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Omslag
Sädesärla
akvarell av
Gunnar Tryggmo

Jag sitter med manus till KOFbladet och som ordförande,
tillika ansvarig utgivare, känner jag mig stolt över att kunna
presentera ännu ett digert KOFblad med intressanta artiklar
som håller stor bredd. Medarbetarna i redaktionen gör ett
beundransvärt arbete och lyckas också knyta till sig forskare
och andra externa artikelförfattare. Visst skulle vi kunna bli
mer digitala och publicera KOFbladet i mindre ambitiös grad
på hemsidan. Men vill vi det?

Jag har den glädjande nyheten att berätta att Läns
styrelsen har tagit beslut om att den planerade solcellsan
läggningen mellan Svedberga kulle och Tursköpsskogen inte
får uppföras. Länsstyrelsens motivering har sin utgångs
punkt i miljöbalkens hushållningsbestämmelser om att
brukningsvärd jordbruksmark inte får tas i anspråk om be
hovet (i detta fall solcellsanläggningen) kan tillgodoses ge
nom att lokalisera anläggningen till en annan mindre
brukningsvärd mark. Dessutom strider en sådan verksamhet
mot Helsingborgs stads nyligen antagna översiktsplan, som
framhåller platsen som ett stort opåverkat område. Detta ska
så långt möjligt skyddas mot ingrepp som kan ändra områ
dets karaktär. Både Naturskyddsföreningen Helsingborg och
KOF har i yttranden påtalat bland annat jordbruksmarkens
värden och framfört farhågor för den biologiska mångfalden,
och därmed stöttat Länsstyrelsens beslut.

Men nya solcellsprojekt dyker samtidigt upp. KOF är i ge
men positiv till solenergi och har yttrat sig positivt över an
läggningar som i mindre grad tar värdefull jordbruksmark i
anspråk eller hotar naturvärden. Det senaste i raden av pro
jekt rör en anmälan om en solcellspark som planeras i områ
det för vindkraftsparken RögleVästraby. Anläggningen är
nästan lika stor som anläggningen vid Svedberga och tar i
lika hög grad värdefull jordbruksmark i anspråk. Ur ett fågel
perspektiv kan vi ställa oss frågan om en sådan solcellspark
bland vindkraftverken skulle medföra ett mindre antal förolyck
ade rovfåglar eller rentav öka dödligheten? Förmodligen har
ingen något svar på frågan.

Styrelsen har sedan länge utlovat en stor jubileumsfest som
kom av sig i coronatider. Nu två år efter att KOF fyllde 50 känns
det inte lika angeläget att slå på stort, så styrelsen planerar nu
en grillfest för medlemmar och familjemedlemmar söndagen
den 4 september vid Vegeholms IF:s klubblokal i Utvälinge.
Mer information kring festen läggs ut senare på vår hemsida.

I detta blad presenteras en styrelseledamot, vår kassör
Annelie Dahlqvist. Jag tror att det finns ett intresse hos våra
medlemmar att få veta lite mer om de som sitter i styrelsen,
så framöver kommer vi i en artikelserie att intervjua andra
ledamöter.

Thomas Terne

Ordföranden har ordet
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En vanlig syn inom KOF:s område är stora
flockar av svanar och gäss som betar på åker
mark. I andra regioner kan även tranor skapa
liknande problem. I en artikel i KOFbladet nr
2/2021 redovisades resultat från en doktors
avhandling, presenterad vid institutionen för
ekologi, SLU, om fåglars betestryck baserad på
jordbrukares skaderapporter och fågelinven
teringar. I artikeln redogjordes även för prakt
iska erfarenheter från Krapperups gods om
möjliga åtgärder för att begränsa skadeverk
ningarna.

I denna artikel gör vi ytterligare en belysning
av problematiken kring fåglars betestryck. Vid
Högskolan Kristianstad bedrivs forskning om
betningsskador av framför allt gäss. Forsknings
arbetet, som sker i samarbete med Grimsö forsk
ningsstation, SLU, leds av professor Johan

Elmberg. KOFbladet beger sig till Johans
bostad i Åhus för en intervju om vad den ak
tuella forskningen handlar om.

Tack för att jag får tillfälle att besöka dig,
Johan. Vilken är din roll på Högskolan Kristi
anstad och vad har du för bakgrund innan du
kom dit?

– Jag är professor i zooekologi vid fakul
teten för naturvetenskap. Vid sidan av under
visning ägnar jag mig åt forskning, framför allt
kring våtmarksfåglarnas ekologi och hur vi bäst
ska förvalta våra vilda gäss. Jag disputerade
1990 på grodors reproduktionsbiologi vid
Umeå universitet. Därefter forskade jag under
många år på häckande änder och andra våt
marksfåglar. Efter 2010 blev det i huvudsak om
gäss och betningsskador.

Hur ser den forskningsgrupp du arbetar in
om ut idag?

– Tillsammans med Johan Månsson på Grimsö
forskningsstation driver vi en forskningsgrupp
kring gäss. Idag består gruppen av cirka 10 per
soner. Här finns doktorander förstås, men också
kompetenser som statsvetare och miljöpsykolo
ger, ja, under en tid också en konfliktforskare. Vi
har valt detta för att projektet vuxit till att omfatta
allt större delar av den problematik som finns runt
gässens betning. Det handlar om mycket mer än
gässens biologi. Betningen har lett till konflikter
med lantbrukare, men också med andra grupper,

Betande gäss på jordbruksmark
– tvärvetenskaplig forskning bidrar till
lösning av konflikter
Text: Lasse Blychert

I ett pågående forskningsprojekt samarbetar Högskolan Kristianstad med
Grimsö forskningsstation för att få mer kunskap om beteenden hos gäss. I
projektet samlas naturvetare, statsvetare och miljöpsykologer med målet att
minska polariseringen mellan olika samhällsgrupper när det gäller gässens
betande på jordbruksmark.

Johan Elmberg. Foto: Camilla Olsson.
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till exempel allmänhet och jägare. Vi vill koppla
ett helhetsgrepp med vårt projekt, som är finansi
erat av Naturvårdsverket.

Hur ser det svenska gåsbeståndet ut idag?
– Den gåsart som idag dominerar på jord

bruksmark i Sverige är den vitkindade gåsen,
tätt följd av grågåsen. Kanadagås och sädgås är
också vanligt förekommande. Men som KOF:s
läsare vet finns också gåsarter som är sällsynta
eller har en oklar status, till exempel fjällgås
och taigasädgås.

Den vitkindade gåsen är fredad genom det
europeiska fågeldirektivet. Allmän jakt är därför
inte tillåten på vad som idag är Europas tal
rikaste gås. Detta försvårar försök att genom jakt
minska populationens storlek och därigenom
dess påverkan på grödorna. Skyddsjakt kan dock
bedrivas lokalt. Numerären av gäss har generellt
sett ökat mycket sedan mitten av 1970talet. Idag
är den så stor – av till exempel grågås – att det
kanske inte längre är möjligt att minska bestån

det genom jakt även om man skulle vilja det.
Har gässens beteende kring exempelvis

flyttning ändrats sedan 70talet?
– Vi har studerat grågåsens flyttvanor. Den

var för bara 35 år sedan en långflyttare. Siktet
var då ofta inställt på Coto Donana i södra
Spanien. Artens flyttningsbeteende har markant
förändrats. Vi har försett grågäss med kragar
som har GPSsändare, som levererar data var
timme. De är solcellsdrivna varför de sällan går
ner och kan ge data under en lång tid.

Studien har visat att grågäss märkta i Mellan
sverige, det vill säga vid Kvismaren i Närke, vid
Hudiksvall och vid Nyköping, flyttar på traditio
nellt sätt åt sydväst, men numera inte längre än till
tyskholländska kusten. Alltså mycket kortare än
tidigare då Spanien var målet. Ju längre norrut som
gässen märkts, desto längre flyttar de. Gäss som
märkts i Skåne flyttar till stor del inte alls eller
bara till Själland. Det innebär att gäss märkta norr
över flyttar över och förbi sina artfränder i Skåne.

Vitkindade gäss på åkermark vid Svedberga. Den svenska populationen av arten övervintrar till stor del
längs kusterna i England, Holland och Danmark. Foto: Lennart Söderberg.
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Det finns också data om sädgässens flytt
ning. De kommer till Skåne senare på hösten
och flyttar tillbaka tidigare om våren. De till
bringar alltså en kortare period i Skåne, men
den totala numerären av gäss gör att bet
ningsskadorna ändå inte minskar på ett annars
förväntat sätt.

Med tanke på betningsskadorna undrar jag:
hur ser gässens meny ut?

– Menyn för gäss är säsongsstyrd. Inom sitt
helvegetariska födosök prioriterar de olika slags
föda under olika delar av året. Populärast under
hösten och tidig vinter är snabba kolhydrater.
Då äts gärna exempelvis bet, potatis och
morotsspill som lämnats kvar på åkrarna. Detta
skapar heller ingen konflikt med jordbruket,
eftersom det är spill. Under senvintern skiftar
födan mot mer proteinrika grödor, som exem
pelvis raps och spannmål, som såtts på hösten.
Proteinbehovet är en del av förberedelserna in
för den kommande flyttningen och häckningen.

Det finns ju konflikter kring gäss och för
valtningen av dem. Hur studerar ni detta?

– Gruppens forskning syftar till att inte bara
skapa kunskap om gässen generellt sett utan
också om konflikter mellan människor och
gäss. Dessa data är nu på väg in. Vi utnyttjar vår
kompetens hos statsvetarna och miljöpsykolo

gerna i gruppen. Enkätundersökningar har ge
nomförts och ska sammanställas. Enkäterna har
skickats till fyra olika grupper; jordbrukare, all
mänheten, jägare och ornitologer. Vi tar även
hänsyn till om man har intressen i flera av dessa
grupper.

Redan innan dessa enkätstudier fanns in
dikationer om att det inte alltid finns ett tydligt
samband mellan antalet gäss och graden av
konflikt. I vissa områden med hård betning är
konflikterna obetydliga, medan ganska blygsam
betning lett till en större konflikt på andra håll.
Med andra ord är det inte bara gässens antal
som spelar roll, utan minst lika mycket vad
olika grupper av människor tycker om dem.
Detta kommer att analyseras mera i detalj
framöver.

För att få perspektiv på betningsskadornas
omfattning bör man komma ihåg att händelser
som frost, torka och skyfall generellt ger större
skador på grödan än vad gässen gör. Kanske är
det så att gässens närvaro ibland kan ge en möj
lighet att kontrollera denna del av ett fälts gene
rella skadebild, vilket sedan leder till att gässen
får ta emot missnöjet.

På de flesta jordbruksfastigheter är inte bet
ningsskadorna så omfattande att lönsamheten
påverkas på ett avgörande sätt. Men det finns
också de som drabbats hårt. Det kan handla om
vallar, som har betats så hårt av gäss att jord
brukare med djurproduktion har sagt upp ar
renden av betesmark, då mängden djur fått
minskas till en olönsam nivå.

Hur kan jordbrukaren minska betnings
skadorna?

– Det finns flera möjligheter. En metod är att
så ”offeråkrar”. Det innebär att man sår in en
favoritföda för gässen på en åkerlapp i
förhoppningen att de väljer denna före den
gröda man vill behålla oskadad på närliggande
åkrar. Ett annat sätt är att skrämma gäss med
drönare, gasolkanoner, fågelskrämmor och
knallskott, men detta måste göras kontinuerligt

Grågås med GPSsändare. Foto: Niklas Liljebäck.
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över lång tid. Man kan förstås också odla mer
av grödor som gäss inte äter. Hit hör lök (gul,
röd eller purjo), men också broccoli. Jordgubbar
är inte heller omtyckta.

Idag ser vi ett högmekaniserat jordbruk med
stora maskiner ute på fälten. Åkrarna har blivit
mycket stora. Hur påverkar det gässen?

– Den stora åkern passar gässen perfekt, då
de får fri sikt runt om. De stora åkerytorna prio
riteras därför av gässen. Trädridåer i åkerkan
terna minskar sikten och leder till att gässen
väljer en annan åker med mer sikt. Kanske kan
detta vara en framkomlig väg att minska bet
ningsskadorna.

Vår forskning visar att betningsbelastningen
ibland varierar på ett mer begripligt sätt, ibland
inte. Närhet till trygg övernattning på sjöar och
havsvikar ger ofta mer betningsbelastning. Men
ibland väljer gäss bort åkrar som dom borde ha
valt lika gärna. Varför det är så vet vi helt enkelt
inte alltid.

Hur vill du sammanfatta målet med den forsk
ning som ni bedriver tillsammans med Grimsö?

– Vår forskning syftar till att öka kunskapen
om gässens liv och leverne för att i nästa steg
utveckla och utvärdera metoder som kan stå till
buds för att minska betningsskadorna. I vårt upp
drag ligger att presentera resultaten för de grup
per som enkäten skickats till. Vi tror att mer
kunskap ger djupare förståelse för proble
matiken. Då är förhoppningen att konflikter och
polarisering mellan grupper kommer att minska.
I förlängningen ger det en bättre förvaltning och
samexistens med gässen.

Gässen är idag många, dramatiskt flera än
för 30 år sedan. De är här för att stanna, att
minska numerären är orealistiskt. Vi måste
fördjupa dialogen med ”gåsdrabbade” grupper.

Tack för ett trevligt samtal. Vi hoppas kunna
återkomma framöver med en mer ingående
diskussion kring resultaten från er intressanta
forskning. □

En flock med betande gäss, till övervägande delen grågås. Foto: Lennart Söderberg.
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Gunnar Tryggmo – fågelmålaren i Viken
som nått internationell berömmelse
Text: Göran Nilsson

KOFaren Gunnar Tryggmos konstnärsbana började i unga år i Småland. Nu
utgör Nordvästskåne basen i hans konstnärskap. Hans stilfulla avbildningar
av fåglar och vilda djur röner uppskattning på hemmaplan och har också
uppmärksammats av museer och gallerier i England och USA.

Gunnar Tryggmo pustar ut när jag besöker
honom i hans ateljé i bostadshuset i Viken en
solig men lite kylslagen eftermiddag i slutet av
april. Han har varit en av de totalt 118 utstäl
lande konstnärerna i Konstrundan i Nordvästra
Skåne.

– Jag har varit med på Konstrundan sedan
2016, berättar Gunnar Tryggmo. 2020 blev det
helt inställt och förra året var det en nedbantad

version med färre besökare. Men i år blev det
full fart igen – jag uppskattar att jag hade
1200–1300 besökare i min ateljé, varav det
stora flertalet under påskhelgen. Det var kul att
se att det var många nya ansikten jämfört med
till exempel 2019.

Konstrundan är viktig för Gunnar, både för
säljningsmässigt och för att få tillfälle att skapa
nya kontakter. Men hans målningar och ak

I solen, akvarell av Gunnar Tryggmo som antagits till 2022 års utställning Birds in Art.
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vareller av fåglar, vilda djur och landskap når
en mycket bredare publik än bara på hemma
plan. De visas på andra platser i Sverige, han är
bland annat regelbundet återkommande utstäl
lare på Konstgalleri Vättern i Motala och i som
mar deltar han i en utställning på Galleri
Stenhallen i Borgholm på Öland. Och han har
dessutom skapat sig ett namn i USA och Eng
land – mer om detta senare.

Samverkan med KOF
Sedan ett antal år tillbaka är Gunnar Tryggmo
medlem i KOF och uppmärksammades förra
året av föreningen på ett speciellt sätt.

– Jag blev tillfrågad av KOF:s styrelse om
jag ville göra en akvarell med en trädgårds
trädkrypare som motiv, säger Gunnar Trygg
mo. Föreningen hade en önskan om att kunna
erbjuda ett konstverk som tackgåva i olika sam
manhang och trädgårdsträdkryparen har blivit
lite av en symbol för Kullabygden i ornitolo
gikretsar.

Gunnar ville gärna ha en förlaga att utgå
ifrån och KOF:s styrelse tillfrågade därför ett tio
tal duktiga fotografer i föreningen om att
inkomma med fotoförslag med fågeln i sin ty
piska miljö. Tillsammans med KOF:s ord
förande Thomas Terne valde Gunnar ut ett foto
av Stefan Siwersson.

– Vi tyckte att Sefans foto verkligen gav få
geln full rättvisa med avseende på karaktärer
och den miljö där den lever.

Efter akvarellens färdigställande bekostade
KOF ett Gicléetryck i 75 exemplar av akvarel
len i storlek 18 x 24 cm, alla numrerade och
signerade av Gunnar. Det första exemplaret
tilldelades därefter Stefan Siwersson vid en ce
remoni i oktober 2021 som belöning för fo
toförlagan.

Småländsk inspiration
Gunnar Tryggmos konstnärsbana började tidigt.
Han föddes 1969 och växte upp på gården Sjö

abro strax utanför Klavreström i Uppvidinge
kommun, mitt i Småland.

– Mina föräldrar var lantbrukare, gården var
belägen i en naturskön miljö i ett omväxlande
skogslandskap och med sjöar i närheten där
storlommen ropade. Redan i unga år fick jag ett
starkt naturintresse, säger Gunnar. Föräldrarna
var kanske inte så konstnärligt inriktade men
min farmor, som bodde intill gården, inspirerade
mig med sina fina teckningar. Och så tyckte jag
väldigt mycket om Harald Wibergs fantastiska
målningar och teckningar med djur och natur
motiv.

En viktig person under Gunnars uppväxt var
”farbror” Kyösti Turtiainen. Han kom som
krigsbarn från Finland och blev familjemedlem
på Sjöabro 1944. Han var autodidakt men
utvecklades så småningom till en skicklig konst
när och har haft ett antal utställningar genom
åren på olika platser i Småland. Han är bosatt i

Trädgårdsträdkrypare, akvarell av Gunnar
Tryggmo.
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Eksjö, där han gjort sig känd att som filmare
dokumentera stadens utveckling.

– Kyösti ordnade med att jag redan som 13
åring kunde genomföra min första utställning
1983 på konferens och mötesplatsen Braås
gården någon mil hemifrån, berättar Gunnar.

Ytterligare en person som betydde mycket
för Gunnars tidiga konstnärskap var målaren
och skulptören Jean Wilton, som var hans
bildlärare i grundskolan. Tillsammans hade
dom en utställning i Braås 1985.

Gunnar fortsatte att måla under gymnasie
tiden, som han tillbringade på Växjö katedral
skola med naturvetenskaplig inriktning. Han
deltog med målningar på ett antal samlingsut
ställningar på olika platser i hemtrakterna, ex
empelvis på banker. Därefter, efter studenten,
sökte han sig till Skåne.

