt ptJ Sa/tho/m, ses 

minst 11 tJr gamma/ vid RM i september 2006. 

Foto: Mats ReI/mar 

hade vid kontrolltillfallet i Raa uppnatt en liIder 
av 11 ar och hade, tack yare att den var markt 

med f1irgring, ocksa kunnat avlasas pa atta an
dra platser. Truten ringmarktes i Kopenhamn i ) 
februari 1997 och alla avlasningar darefter har }gjorts pa ett avstand pa mindre an 120 krn fran 
markplatsen! Fyndplatserna utgors framst av 

lokaler i Kopenhamnsomradet och med Simris
hamn som den mest avlagsna. 

Eftersom fageJn marktes vintertid och 

ingen avlasning har gjorts senare an 20 april, 
yore en iakttagelse pa en hackningslokal i detta 

lage idealiskt for att fa en mer utforlig bild over 

fagelns rorelsemonster. Vagar man spekulera i att 
den hackar i sundsregionen? JamfOr Fiskrnasen 

nedan! 

Medeldistans och langvaga gaster 
Faglar med ett ursprung med upp till 300 krn 

fran Nordvastskane omfattar annu sa lange bara 
bomarkta gratrutar: en fran Wismar, norra 1)rsk

land, en fran Misterhult, smiilandska ostkusten 

och en fran Goteborgs skargard. 
Mer aVlagsna besokare som kontrollerats 

avser en fiskrnas fran Espoo, sodra Finland, 

en gratrut fran samma omrade, en gratrut friin 

Joensuu, mellersta Finland (ca 7 mil fran den 

Ryska gransen) och drygt 1200 krn fran Nordvast

skane. 
En icke fullt sa liingvaga gast var en fargmarkt 

havstrut fran Mandal, sodra Norge, som pa
traffades dod pa strand en vid Raa. Man kan 

undra hur langt den flutit innan den strandade? 

Fiskmasen )
•Som spannande kuriosa kan narnnas att fiskrna )sen fran Espoo marktes som bounge juni 1999. 

Under hosten flyttade fageln soderut och dok 
pa varkanten upp vid Rebeck sjo, sodra Kopen
hamn, dar metallringen avIastes i mars 2000. Pi'! 
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Ursprung for utva/da kontroller och ilterfynd av 

trutar och mtJsar i NordvastsktJne 2004 - 2007. 

samma plats kunde sedan masen iakttas bade 

februari -01 och januari -02. J december samma 
ar, ater vid Rebeck, infangades fiskrnasen och 

fOrsags med fargring. Darefter kunde den avla
sas vid Rebeck vintrarna 03/04,04/05 och 05/06. 

1 oktober 2006 dok den sliledes upp vid Raa dar 

den sags under 10 dagars tid. Var den miinde pa 

vag till Kopenhamn fOr att tillbringa sin Attonde 

vinter dar? 
Var den hIDer hus sommartid ar iinnu okant, 

kanske gar farden tillbaka till Finland om varen? 

Nordvastskanes trutar 
En viss ringmarkning av trutar och masar har 

under aren fOrekommit i Nordvastskane, framst 
pa Hallands Vadero. Aterfynd av dessa har ej un

dersokts i samband med denna artikel, men en 
intressant kontroll gjordes Esbjerg, Jylland, av en 

gratrut fran pa tin. Den ringmarktes dar som bo

unge i juni 1979 och sags i Esbjerg i oktober 2004 
samt ater i september 2006. Vid det sistnamnda 

datumet hade fageln alJtsa uppnatt en liIder av 

drygt 27 ar! 
Kanske kan riktningen aven ge en indikation 

pa var gratrutar fOdda i Nordvastskane tar vagen 
om vintern? Om detta far vi aterkomma till en 

annan gang. 

Art Markplats Alder Datum Kontroll Datum Alder AvstAnd 

Griltrut Wismar, Rostock pull 2000-06-22 RM 2004-10-10 5K 243 km 

Griltrut Spillepeng, Malmo 4K 1996-06-16 RM 2005-09-11 13K 45 km 

Gr~trut Svinholmarna, Gbg pull 2002-06-17 RM 2005-09-11 4K 195km 

Griltrut Joensuu, Finland ad 1997-05-25 RM 2005-11-05 12K+ 1214 km 

Griltrut Saltholm ung 1997-05-13 RM 2006-09-18 12K+ 40 km 

Griltrut Ronnskar, Finland 1K 2005-06-20 RM 2007-07-22 3K 817 km 

Griltrut Misterhult, Sm~land pull 2006-06-08 RM 2007-09-12 2K 296 krn 

Gr~trut Kopenhamn 2K 1997-02-15 RM 2007-02-10 12K 50 km 

Fiskmas Espoo, Finland pull 1999-06-22 RM 2006-10-20 8K 848 km 

Skrattmas I Kopenhamn ad 2006-01-26 RM 2006-10-29 3K+ 50 km 

Skrattmas Pildammarna, Malmo 2K 2004-02-18 RM 2006-10-29 4K 45 km 

Havstrut Mandai, sodra Norge pull 2006-06-17 
-

RM (dod) 2006-09-21 1K , 430 km 

Ringmarknings- och kontrolldata. 
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I 

r Sydliga trutar 
Under 90- oeh 2000-talets inledning har in

tresset fOr frutbestiimning av trutar, deras 
taxonomi mm, inte minst pa amatOrniva, viixt 
enormt. Orsakerna till detta var flera oeh vissa 

giek lite hand i hand: frutstudier oeh ring
miirkning visade att sydliga oeh sydostliga 

trutformer regelbundet besakte sadra Sverige. 
Samtidigt som deras flyttningsmonster upp

miirksammades, gays det tillfaIle att pa hem
maplan bekanta sig med oeh lara kanna igen 

dessa former. Detta i sin tur ledde till annu 

battre kunskap om deras fOrekomst, osv. 

De farsta indikationerna pa att trutfloek
arna langs Svenska kuster kunde innehana 

annat an de traditionella gratrutarna gjordes 
hasten 1992, da en ungfagel av den sydliga 

gratrutrasen Larus argentatus michahellis 

(idag Medelhavstrut) skats vid Visby. Aret 

darpa kunde, genom avlasning av ring pa 
en levande fagel vid Harte pa den skanska 

sydkusten, ytterligare ett exemplar av denna 
ras konstateras. Ungefar samtidigt barjad 

svenska ornitologer ana att oeksa andra gra
trutraser verkade fOrekomma. N agra ar senare 
hade kunskapema hunnit ifatt verkligheten, 
varvid det visade sig att den sydostliga rasen 
L. a. cachinnans (idag Kaspisk trut) faktiskt 
inte var speciellt ovanlig pa en straeka fran 

sadra Gotland, Oland, Sydost- oeh Sydskane 

under lampJig arstid. Det ska dock namnas att 
aven den fOrsta svenska Kaspiska truten oeksa 
var ett ringmiirkningsaterfynd, niirnligen en 
fagel som skats i Hiilsingland i juli 1955. 

I mitten av 90-talet uppmarksammades 

de fOrsta siikra individerna av respektive art 
i Nordvastskane, men fOrst en bit in pa 2000

talet verkade omfattningen av deras upp
tradande inom vilrt rapportomrilde framga 

mer tydligt. 
Nordvastskane besaks under samma pe

rioder som avriga Sydsverige oeh Danmark, 

Gamma! Mede!havstrut vid RAA, november 


2005. Foto: MArten MOiler 


men i k1art mindre omfattning an t.ex. Syd

ostskane. Bade Medelhavs- oeh Kaspisk trut 
iiI fullt regelbundna, dar den fOrstnamnda 

iir den minst vanliga. Ungefar 2-10 ex ses 

inom rapportomradet under ett ar, beroende 
pa variationer oeh bevakning. Denna art ar 

generellt mer Uk var gratrut, vilket gor att det 
verkliga antalet slikert ar k1art hogre. 

Kaspisk trut iir kanske 5-10 ganger 
vanligare, ett toppar bar den kunna summe
ras till ea 50 ex. 

Flera vinterobservationer har gjorts av 

denna art oeh avervintring har konstaterats 
vid Raa hamn vid nagot tillfaIle. 