– Jag ville bli bildlärare och på den tiden
fanns utbildningar på några folkhögskolor runt
om i landet, berättar Gunnar. Jag kom in på en
tvåårig bildestetisk linje med huvudinriktning
måleri och grafik på Sundsgårdens folkhögskola i
Helsingborg. Det var praktiskt eftersom jag

kunde bo hemma hos en faster med familj på
Råå.

Reklam och snickeri
När han utexaminerades från Sundsgården
1990 hade dock bildlärardrömmen svalnat. Han
hade börjat intressera sig för reklambranschen
och fick jobb som tecknare och illustratör på en
reklambyrå i Helsingborg. Efter mellanspel i
lumpen jobbade han på ett annat reklamföretag
under åren 1992–1994, då hade datorn gjort sitt
intåg i branschen som hjälpmedel i samband
med arbete med layout och illustrationer.

Därefter tog yrkeskarriären en ny vändning
– Gunnar började extraknäcka på ett snickeri
företag i Döshult nära Viken, där en svåger var
anställd. Det blev så småningom en heltidsan
ställning och Gunnar jobbade med att snickra
plastdetaljer, som var en nischverksamhet inom
företaget. Nya ägare tillträdde efter några år, de
ville minska på andelen plastjobb och Gunnar
erbjöds att ta över de aktuella kunderna.

– Så 2004 beslutade min fru och jag oss för
att starta ett eget företag här i Viken, Tryggmo

Gunnar Tryggmo i sin atelje i Viken. Foto: Göran Nilsson.
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Plast AB, berättar Gunnar. Här är vi fortfarande
verksamma, vi har inga anställda så vi kan styra
arbetstiderna bland annat efter hur mycket tid
jag vill eller måste ägna åt konstnärskapet.

Företaget bedriver legotillverkning av plast
artiklar, med användning i bland annat förpack
ningsmaskiner. Plastråvara fräses ned till exakt
definierad storlek och funktion, det kan handla
om allt ifrån små serier på tio bitar till lite större
serier på kanske 500 bitar.

– Min fru jobbar heltid i företaget och själv
kanske jag tillbringar 75 procent av min genom
snittliga arbetstid där. Det känns rätt tryggt att
som frilansande konstnär ha en basinkomst.

Motiv från när och fjärran
Som besökare i Gunnar Tryggmos ateljé blir det
rätt snart uppenbart att det är tre huvudmotiv
som dominerar i hans konst: fåglar avbildade i
skånsk närmiljö, vilda djur på savannen i Afrika
samt vilda djur i Klippiga bergen i USA.

– Hemmavid besöker jag gärna flera olika
fågellokaler, jag tillbringar en del tid till exem

pel vid Krankesjön, men framför allt är det från
Rönnen och Sandön jag hämtar mina fågel
motiv, säger Gunnar. Jag utrustar mig med
kikare, kamera och skissblock och försöker så
snabbt jag kan ”fånga tillfället i flykten”. Sedan
kan det också handla om att till exempel av
bilda landskapsmotiv, både i skogs och kust
landskap, kanske under en speciell ljussättning.

Intresset för savannens djur har sitt ursprung
2007. Då var Gunnar med sin familj med på en
organiserad safariresa till Tanzania. Han blev
inspirerad av den storslagna naturupplevelsen
och tog ett antal foton på resan men avbildning
en av de vilda djuren kom i gång några år sen
are.

– 2012 åkte jag ner till Tanzania igen, nu
tillsammans med Kyösti Turtiainen. Vi åkte
runt själva i nationalparker och lyckades kom
ma nära inpå det fascinerande djurlivet, berättar
Gunnar. Och 2018 blev det ännu en resa, denna
gång till Kenya tillsammans med min konstnärs
kollega Peter Elfman. Foton och skisser från re
sorna har sedan bildat underlag för ett antal
målningar när jag kommit hem.

– I Tanzania och Kenya är nationalparkerna
inte inhägnade, som fallet är i till exempel
Sydafrika. De vilda djuren får möjlighet till
naturliga rörelse och förflyttningsmönster i
parkerna och dess nära omgivningar.

Ett antal målningar med Afrikamotiv ställs
under våren och sommaren 2022 ut i Sofia Al
bertina kyrka i Landskrona.

– Jag kom i kontakt med en präst i Sofia Al
bertina kyrka som visste att jag hade målningar
med motiv från Tanzania. Eftersom kyrkan har
en vänrelation med kristna församlingar i landet
fick jag det fina erbjudandet att ställa ut i
kyrkolokalen. Utställningen pågår fram till den
28 augusti.

Medverkan i Birds in Art
Efter ett antal års konstnärskap ville Gunnar
Tryggmo vidga sina vyer.

Harmony II, akvarell av Gunnar Tryggmo.
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– Jag hade haft tankar på att ansöka till den
jurybedömda utställningen Birds in Art i USA,
säger Gunnar. Då träffade jag på en utställning i
Stockholm konstnären och ornitologen Lars
Jonsson, som tidigare ställt ut på Birds in Art.
Jag hade många frågor och han hade vänlighet
en att bli ett bra bollplank. Han gav mig rådet
att om jag kom med på Birds in Art så skulle
jag försöka vara på plats under utställningens
vernissage och en tid därefter.

Den internationella, prestigefyllda utställning
en Birds in Art, som arrangeras årligen sedan
1976, organiseras av Leigh Yawkey Woodson
Art Museum i Wausau, Wisconsin. Syftet är att
presentera de allra bästa samtida konstnärliga
tolkningarna av fåglar och relaterade ämnen,
både när det gäller måleri och skulptur. En
mångfald av ansökningar om att delta kommer
in från konstnärer i hela världen. Varje konstnär
får skicka foton på maximalt två verk. Ett drygt
hundratal verk, ett av varje antagen konstnär,
väljs ut av en jury till utställningen, som brukar
pågå mellan september–november. Efter ut
ställningstidens slut anordnas en turné, där cirka
hälften av konstverken visas på kulturin
rättningar på en handfull andra platser i USA.

Varje år uppmärksammas en Master Wildlife
Artist inom Birds in Art. 1988 blev Lars
Jonsson utsedd till Master och har sedan dess,
utan jurybedömning, en plats i den permanenta
utställningsdelen i museet i Wausau. En annan
svensk Master är skulptören Kent Ullberg, nu
mera bosatt och verksam i Texas.

Gunnar Tryggmo skickade in sin första an
sökan till Birds in Art 2009 och blev uttagen att
vara med på utställningen året efter. Totalt har
han vunnit juryns gillande vid hela elva tillfäl
len, varav nu nyligen även till årets utställning,
och blivit uttagen till den efterföljande turnén
under åtta av dessa år. Tre av hans verk har köpts
in av museet till den permanenta samlingen.

– Birds in Art har blivit en språngbräda i min
amerikanska karriär och genom att vara på plats

vid ett antal av vernissagerna på utställningen
har jag fått ett omfattande kontaktnät, konstater
ar Gunnar.

Utställare i Klippiga bergen
Så till det tredje huvudmotivet i Gunnar Trygg
mos konstnärskap – de vilda djuren i Klippiga
bergen. Via sina kontakter har han bland annat
blivit inbjuden att vid sex tillfällen, senast nu
under 2022, delta i utställningen Western Vi
sions på National Museum of Wildlife Art i
Jackson Hole, en känd skidort belägen i närhet
en av Yellowstone National Park i Klippiga ber
gen, Wyoming. Museet är det enda statliga i
USA som är tillägnat konstyttringar kring
landets vilda djur.

Western Visions anordnas varje höst för att
samla in pengar till museet, i samband med en
stor konstfestival i staden. De utställda konst
verken säljs på auktion. Och det är naturligtvis i
detta sammanhang som Gunnar Tryggmos in
tresse för att måla Klippiga bergens björnar,

The Storyteller, akvarell av Gunnar Tryggmo.



12

bisonoxar, hjortar och andra vilda djur till stor
del får sin förklaring!

Gunnars amerikanska nätverk har också gett
honom möjligheten att delta i utställningar på
bland annat Turner Fine Art, ett galleri i Jackson
Hole, och på Kneeland Gallery i Ketchum, Idaho,
även denna plats belägen nära Yellowstone.

2010 valdes Gunnar in som medlem i the
Society of Animal Artists, med basen i Grand
view, Tennessee. Föreningen anordnar en årlig
utställning, Art & the Animal, där han har delta
git vid ett antal tillfällen. Sedan några år till
baka är han “Signature member” i föreningen,
vilket innebär ett livslångt medlemskap. 2022 är
han med i antagningsjuryn för nya medlemmar.

– Mötet med Lars Jonsson i Stockholm vi
sade sig bli synnerligen värdefullt för mig, kon
staterar Gunnar. Vi har lärt känna varandra, vi
träffas regelbundet bland annat under Birds in
Art i Wausau och även på Western Visions, där
han är återkommande utställare.

Etablerad i England
Även i England har Gunnar Tryggmo gjort sig
ett namn. Organisationen David Shepherd Wild
life Foundation anordnar varje år en jury
bedömd internationell tävling och utställning –
Wildlife Artist of the Year. De antagna verken
ställs ut i konsthallen Mall Galleries i London.
Verken är till salu och hälften av behållningen
går till naturvårds och bevarandeprojekt i
Afrika och Asien.

– Jag har ansökt om att komma med några
gånger och blivit antagen vid tre tilllfällen –
2014, 2016 och 2018, berättar Gunnar. År 2016
tilldelades jag The Artist Magazine Award för
en akvarell med elefanter och förärades med en
artikel i den ansedda tidskriften.

Gunnar har även kontakt med två gallerier i
England, vilka regelbundet anordnar ut
ställningar och visar hans målningar – Gallery
by the Lakes i Dorchester och The Wykeham
Gallery i Stockbridge.

Konsten att måla fåglar
Men åter till fågelmotiven – vad är det som är
de viktigaste aspekterna när det gäller att
”fånga tillfället i flykten”?

– Först skulle jag kanske vilja säga att jag
gärna är ute med kamera och skissblock när det
är lite disigt väder, kanske mest för att det ger
en så fantastisk stämning som är så flyktig, pre
cis när solen bryter igenom, och sedan försvin
ner på några minuter, berättar Gunnar. Är det
klart och soligt väder blir det svårare med alla
kontraster.

Men även om det är disigt gäller det att göra
en ”bildanalys”, exempelvis studera ljusets
samspel med skuggorna. Gunnar menar att det
inte är någon större skillnad om förlagan till en
målning kommer från ett foto eller en tecknad
skiss – hantverket i sig när det gäller målning
ens komposition och detaljrikedom, eller olika
grad av abstrakthet, blir densamma.

Samburu jewel, akvarell av Gunnar Tryggmo.

Konsten att måla fåglar
Men åter till fågelmotiven – vad är det som är
de viktigaste aspekterna när det gäller att ”fånga
tillfället i flykten”?

– Först skulle jag kanske vilja säga att jag
gärna är ute med kamera och skissblock när det
är lite disigt väder, kanske mest för att det ger
en så fantastisk stämning som är så flyktig, pre
cis när solen bryter igenom, och sedan försvin
ner på några minuter, berättar Gunnar. Är det
klart och soligt väder blir det svårare med alla
kontraster.

Men även om det är disigt gäller det att göra
en ”bildanalys”, exempelvis studera ljusets
samspel med skuggorna. Gunnar menar att det
inte är någon större skillnad om förlagan till en
målning kommer från ett foto eller en tecknad
skiss – hantverket i sig när det gäller målning
ens komposition och detaljrikedom, eller olika
grad av abstrakthet, blir densamma.
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– Fördelen med att studera ett motiv ute och
överföra till skissblocket är att ljusåtergivning
en blir naturligare än om man bara jobbar efter
ett foto, säger Gunnar. Inför motivet infinner sig
då en naturlig ”stress”, man vet inte riktigt när
tillfället tar slut och man måste skynda sig och
utelämnar därför oväsentliga detaljer.

– Jag har ju nu fått en del års erfarenhet när
det gäller till exempel skissteknik. Men det är
ändå ett ständigt lärande. Vi är ett gäng på sex
konstnärer som regelbundet träffas och utbyter
erfarenheter kring fågelmålningsteknik. I gäng
et ingår tidigare nämnde Peter Elfman, Måns
Bergendal, Hans Larsson, Lars Fredholm samt
vår norske kollega Axel Emil Thorenfeldt. Jag
vill speciellt framhålla Peter Elfman – han har
en otrolig förmåga att väldigt snabbt fånga en
ögonblicksbild i en fulländad skiss.

Längtan, oljemålning av Gunnar Tryggmo.

Önskemål om nya vyer
Kopplat till lärandet finns ju också tankar hos
Gunnar kring andra aspekter när det gäller ut
vecklingen av sitt konstnärskap.

– Jag strävar kontinuerligt efter att förbättra
mina kunskaper om fåglar, jag har en tro på att
ju duktigare man är som ornitolog, desto bättre
blir man som bildkonstnär när det gäller att av
bilda enskilda individer.

– Sedan skulle jag gärna vilja vidga mina vy
er till nya platser bortom Afrika och USA, säger
Gunnar. Det skulle vara spännande att till exem
pel resa till arktiska områden och få ta del av de
unika naturupplevelser man kan få där. Jag är
uppväxt med storlommen i Småland – det vore
fascinerande att många år senare få tillfälle att
lära känna och avbilda islommar i sina häck
ningsmiljöer! □
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Norra Öresund och Kullabygden  nu
filmatiseras den viktiga huvudleden för
Nordens rovfåglar
Text: Per Hansson

KOF har sponsrat ett filmprojekt om termikflaskhalsar för rovfåglar, där
första avsnittet har fokus på Sydsverige och bland annat sträcket i norra
Öresund. I filmerna kommer även problematiken kring rovfågeldöd vid
vindkraftverk att tas upp. Filmansvarige Per Hansson berättar om projektet.

Med bakgrund av snart fyra decenniers sträck
räknande och flera års forskning på nordisk
rovfågelflyttning (Hansson, 2019 och 2020),
föreslår jag att ni som ideellt sträckräknar eller
arbetar med fågelskydd i Kullabygden sträcker
lite extra på ryggraderna! Till vänner och
bekanta kan ni med gott samvete proklamera att
era nordvästskånska trakter utgör en av Nordens
viktigaste entréer för flyttande rovfåglar – och
därtill ett flertal andra artgrupper.

Så har det säkerligen varit sedan den kilo
metertjocka inlandsisen sakta smälte bort för si
så där 12 000 år sedan. Rimligen är det dessa
urgamla invandringsvägar som rovfåglarna vid
makthåller ännu i skrivande stund. Betänk bara
hur Danmark och Skåne en gång i tiden var
landförbundna och inneslöt Östersjöns före
gångare – den gigantiska Ancylussjön.

Fåglarna kunde – i och med sin unika lättrör
lighet – tidigt återkolonisera den av ismassorna
barskrapade skandinaviska halvön, väl uppsti
gen ur det väldiga forntida ”ishavet”. När sti
gande temperaturer möjliggjorde primärsuc
cession av flora och fauna tog det fart på allvar.
Trots bördiga basiska lerjordar, var även Kul
labygden först faktiskt arktisk tundra. Alltefter
som temperaturen steg kunde vedartade växter
etablera sig. Först ut var fjällbjörk, följt av glesa
tallskogar. Ganska snart, med geologiska mått
mätt, övertog dock vidsträckta ädellövskogar
dessa trakter.

Undviker vatten
När den arktiska kylan gjorde sitt obarmhärtiga
återtåg på höstarna, drog sig fåglarna, då som
nu, förstås tillbaks till varmare och mer frukt
bara trakter i det som nu kallas Västeuropa. Att
så var och är fallet, beror på Atlantens klimat
förbättrande och dito stabiliserande egenskaper
förstärkta av Golfströmmens effektiva fjärr
värmedistribution. I dessa Eurasiens sydvästli
gaste delar, med gynnsamt maritimt lokalklimat,
övervintrar ännu idag lejonparten av de alpina
och boreala regionernas fåglar, så även rovfåg
larna. (Fjällvråken är ett spännande undantag –
men det är en annan historia.)

Så var det då, så är det i dag och så kommer
det att förbli för lång tid framöver. Den i dessa
geologiska sammanhang modesta klimatförbätt
ring vi upplevt under några decennier borde, or
nitologiskt sett, huvudsakligen vara positiv.
Flyttfåglarna slipper ju flyga lika långt och de
behöver inte heller vara borta lika länge från de
– tack vare lång soltid – så högproduktiva nord
liga häckningsmiljöerna. Att flyga kostar nämli
gen mycket energi – även om man blivit
välsignad med vingar.

Man tänker kanske inte alltid på det, men
rovfåglar är faktiskt landfåglar. Och som sådana
undviker de i det längsta att flyga över vatten
och i synnerhet det farliga havet, inklusive dess
sund, vikar och bukter. Detta beteende leder till
att de områden i landskapet där avståndet är
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Figur 1. Norra Öresund och Kullabygden sticker ut som en viktig vårentré för de flesta rovfågelarter.
(Hämtad från Hansson, 2020).
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som kortast mellan kusterna blir särskilt po
pulära – jag har benämnt dem för ”termik
flaskhalsar”. Detta eftersom rovfåglar, storkar
och tranor ofta anträder och avslutar sina över
farter genom att termicera eller ”skruva” på
ömse sidor.

Både vår och höststräck
Den blott ungefär fem kilometer smala pas
sagen i norra Öresund (grovt mellan Hittarp och
Hellebæk) är faktiskt en av Nordens få termik
flaskhalsar som av rovfåglarna nyttjas under
såväl vår som höststräcket (figur 1). Norra
Kvarken är en annan, men med ändå större
vårtyngdpunkt. Den världsberömda rovfågel
lokalen Falsterbo är – kanske lite förvånande –
inte alls någon vårlokal, vilket ofta glöms bort.

Falsterbos stora höstsummor har dock gjort
att er nordvästskånska termikflaskhals hamnat i
oförtjänt medial skugga. Kanske kan det bli änd
ring på detta relativt snart? Även om norra Öre

sund rovfågelmässigt är jämförelsevis viktigast
som vårpassage, flyttar här betydligt fler rovfåg
lar än vad gemene man tror över era huvuden
också under hösten.

Filmer för folkbildning
För att ”folkbilda” om de viktiga termikflask
halsarna sjösatte jag 2021 (under en längre tids
sjukhusvistelse) ett dokumentärfilmsprojekt –
”Nordens urgamla termikflaskhalsar”, där jag
står för regi, produktion och manus. KOF:s fi
nansiella stöd var avgörande till att inspelningar
kunde påbörjas hösten 2021 i Hittarp. Tack vare
lokala insatser från Thomas Terne, Thomas
Svanberg, Oskar Lindberg, Bengt Andersson,
Christer Strid, Mårten Müller och Gustaf
Persson har vi redan ett stort antal filmsek
venser och intervjuer säkrade på diverse hård
diskar.

Framför allt fick vi väldigt fina klipp från
den goda ormvråksdagen 26 september 2021, då

Ett tappert gäng rovfågelräknande KOFare på Hittarps rev i september 2021. Spaning mot NO och
KullaGunnarstorps slottsspira. Foto: Per Hansson.
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drygt 2500 sträckte mot grannlandet i väst.
Samma dag i Falsterbo räknades mindre än 50
exemplar. Alla insatta förstår att det var vind
arna som förklarade detta förhållande. Denna
och många liknande dagar visar så tydligt att
Sveriges övervakning av rovfåglar inte längre
bör vara lokaliserad till en enda lokal – Fals
terbo.

Jag är tacksam för att hässleholmaren Len
nart Mattsson (aktiv i såväl Göingebygdens Bio
logiska Förening och Skånes Filmklubb) ställer
upp som huvudfilmare och ansvarig för redige
ring och klippning. Vi försöker sköta viss redi
gering via internet så att arbetet kan fortskrida
trots 1200 kilometers avstånd oss emellan.
Helsingborgaren Gustaf Persson har spe
cialkomponerat fantastisk musik lämplig till skru
vande och svävande rovfåglar. Han är något så
ovanligt som sträckräknande rovfågelentusiast,
utbildad musiklärare och mångårig kompositör.
Därför är hans kompositioner klockrena och vi
sar prov på fingertoppskänsla och ett gott få
gelöra.

KOF ska ha ett stort tack för det första eko
nomiska stödet till detta filmarbete. Till det in
ledande avsnittet, som kommer att handla om de
sydsvenska termikflaskhalsarna, är KOF huvud
finansiär medan MarieClaire Cronstedts Stif
telse, som möjliggjort min egen grundforskning
kring rovfågelsträcket och implementeringen i
myndighetsvärlden, nyligen har givit ett större
belopp till det nationella filmprojektet. Avsnitt
två kommer att handla om Norra Kvarken – den
termikflaskhals som jag personligen är mest
förtrogen med då jag, såsom Holmöbo, upplevt
dess funktion dagligen under snart åtta år.

Dödsfaran med vindkraftverk
I filmerna kommer jag beröra de negativa effek
terna av vindkraftverk. Det råder nämligen inga
som helst tvivel om att vindkraftverkens ro
torblad utgör en reell dödsfara för flygande
varelser. Även rotorbladens luftdrag kan svepa

med sig fåglar och fladdermöss mot marken och
därmed orsaka mortalitet (Winkelman, 1992).

Trots ovanstående faktum råder det tyvärr
brist på forskningsresultat om denna viktiga as
pekt. En viktig förklaring är att det krävs nästan
dygnet runtbevakning av vindkraftverken. Dö
dade fåglar och fladdermöss är svåra att hitta i
naturen och transporteras dessutom bort oerhört
fort. Studier på Gotland visar att 93 procent av
fågelkropparna är borta efter en vecka och att
17,5 procent försvinner redan inom tolv timmar
(Hjernquist, 2014). Man vet även att 70 procent
av havsörnar med fastställd dödsorsak förolyck
ades på grund av vindkraftverk och att mot
svarande siffra för kungsörn är ungefär 30 pro
cent (Måns Hjernquist, muntligt).

Nyligen konstaterades att “termicerande fåg
lar är bland de mest drabbade fågelgrupperna
med alarmerande kollisionsfrekvens med
vindkraftverk och en eskalerande ockupering av
deras flyttningskorridorer” (Marques et al.,
2020). Även storkfåglar, vadare, måsar och
tranor ligger värre till än till exempel tättingar
(Thaxter et al., 2017). Dock löper fladdermöss
upp till tio gånger större kollisionsrisk i förhål
lande till de mest drabbade fågelgrupperna.
Man konstaterade också att högre verk dödar
fler fåglar (trestjärnig signifikans) och att störst
skada gör vindkraftsanläggningar i flyttnings
korridorer. Detta var också den viktigaste bak
grunden till undertecknads forskning om Nor
dens termikflyttande fåglar, som alltså
koncentreras till tio geografiskt begränsade ”ter
mikflaskhalsar” (Hansson, 2019 och 2020).

I norska Smøla genomfördes oerhört am
bitiösa studier beträffande fågelkollisioner
2007–2010. Här byggdes åren 2001–2005 68
vindkraftverk med (den i dagsläget låga) total
höjden på 110 meter i ett välkänt, havsörnsrikt
kustområde. Totalt fann man under dessa fyra år
145 dödade fåglar med hjälp av hundsök
(Bevanger et al., 2010). Hela 39 av dessa var
havsörnar med en ökande trend över under
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sökningstiden. Alltså har det inte skett någon
”tillvänjning”. Beräknat på verksnivå blir mor
taliteten 0,11 havsörnar/år/verk eller 7,8 havs
örnar per år. Totalt har nu över 100 havsörnar
och tre kungsörnar dödats här. Detta ska inte gå
att blunda för.

Spaning på hög höjd
Från vindenergibranschen (och politiskt håll)
förs ofta fram att antalet dödade fåglar per
MWh minskar för högre verk. Då bortser
man från att nollalternativet – som är just
noll vindkraftverk – faktiskt också innebär
noll mortalitet i luften. Fem års noggranna
studier av fågelkollisioner med de många
vindkraftsanläggningarna på Näsudden, Got
land, visar att rovfåglar är överrepresenterade
5–12 gånger i förhållande till sin andel av
den lokala fågelpopulationen (Hjernquist,
2014). Kollisionerna per verk har ökat efter
att 58 lägre verk ersatts med 28 högre (cirka

200 meter) verk i ett så kallat generations
skifte.

Lika alarmerande resultat, som styrker
rovfåglars särskilt stora kollisionsrisk, har
presenterats från flera platser, bland annat i
spanska Gibraltar (de Lucas et al., 2008). I
denna studie varnas för att anlägga vind
kraftverk på höjdryggar med svaga sluttningar,
då rovfåglar (och även storkar och tranor) uppe
håller sig under en lång tid i rotorbladens höjd
intervall för att komma upp i önskad höjd.
Glöm aldrig bort att de allra flesta rovfågelarter
söker föda genom att spana på hög höjd, en
procedur som upprepas många gånger dagligen
under hela häckningssäsongen och under såväl
vår som höstflyttning.

Beträffande undanträngningseffekter har
man i Spanien, genom att följa bruna glador
med satellitsändare, funnit att de 674 närmsta
metrarna från vindkraftverk undveks (Marques
et al., 2020). Det betyder i sin tur att den areella

Ormvråkar i termikskruv (tillsammans med en glada). Foto: Thomas Terne.
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habitatförlusten av vindkraftsanläggningar är 14
procent, en siffra som är betydligt större än man
tidigare trott (6 procent för offshoreanlägg
ningar enligt äldre studier (Fox et al., 2006)).
Att vi ännu inte insett vidden av vindkraftens
störningar visar en studie där fågelförekomsten
signifikant minskade ju längre tiden gick efter
det att en vindkraftspark anlades (Stewart et al.,
2004).

Att undvika misstag
Det är inte uteslutet att ni kommer att känna igen
några av mina formuleringar i KOFbladet i den
speakertext som sakta växer fram för det första
avsnittet av Nordens urgamla termikflaskhalsar.
Där kommer vi även att beröra de risker som
felplacerade vindkraftsindustrier innebär.

Flera av er, inte minst Thomas Terne och
Thomas Svanberg, har varit tydliga med hur till
exempel RögleVästraby aldrig skulle tillåtits
om detta med termikflaskhalsen tagits upp un
der arbetet med miljökonsekvenserna. Min
förhoppning är att filmerna ska råda bot på
detta så att fler sådana misstag inte ska behöva
ske framöver, varken till havs eller på land. □

Per Hansson är jägmästare och skoglig

doktor och har tidigare haft en mångårig an

ställning vid skogsvetenskapliga fakulteten,

SLU i Umeå. Han är även fil.mag. i mark

och miljörätt, ornitolog/fågelekolog och

bedriver idag verksamhet i företaget Vox

Natura, baserat på Holmön.
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Taxonomikommitté utreder och beslutar
om fåglars artindelning och namn
Text: Lasse Blychert

Fågelfaunan i Sverige, och i världen, är under ständig utveckling genetiskt
och populationsmässigt. Artbegreppet måste hela tiden genomlysas. I Sverige
har taxonomikommittén inom Birdlife Sverige uppdraget att uppdatera klassi
ficeringen av fåglar samt att ansvara för namngivning och systematik.

Frågor kring fåglars taxonomi dyker upp då och
då bland skådare. Det kan gälla funderingar
kring: Vad innefattar egentligen själva artbe
greppet? Vad menas med en underart? Vad är
det som styr hur man delar upp en art i under
arter? Kan man alls använda termen ras? Och
vem eller vilka jobbar med dessa begrepp och
termer?

Kommitté med fem ledamöter
För att ta reda på mera kring detta kontaktar jag
Erling Jirle, forskningsingenjör vid biologiska
institutionen, Lunds universitet. Han är en av
ledamöterna och sammankallande inom taxo
nomikommittén, Tk, som organisatoriskt tillhör
Birdlife Sverige.

Det är Birdlife Sveriges styrelse som utser
ledamöterna i Tk. Förutom Erling Jirle består
kommittén för närvarande av Tommy Tyrberg,
Johan Fromholtz, Markus Lagerqvist och Gus
tav Asplund. Alla i Tk måste vara medlemmar i
Birdlife Sverige.

Vad har då Tk för uppdrag? Om man sam
manfattar den text som finns på Birdlife
Sveriges hemsida så är uppdraget att fastställa
officiell svensk fågeltaxonomi baserat på det
biologiska artbegreppet. Detta görs genom att
väga in forskningsrön, genetiska data, bete
enden, geografi, läten och ekologi.

– Vikten som dessa parametrar har kan vari
era mellan olika ärenden, påpekar Erling Jirle.
Efter värdering av parametrarna fastställer vi in
om Tk svenska och vetenskapliga namn. I första
hand görs en självständig bedömning av Tk,

men vi söker också samstämmighet med inter
nationell praxis. Exempelvis följer vi till stor
del för tättingarnas del de två volymerna av
Handbook of Western Palearctic Birds av Hado
ram Shirihai och Lars Svensson.

Det geografiska området som omfattas av
Tk:s arbete är Västpalearktis, det vill säga
Europa, Afrika norr om Sahara och sydvästra
Asien.

Språkbruk förändrar namn
Bland Tk:s uppgifter ingår att de svenska
namnen på olika fågelarter ska hållas uppdat

Erling Jirle. Foto: privat.
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erade. Namn justeras om de inte upplevs som
språkligt korrekta längre. Exempel på det har
varit kafferseglare som ändrats till vitgumpseg
lare. Negerfink har bytt namn till nigrita och zi
genarfågel har blivit hoatzin.

Diskussioner har förts kring förledet ”lapp” i
till exempel lappuggla, lappmes och lappsparv.
Här har dock Tk valt att behålla namnen på de
aktuella arterna eftersom de syftar på det offici
ella namnet för landskapet Lappland.

Vägledning för databaser
Tk:s rapportering kan innehålla förändringar i
arter och underarter, men också beskriva
motiven till varför en sådan förändring inte
görs.

– Ett exempel på en förändring genom sam
manslagning av flera arter till en art gjordes
2017. Då blev gruppen gråsiskabrunsiskasnö
siska sammanförda till gråsiska, säger Erling
Jirle.

Svensk taxonomisk databas, Dyntaxa, vid
Sveriges lantbruksuniversitet har tidigare in
nehållit den övergripande informationen kring
svenska växt och djurarter. Informationen i
Dyntaxa har nyligen flyttats över till portalen
Artfakta vid Artdatabanken och under 2022
kommer dyntaxa.se att stängas ner. Inom data
basen finns ett antal kommittéer och arbetsgrup
per för olika organismgrupper. Djurnamns
kommittén sätter svenska namn på djur, med
undantag för fåglar, där Tk har ansvaret. List

Gråsiskor som kalasar på fröställningar. Tre tidigare siskarter har nyligen blivit sammanförda till en art
– gråsiska. Foto: Thomas Terne.
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system och projekt som exempelvis Artportalen,
Rödlistan och Svenska artprojektet hämtar sin
information från Artfakta.

Ett nytt ärende kan komma till Tk för
handläggning bland annat från vetenskaplig lit
teratur och från International Ornithological
Committee, IOC, den världslista Tk valt att
följa på arter utanför Västpalearktis. Den finns
på https://www.worldbirdnames.org/ och upp
dateras två gånger per år.

– Vi samarbetar mycket på olika nivåer med
IOC och även med en del andra internationella
organisationer och databaser, exempelvis iGo
Terra. Dessa listor använder Tk:s lista över alla

världens fågelarter på svenska. Tk har dock ing
en officiell roll utanför Sverige. En intresserad
vanlig svensk skådare kan också kontakta Tk
och generera ett ärende, men detta är inte så
vanligt, berättar Erling Jirle.

Subtila skillnader skapar underarter
Tillbaka då till frågan om vilken terminologi som
ska användas vid uppdelning inom en art. Be
greppet ras vill Taxonomikommittén inte an
vända utan man föredrar underart. Ras används
ganska flitigt i fågelböcker och kan anses sy
nonymt med underart när det gäller fåglar, men
inte på samma sätt som inom hundraser och växt
raser, enligt Tk.

Faktorer som gör att en art närmar sig en upp
delning kan vara geografisk isolering. En
isolerad population kan ”drifta” i väg mot att bli
en egen art. Detta gäller exempelvis för azor
domherren.

Olika arter kan se mycket lika ut i fält och
vara svåra att hålla isär. De kallas för ”kryptiska
arter”. Här spelar den genetiska analysen en stor
roll för att särskilja arterna.

Ibland kommer subtila skillnader i dräkten
att bli avgörande för uppdelningen i olika arter.
Detta kräver en noggrann studie för att etablera
skillnaderna. Ofta är det då inte möjligt att skilja
arterna åt i fält. Olikheter i läten kan vara en
god vägledning. Arter som har kommit en bit på
väg mot, men inte hela vägen, till en ny art kal
las ”semispecies”. Exempel på detta finns
bland trutarna.

Här i vårt område finns exempel på under
arter som är etablerade. Bläsgåsen har under
arten grönlandsbläsgås, Anser albifrons flavi
rostris. Storskarven, Phalacrocorax carbo, har
två underarter. Den ena underarten har länge in
formellt haft benämningen mellanskarv, åtmin
stone sedan 1970talet. Efter en remissrunda
fastställde Tk 2020 formellt namnen på de två
underarterna: mellanskarv, P. carbo sinensis,
och atlantstorskarv, P. carbo carbo.

Atlantstorskarv (trolig) i häckningsdräkt. Det är
svårt att i fält skilja de båda underarterna av
storskarv åt. Morfologiskt finns det en subtil
skillnad i utformningen av det gula hudpartiet vid
mungipan. Foto: Thomas Terne.



23

– Lövsångaren är exempel på en art som har
skillnader i dräkt som inte enkelt ses i fält.
Redan i mitten av 1750talet gjordes en uppdel
ning i underarter, i Sverige har vi häckande
sydlig respektive nordlig lövsångare. En för
ändring som skulle innebära en aktiv uppdel
ning av lövsångaren i olika arter är enligt vår
bedömning i Tk inte aktuell, säger Erling Jirle
och fortsätter:

– När Taxonomikommittén sätter svenska of
ficiella namn på underarter i Sverige genomför
vi en omfattande remissrunda. Bland andra
BirdLife Sveriges styrelse, Raritetskommittén,
Nationella Rapportkommittén, Vår Fågelvärlds
redaktion och enskilda skådare får komma till
tals, innan vi spikar de namn som nu finns i våra
listor.

I Tk:s senaste rapport har några fågelpopula
tioner utanför Sverige skiljts ut som egna arter,
det vill säga arttillhörigheten har förändrats
baserat på geografisk grund. Det gäller hus

svala, gräsand, turkduva, gråspett och fiskmås.
Under diskussion är mongolpipare, dalripa,
bofink och svartvingad glada.

Fågeltaxonomin är ett område som är under
konstant förändring. Det finns flera olika vägar
att hålla sig uppdaterad på det senaste inom
Tk:s arbete. De beslut som tas av Tk samman
fattas och publiceras i Birdlife Sveriges huvud
tidskrift Vår Fågelvärld, som blir original
handlingen. Ett annat råd är att studera Tk:s år
liga rapporter. De är mera detaljerade och publi
ceras på Tk:s hemsida.

– Sedan ingår i vårt uppdrag att vi också ska
upprätthålla kompletta och aktuella webbaserade
listor på kommitténs hemsida, birdlife.se/tk/. Vi
för listor över Sverige, Västpalearktis, alla
världens arter, familjer och ordningar.

– Tk är också i viss begränsad utsträckning
aktiv i sociala medier, vi kommunicerar ibland
genom att publicera kommentarer i Facebook
gruppen Vår skådarvärld, säger Erling Jirle. □

Vitgumpseglare fångad på bild vid Stenshuvud den 27 oktober 2013 – artens hittills enda besök i
Sverige. Foto: Magnus Ullman.



24

Fågellivet på Fredriksdal
– en översikt av fem års observationer
Text: Gustaf Persson

Fredriksdal museer och trädgårdar är en grön oas i centrala Helsingborg
med ett rikt fågelliv. Gustaf Persson har under fem år inventerat fågel
faunan inom området. Han förmedlar nu resultatet av sina observationer
och låter oss även ta del av en livfull episod ur sin dagbok.

Jag har under en följd av år ofta sökt mig till
Fredriksdal museer och trädgårdar i Helsing
borg. Ibland för att koppla av och njuta av den
rofyllda miljön, men ibland också för att skåda
fågel. Och det var under en av mina få
gelvandringar senvintern 2017 som tanken på
vilka fågelarter som kunde tänkas häcka inom

området dök upp i mitt huvud. Nästa tanke var
att jag blev nyfiken på om det hade gjorts
någon inventering av området tidigare? Kanske
fågelbeståndet redan var väl dokumenterat?