Den mas- oeh trutintresserade har alltsa 
ytterligare ett par arter att spana efter, vilket 
viii utgor ett viilkommet tillagg till avriga 
trutar, inklusive vit- oeh vitvingad trut. Det 
ska oeksa namnas an det i Nordvastskiines 
omedelbara niirhet aven har setts ett par 

andra riktig ovanliga trutarter, narnligen 
svarthuvad trut (Kage, november 2001) oeh 

radnabbad trut (Helsingor, juni 2006). 

Las mer om masfaglar i Gulls of Europe, 

Asia and North America (Mailing-Olsen och 

Larsson 2004). 

Mats Relbnar 

uara kuster. En del kan pauisas ha fastnat i fiskegarn medan andra uisuellt gatt en ofOrk/arlig dad till 

mates. Massmedia hanger snart pa och uissa au dem fOrsaker fii det till en nyfiigelinfluensa. 

Under senare delen au september hittas ett flertal dada alkor och da fOretriidesuis tordmular utmed 

J\ lit tar egentligen sin start den 23 september 
I"lda Henrik Johansson ar ute langs Bjare

kusten fOr att genomfOra den arliga sjOfagel
rlikningen. Denna dag uppehaIler sig ovanligt 
manga alkor, framfOrallt tordmular, helt niira 

kusten dar de fOdosaker pa grunt vatten. 

Vid Ranarpstrand oeh vid Angelsbaekstrand 

ser han att flera tordmular fastnat i laxgarn som 
ar utlagda endast ett tiotal meter fran land. 

I totalt fyra fiskegarn ses femton utmattade, 
daende eller redan dada tordmular. I vattnet 

runt omkring flyter ytterligare nagra dada 

tordmular. Pa stranden innanfor hittas flera 
dada ilandflutna tordmular, nagra med rester av 

fisknat kring kropp oeh vingar. 
Senare under dagen tar Henrik kontakt 

med Helsingborgs Dagblad (HD), rniljoehefen 
fOr Bastad kommun samt agaren till fiskenaten. 
Dagen darpa publieerar HD en halvsida om 

handel sen. Under mandagen gar telefonen varm 
hos HD da flera lasare hor av sig oeh berattar om 

att aven de hittat dada alkor langs stranderna pa 

Bjiirekusten. 

Massmediala larmet gar 
De narmsta dagarna blir underteeknad uppringd 

av de flesta av vara morgontidningar liksom av 
Radio Malmohus. Manga av joumalisterna har 

en sund syn oeh skriver, utan nagon vinkling, 
sa som de far beskrivet vad vi egentligen i detta 
stadium vet. Vi, Iiksom de fiesta andra kan vid 

denna tidpunkt bara spekulera i orsakerna till 

alkdOden. En tidning fOrsaker entraget vinkla 

det till att det ar fagelinfluensan som anyo gjort 

entre vilket vi gar vart basta fOr att dementera! 
I var obsbok borjar rapporter inkomma om 

au det hittats dada alkor aven pa andra han 
oeh sjiilv hittar jag en dOd ung lunnefagel pa 
strandremsan vid K1aren. Via hemsid an gar vi 
ett upprop att vi giirna viii ha in rapporter i det 

fall man hittar dada alkor. Ett tiotal rapporter 

inkommer under en 2-veekors period. 

Omfattning och orsak 
Genom rap porter till fOreningen, inlagg i obsbo
ken samt rapporter pa Svalan har vi en ganska 

god bliek aver hur manga alkor som dog utmed 
vara kuster (se figur 1) . En dryg veeka innan Hen

rik hittar alkoma, har en kraftig vind fran vaster 
ratt under tva dagar. I samband med vastliga 

stormar iir det inte onormalt att det hittas upp
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F~glar i Nordvastsk~ne 

spolade alkor uttned vara kuster, men i de fiesta 

fall ror det sig om sillgrisslor. Denna gang stod 
tordmularna fOr en fOrkrossande majoritet av 
fynden. Fran Bjare skickas 4 tordmular och 1 sill

grissla via Bastad kommun till Stat ens Veterinar 
Medicinska Anstalt. Svaret harifran gor giillande 

att fagiarna dog av svaIt. 
Ett troligt scenario ax att faglarna i sina 

normala utbredningsomraden inte hittat fiida 

utan sokt sig utanfor omradet. I samband med 
det kraftiga lagtrycket har flera alkor pressats in 

till vara kuster och i kombination med brist pa 
fOda ledde detta till undergang. 