För att slippa spekulera vidare tog jag kon
takt med Cecilia Wånge, dåvarande platschef på
Fredriksdal, för att eventuellt få information.

Rörhöna har häckat årligen på Fredriksdal. På bilden pulli i Aledammen 28 juni 2020.
Foto: Lars Brunkman.
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Fredriksdals museer och trädgårdar
Fredriksdals friluftsmuseum, eller Fredriksdal museer och trädgårdar som det numera kallas, är

en del av Helsingborgs museum och en plats för alla – även fåglar. Helt plötsligt möts jag av den

vippande stjärten av en sädesärla. Våren har sprungit i kapp oss ännu en gång!

Över det 36 hektar stora området finns landskapsbotaniska miljöer men också byggnationer.

Du rör dig lätt mellan skog och öppna ängar. Rörhönan paddlar fram i de våta delarna av

Fredriksdal medans rödhaken glatt studerar hur besökare och skolklasser tar sig an praktiska

uppgifter i någon av parkens gamla byggnader. En och annan kaja vilar på Linderödssvinets

sovande rygg. I de olika markerna återspeglas mångfalden, även genom fågellivet.

Bostadsområdena som idag ligger runt om Fredriksdals inhägnade område har bokstavligen

fåglar in på knuten. Förr var markerna rena rama landsbygden och den centrala byggnaden

Herrgården var ett sommarställe för stadsfolket, familjen Cöster. De sista ägarna Oscar och

Gisela Trapp, Oscars andra hustru, köpte lantegendomen 1898. Efter Oscars frånfälle donerade

Gisela Trapp 1918 hela området till Helsingborgs stad. I gåvobrevet skrevs uttryckligen att

området skulle användas till en botanisk trädgård men också att kulturhistoriskt intressanta

byggnader skulle beredas plats. För detta tackar vi henne idag. Så också fåglarna.

Hedda Hammer, museipedagog på Fredriksdal

Fredriksdals herrgård. Foto: Sven Olof Larsén, Helsingborgs museum.
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Genom Cecilia fick jag ta del av material gäl
lande fågelförekomsten på Fredriksdal, bland
annat en redovisning av en inventering som
gjordes 1983 av Tommie Nilsson. Rustad med
dessa förutsättningar, samt kikare och notations
block, tog jag mig an uppgiften att kartlägga få
gelförekomsten, primärt avseende häckfåglar,
inom området. Detta var således 2017 och sedan
dess har det blivit ytterligare fyra års häckfå
gelinventeringar och också en noggrann kart
läggning av de fågelarter som mer eller mindre
regelbundet använder området som rast och fö
dosökslokal.

Presentation av området
Fredriksdal museer och trädgårdar är välkänt
för de flesta – åtminstone för helsingborgare.
Riksbekant har platsen blivit genom Nils

Poppes och senare Eva Rydbergs årliga revyer
på Fredriksdalsteatern. Men för de som till
äventyrs inte är bekanta med området bad jag
Hedda Hammer, som är nybliven museipe
dagog på Fredriksdal, att författa en kort
presentation, se sid. 25.

Fredriksdals häckande fåglar
Ett besök på Fredriksdal museer och trädgårdar
innebär alltid en eller annan trevlig fågelupp
levelse. Beroende på vilken tid på året man be
söker området varierar så klart samman
sättningen.

Under vintern kan man räkna med att få se
bland annat skata, kråka, kaja, koltrast, björk
trast, talgoxe, blåmes, nötväcka, grönfink – arter
som är mer eller mindre stationära året om och
som också häckar årligen. Ej sällan visar sig
domherre och sidensvans under vintern och un
der ”invasionen” av tallbit 2019 sågs en hane av
arten inom området. Morkulla har övervintrat
och vid några tillfällen har även forsärla och
sädesärla sökt föda i området under decem
ber–januari.

När så våren tar över börjar ”fågelförrådet”
sakta men säkert att fyllas på av fåglar som
antingen mellanlandar under sin flyttning norr
ut, eller som anländer för att häcka. Bland
sångarna har nio arter häckat, med svarthätta
som den klart dominerande – som mest med 12
par 2017. Bland övriga har rödstjärt varit rikt
representerad med som mest 19 par 2017.
Sämre har det gått för bland annat svartvit flug
snappare, som bara häckat med ett par per år
under de senaste fem åren. För fullständig häck
ningsstatistik – se tabell 1.

Sommaren är en ”lugn” period då inte myck
et fågelsång hörs, förutom från de arter som
inlett en andra – eller möjligen tredje – häck
ning. Hösten är uppbrottets tid för många arter,
men brist på fåglar blir det inte då de stationära
arterna till stor del stannar kvar och faunan
också fylls på med födosökande migranter.

Gröngölingspar vid sitt bohål på Fredriksdal 7
maj 2020. Foto: Lars Brunkman.
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Under de år som det bedrivits regelbundna
och dokumenterade fågelobservationer på Fred
riksdal (1983 och 2017–2021) har det totalt ob
serverats 112 arter. Av dessa har 52 häckat.
Förutom de arter som omnämns i tabell 1 har,
enligt uppgift, även fasan, kattuggla, ladusvala
och kungsfågel häckat inom området.

Rariteter och "udda" besökare
På Fredriksdal, liksom på de flesta fågellokaler,
är det vanliga vanligast. Dock händer det att en
och annan udda art, eller till och med raritet,
letar sig till området och förgyller skådarens
tillvaro.

Nedan följer en uppräkning av några udda
arter och rariteter som setts och hörts under åren
2017–2021:
• Göktyta: 1 ex. ropade i Engelska parken 22
maj 2017.
• Lundsångare: 1 ex. sjöng vid Lövängen 12
juni 2017.
• Svart kråka: 1 ex. födosökte 10 maj 2018.
• Rosenstare: 1 ad födosökte tillsammans med
starar i Fruktträdgården 12 juni 2019.
• Tallbit: 1 hane sågs och hördes vid Timmerså
gen 25 nov 2019.
• Ringtrast: 2 hanar + 1 hona födosökte i Frukt
trädgården 13–18 april 2020.
• Busksångare: 1 ex. sjöng i buske intill Bok
skogen 3 juli 2020.
• Brandkronad kungsfågel: 1 ex. 25 mars 2020
och 1 ex. 20 juni 2021.
• Mindre hackspett: 1 ex vid Alkärret 31 mars
2021 (obs. av Christer Strid).
• Trädgårdsträdkrypare: häckade 2021 och fick
ut minst 2 ungar.

Rödlistade arter på Fredriksdal
I Sverige har vi cirka 250 häckande fågelarter.
2005 var 78 av dem rödlistade (31,2 procent).
2010 fanns 91 arter på rödlistan (36,4 procent).
2015 hade antalet rödlistade fågelarter ökat till
99 (39,6 procent). Den senaste listan, som är

från 2020, innehåller inte mindre än 121 rödlist
ade arter (48,4 procent), en mycket oroande
utveckling. Allt om rödlistade arter finns att läsa
på Artdatabanken.se.

De rödlistade arter som häckade på Fredriks
dal 2021 var strandskata, fiskmås, björktrast,
ärtsångare, svartvit flugsnappare, kråka (alla
nära hotade), stare (sårbar) samt grönfink (starkt
hotad). Ytterligare elva av de observerade få
gelarterna detta år var rödlistade, det vill säga
19 av de totalt 70 arter som observerades under
våren/sommaren (27,1 procent).

Övrig fauna
Förutom fåglar erbjuder Fredriksdal ett antal
andra arter från vår fauna. Räv, småvessla,
ekorre, brun råtta, skogsmus, åkersork, igelkott
och vildkanin har setts inom området. Även för
personer som är intresserade av att skåda fjäri
lar, dagsländor och trollsländor erbjuder Fred
riksdal en stor mångfald.

Fågelskådningens dag
Ett populärt och årligen återkommande evene
mang på Fredriksdal är Fågelskådningens dag,
som äger rum en söndag i början av maj och är
ett samarrangemang mellan Kullabygdens Or
nitologiska Förening, Studiefrämjandet och Fred
riksdal.

Första arrangemanget i Sverige hölls våren
1988 och så här stod det i en verksamhetsberät
telse för det året (publicerad i Vår Fågelvärld nr
4 1989):

"1988 genomfördes för första gången evene
manget ”Fågelskådningens dag” i Sverige. På
uppmaning av SOF (numera BirdLife Sverige)
genomfördes fågelexkursioner i regional och
lokal regi över hela landet den 7 maj 1988."

På Fredriksdal har evenemanget varit årligt
sedan början av 1990talet och ofta lockat
många deltagare, vissa år runt 100 personer. De
flesta åren har Ulrik Alm varit en kunnig och
entusiasmerande guide.
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Tabell 1. Antal häckande arter och par under sex års inventeringar på Fredriksdal (1983 års inventering
gjord av Tommie Nilsson)
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Ur min dagbok
Till sist vill jag delge er en episod från min dag
bok den 18 april 2021:

”Intill Stallet vid Herrgården finns en vat
tensamling som sällan hyser några besökare av
det bevingade slaget. Men i dag fanns det en
gräsandshona där. Vet inte om det var samma
hona som brukar hålla till vid Aledammen och
som alltid kommer och tigger mat när jag går
mina rundor. Hon visade i alla fall inga tecken
på att hon kände igen mig.

När jag kom fram till Aledammen fanns där
två gräsandshannar. De simmade omkring och
”tippade” efter mat och såg ut att komma
väldigt bra överens. Jag tänkte att de kanske
hade ”kommit ut” och bestämt sig för att honor
inte längre var intressanta och därför jagat bort
den stackars hona som ensam och övergiven

försmäktade i vattensamlingen vid Stallet. Efter
att tittat en stund på de båda ”kompisarna” och
även konstaterat att rörhönorna var på plats,
gick jag bort mot Fuktängen.

Väl framme såg jag en gräsandshona i full
fart komma flygande mot mig bortifrån Engels
ka parken. Det rådde nu inga tvivel om att
detta var den hona som alltid brukade komma
fram och tigga och i mig såg förhoppningen om
ett mål mat. I samma stund dök fotograf
Gunilla Steen upp. Efter att ha ätit sig mätt,
poserade gräsandshonan villigt för hennes
kamera en stund. Jag och Gunilla gick tillbaks
till Aledammen med gräsandshonan i släptåg.
Plötsligt började honan kalla på hannarna i
dammen, som omedelbart lyfte och alla tre flög
iväg mot okända öden och eventuella förlus
telser.” □

Ringduva – den vanligaste och mest frekvent häckande arten på Fredriksdal. Foto: Christer Strid.
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Toppskarvarna vid Hallands Väderö 
nykomling som häckfågel i Skåne
Text: Thomas Terne och Thomas Wallin. Foto: Thomas Wallin.

Toppskarv har nyligen etablerat sig som häckande art i Skåne, sedan 2018
finns flera par på skären väster om Hallands Väderö. Via regelbundet åter
kommande inventeringar följs utvecklingen av beståndet.
Den första häckningen av toppskarv i Skåne
konstaterades 2018 på Stora Orskär utanför
Hallands Väderö. Vintertid har toppskarven
sedan 1990talet observerats i allt större nume
rär i Nordvästskåne. Hallands Väderö och den
yttre kusten på Bjärehalvön har varit kärnområ
det för observationerna. Toppskarvar har be
kvämt kunnat beskådas sittande på Svarteskär
med utgångspunkt från Morgonbryggan väster
om Torekovs hamn. Idag är det inte ovanligt att
under vinterhalvåret få se upp emot 50 exem
plar rastande på Svarteskär. Rekordet lär ligga
på drygt 100 exemplar. På senare år har topp
skarven sökt sig allt längre in i Skälderviken.
Särskilt tydligt är detta vid Grytskären och vid
revet söder om hamnen i Vejbystrand.

I vår del av norra Europa förekommer topp
skarven som häckningsfågel på Kolahalvön,
längs Norges västkust och numera också på öar
i yttre skärgården i Bohuslän, varifrån den spri
dit sig söderut längs Västkusten. Den första
kända häckningen i Sverige konstaterades 2004
vid Vinga i Bohuslän. Antalet ökar och det finns
idag cirka 940 häckande par i olika kolonier,
främst vid Väderöarna i Bohuslän.

Inventering tre gånger per år
Att toppskarven etablerat sig som häckfågel vid
Hallands Väderö konstaterades i samband med
de årliga inventeringarna av tordmular, sill
grisslor och tobisgrisslor i området. Dessa
räkningar påbörjades 1963 med Åke Anderson

Toppskarv på bobale.
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och Nils Rosenlund som ansvariga. Sedan 2017
görs räkningarna av Bengt Paulsson, Karl G.
Nilsson och Thomas Wallin, med stöd av Åke
Andersson. Räkningarna runt skären görs från
båt och om vädret tillåter blir det tre tillfällen
per säsong. Från ett fåtal par 2018 har topp
skarven ökat med några par varje säsong och

vid 2021 års inventering konstaterades att det
nu finns 10–15 par och att de dessutom har
spridit sig till Vinga skär. På Orskär har den etab
lerat sig i den stora storskarvskolonin och på
Vinga skär i klippstupen bland alkor och vit
kindade gäss. En av fåglarna på Orskär är
färgmärkt, den har märkts som bounge på
Soteskär 2016.

Arten är svårinventerad eftersom den gärna
häckar i klippskrevor, mellan större stenar och
på andra mer eller mindre dolda platser. Alla
häckningsplatserna ligger inom ett fågelskydds
område med beträdnadsförbud till och med 15
juli, varför ilandstigning eller andra störningar
inte sker under fåglarnas häckningstid.

Häckande tordmular och grisslor
Förutom toppskarvarna häckar cirka 85 par
sillgrisslor och 60 par tordmular i området,
främst på Vinga skär. Tobisgrisslorna häckar
både på Väderön och på flera av de omgivande
skären och uppgår till cirka 275 par. Läs mer
om tobisgrisslan i annan artikel i detta KOF
blad! □

Referenser: artportalen.se; Fågelåret 2020,
artfakta.se/artbestämning.

Ringmärkt toppskarv.

Toppskarvar på Orskär.
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Tobisgrisslan – Väderöns väktare
Text: Erik Svensson. Foto: Thomas Wallin.

På Hallands Väderö finns ett av Sveriges starkaste fästen för tobisgrisslan.
Erik Svensson ger oss en inblick i artens liv och leverne.

”Pappa, vad är en väderö?”
”Det är en plats där det blåser mycket!”
”Varför ska vi då åka dit då?”

Faderns vilda gissning på sonens fråga om
bakgrunden till namnet på Hallands Väderö
bygger på en vanlig missuppfattning baserad på
öns utsatta läge. På ett danskt sjökort från 1677
benämns ön Hallands Wærö. Namnet wær ska
tolkas som ”värn eller vakt” och antas anknyta
till öns strategiska läge som utkikspunkt, där
man snabbt kunde förvarna fastlandet om fient
liga flottor genom att tända vårdkasar. Ön är
också den yttersta västliga utposten av Hallands
ås och utgjorde skiljelinjen mellan Syd och
Nordhalland innan Bjärebygden räknades till
Skåne, därav benämningen Hallands Väderö.

Milt klimat
Om vi återvänder till sonens fråga på båten till
ön beträffande vädret så har Hallands Väderö
Sveriges näst högsta årsmedeltemperatur, en
dast slaget av Falsterbo i söder. Om man vill
uppleva regniga somrar är det säkrare att åka
till Båstad eftersom det faller cirka en fjärdedel
mindre regn på ön jämfört med fastlandet.

Det milda klimatet gör att ön har något att
erbjuda under årets alla månader, där varje års
tid har sin charm. Under våren kan man njuta av
nyutslagna bokskogar med doftande växtmattor
och sjungande vårfåglar som rosenfink. Som
maren erbjuder friska bad i vikar med klart vat
ten. Under tidig höst kan man plocka solmogna
björnbär, och på ön finns flera arter av denna

Skådare på Väderön.
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delikatess. Under senhösten har vi KOF:are
möjlighet att uppleva kulinariska reserapporter
från övernattande skådare på ön, och vintertid är
det många som tar tillfället i akt att delta i den
klassiska exkursionen på annandag jul.

Minken ett hot
Hallands Väderö är ett starkt fäste för Båstads
kommunfågel tobisgrisslan, som har en mycket
stor koloni på ön. Vid en inventering som ut
fördes 2021 av Bengt Paulsson, Karl G Nilsson
och Tomas Wallin påträffades dels genom
vandring på huvudön, dels observationer via båt
för att täcka in skären i syd, totalt 550 individer
av tobisgrisslan.

Beståndet på ön bedöms som stabilt. Det är
tyvärr värre på andra platser i Sverige. 2005 ut
raderades en koloni på 2 600 individer på Malå
grundet i Västerbotten på grund av mink. Detta
lilla rovdjur förekommer inte på Väderön utan
här påträffas bara mård. Förekomst av mink har
gjort att tobisgrisslan generellt dragit sig längre
ut i havsbandet runt Sveriges kuster dit minken
har svårt att nå.

Två underarter
Tobisgrisslan är en liten alkfågel. Den är mellan
34–37 cm lång med ett vingspann på 52–58 cm.

Kroppen är lätt päronformad med litet huvud
och spetsig mörk näbb.

Dräkten är helt svart förutom en tydlig vit
vingfläck. Benen är lackröda liksom näbbgapet.
Vinterdräkten är spräcklig med ljust intryck. To
bisgrisslan rör sig lågt över vattnet med snabba
intensiva vingslag.

Trots namnet tillhör tobisgrisslan inte släktet
grisslor utan räknas till släktet Cepphus. I
Sverige påträffas två underarter av tobisgrissla.
Det är dels atlanttobisgrissla, Cepphus grylle
arcticus, längs Västkusten, dels östersjötobis
grissla, Cepphus grylle grylle, som förekommer
långt upp i Bottenviken. Det är små skillnader i
vinglängd, näbblängd och mängden vitt på ving
en som styrt uppdelningen.

Artnamnet grylle härstammar från det
gotländska ordet gröttle, eller grautle, vilket an
spelar på den skyddade boplatsen i håligheter
längs steniga kuster. Andra lokala namn på to
bisgrisslan är varianter av ”iste” eller ”teist”.
Dessa namn kopplas till tejstefisk (Pholis gun
nelus), som är den vanligaste fångsten för föda
på Västkusten. Den viktigaste bytesfisken i
Östersjön är tånglake (Zoarces viviparus). De
mest ovanliga dialektala namnen för tobis
grisslan förekommer i Bohuslän där den kallats
”Per sup” eller ”Olle drucken”.