Tordmule Siligrissia Lunnefagel 

Bastad 37 6 

Angelholm 6 2 

Hoganiis iO 3 

Helsingborg 2 

Summa 55 l 'i 

Atkor funna doda i Nordvastsktme hOsten 2007. 

Foreningens roll 
SjaIv har jag fatt en god lardom av var betydelse 

i dessa sammanhang. Vii.r roll ar viktig genom 
faktainsamling och utatriktad information. Tro
ligen kommer handelsen leda till att vi ser over 

van satt att arbeta med fagelskyddsfragor in om 
fOreningen, fOr att kunna mota nya handelser. 

Under perioden har fOreningen ocksa knutit var

defulla kontakter med bl.a. kommunernas miljo
enheter och Kustbevakningen. 

Avslutningsvis vill jag rikta nagra tack; Henrik 
Johansson (fOr ditt kurage att saga ifran), Hakan 

Karlsson och Sara Henningsson (fOr kontakt och 
ombesorjande gentemot SVA). Thomas Wallin 

(som offrade en natt och stiillde om hemsidan 
sa vi kunde ta emot rapporter) samt till alla som 

rapporterat in fynd. 

.')~. 

Fagelrapport fran 


Nordvastskane 

1/9 - 15/11 2007 

Hosten bjod pa ett par fina havsfageldagar 

med hoga antal av flera arter, bl.a. tarn
masar och svartnabbad islom. Det gjordes aven 

ovanligt manga observationer av brednabbad 
simsnappa och ett imponerande upptradande 
av fjiillabb fOrekom. 

Hela 12 spetsbergsgass sags i omradet Vastraby

Ronnen 19-23.9 och 4 ex sags pa Ronnen och 
Sandon 30.10-11.11. En snogas av bla fas sags 

pa Ronnen samt vid Vastraby 23.9-2.10 varefter 
en svartbukig prutgas (rasen nigricans) sags vid 

TjaIlran 31.10. Svartnabbad islom iakttogs pa 
Hovs hallar 12.10 och foljdes av 1 ex Kullen 1.11, 

2 ex pa samma lokal3.11, 2 ex vid Bastads hamn 
3.11, 1 ex Norra hamnen, Helsingborg och Ba

stads harnn 4.11 samt 1 ex pa Hovs hallar 10.11. 
Aven vitnabbad islom strackte fiirbi Hovs hallar 

3.11 samt (en annan individ) pa Kullen samma 
dag. 

Fyra svarthalsade doppingar sags under 

hosten, 1 ex Hasslarps dammar kvar fran fOrra 
perioden-22.9 samt Grytskaren 9.9, Maglaby kiirr 

6.10 och Stenkrossen 20.10. En gulnabbad lira 

strackte norrut langs Oresundskusten 16.9 och 
sags aven pa Kullen dagen efter 17.9. Ytterliggare 

en individ passerade Bastads hamn 3.11 och 

i dessa sammanhang bor aven namnas en 
totalsumma pa minst 33 grAliror under hosten. 

Tre mindre liror strackte vid Hovs hallar 15.9 och 
fOljdes av ytterligare vardera en individ i Kattvik 

Nr 4 - 2007 

och Masinge strand 22.9 samt pa Kullen 12.10, i 
Bastads hamn och pa Ronnen 15.9. Sistnamnda 

individ slutade sina dagar pa lokalen, da den 

blev slagen av en storlabb! 
Nagra klykstjiirtade stormsvalor sags oclcsa, 

2 ex Bastads harnn 8.9 samt 2 ex Bastads harnn 

3.11. Upp till 16 toppskarvar sags i Torekov 

23.9-4.11 och 2 ex sags pa Hallands Vadero 11.9
16.10. En rordrom rastade tillfaJ.Iigt pa Sandon 

9.9 och tva bruna glador sags vid Vastraby 5.9 
och Lonhult 16.9. Nagot ovantat strackte en 

hona stapphok over Bastads hamn 15.9. En ung 

fjiillpipare flog over Hasslarps dammar 8.9 och 
en dubbelbeckasin rastade pa samma lokal1.9. 

Ytterligare 1 ex observerades vid Torekov sa sent 

som 20.10. 
Tva unga rodspovar rastade i Hasslarps 

dammar 13.9 och en smalnabbad simsnappa 

sags pa Ronnen 10.9. Brednabbade simsnappor 

sags utanfor Strandbaden 23.9, vid Sandon och 
pa Ronnen 15.9 och 3.11, i Bastads hamn 3.11 

samtvid Svanshall9.11. Nio bredstjiirtadelabbar 
bokfordes och smatt otroliga 150 fjiillabbar sags 

under perioden, bl.a. 51 strackande pa Hovs 
hallar och 17 ex Stenkrossen 3.9. Ett tjugotal 

storlabbar sags, vilket dock far anses som en 

mer normal hostsumma. 
En iildre svarthuvad mas sags tillfaJ.Iigt i 

Bastads hamn 10.11 och en ung medelhavstrut 
sags vid LOnhuit 16.9 samt en adult pa Sandon 

13.10. Ett tiotal kaspiska trutar ar raporterade, 

bl.a. 5 ex Raa hamn 2.11. Inte mindre an 
20 tiirnmasa.r sags under hosten, samtJiga 

ungfaglar, bl.a. 1 ex Lerberget 23.9 samt 1 ex 

Sibirien, AngeJholm 16.9-22.9. En ung vittrut 

sags tillfaJ.ligt i Bastad 9.11 och tva lunnefaglar 
sags pa Ronnen samt Hovs hallar 15.9 och 

ytterliggare 1 ex sags pa Ronnen 22.9. En berguv 

iakttogs pa dagkvist i Jonstorp 24.9 och en 
goktyta fanns vid Hasslarps dammar 1.9. Hela 
16 bergliirkor sags vid Tjiillran 31.10-2.11 och 

upp till 5 ex sags pa Kullen 19-22.10. Storre 

8erguv i Jonstorp den 2419. Foto: Ander> Henriksson 

pipliirkor strackte med vardera 1 ex Hallands 
Vadero 2.10, Ronnen 14.10 samt Kullen 16.10. 

Endast tva vattenpipliirkor finns rappor
terade hittills under hosten, 1 ex Torekovs rev 

21.10 och 1 ex Hoganas harnn 13-14.11. Hostens 

fOrsta rodstrupiga pipliirka strackte over 
Rogie 7.9 och totalt sex individer sags. En ung 

svarthakad buskskvlitta fanns strax norr om 
Hoganas harnn 12-14.11. En bllthake hoppade 

i vassen pa Sandon 1.9 och en ringtrast sags 
pa Miatorp i Helsingborg 4.11. Talgadngare 

observerades i Norra Hiiljarod 2.10 och Larod 
11-12.10. En kungsfAgelsA.ogare fanns till 
mangas gladje pa Kullen 13-14.10. Femte fyndet 
fOr Nordvastra Skane! Tva biindeikorsniibbar 
gjorde strackforsok 

lappsparvar noterad

pa 

es u

Kullen 4.10 

nder hosten. 

och atta 

Mikael Olofsson 
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Ur styrelseprotokollen for augusti och oktober 

Stugkommitten  
- Fonster och bankar vid KOF-stugan i Haljarod har m~lats. Grasmattan runt stugan klipps regelbundet,  
liksom buskar och trad pa tomten .  

Fagelskydd och forskning  
- Arbetet med IBA-omr~dena (Important Bird Areas) p~gM. KOF har f~tt en skrivelse fr~n Angelholms  
kommun dar det meddelas att v~tmark skall anlaggas p~ Stora Brandsvig 1 :4. Ordforanden har kontaktat  
kommunen och meddelat foreningens onskem~1 om att kanterna till vattenspegeln heist skall vara plana  
samt att vi garna ser bete i omr~det. 