Med snabba vingslag rör sig tobisgrisslan lågt över vattnet.
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Tobisgrisslor i typisk bomiljö.

Lata ungar …?
Tobisgrisslan lever i monogama par och de är
väldigt ortstrogna. Honan lägger 1–2 spräckliga
ägg i maj, som ruvas av båda föräldrarna i
28–30 dygn innan de kläcks. Därefter stannar
ungarna runt 35 dagar i boet, som utgörs av en
spricka i berget eller en hålighet i stenig miljö.

Efter den långa perioden av skyddad upp
växt och uppbyggnaden av rejäla fettlager är
ungarna tunga och saknar flygförmåga. I äldre
litteratur har de beskrivits på följande vis:

”Dessa ungar äro hiskeligt lata och låta i det
längsta möjliga mata sig”. När sötebröds
dagarna är över lämnas ungarna av föräldra
paret och får klara sig helt på egen hand och
efter bästa förmåga ta sig till vattnet för att
själva söka föda.

Vintertid övervintrar Västkustens tobis
grisslor i öppet vatten i den danska delen av
Kattegatt i närheten av sina häckningsområden,
medan östliga populationer drar sig söderut till
isfria delar av Östersjöområdet. □

Tobisgrisslor med sina tydliga vita vingfläckar.



35

Vilken fågelart blir nästa nybyggare i
Nordvästskåne?
Text: Thomas Terne

I KOFbladet nr 12015 fanns en artikel av Peder Winding om vilka arter som
på senare tid blivit etablerade häckfåglar inom KOF:s rapportområde. En
uppföljning av hur det gått för ”nybyggarna” gavs i KOFbladet nr 22021.
Nu presenteras fem arter vilka också har möjligheten att inom kort få
epitetet nybyggare inom området.

En fråga om vilken eller vilka arter som står
näst i tur att inta vår fågelfauna de närmaste
fem åren ställdes till ett urval KOFmedlemmar,
varav ett tiotal svarade. Deltagarna som svarade
fick uppge 4–5 arter plus en art som ”wild
card”. Jag sammanställde resultatet i en lista
och kunde konstatera att flest röster fick svart
stork (7), brun glada (6) och lappuggla (5). Tätt
efter täten placerade sig ägretthäger (4) och
svarthuvad mås (4). Med vardera två poäng
följde havssula, tretåig mås och vassångare.
Därefter följde ytterligare tre arter som fick en
röst.

I denna artikel fokuserar jag på de fem
arterna som fått flest poäng. I kommande KOF
blad kommer vi att presentera sådana arter som

också är möjliga att kunna etablera sig som
häckfåglar, fast det mest troliga är att detta kan
ske på lite längre sikt (5–10 år).

Svart stork
Svart stork (Ciconia nigra) är en riktig doldis
och vill för sin häckning ha tillgång till stora
orörda skogsområden på ensliga platser med
bäckar, tjärnar och andra våtmarker. Där fångar
den huvudsakligen fisk men även insekter, mas
kar, grodor och små däggdjur.

I Skåne ses den svarta storken årligen, mes
tadels under vår och höststräcket. Variationen
mellan åren är stor (1–55 exemplar sett till åren
2000–2021) och för Skånes del finns ingen
trend för vare sig ökning eller minskning. Inom

Svart stork. Foto: Thomas Terne.
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vårt rapportområde finns registrerat 30 observa
tioner under motsvarande tidsspann. Drygt
hälften rör sig om vårsträckande, ensamma fåg
lar i flyttfågelstråket HellebækHittarpVege
holm.

I fjol, 2021, var det en ökning i antalet ob
servationer av svart stork inom rapportområdet.
Till detta bidrog inte minst de observationer
som gjordes i trakterna kring Söderåsen, där en
adult fågel sågs vid flera tillfällen under peri
oden april–juli. Detta väckte så klart en
förhoppning om häckning på Söderåsen, men
det finns inga belägg därutöver om att häckning
kommit till stånd, åtminstone inte officiellt.

Fram till mitten av 1800talet häckade den
svarta storken sparsamt i södra och mellersta
Sverige, varefter antalet drastiskt minskade. Vid
denna tid var Danmarks bestånd 150 häckande
par, men det gick snabbt utför med häck
ningarna även i grannlandet. På 1940 och
1950talen häckade den sporadiskt i Sverige.
Sedan dröjde det länge innan nästa två kända
häckningar genomfördes 1992, varav en i
Skåne. Året därpå fanns det en häckning i Dan
mark. Sedan 1992–1993 finns det ingen känd
häckning i vare sig Sverige eller Danmark. En

ligt den svenska rödlistan har arten kategorise
rats som Nationellt utdöd (RE).

Orsaken till den svarta storkens tillbakagång
från mitten av 1800talet är att många våtmarker
dikats ut i södra Sverige och att det moderna
skogsbruket inte sparat tillräckligt med gamla
träd för att storken skall trivas. Den är dessutom
störningskänslig och undviker människor varför
utvecklingen av det rörliga friluftslivet, speciellt
i naturområden på våra horstar, är återhållande
för en häckningsframgång.

Den restaurering och nyanläggning av våt
marker som på senare tid ökat i omfattning kan
möjligen kompensera förlusten av andra värden
och gynna storkens återkomst som häckfågel. I
bland annat Polen och delar av Tyskland har be
stånden haft framgång de senaste årtiondena.
Sannolikt är det denna utveckling som driver på
möjligheten att den svarta storken åter ska
kunna etablera en liten stam i Sverige.

En glädjande nyhet, från i slutet av april i år,
är att den svarta storken åter har siktats förbifly
gande invid Söderåsen. Om det är samma stork
som i fjol vill jag låta vara osagt, men om det är
samma så ställs förhoppningen till att den finner
en partner för att genomföra en lyckad häck
ning. Jag vill vädja till alla fotografer och fågel
skådare att visa fågeln all respekt om den skulle
visa sig i lämplig häckningsbiotop.

Brun glada
I Sverige häckar brun glada (Milvus migrans)
med spridda par från Skåne till Norrbotten.
Arten uppskattar odlingsbygd och närhet till
vatten. På häckningsplatserna är de inte särskilt
kräsna då allt från naturskog till hyggeskanter
och soptippar accepteras. Den är liksom röd
glada en utpräglad allätare och letar gärna kada
ver längs vägarna eller på vallarna efter slåttern.
Antalet häckningar bedöms som fåtaliga men
numera, sedan sekelskiftet, årliga. Antalet re
produktiva par skattas till 40 (+/10) varav cirka
hälften i Norrbotten (2019). Med hänsyn till deBrun glada. Foto: Thomas Terne.
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fåtaliga häckningarna upptas den på Art
databankens rödlista som starkt hotad (EN).

I Skåne rapporteras årligen ett stadigt
ökande antal bruna glador sedan sekelskiftet.
År 2020 var antalet fynd det högsta noterade
med drygt 600.

Inom KOF:s område rapporterades brun
glada för första gången 1954 från Ängelholm.
Härefter har den uppträtt sporadiskt i bygden
och under senare tid ökat i antal. Rapporter i
Artportalen perioden 2000–2018 visar att an
talet årliga fynd i allmänhet legat på mellan 5
och 15, med en topp på cirka 20 fynd åren 2013
och 2014. En drastisk ökning inträffade 2019
med upp emot 30 fynd, ett antal som höll i sig
de följande två åren. Innevarande år, 2022,
slogs rekordet redan i april då drygt 30 fynd re
gistrerats på Artportalen. Det kan påpekas att
inga av fynden 2000–2021 registrerades med
kriterier för Möjlig eller Trolig häckning inom
vårt rapportområde. Fynd med häckningskrite
rier kan klart finnas dolda i Artportalen.

Under häckningstid kan den bruna gladan
vara en doldis. Det kan inte uteslutas att den in
om vårt rapportområde häckat hemligen i
skogs eller mellanbygd. Det finns i Tyskland
och Polen starka populationer av arten som
späder på det svenska beståndet. Brun glada får
anses vara en god kandidat till att så småning
om bli en frekvent häckfågel i våra trakter.

Lappuggla
Lappuggla (Strix nebulosa) har i Sverige sitt
huvudsakliga utbredningsområde i Norrlands
kusttrakter, där den häckar sparsamt. Under det
senaste årtiondet har den uppträtt på flera håll i
södra Sverige, vilket tyder på en expansion av
arten söderut. De senaste åren har lappugglan
konstaterats häcka sporadiskt på enstaka platser
i södra Sverige, varav flera häckningar genom
fördes i Skåne både 2020 och 2021. På grund
av sin fåtalighet kategoriserar Artdatabanken
lappugglan som sårbar (VU) i Rödlistan.

Lappugglan är knuten till skogsmark, vanli
gen nära myrmarker och inägor. För sin häck
ning utnyttjar den i första hand risbon efter
ormvråk, bivråk och duvhök. Populations
svängningarna är stora då lappugglan för en lyck
ad häckning är beroende av tillgången på
gnagare, främst sork, som kan variera stort från
år till år. En möjlig förklaring till den sydliga
expansionen är att tillgången på smågnagare
generellt minskat i Norrland under senare år.
Det största hotet mot ugglan är den minskade
tillgången på lämplig häckningsmiljö och sär
skilt på boplatser, detta på grund av det ratio
nella skogsbruket och bristen på naturvårds
hänsyn.

Antalet fynd av lappuggla har ökat i Skåne.
Det finns en svårighet att följa populations
utvecklingen då fynd av lappuggla och andra
känsliga arter numera med automatik döljs i
Artportalen om häckningskriterier anges, såsom
att fynden görs i lämplig häckningsbiotop. In

Lappuggla. Foto: Ronny Svensson.
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om KOF:s rapportområde finns endast ett fynd
registrerat i Artportalen och det gäller ett exem
plar som sågs på Hallandsåsen (Djurholmen) i
november 2018. Samma år finns i Artportalen
rapporterat att en lappuggla sågs i augusti på
nordsluttningen av Hallandsåsen (Laholms
kommun), inte långt från Djurholmen. Det finns
också en uppgift i KOF:s artlista om att ugglan
observerats 2020 under häckningstid på en lokal
i Ängelholms kommun.

Förutsättningarna bedöms som goda för att
lappugglan ska etablera sig med något par inom
vårt rapportområde. Det är dock inte troligt att
den blir en årligt återkommande häckfågel be
roende på den varierande födotillgången. Lämp
liga biotoper finns framför allt på Hallandsåsen,
inom Båstads och Ängelholms kommuner, som
hyser större myrmarker och ödsligare platser.
Även Söderåsen, inom Åstorps och Bjuvs kom
muner, har lämpliga biotoper men här finns en
begränsning när det gäller tillgången på myr
marker och ödslighet.

Ägretthäger
Ägretthägern (Ardea alba) häckar i kolo
nier nära stora sjöar med vass eller andra vid
sträckta våtmarker. Den häckar årligen i Sverige
sedan 2012. Först ut var en koloni som etab
lerades på Gotland (vid Storsund på östra delen
av ön) och från 2016 följde etableringar på flera
ställen i östra Smålands kustland och i nya ko
lonier på Gotland. I fjol, 2021, upptäcktes den
första svenska inlandshäckningen av ägrett
häger i sjön Tåkern i Östergötland.

Antalet häckande par uppskattas till cirka
20. Det svenska beståndet bedöms av Art
databanken ej vara bofast men tillfälligt repro
ducerande och invandringen spontan. Mest tro
ligt är att ägretthägrar som etablerat sig i östra
Sverige har sitt ursprung i Baltikum, där arten
är allmän.

Ägretthägern har ökat raskt i antal också i
andra länder i Europa. I Finland kunde den förs

ta lyckade häckningen fastställas i Borgå 2018.
Ett ägretthägerpar häckade bland en grå
hägerkoloni och födde där upp fyra ungar

Inom vårt rapportområde sågs ägretthägern
för första gången i maj 2006 med ett exemplar
vid Brogårda våtmark utanför Bjuv. Härefter
har den setts årligen och i stadigt ökande antal.
De flesta fynden har rapporterats från kusten
mellan Jonstorp och Vegeåns mynning, men
även längs kusten av Bjärehalvön mellan
Vejbystrand och Hovs Hallar, inklusive Hal
lands Väderö. Bland inlandslokaler utmärks
bland andra den nyligen anlagda våtmarken vid
Rosendal väster om Hyllinge, samt i Sture
holms våtmark. De flesta observationerna görs
under perioden augusti till första veckan i
november. Ett mindre antal fynd föreligger un
der vintermånaderna, samt i juni–juli då ägrett
hägern är på sina häckningsplatser på ostkusten
och i Baltikum. Antalet årliga fynd har ökat

Ägretthäger. Foto: Thomas Terne.
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markant från ett 20tal fynd 2016 till drygt 200
fynd 2021.

Det finns inga säkra belägg för att
ägretthägern häckar i Skåne, men Skånes Orni
tologiska Förening, som utsett ägretthägern till
en fokusart 2022, har en stark önskan om att
den första häckningen kan konstateras under in
nevarande år. Vi får hoppas den efterlängtade
häckningen då kommer till stånd i Nordväst
skåne.

Svarthuvad mås
Svarthuvad mås (Ichthyaetus melanocephalus)
är en art som häckar nästan uteslutande i
Europa, med ett kärnområde i sydöstra delen
och kring Svarta havet. Beståndet minskar totalt
sett men arten har utvidgat sitt utbredningsom
råde norrut förbluffande snabbt sedan senaste
sekelskiftet. Ett litet antal har under olika års
tider varje år besökt Sverige och sedan ett antal
år tillbaka är den etablerad som häckfågel i
bland annat Blekinge. År 2019 häckade sju par i
två kolonier i Blekinge. Dessutom häckade ett
par i Hornborgasjön i Västergötland.

Enligt KOF:s artlista är första fyndet av
svarthuvad mås daterat till den 2 mars 1968.

Det rörde sig om en gammal fågel i Ängelholm.
Inom KOF:s rapportområde är arten sedan år
2000 påträffad med cirka 200 fynd och då fram
för allt under höststräcket, från mitten av au
gusti till slutet av september. På vårsträcket
april–maj är fynden färre. Den enda månaden
utan fynd är februari.

Det finns ingen tydlig tendens att den
svarthuvade måsen ökat under senare år, utan
utvecklingskurvan sedan år 2000 är mycket va
rierande från år till år, från några få fynd upp till
25 fynd (år 2018). De flesta fynden är från
kusten i den inre delen av Skälderviken och
längs Öresundskusten. Därutöver påträffas den i
inlandet, ofta på nyplöjda åkrar för födosökning
tillsammans med andra måsfåglar och trutar.

Svarthuvad mås häckar i kolonier i stora
vassruggar eller våtmarker, eller på öar i sjöar.
Där populationen av arten är liten häckar den
gärna i kolonier med skrattmåsar.

Den svarthuvade måsen kan mycket väl
komma att häcka sporadiskt med enstaka par in
om KOF:s rapportområde inom de närmaste
åren. Men det kräver att en större koloni av
häckande skrattmåsar kan ge ”den svarthuvade”
beskydd. Det tråkiga är att det för närvarande
inte finns några större kolonier av skrattmås i
våra trakter. Vi kan hoppas på att Sandön i Ve
geåns utlopp kan locka skrattmåsar till häckning
inom det område på ön som är restaurerat och
inhägnat. Det skulle kanske i första hand gagna
småtärnans återkomst, men i förlängningen ock
så kunna innebära en liten chans att svarthuvad
mås ska häcka. □

Svarthuvad mås, adult fågel i vinterdräkt.
Foto: Thomas Terne.
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"Jag kan inte tillräckligt mycket om fåglar …"
Text: Carina Palm

Annelie Dahlqvist kunde inte dölja sin förvåning när hon blev tillfrågad om
att ta en plats i KOF:s styrelse. Kvinnliga nätverk och studiecirklar har varit
viktiga när hon med ständigt ökat engagemang och upptäckarlust tillägnat
sig nya kunskaper i sitt skådande.

Huvudrubrikens mening blev Annelie Dahl
qvists svar när hon förvånad för några år sedan
fick frågan från valberedningens Thomas Svan
berg om hon kunde tänka sig att bli kassör i
KOF. – Jag? Jag kan inte tillräckligt om fåglar
för att sitta i fågelföreningens styrelse, tänkte
Annelie. Men samtidigt visste hon vad det in
nebar att vara kassör efter mer än 30 år som
auktoriserad revisor. Och eftersom intresset för
fåglarna fanns, och utmaningen lockade, så
tackade hon ja.

Lockad av föreningsliv
Sedan 2016, då Annelie efterträdde LarsBertil
Nilsson – han var en av de som rekommen
derade henne till valberedningen – har hon varit
kassör i KOF. Annelie är en av tre kvinnor i da
gens styrelse tillsammans med AnnaLena
Harmsund och Lisa Lund. Historiskt har endast
ett fåtal kvinnor suttit i fågelföreningarnas
styrelser men en förändring har skett och flera
kvinnor vill och vågar nu ta plats även i dessa
sammanhang.

Föreningslivet lockar Annelie, hon har ge
nom åren varit aktiv i flera olika föreningar och
när dottern var liten så engagerade hon sig i
hennes aktiviteter. Själv är hon nyfiken på att
lära sig nya saker och då är föreningslivets ut
bud en självklarhet. Förutom fågelskådning har
det bland annat blivit foto och körsång.

Rapphönan inspirerar
I Stockholm fanns en bit in på 00talet ett antal
kvinnliga fågelskådare, bland andra Gigi Sahl
strand och Eva StenvångLindqvist. De fun

derade över hur många fågelskådande tjejer det
fanns runt om i landet, och hur många det fanns
som ville skåda men inte gjorde det. De beslöt
att försöka ta reda på detta och 2009 bildades
nätverket Rapphönan. Tanken var att skapa ett
nätverk för fågelintresserade kvinnor. Genom
att ha speciella tjejexkursioner ville man locka
ut tjejerna och få dem att känna sig säkrare i sin
fågelskådning.

Rapphönan har också i hög grad bidragit
med inspiration och fortsätter att coacha tjejer
att åta sig uppdrag i våra fågelföreningar. Och
det är inte utan att det har lett till en förändring.

Annelie Dahlqvist. Foto: Lisa Lund.
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Rapphönor finns idag representerade både på
nationell, regional och lokal nivå, med Lotta
Berg som ordförande i BirdLife Sverige i spet
sen. Under sina snart 13 år har nätverket vuxit
mycket snabbt och framför allt lockat många
nybörjare till fågelskådningen.