- Arbetet kring PROJEKT VEGE fortg~r och vecka 33 holls samr~dsmote i nnga bygdeg~rd . 

Thomas Svanberg och Hakan Karlsson bevakade KOF:s intressen i arendet genom att narvara. 

- informationsskyltar planeras att i samarbete med Uinsstyrelsen utplaceras pa olika strategiska platser 
inom rapportomradet. Forslaglutkast Kommer att cirkuleras inom styrelsen . 

IT 
- Aterkommande problem med spam (skrappost) p~ foreningens hemsida har i olika steg farsokt 
elimineras. Pa augustimotet beviljades, pa begaran av IT- kommitten, inkop av ett filter som plockar bort 
spamet. Kostnaden for programmet uppgar till 200 kr. 

Ekonomi 
- Kassoren meddelade att aret fram till oktober uppvisar ett underskott p~ ca 5000 kr och att prognosen 
for foreningen hamnar pa ett negativt resultat om ca 25 000 kr vid arets slut. Stbrsta enskilda kostnad 
utgors av trycksaker. 

Ovrigt 
- Styrelsemotet i april ska agnas at att diskutera KOF:s karnverksamhet och vad styrelsen och dess 
kommitteer ska fokusera sitt arbete runt. I likhet med andra ideella fbreningar, gars mycket arbete 
in om styrelsen och aven om ambition en ar hog, saknas ibland erforderlig tid. Detta innefattar aven 
medlemsbiadets vara eller inte vara, rned hansyn till arbetsinsats och kostnader (se ekonomi ovan). 

- KOF:s styrelse beslutade att Kullabergsinventeringen fran 2004 inte ska tryckas upp. Anledningar till 
detta ar bl.a. att inventeringen redan finns publicerad i ANSER (SkOF) samt att den nu har n~gra ~r p~ 
nacken och bed oms mer svarsald med ~Ider. Sammanstallningen Kommer daremot att finnas pa KOF:s 
hemsida som nedladdingsbar fil. 

Mats Rellmar 

Onsdag den 26 december - Annandag Jul Sondag den 20 januari 

Hallands Viidero Vandring vid Avarp 


Vi gor som tidigare och slar fOlje med Bjare Na Traditionell vandring i ornradet kring Avarp med 


turskyddsfOrening ut till Hallands Vadero. Om omnejd. Vi hoppas fa se stromstare, forsarla, 

vadret tillAter, avgar bat fran Torekovs hamn. kungsorn, stenknack och kanske nagon glada. 

Kostnaden beror pa antalet deltagare. Rakna aven med att vi gor ett stopp vid GEA-stu

Samling i Torekovs harnn 9:45 eller kontakta gan och tittar efter om kattugglan ar pa plats. 

VaderobAtarna, tfn 0431- 36 34 94, Sarnling: Bjuvs vattentorn kl. 09:00. 

hemsida www.vaderotrafiken.se Ledare: Lars Karlsson, tfn 042 - 782 51 


Sondag den 10 februari Omrunda 


Vi f<irdas pa smavagarna kring Svedberga, Stu 


reholm och Vastraby. Omradet hyser vintertid 


savill kungsorn och havsorn som pilgrimsfalk 


och vi stannar pa strategiska platser och spanar. 


Aven gass brukar finnas i det oppna landskapet. 


Samling: Allerurns kyrka klockan 09:00. 


Ledare: Lars-Gote Nilsson, tfn 042 - 347347. 


Tisdagen den 4 mars Ugglekviill pa Kullaberg 


Det ar aterigen dags fOr var uggleexkursion pa 


Kullaberg. Vi samlas vid Kullabergs Naturrum 


vid fyren . Har pratar vi lite om ugglor och hur de 


fungerar samt tittar pa nagra bilder. Efter detta 


tar vi oss ner till bokskogen fOr att uppleva ugg


lornas hoande i markret. Tank pa att vara varmt 


kladda, da det kan bli en del vantande. Blir det 


daJigt vader, storm eller regn, kan ni ringa nagon 


av ledarna fOr att kolla sa att exkursionen blir avo 


Samling: Kullabergs Naturrum vid fyren klI9:00. 