På många håll i landet har det bildats lokala
Rapphönegrupper. Rapphönan är ett komple
ment till de lokala och regionala fågelföre
ningarna och samarbetar gärna med dem med
ambitionen att fler tjejer ska engagera sig i
dessa. Rapphönan Skåne är mycket aktiv med
exkursioner och skådarpub varje månad enligt
ett gemensamt planerat program. På Facebook
sidan kan man lägga ut förslag på skådarturer
och ofta är det någon som nappar och vill ha
sällskap.

Ökad kvinnlig representation
De senaste tio åren är det framför allt kvinnor
som stått för ökningen av medlemsantalet i få
gelföreningarna runt om i landet. Av Stina Rig

bäck, föreningschef i BirdLife Sverige, får jag
veta att 33 procent av organisationens 17 000
medlemmar är kvinnor. På BirdLife Sveriges
olika kanaler i sociala medier är 60 procent
kvinnor. Med tanke på att man har sammanta
get 160 000 följare blir det en hel del kvinnlig
representation.

2018 blev en milstolpe i BirdLifes historia
då Lotta Berg, styrelsemedlem sedan 2014,
blev dess första kvinnliga ordförande. I dagens
styrelse är fem av totalt elva ledamöter kvinnor.
I Fågelintressekommittén och Ottenbykommit
tén är både män och kvinnor representerade. I
Raritets och Taxonomikommittéerna finns
dock endast män. Man har tillfrågat kvinnor att
engagera sig i dessa två kommittéer men än så
länge har ingen tackat ja.

På regional nivå är det generellt betydligt
fler män än kvinnor i styrelserna, men det vari
erar förstås en hel del. Det finns också ett litet
antal regionala föreningar som har kvinnliga
ordföranden. I SkOF (Skånes Ornitologiska

Skådarcirkel vid Grytskär. Foto: Thomas Wallin.
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förening) är tre av elva styrelseledamöter kvin
nor. När jag tittar på fördelningen i vår egen
förening, KOF, är 33 procent av de 417 ordina
rie medlemmarna kvinnor vilket är samma siffra
som i BirdLife. Av de 161 familjemedlemmarna
är 62 procent kvinnor. Och som nämnts tidigare
är tre av tio styrelseledamöter i KOF kvinnor.
(Medlemsantal i KOF per 20220405.)

Träffpunkt i cirklar
Tilllbaka till Annelie! Jag undrar när hennes in
tresse för just fåglar började.

– Min 14 år äldre bror har varit intresserad
av naturen och fåglar så länge jag kan minnas,
berättar Annelie. Han ville hjälpa alla djur och
då var jag som liten lillasyster med och tittade
på. Jag är säker på att det påverkat mig och na
turintresset har på olika sätt funnits under större
delen av mitt liv.

Hemma i huset i Ängelholm matade Annelie
fåglar, tittade efter vilka olika arter som besökte
matningen och skrev upp det. I Havsbaden
fanns det småfåglar, änder och hägrar och in
tresset för att lära sig mer om fåglar började så
småningom ta form. 2014 hade Rapphönan en
tjejexkursion vid Sandön och till den anslöt An
nelie. Hon tyckte att det var trevligt att vara ute
tillsammans med de andra tjejerna och snabbt
föll blicken på vad fågelföreningen KOF kunde
erbjuda.

Samtidigt som hon började delta i KOF:s
olika aktiviteter anmälde hon sig till Studie
främjandets fågelcirkel för att lära sig mer.
Sedan dess har det blivit många terminer i både
Mikael Jönssons och Thomas Wallins cirklar,
ofta i båda samtidigt. Här träffas man för att
lära sig mer om fåglar och deras beteende, får
möjlighet att besöka nya skådarlokaler och
träffa likasinnade människor.

– Under de år som jag nu varit med i
skådarsvängen har antalet kvinnor i markerna
ökat markant även om männen fortfarande är i
majoritet, säger Annelie. Rapphönan och fågel

cirklar har lockat ut många kvinnor och bidragit
till att vi idag ser fler kvinnor med kikare om
halsen.

– Lisa Lund och jag har blivit mycket goda
vänner via cirklarna och nu sitter vi båda i
KOF:s styrelse, säger Annelie med ett leende.
Vi skådar tillsammans här hemma och har ock
så varit på en del resor, bland annat till Öland.
Härnäst väntar en Gotlandsresa för oss båda
med Gigi Sahlstrand som guide. Det finns hela
tiden mer att lära och att skåda tillsammans
med människor som kan mycket om fåglar är
ett bra sätt att lära sig mer. Olika personer
bidrar med olika kunskaper.

Ett sätt att leva
Annelies hemmalokal är Ören vid Nyhamns
läge, Sandön är en av hennes favoritlokaler och
lite längre bort är Öland en favorit. Hon tycker
det är kul att följa årstiderna och se vilka fåglar
som finns kvar hela året och välkomna de som
återkommer när det blir vår. En art som hon

Härfågel. Foto: Tommi Sandberg.
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verkligen skulle vilja se och som hon anser är
särdeles speciell är härfågel.

– Den kan dyka upp där du minst anar det,
och vem vet, kanske får jag se den på Gotlands
resan nu i maj, säger Annelie.

Genom åren har jobbet tagit mycket tid och i
många år veckopendlade Annelie till Stockholm.

– Men fågelskådningen är här för att stanna i
mitt liv, säger Annelie. Det har blivit ett sätt att
leva och oavsett aktivitet så ”ser och hör” jag
fåglarna i närheten. Var jag än är följer kikaren
med mig. Ett exempel är när guiden på en vin
resa i Bordeaux entusiastiskt berättade om vin
stockar och jordens egenskaper och jag i stället
valde att titta på en kohäger på ett fält lite läng
re bort.

Är du en kryssare, undrar jag?
– Ja, jag räknar alla arter jag har sett och nu

är jag uppe i 264 i Sverige, berättar Annelie.
Det här med fåglar är inte lätt. Det finns så
många olika arter och de är ibland svåra, eller
mycket svåra, att skilja åt. Det gäller att man
har en vilja att hela tiden skaffa sig nya kun
skaper.

Annelie poängterar att hon nu som nybliven
pensionär har mycket mer tid för föreningsar
betet inom KOF, även om det är flera intressen
som ska samsas om dagarna och veckorna.

– Nu är det min tid och det finns massor
kvar som jag vill göra. Jag vill gärna vara med
och utveckla KOF och påverka framtiden för
föreningen. □

Annelie Dahlqvist i vacker skådarmiljö. Foto: Carina Palm.
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Styltlöpare häckande i Skåne!
Sockerbruksdammarna i Örtofta (Eslövs kommun) hyser ett häckande par av den i Sverige sällsynta
styltlöparen, arten har troligen aldrig häckat i Sverige förut. Beräknad äggkläckning är kring den 1 juni,
så när detta KOFblad ges ut är det vår förhoppning att häckningen lyckats väl och ungar blir flygga.
Högst sannolikt är det samma par som i fjol besökte inlandslokaler i Skåne under våren och i augusti
återvände till Örtofta med tre ungfåglar. Observationer av paret under häckningstid i våtmarksområden
på Amager (söder om Köpenhamn) tyder på att paret häckade där. Bilden är från Vombs ängar som
besöktes av paret den 7 maj 2021. Foto: Thomas Terne.
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Domherre.
Foto:
Ronny Svensson

Det har som bekant varit en lång, varm höst med värme
rekord, som plötsligt växlade över till vinter under några
dagar i november. Visst kan det tyckas vara skönt att skåda
fågel utan att dra på sig underställ och raggsockor. Samtidigt
gnager en känsla av maktlöshet i att kunna förhindra ytter
ligare global uppvärmning och allt det för med sig i form av
exempelvis extremoväder, höjda havsnivåer och skogs
bränder. Snabba förändringar i naturmiljön är redan idag up
penbara och frågan är om ekosystemen hinner anpassa sig
till förändringarna. Vilka blir vinnare och vilka blir förlorare?

Inledningsorden är inte så muntra, men det är en verk
lighet svår att blunda för. Trevligare är att prata om alla fåg
lar som dröjt sig kvar under höstflyttningen, däribland sena
observationer av vadare vid Skäldervikens kuster. Innan
vintern slog till var det förhärskande sydliga vindar, som
drog norrut från Medelhavsområdet. Vindarna resulterade i
att osedvanligt många bleka tornseglare sågs, bland annat i
KOF:s rapportområde – se sista sidan!

Antalet anmälningar om att få anlägga solceller på jord
bruksmark har ökat kraftigt i Skåne. Samtidigt pågår en kon
flikt kring om marken ska användas till produktion av för
nybar energi eller för odling. Länsstyrelsen har sagt nej till
ett antal solcellsparker, då man bedömt att produktiv åker
mark i stället borde användas för vår livsmedelsförsörjning.
Av detta skäl förbjöd Länsstyrelsen Skåne enligt miljöbalken
den planerade solcellsparken på fastigheten Svedberg 4:12.
KOF har tidigare yttrat sig i ärendet för att bland annat
hävda platsens betydelse för fågellivet och biologisk mång
fald. Sökanden överklagade och Mark och miljödomstolen
gjorde en annan bedömning, som innebär att parken får
byggas. Nu har Länsstyrelsen och Naturskyddsföreningen
Helsingborg överklagat domen för en överprövning i Mark
och miljööverdomstolen (MÖD).

I skrivande stund har en ny dom från MÖD meddelats,
som ger stöd för jordbruksmarkens bevarande i ett över
prövat ärende om en solcellspark vid Starby. Denna dom
bör bli vägledande om hur andra ärenden om uppförande av
solcellsparker på brukningsvärd åkermark ska hanteras, så
som i fallet med Svedbergärendet. Så ännu finns hopp om
att det inte blir någon anläggning på Svedberg 4:12.
Domarna finns upplagda på KOF:s hemsida.

Det är dags att fixa medlemsavgiften till KOF för 2023 –
uppmaningen är att betala senast den 31 januari, i februari
drar det nya årets aktiviteter i gång. Information om avgift
och plusgiro finns i rutan här intill. Håll koll på hemsidan om
våra aktiviteter, www.kof.nu. Från KOF:s styrelse skickar jag
med en tillönskan om God helg och Gott nytt KOFår!

Thomas Terne

Ordföranden har ordet
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Guide till mindre kända fågelmarker
på Söderåsen
Text: Bengt Hertzman

Det finns ett antal fågelrika lokaler på Söderåsen, en del av dessa är inte så
kända. KOFmedlemmen Bengt Hertzman har under åtskilliga decennier
följt landskapets och fågellivets utveckling i området. Här vägleder han oss
till ett antal intressanta platser på åsens nordvästra del, väl värda ett besök.

Söderåsen är inte en trakt som fågelskådare
brukar vallfärda till. Undantag finns så klart,
främst Söderåsens nationalpark, som på senare
år bjudit på arter som lundsångare och mindre
flugsnappare. Där har forsärla och strömstare
säkra förekomster. Även området kring Hal
labäcken, vid åsens sydvästra sluttning, är ock
så ganska känt bland ornitologer.

Det jag kort ska skildra här är den del av
Söderåsen, som ingår i Bjuvs och Åstorps kom

muner. Under de decennier jag rört mig i dessa
trakter kan man konstatera att landskapet har
förändrats väldigt mycket. De mindre lantbruk
som då brukade en del betesmarker på Söder
åsen, finns inte längre kvar. Många av de öppna
markerna har förvandlats till skog. Redan i bör
jan av 1970talet avverkades stora ytor bokskog,
innan lagstiftning satte stopp för det värsta. Idag
är den största delen av skogen plantager av gran
i olika åldrar.

Karta där de lokaler som nämns i texten markerats: 1. Hallabäcken/Åvarp; 2. Kalvahagen/Heiners
ängar; 3. Hjorthagen; 4. Maglaby kärr; 5. Klöva hallar; 6. Eningebäcken/Körslätt.
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Det finns en del alskogar kvar, liksom äldre
bokbestånd insprängda i planteringarna. Själv
klart kan man vid promenader längs skogsbil
vägarna fortfarande stöta på en del intressanta
fåglar, som skogsduva, spillkråka, talltita, en
tita, stjärtmes och kattuggla, i de rester av äldre
skog som finns kvar. Varfågeln är en trogen
vintergäst på hyggena.

Jaktdagböcker speglar äldre tider
Jag har läst jaktdagböcker från 1900talets bör
jan, skrivna i det aktuella området. För hundra
år sedan sköts mängder av orre och tjäder där
idag granskogen står mörk. Jaktdagböckerna
skvallrar om ett äldre jordbrukslandskap med
skogsbeten, fälader, lövskog och små inägor,
samt öppna mossar och kärr. Så sent som på
1940talet spelade det orrar vid Åvarps fälad,
som ligger strax nedanför Söderåsen.

De sista resterna av detta landskap fick jag
möta när jag började skåda fågel i mitten av
1970talet. Jag och Kent Ivarsson tillbringade
åtskilliga dagar (och nätter) i områden som
Salshult, Humleryd och Körslätt. En morgon
vid Salshult kunde bjuda på arter som bivråk,
brun kärrhök, enkelbeckasin, skogssnäppa, gök
tyta, mindre hackspett, törnskata, näktergal och
sävsångare. Jag tror inte vi fattade då hur rikt
det var. Idag finns inte mycket kvar av detta
utanför naturreservaten.

Jaktdagböckerna från tidigt 1900tal berättar
också om att det sköts nattskärror och morkul
lor, samt det mesta i rovfågelväg såsom kungs
örn och bivråk. De två förstnämnda arterna har
fortfarande livskraftiga bestånd på Söderåsen.
Nattskärran ofta på hyggen med ungskog och
morkullan vid alskog och de kärr som finns
kvar.

Forsärla. Foto Bengt Hertzman
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I det följande ska jag beskriva några områden
på Söderåsen inom Åstorps och Bjuvs kommu
ner som är värda besök, en del kanske mindre
kända. När det gäller Hallabäcken, Hjorthagen,
Kalvahagen och Klöva hallar finns mycket in
formation att hämta på nätet, till exempel via
Länsstyrelsens informationssidor om naturre
servat.

Hallabäcken/Åvarp
Hallabäckens dalgång ligger nära Åvarp vid
Söderåsens sydvästra sluttning, mellan Båv i
Bjuvs kommun och Stubbaröd i Svalövs kom
mun. Det finns tre naturreservat i området och
lämpliga angöringspunkter är Åvarps fälad, där
det finns parkering, eller Stubbaröd, där en liten
väg leder in i dalgången. Här finns också en
mindre parkering.

Hallabäcken och Åvarp är inga lokaler man
får grepp om vid ett enda besök, men en lämp

Heiners ängar. Foto: Bengt Hertzman.

lig början kan vara att kombinera Åvarps fälad
vid Vegeå med Båvs hage och stenbrott. Mar
kerade leder saknas och stigarna är få i skogs
området bortom stenbrottet.

Området är mycket mångskiftande med
ädellövskog, betesmarker, fuktängar och sump
skog, samt naturligtvis Hallabäcken, vars om
givningar på åsens sluttning är skyddade. Få
gellivet i området är hyfsat oförändrat sedan
70talet och häckfågelfaunan innefattar bivråk,
korp, skogssnäppa, trana, kattuggla, skogsduva,

gröngöling, göktyta, mindre hackspett, stjärt
mes, dubbeltrast, stenknäck, gräshoppsångare,

törnskata och forsärla.

Framför allt på försommaren kan en del rari
teter skådas om man har tur, såsom svart stork,
flodsångare, sommargylling och mindre flug
snappare. Havsörnen flyger regelbundet genom
trakten. Floran och fjärilsfaunan är mycket
artrik.
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Kalvahagen/Heiners ängar
Området Kalvahagen med Heiners ängar är
beläget strax ovanför Åstorp, öster om den ned
lagda bergtäkten. Det är ett av kommunens
viktigaste strövområden och har stora biolo
giska värden. En stor del av området ingår i
Kalvahagens naturreservat, med parkering vid
ett arboretum som inrättades för några år sedan.
Det är ett av Söderåsens mest lättillgängliga
områden och perfekt om du vill ta en liten be
kväm skådarrunda och uppleva många av kul
turlandskapets och lövskogens arter. Och myck
et lämpligt att ta studiecirklar och grupper till.

Vid arboretumet finns en fotoutställning och
Söderåsens alla vildväxande träd. Ravinen vid
Kalvahagen har gammal bokskog som gränsar
till en betad enefälad. Det är ett mycket artrikt
område och bland fåglarna som du kan stöta på

märks skogsduva, kattuggla, mindre hackspett,
gröngöling, stenknäck, gulsparv, hämpling, härm
sångare och grönsångare. Om du fortsätter sti
gen österut genom reservatet når du Heiners
ängar, med en av åsens vackraste utsikter.
Ängarna, som har stora värden, var en del av
ett familjejordbruk fram till för cirka 20 år
sedan. Nu betas ängarna av kor och hästar
sedan ett antal år tillbaka, tack vare en ideell in
sats av en privatperson. I fågellivet finns orm
vråk, spillkråka, domherre, mindre korsnäbb
och svartmes. Nötkråka har setts.

Hjorthagen vid Wrams Gunnarstorp
Hjorthagen är ett litet naturreservat beläget
strax nordost om Wrams Gunnarstorp, invid vä
gen som går förbi slottet upp över åsen mot
Kvidinge. Det är en djurhage med anor från
1500talet omgiven av en stenmur. Området har
en parkliknande karaktär och det finns gott om
äldre lövträd, som är perfekta för hålbyggare.
Bland de fåglar som konstaterats häcka finns
kattuggla, skogsduva, entita, nötväcka, rödstjärt
samt grå och svartvit flugsnappare.

Maglaby kärr
Maglaby kärr är ett dämme som skapades på
medeltiden som fiskodling, beläget cirka 20
minuters promenad från vägen Wrams Gun
narstorp–Kvidinge. Det finns parkeringsmöj
ligheter cirka en kilometer efter Hjorthagen.
Det är en av de få större vattensamlingarna på
denna del av Söderåsen. Jag har sprungit vid
kärret sedan barnsben och här började nog mitt
naturintresse. En stor del av mina fågelkryss
har jag fått på denna plats. Vatten drar fåglar
och väldigt många arter är sedda här, om än
många bara på genomresa.

Igenväxningen av kärret har gått långt och
just nu pågår ett projekt som går ut på att för
djupa den öppna våtmarken genom att ta bort
sediment och förstärka dammvallen. Det är ettGrå flugsnappare. Foto: Lars Bergendorf.
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LONAprojekt, som sker i samarbete mellan
Naturskyddsföreningen Söderåsen, Åstorps kom
mun och Wrams Gunnarstorps Gods AB. För till
fället kan det alltså vara lite stökigt på platsen
och det återstår att se hur fågellivet påverkas.

I häckfågelfaunan de senaste åren har ingått
vattenrall, smådopping, kricka, knipa, trana, brun
kärrhök, lärkfalk, mindre strandpipare, enkel
beckasin, skogssnäppa, rörsångare och sävsparv.
Skogen runt maden är fortfarande mångskiftande
och där kan du möta kattuggla, spillkråka,
mindre hackspett, talltita, entita, stjärtmes, träd
piplärka, mindre korsnäbb och domherre. Listan
på tillfälliga gäster är lång, här finns bland an
nat svarthalsad dopping, svart stork, rördrom,
sparvuggla, pärluggla, tallbit, skäggmes och
tofsmes.

Maglaby kärr är en bra sträcklokal framför
allt vad gäller rovfåglar. Nattskärran har under
lång tid haft ett starkt fäste kring kärret.

Klöva hallar
Klöva hallar är en mindre sprickdal än Skära
lid, men på många sätt minst lika fin och inte så
mycket besökt. En del av Klöva hallar, som nu
mera är naturreservat, ingår i Åstorps kommun.
Man angör lättast på åsens nordöstra sluttning,
där byn Klöva hallar tar slut, och vid vägs ände
finns parkering i anslutning till Skåneleden.

Det finns många möjligheter till promenader
och vandring längs ravinkanten, men nere vid
Klövabäcken är det bitvis svårframkomligt med
fallna träd och blockterräng. Om man följer sti
gen ner i dalen från parkeringen så är chansen

I Maglaby kärr pågår för närvarande en omfattande restaurering. Foto: Fredik Lundblad.
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stor att se både strömstare och forsärla, båda
arterna kan häcka här.

Klöva hallar är mest känd som svamplokal,
en av Europas främsta. Mindre känt är fågelliv
et, men här finns en rad arter knutna till bäck
miljön och äldre bokskog. En del av ravinen är
fågelskyddsområde markerat med skyltar. Gläd
jande nog har pilgrimsfalken kommit tillbaka
här. Andra fåglar du möter i området, beroende
på årstid, är duvhök, ormvråk, korp, skogsduva,
spillkråka, grönsångare, svartvit flugsnappare,
stjärtmes, dubbeltrast och stenknäck. Vissa år
kan stora flockar bergfinkar uppehålla sig här.
Chansen är god att se kungsfiskare och rovfåg
lar som kungsörn. Mindre flugsnappare har
hörts sjunga.

Eningebäcken/Körslätt
En bit från Stenestad ligger gården Eninge. Om
du kommer på vägen mot Stenestad svänger du
vänster ett par hundra meter efter Hult. Du
kommer då in på en slingrande väg, som leder

mot Fåraböke och Körslätt. På höger sida har
du Eningebäcken, lämpligt kan vara att börja en
promenad vid det före detta torpet Kohus.

När undertecknad första gången besökte
dessa marker i början av 1980talet användes
en del ytor som skogsbete och det fanns gott
om gläntor och kärrängar med en häpnads
väckande flora, rester av ett omfattande slåtter
bruk. Längs Eningebäcken finns fortfarande en
förnämlig sumpskog och en del av de gamla
ängarna är fortfarande öppna. Däremot har de
flesta av de närbelägna jordbruken lagts ner,
endast mindre ytor betas fortfarande om man
inte räknar in hundratals dovhjortar.

Under det senaste året har KOF:s skogsgrupp
och andra åter inventerat Eningebäckens skogar
i samband med att en markägare ansökt om att
bygga en väg genom det känsliga området. I
skrivande stund är vägbygget stoppat genom be
slut av Skogsstyrelsen. Det har visat sig att om
rådet fortfarande har mycket stora värden och
förmodligen är Söderåsens finaste sumpskog.

Duvhök. Foto: Bengt Hertzman.
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Om vi håller oss till fåglarna så hörs här på
våren sång och spel av enkelbeckasin, skogs
snäppa, morkulla, kattuggla, hornuggla, mindre
hackspett, spillkråka, talltita, entita, trädkry
pare, trädpiplärka, dubbeltrast, gulsparv och
buskskvätta, för att nämna några. Längs bilvä
gen finns fler intressanta områden, till exempel
Körslätts mosse och Körslättsravinen nära fri
tidsbebyggelsen vid Högalid. Ravinen har bio
topskydd. Här kan du få se forsärla och ström
stare.

Körslätts mosse är inte så lätt att nå längre,
enklast är nog att ta sig in på en skogsväg till
vänster vid gården Mosshult. Några hundra
meter in ligger mossen till höger. Även skogen
här har fortfarande stora biologiska värden.
Arter som häckar, eller misstänks häcka, i om
rådet är trana, kricka, hornuggla, jorduggla, en
kelbeckasin, skogssnäppa, mindre hackspett,
morkulla, dubbeltrast och sävsparv.

Ja, detta var ett försök att beskriva några få
gellokaler i KOFkommunerna på Söderåsen.
Förändringarna i landskapet går snabbt liksom
invandring av nya arter, så se det här som en

nulägesrapport. Men ta er till Söderåsen och
skåda, ni hittar säkert fåglar som jag inte visste
finns här. Och kanske får ni se odinsvalan ... □

Gröngöling. Foto: Bengt Hertzman.

Mindre hackspett. Foto: Bengt Hertzman.
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”Utan tvivel är man inte riktigt klok.” Ett tänk
värt citat av den store humanisten Tage Daniels
son i en tid då det är viktigt att granska en värld
av ”fake news”. Under alla tider har människan
funderat och haft sina dubier, ibland har detta
lett till konsekvenser när det gäller artindelning i
fågelfaunan. Så är till exempel fallet med Åstorps
kommunfågel, den mindre strandpiparen.

Dubier gav artnamn
På 1700talet stod forskarna inför ett dilemma
när de skulle artbestämma och namnge den

mindre strandpiparen. De tvekade och tyckte
att större och mindre strandpipare var samma
art. Det skulle dröja till 1789 då den tyske
naturforskaren Gmelin betraktade den mindre
fågeln som egen art och gav den namnet
Charadrius dubius.

Släktnamnet hämtades från det grekiska or
det kharadra i betydelsen ravin och i förläng
ningen till kharadrios, en legend om en fågel
med magiskt gult öga som levde i en floddal.
Artnamnet dubius hämtades från det latinska
ordet för tvivel och eftertanke.

Tveklöst en kommunfågel
Text: Erik Svensson. Foto: Thomas Terne

I serien om kommunfåglar i KOF:s rapportområde har nu turen kommit till
Åstorps bidrag – den mindre strandpiparen. Erik Svensson porträtterar den
anpasssningsbara och lite oansenliga fågeln.

Mindre strandpipare.
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Gul ögonring ett kännetecken
Den mindre strandpiparen gör inte så mycket
väsen av sig med en ljust brungrå ovansida
och vit undersida. Huvudets teckning liknar
förvisso större strandpiparens med svart band
runt halsen och svart mask. Men hos den
mindre strandpiparen avslutas masken i en tvär
vinkel bakom örontäckarna och hättan i nack
en av ett ljusare parti. Fågelns kroppslängd är
mellan 15–18 cm, vingbredden 32–35 cm och
vikten 33–44 g.

De främsta kännetecknen hos den mindre
strandpiparen är en gul orbitalring runt ögat, en
svart näbb, ljusbruna till skära ben samt ett svagt
vitt vingband. Dess släkting, den större strandpi
paren (C. hiaticula), är större i kroppen. Den har
orange näbb med svart spets, orange ben, saknar
den gula ögonringen samt har ett tydligt marke
rat vitt vingband som syns i flykten.

I miljöer nära färskvatten
Den mindre strandpiparen är mycket an
passningsbar och arten betecknas som livs
kraftig. Den söker sig gärna till vegetationslösa
stränder vid sötvattensmiljöer, grustag, upplag
med schaktmassor, slamdeponier och dagvat
tenmagasin, med närhet till färskvatten. Den
större strandpiparen föredrar en mer utpräglad
marin miljö.

Boet anläggs i en grund håla och markeras
av lite grövre sten och grus än omgivningen.
Det inreds sparsamt med lite kvistar och bark.

Häckning pågår i 22–28 dagar, där upp till
fyra grågula ägg med fina mörka prickar ruvas
av både honan och hanen. Föräldrarna är myck
et beskyddande och spelar skadade om man
närmar sig boet. Ungarna är flygfärdiga efter
21–22 dagar och är kända som företagsamma
rymmarbarn.

Den mindre strandpiparen känns igen på en
rultande gång där korta, snabba löpturer varvas
med tvärstopp, då den blir orörlig som en staty.

På grund av detta beteende har mindre strand
pipare dialektalt fått namnet sandrulling eller
strandrulling. Födan består av diverse insekter
men även maskar i sötvattensmiljöer.

Det vanligaste lätet är ett kort visslande och
fallande ”piu” eller ”piy”.

I juli–september går flytten ner till tro
pikerna i sydost, men även till länder vid
Medelhavet och Afrika norr om ekvatorn. Un
der april–maj återvänder den mindre strandpi
paren till miljöer formade av människan, som
grustag och bergtäkter med tillgång till färsk
vatten. □

Juveniler av mindre och större strandpipare till
sammans. Bilden visar tydligt artkaraktärerna för
juvenila individer. Den bortre fågeln, en mindre
strandpipare, har antydan till ögonring, smalare
och spetsigare näbb, frånvaro av tydligt ögon
brynsstreck och den bruna hättan, som når ner
på kinden, bildar en liten kil.
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Tittar vi tillbaka i historien så är det inget nytt
med att havsfåglar observeras utmed vår kust
linje. Men det hela tog nog inte riktig fart för
rän tubkikaren började bli var skådares egen
dom i slutet av 1960talet. Numera är det de di
gitala kamerorna som regerar.

Sen kan man undra om KOF överhuvudtaget
hade bildats om inte denna form av fågelskåd
ning hade startat. Visst var det ett gott sätt att
sälja in föreningen till nya medlemmar i början
av 1970talet, då alla ville kryssa havsfåglar.
Givetvis pryddes föreningens emblem av en
mindre lira några år efter starten, men föga
anade vi då om den utveckling som vi har sett
sedan dess.

Alla de tidigaste fynden av havsfåglar som
gjorts både i Danmark och i Sverige har i stort
sett utgjorts av individer som blivit skjutna
eller fastnat i fiskeredskap. Men vi vet också att
vid kraftiga och täta lågtryckspassager hittar vi
även idag många skadade, döende eller döda
havsfåglar. Senaste hösten hittades många döda
alkfåglar och den blåsiga vintern 1962 hittades
och observerades det många stormfåglar i vårt
rapportområde. I år talar vi om födobrist och
fågelvirus, speciellt bland kolonihäckare som
till exempel havssula.

Nåväl, hur står sig då Kullabygden och
Bjärebygden i havsfågelskådningens svenska his
toria med tyngdpunkten lagd på gruppen liror?

Värdelöst vetande om havsfåglar i Kattegatt
Text: Karl G Nilsson. Foto: Tommi Sandberg

Att KOF:s logga är en mindre lira är ingen tillfällighet. Nordvästskåne stoltse
rar med många tidiga fynd av olika havsfåglar. Men visste du att Kullen ståtar
med ett förstafynd även för Danmark? Karl G Nilsson speglar historiken
kring förekomsten av liror och andra intressanta arter i vårt rapportområde.

Gulnäbbad lira.
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Gulnäbbad lira, Calonectris borealis
I Rknytt nr 2/21 meddelas det första godkända
fyndet i Sverige av gulnäbbad lira, 1 str. SV
Kullen, den 15 augusti 2021. Sedan arten blev
splittad till gulnäbbad lira/scopolilira (C. borea
lis/diomedea) fanns det tidigare inga godkända
fynd av arten i Sverige. Innan arten delades upp
var ett fynd vid Kullen i november 1985 det
tredje i Sverige. Första fyndet gjordes vid Hönö
i oktober 1971.

Scopolilira, Calonectris diomedea
1 ex. Kullen den 14 september 2022, fyndet är
ännu ej granskat av Rk. Men var skall en lira
upptäckas först om inte i nordvästskåne! Fågeln
sågs senare nere i Öresund vid Lerberget och
vidare över till den danska sidan, även där miss
tänkte man samma arttillhörighet. Fågeln passe
rade Korshage väster om Hundested framåt
lunchtid. Så får inte upphittarna fyndet godkänt i
Sverige, kan de kanske få det i Danmark.

Grålira, Ardenna grisea
Här ståtar Kullen med ett förstafynd för Dan
mark! Ett ex. fångat på fiskekrok tio sjömil
väster om Kullen i primo november 1920. Det
skulle dröja 39 år innan arten blev sedd i

Sverige, i Marstrand i november 1959. Alla ti
diga fynd i Danmark fram till 1965, åtta styck
en, är runt Själland, Falster och Fyn. Man kan
kanske gissa att flera av dessa individer har
passerat nordvästra Skåne på färden söderut via
Öresund, Stora Bält eller Lilla Bält.

Första fyndet i nordvästskåne görs i novem
ber 1965. Arten har varit årlig sedan 1969.

När det gäller fyndet 1920: heder åt DOF
(Dansk Ornitologisk Forening) och SU (sjæl
denhedsudvalget), som anger Kullen som fynd
plats. Kullen västra är närmaste fastland. Men
som gammal ekonom hävdar jag att den är
fångad inom den svenska ekonomiska zonen.
Får vi bygga vindkraft där ute så får vi själv
klart tillgodoräkna oss detta fynd. Dessutom är
vi i KOF med på sändlistorna vid frågor om ex
ploatering i denna zon, liksom andra svenska
naturföreningar. Dock krävs nog en mer exakt
precisering av fyndplatsen för att säkert kunna
fastställa landstillhörigheten. Men som ni kom
mer att notera tycks liror kunna förflytta sig i
Kattegatt och Skagerack efter rigor mortis. Det
är kanske inte för inte som vi fågelskådare kal
lar dem för ”stelvingat”.

Större lira, Ardenna gravis
Även när det gäller större lira visar det sig att
danska fiskare har haft betydelse för kunskapen
om havsfåglarnas förekomst i södra Kattegatt.
Ett tidigare godkänt danskt fynd från Kattegatt
1954 avser en krokfångad fågel utanför Kullen
i december 1953. Detta fynd blir senare om
värderat och noterat som Sveriges första fynd
av större lira. Tidigare var ett fynd 18 distans
minuter väster om Hållö utanför Smögen i
januari 1958 noterat som det första i Sverige.
Danmarks enda fynd före 1965 anges numera
vara en större lira, som sköts i norra Lilla Bält
vid Fredericia i januari 1926.

Den krokfångade liran utanför Kullen fanns
tidigare till beskådande på Gilleleje museum,Grålira.
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men om detta fortfarande är möjligt är för mig
obekant. Det anges två olika år för fyndet, men
det är kanske inte så konstigt med tanke på det
årsskifte som stundade.

Mindre lira, Puffinus puffinus
KOF:s logga – mindre lira. Var det ett bra val
rent historiskt? Vad visste vi då, när KOF
bildades? Jo, att mindre liran sågs för första
gången på Kullen, och i nordvästskåne, i febru
ari 1950. Detta var då det andra fyndet i
Sverige, det första gjordes vid Torrboskär i Bo
huslän i januari 1934.

Att mindre liror förekom i Kattegatt histo
riskt sett finns belagt från flera källor. I Kul
labergs grottor har benfynd gjorts som daterar
sig till 1200talet. Från den danska sidan finns
bland annat fyra skjutna mindre liror i Lilla
Bält i juni–juli 1916. Av de åtta första rapport
erade individerna i Danmark är alla ifrån inre
danska farvatten, den första sköts 1867. Hur
många av dessa passerade först Hallands
Väderö och Kullen innan de närmade sig dessa
vatten? Vi kan ju bara nämna två albatrossarter,
som dragit ner i Sundet och sannolikt mött sitt
öde där nere i södern.

Balearisk lira, Puffinus mauretanicus
När det första fyndet av balearisk lira gjordes
på Kullen i oktober 1977 ansågs den bara vara
en ras av mindre lira. Sedermera fick den egen
artstatus. Balearisk lira är idag globalt rödlistad
som akut hotad. Främsta hotet är tamkatter och
bifångst vid småskaligt fiske. Vad det gäller
komplexet balearisk lira/medelhavslira (P. maure
tanicus/yelkouan) ståtar vi givetvis också med
det första fyndet av den senare – 1 ex. på Bjäre
halvön den 12 maj 2012.

Audubonlira, Puffinus lherminieri
En audubonlira stoppades den 18 september
1912 vid fiske ute på Skagerack, då den var på

väg ner till vårt rapportområde. I den första pub
liceringen kring fyndet anges Kattegatt som fynd
plats. Senare blev detta ändrat till Skagerack
som fyndplats, men inte om det var på norskt,
danskt eller svenskt vatten. Dock förekommer
det uppgifter om att det var på den norska delen
av Skagerack.

Först blev fyndet bestämt till mindre lira,
men efter vissa turer blev fågeln upptagen som
dvärglira på den danska listan från Skagerack.
Fågeln överfördes till Statens Naturhistoriske
Museum i Köpenhamn 1935, där den artbe
stämdes korrekt enligt dåtida nomenklatur, in
nan genetikerna började dela upp arten.

Fyndet angett som dvärglira åkte ut från den
danska listan 2015, då den exakta fyndplatsen
ej var känd. Man gjorde sedan ett DNAtest på
fågeln 2019. Den blev då fastställd som audu
bonlira, det första fyndet för Västpalearktis och
Danmark. Att fågeln nu anses fångad i danskt
vatten är på grund av ett idogt forskande om
fiskerinäringen runt Skagen vid den aktuella tid
punkten. Vad gör man inte för att få in en ny art
på sin landslista ...

Med tanke på de tidigare historierna om
danskfångade liror – var kanske fiskaren egent
ligen nio distansminuter VNV Kullen? Nåväl,
misstankar om fynd av artkomplexet har gjorts
under senare tid vid Mistluren. Med lite tur och
hårt slit ska väl även audubonlira komma in på
vår artlista, men snabbaste vägen är kanske att
forska på fiskerinäringen i södra Kattegatt.
Rörigt? Det är väl bara förnamnet ...