Ledare: Ulrik AIm 042 - 33 52 13 och 


Kaj Moller 070 - 541 64 69 


Onsdag den 5 mars Arsmote 

Poreningens medlemmar kallas till arsmote pa 


AIbertsgarden i Heljarod kl. 19:00. Efter arsmo


tesfOrhandiingar bjuder foreningen pa kaffe och 


hembakat brod. I vanlig ordning anordnas loue


ri och bildvisning. Tommi Sandberg visar bilder 


frAn sin Madeiraresa i augusti 2007. 


Alla medlemmar hillsas hjartligt villkomna! 


Plats: AIbertsgarden, Norra Heljarod kl. 19:00. 


Fragor: Mats Rellmar, tfn 042 - 21 04 17 eller 


Thomas Svanberg, tfn 042 - 165052. 


Sondag den 16 mars Ronnen 


Vi besoker Ronnen i skiftet mellan vinter och var. 


De mest hardiga varfaglarna har anlant och stOr


re strand pip are och skar£lackor finns i faggorna. 


SjOfaglar har samlats i £lockar infor varstracket, 


sasom ejdrar och enstaka sjoorrar. 


Sarnling: KOF-stugan vid N Heljarod kl. 08:00 


Ledare: Mikael Olofsson, tfn 042 - 12 48 88 


Sondag den 30 mars 

StriickspanJnc vid Hittarps rev 

Dagens exkursion gar ut pa aU frAn en plats fOlja 

faglarnas viirflyttning. Vid denna tidpunlkt pa aret 

barjar ejdrarna tillsammans med andra sjofaglar 

sin resa soderut genom Oresund. Vi far troligtvis 

aven se gass, svanar, tranor och rovfaglar pa sin 

fard norrut. Har vi riktig tur kanske det dyker upp 

en praktejder i nagon av ejderflockarna som drar 

fOrbi. Tank pa aU ha varma klader eftersom vi 

star stilla hela tiden och ha garna med god fika i 

ryggsacken! Det ar aven fOrdel om man har egen 

tubkikare da det ibland kan bli lAnga observa

tionsavstAnd. 

Sarnling: Parkeringen vid Hittarps rev kl 06:30. 

Ledare: Thomas Svanberg tfn 042 - 165052 och 

Patrik Wantzin tfn 042 - 22 30 23. 

Sondag den 13 april DJurholmen 

Passa pa och upplev en varmorgon i en milja 

som fOr tankarna till storskogen. Orrar spelar pa 

mossen, ackompanjerade av en livlig trastsang 

frAn skogen. Skogssnappor och notkrAkor finns i 

omgivningen och brukar visa upp sig fint vid var 

obsplats. 

Samling: lCA-Maxi (f.d. Brannborns) i Angel

holm kl. 05:00. 

Ledare: Ulf Stiihle, tfn 042 - 14 35 58. 

Torsdag den 24 april 

Kviillsexlrursion vid BJorkerod. Kullaberg 

Traditionell kvallsvandring pa sydsidan av Kul

laberg, kring Bjorkerods mosse. Dar kan vi fa se 

och hara bl.a. sothona, sangsvan, smadopping, 

knipa och vigg. Med lite tur far vi kanske ocksa 

se nagra ringtrastar, som brukar rasta i hagarna. 

Framat skymningen dyker morkullan upp och 

kanske hors nagon ropande kattuggla. 

Sarnling: Parkeringen vid BjorkerOdkl18:30. Strax 

vaster om Mollehassle camping, tag avtagsvagen 

norrut skyJtad " Kullabergs strovomrade ". 

Ledare: Ulrik AIm, tfn 042 - 33 52 13 och 

Kaj Moller, tfn 070 - 541 64 69. 
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SVERIGE 
Christer Strid 
Pilfinksgatan 23 B 

PORTO BETALT 

Kullabygdens Ornitologlska Fbrening  
do Mats Rellmar  
Tynngegatan 41  

252 76 HELSINGBORG 
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