Många andra tidiga fynd
Man kan väl säga att KOF:s styrelse var förut
seende, tursam och våghalsig vad det gäller val
av logga. Det gällde i högsta grad även de som
skickat in teckningar och förslag på arter. Så
finns det någon lokalförening i Sverige som får
bära en lira eller annan havsfågel som emblem
är det utan tvekan KOF!
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Men kunde någon ana eller hoppas på i sin
vildaste fantasi att denna utveckling, som har
skett under dessa drygt 50 år med havsfågel
skådning, skulle bli vårt signum? Kunde någon
över huvud taget ana att vi skulle ha kolonier
med sillgrisslor och tordmular eller en topp
skarvspopulation i vårt område? Eller att havs
sulor numera mer eller mindre ses året runt i
Öresund, Skälderviken och runt Bjärekusten i
vilken vindriktning som helst. Eller att vi skulle
ståta med två albatrossarter som första fynd i
Sverige. Svartbrynad albatross 2001 vid Hovs
hallar och mindre albatross vid Domsten 2007
var två tunga förstafynd. Det första fyndet av
madeira/atlantpetrell i Sverige gjordes vid
Hovs hallar i oktober 2001.

Men även andra havsfågelarter har setts ti
digt i nordvästskåne. Första fyndet av storm
svala var länge ett ex. vid Kulla Gunnarstorp i
november 1825, sedan hittades ett ex. som be
sökte Hedemora vintern 1744/1745. Det finns
kanske mer att upptäcka i gamla samlingar på
museer och andra institutioner som ruckar på
ordningen. Första fyndet av stormfågel i
Sverige gjordes vid Pålsjö 1868. Havssulorna
var vi lite sena på, men Linnés lärjunge Pehr
Osbeck rapporterade den från södra Halland i
slutet av 1700talet, ”säkert” då från vår

halländska del av vårt rapportområde. Första
fyndet av brednäbbad simsnäppa hittades vid
Vegeholm 1854, och så vidare.

Loggan fint signum
Liror är spännande. Tänk att kanske en av alla
de många mindre liror som sågs i samband
med vårt 50årsjubileum 2020 var den, som
vår nuvarande ordförande kryssade i septem
ber 1970. Då hade den flugit minst en miljon
kilometer mellan sin häckningslokal och sitt
övervintringsområde i Sydatlanten, utanför
Argentinas och Brasiliens kuster, under dessa
år. Den äldsta mindre lira som hitintills kon
trollerats var minst 51 år när den åter släpptes.
Givetvis sattes nuvarande dagsrekord under
vårt jubileumsår, med 15 ex. vid Kullen i juli
2020.

Så du kan lugnt bära vår logga med stolthet,
om nu någon undrar var det är för en märklig få
gel vi har på oss – havsfåglar är vårt signum! □

Stormfågel.Svartbrynad albatross.

Referenser
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Koltrasten är vår nationalfågel, blåklockan vår
nationalblomma … och nyligen röstade vi även
fram en nationalfjäril: citronfjärilen. Ett riktigt
bra val kan tyckas – de flesta av oss känner igen
fjärilen och den är dessutom en av vårens första
budbärare. Redan i mars, när videbuskarna,
tussilagon och andra vårväxter precis börjat
blomma, kommer de första gula hanarna fladd
rande på solvarma platser. De har då precis
vaknat upp efter en lång vintervila och är ute på
jakt efter nektar.

Två olika värdväxter
De betydligt ljusare honorna lämnar sina
övervintringsplatser några veckor senare än
hanarna. De är inte lika lätta att känna igen, de
kan förväxlas med kålfjäril, rapsfjäril eller

någon av de andra vitfjärilarna som de är släkt
med. När honan börjat flyga sker parningen.
Citronfjärilen är kräsen och dessutom en god
botanist – den väljer bara brakved och getapel
som värdväxt. Efter genomförd parning läggs
äggen intill buskarnas bladknoppar. En hona
kan under sin korta livstid producera mer än
500 ägg.

Efter äggkläckningen tillbringar larven sina
dagar med att knapra i sig värdbuskens blad.
För att undgå att hungriga fåglar ska upptäcka
den, sitter larven ofta längs mittnerven på
bladet.

Efter en tid förpuppar sig larven och efter
som den då inte längre kan förflytta sig måste
den vara, om möjligt, ännu bättre kamouflerad
än innan. Den ser ut som ett blad när den

Citronfjärilen – vår nationalfjäril
Text och foto: Thomas Wallin

Citronfjärilen har under 2022 röstats fram som Sveriges nationalfjäril. Arten
är omtyckt inte minst för att vi redan tidigt på våren kan se den fladdra
omkring. Thomas Wallin ger oss en inblick i artens liv och leverne.
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hänger med en tunn spunnen tråd kring midjan.
Cirka två månader efter äggläggningen för
vandlas larven i puppan till en fullbildad fjäril.
Nykläckta och fräscha fjärilar flyger alltså i juli
och augusti. Det enda de gör då är att leta nek
tar på sensommarens blommor, någon parning
sker inte förrän påföljande vår.

När den vuxna fjärilen kläcks ur puppan kan
det hända att någon av dess föräldrar fortfarande
är i livet. Föräldern har i så fall levt ett helt år.
Detta är mycket ovanligt i fjärilsvärlden, där
många arter bara flyger i en eller två veckor.

Övervintrar som fjäril
I september försvinner flertalet citronfjärilar
eftersom de då hittat lämpliga platser för över
vintring i hålrum i stubbar, tuvor eller under
små täta granar. De placerar sig här i en upp
ochnedvänd position och det är nu fjärilens
spetsiga vingar får sin funktion; kamouflaget
blir perfekt eftersom de liknar ett gulnande löv
och ställningen underlättar också för kondens
vatten att rinna bort.

Det är bara ungefär hälften av alla citron
fjärilar som överlever vintern. De som hunnit få
i sig tillräckligt med nektar under sensommaren
kan överleva i vintertemperatur ner till 20
minusgrader. För att klara detta har fjärilarna
utvecklat en kroppsvätska som i sin kemiska
sammansättning påminner om våra bilars
glykol. Blir vintern ovanligt kall, eller ovanligt
lång, så dör fjärilarna.

Det är inte så många av våra dagfjärilar som
liksom citronfjärilarna övervintrar som fullbor
dade fjärilar. Några andra arter som också gör
det är nässelfjäril, sorgmantel och numera i viss
mån även amiral. Alla andra arter tillbringar
vintern antingen som ägg, larver eller som pup
por. Det innebär att de inte påbörjar sin för
vandling förrän efter vintersäsongen och börjar
flyga betydligt senare, inte förrän framåt våren
eller försommaren.

Gynnas av blomrikedom
Liksom alla fjärilar, och de flesta övriga insek
ter som lever av nektar, påverkas citronfjäri
larna negativt av att det blir allt färre blomrika
miljöer och av att betesmarker och slåtterängar
växer igen.

I våra trädgårdar kan vi hjälpa till genom att
skapa blomrika områden, särskilt med arter
som blommar tidigt på våren. Vide och sälg,
scilla, pärlhyacint, vinbär och krusbär är exem
pel på nektarväxter som blommar tidigt.

Fjärilsrabatter med lavendel, mynta, kär
leksört, timjan, med mera, ger nektar till insek
terna som flyger under sommaren. Buskar och
träd som buddleja, syren, schersmin, hagtorn
samt fruktträd av alla slag är också bra.

Har du blomrika vägkanter i din närhet så
slå (eller be markägaren slå) dem sent under
växtsäsongen. Slå bara vägens ena vägkant, så
finns det alltid en kant som blommar åt gången
och antalet trafikdödade fjärilar minskar. □

Omröstningen om Sveriges nationalfjäril ar
rangerades av Fjärilshuset i Stockholm i
samarbete med Världsnaturfonden, Natur
skyddsföreningen, Sveriges Entomologiska
Förening, Svensk Dagfjärilsövervakning och
Hasselfors Garden. För mera info om citron
fjärilen: www.artfakta.se
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Vi vet ju att vissa fågelarter stannar hos oss
över vintern, medan andra flyttar. Några arter
gör både och, det vill säga en del av population
en flyttar medan andra delar stannar. För att få
mer kunskap om olika arters vinter och flytt
ningsbeteenden tar jag kontakt med docent
Andreas Nord vid Lunds universitet. Andreas är
verksam bland annat inom evolutionär ekologi
och CAnMove, Centrum för forskning om djurs
spridning och flyttning, en tvärvetenskaplig forsk
ningsmiljö vid biologiska institutionen.

Andreas, vad avgör om en art blir stann

eller flyttfågel?

– Det är en mer komplicerad fråga än vad man
först kan tro. Flyttningsbeteende är ofta gene
tiskt betingat, men födovalet är centralt för att
du ska kunna stanna. Är man en obligat insekts
ätare, så blir det omöjligt att klara vintern här
hos oss. Är man däremot en ”flexitarian”, det
vill säga en allätare, så finns möjligheten att
stanna kvar. Här kan man fundera över om
beteendet att flytta kom först, eller om födova
let kom först under evolutionen.

Mycket nu för tiden förklaras ju med ge

netiska aspekter. Finns detta utrett hos fåg

larna vad gäller styrningen av migrationen?

– Det är tydligt att flyttningsbeteende har en
genetisk grund och därför är ärftligt, men just
vilka gener som kontrollerar detta är ännu inte
helt klarlagt. Under en säsong finns olika ”trig
gers”, som styr när fåglarna börjar flytta. Det
handlar främst om dagslängden eller med ett
annat ord ”fotoperioden”. Dessa förändringar
beror inte nödvändigtvis på hur arvsmassan ser
ut, utan i stället på hur koden i arvsmassan an
vänds för att bland annat öka eller minska
mängden av specifika hormoner under olika
delar av året. Samma gäller för stannfåglars
förberedelser inför vintern.

Har du exempel på detta med att stanna

eller flytta inom samma art och hur detta

styrs?

– Vissa arter visar stora skillnader i flyttnings
beteende inom en art, bland annat svarthättor

Forskning pågår: vad avgör hur fåglar
klarar av vinterns påfrestningar?
Text: Lasse Blychert

Vid Lunds universitet pågår projekt för att klarlägga våra fåglars vinter
beteenden. En av de ledande forskarna inom området, Andreas Nord,
redogör för det aktuella kunskapsläget i en intervju för KOFbladet.

Andreas Nord. Foto: privat.
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som visar hela spektrumet från kort till lång
flyttning. Här verkar det finnas en genetisk
grund, baserat på korsningsförsök mellan vuxna
fåglar med olika flyttningsriktning. Andra arter
kallas för partiella migranter. Blåmesen är en
sådan och där finns forskning gjord. Det har då
visat sig att de delar av populationen som flyt
tar längre sträckor oftast är längst ned i domi
nanshierarkien. Hos blåmesar är det därför sär
skilt förstaårs honor som flyttar.

Blåmesens huvudstrategi är sannolikt att
”stanna om man kan”, vilket också återspeglar
en konkurrenssituation. De blåmesar som flyt
tar kännetecknas av en större benägenhet att ut
forska nya saker och de har ofta en högre meta
bolism. Vi vet dock inte om vissa blåmesar flyt
tar år efter år, det vill säga om det är en
”strategi”, eller om det är ett helt konditions
betingat beteende som varierar år till år.

För gråhägern spekuleras det kring om inte
det varmare klimatet påverkar valet att stanna
eller flytta. Allt fler hägrar väljer ju att stanna,
det vet vi, och det underlättas säkert av att det
inte längre är is på vattnet på många platser i
södra Sverige under vintern.

Mesar, som talgoxar och blåmesar, finns nu
mera så långt norr ut som norr om polcirkeln,
och stannar där över vintern till viss del. Här är
en avgörande faktor att de matas i trädgårdarna.
Generellt sett är inte temperaturen i sig en allt
för negativ faktor för fåglar såvida det finns
mat. En välfödd fågel fryser sällan ihjäl. Men
kombinationen brist på föda och kyla är farlig.

Har fåglar som blir kvar hos oss över vin

tern en metabol, eller någon annan, anpass

ning?

– Stannfåglar som ruggar både före och efter
häckningen har en tätare och mer isolerande

Svarthättan uppvisar stora skillnader inom arten i flyttningsbeteende. Foto: Lennart Söderberg.
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vinterdräkt. Detta är inte lika tydligt hos arter
som bara ruggar efter häckningen. Det beror
nog på att denna fjäderdräkt då behöver fungera
både direkt efter häckningen och sedan över
vintern. Så det blir en slags kompromiss.

Mycket händer på det metabola planet. Stu
dier finns särskilt på tättingar. De har dels en
temperatur och fotoperiodiskt styrd uppregle
ring av metabolismen, dels är dom bättre på att
producera värme. Hjärta, lungor och lever blir
större för att kunna möta det högre metabola
kravet. De här omställningarna är nog mer styr
da av temperaturen än av fotoperiodens längd,
även om båda faktorerna spelar in.

Många djurslag har ju en värmepanna i

form av brunt fett. Hur är det för fåglarna, har

dom det också?

– Fåglar saknar brunt fett, så den värmepannan
finns inte. Vad vi vet har fåglar inte heller
möjligheten att ställa om andra celler till att

producera värmeenergi i någon större omfatt
ning, jämfört med till exempel däggdjur. Vi
vet att det finns en säsongsvariation i detta
även hos fåglar, med något högre värmepro
duktion vintertid än sommartid. Men varför
det är så vet vi helt enkelt inte. Det viktigaste
är därför ”shivering”, fågeln huttrar mer på
vintern.

Brunt fett saknas alltså, men annat fett,

vitt fett, vad gäller för det?

– Vitt fett bygger fåglar upp inför vintern, en sä
songsvariation. Men fett väger och fettvikten
kan bli ett problem för fågeln. Vanligen ökar få
geln bara 10 procent av kroppsvikten med mer
fett från sommar till vinter. Det finns vissa un
dantag, bland annat svalbardripan, som nästan
fördubblar sin kroppsvikt genom fettinlagring.
Något som är ovanligt hos andra stannfåglar. En
förklarande faktor till detta är predationsrisken.
Svalbardripan har väldigt lågt predationstryck
och kan då klara den nedsatta rörligheten i sin
mer knubbiga form.

Utöver säsongsvariationen i mängden fett
finns en variation över dygnet. Mesar som tall
tita och talgoxe kan öka 10 procent i kroppsvikt
genom fettinlagring under dagen, men förbrän
ner sen allt för att hålla ångan uppe under föl
jande natt.

Finns andra kända strategier för att klara

av det bistra vinterklimatet?

– Sannolikt är olika slags beteendeanpassningar
helt essentiella för fåglarna. Hit hör att söka lä,
att inte sitta under en stjärnklar vinterhimmel,
som är omkring 20 grader kallare än under
skydd. Fåglar gräver också ner sig i snön och
kan ha det 20 grader varmare där. Tjäder, orre
och ripor gör så, men också ”pjoddar” som grå
siskor, lappmesar och talgoxar.

Man brukar ju säga att ensam inte är stark,
men mesar sover alltid ensamma. Stjärtmesen
är ett undantag och tar nattkvist i flock. Gärd
smygar gör också det, vilket är en stor fördel

Blåmesen tillhör kategorin partiella migranter.
Foto: Lennart Söderberg.
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för dom. En tät klunga har ju en stor gemensam
kroppsyta i förhållande till volym och minskar
därför risken att förlora för mycket värme. Det
finns en historia från 60talets Storbritannien, i
Norfolk, där man ska ha hittat ett 60tal över
nattande gärdsmygar i en och samma fågelholk.

Artöverskridande flockbildning för bättre
värmekomfort är inte känd. Inte heller mesar med
sina meståg sover ju i grupp. Sen finns ju det vi
ofta ser hos vilande fåglar dagtid, som också an
vänds nattetid. Fågeln ställer sig på ett ben, fluf
far upp fjäderdräkten och rullar ihop sig i en boll.
Dagtid stoppar fågeln sällan huvudet under ving
en, men väl nattetid. Allt för att minska avkyl
ningsytan och öka fjäderdräktens isolering.

Om vi sammanfattar detta i en och samma

parameter – kroppstemperaturen, hur ser det

ut då för fåglar?

– Att vinterfåglar, som talgoxar och blåmesar,
har lägre kroppstemperatur nattetid är mer regel
än undantag. Tättingar håller generellt sett cirka
42 grader dagtid. Nattetid sjunker temperaturen
vanligtvis omkring fyra grader. Anledningen till
detta är att fågeln ”saktar ner” under natten,
men också att regleringen av kroppstemperatu
ren inte är så precis. I Skåne har en blåmes inte
sällan en kroppstemperatur på 35–36 grader en
vinternatt. Talltitor kan bli ännu kallare, 32–33
grader. Det kostar ingen energi att sänka tempe
raturen och besparingarna i detta kan vara vikti
ga när det är kallt. Det tillkommer en viss ener
giförlust att värma upp sig igen, men totalt sett
rör det sig om en energivinst.

Andra ”kostnader” för sänkt temperatur
finns så klart. Fågeln blir långsammare, får svå
rare att upptäcka och reagera på faror, som rov
djur. Immunförsvaret försämras. Observationer
säger att fåglar har högre kroppstemperatur när
dom har mer fett och/eller har högre social sta
tus. Därför har man ansett att en lägre kropps
temperatur nattetid skulle vara ett ”medvetet”
val och att fågeln undviker att sänka temperatu

ren om den inte måste. Jag tror att detta är en
sanning med modifikation. Fågeln sänker san
nolikt inte temperaturen primärt för att spara
energi, utan tappar i temperatur för att den inte
har energi nog att hålla temperaturen uppe.
Med andra ord är det inte så mycket ett ”med
vetet val” som det är en konsekvens av för låg
energitillgång.

Avslutningsvis: med allt påtagligare klimat
förändring kan fåglars vinterbeteenden komma
att påverkas och nya arter kan komma att bli
stannfåglar, jag nämnde ju tidigare gråhägern.
Andra arter kan förlora på ett varmare klimat
vintertid genom till exempel ändrad konkur
renssituation eller förändrat predationstryck.

Andreas: tack för den kunskap du för

medlat på temat fåglar och vinter!

– Tack själv! För mer information om anpass
ningar under vintern kan man söka sig till ex
empelvis Forskning & Framsteg, där jag skrivet
en artikel på samma tema som den här artikeln,
publicerad 20210204. □

Gärdsmygen tillhör de arter som gärna övernat
tar i flock för att minska risken för värmeförluster.
Foto: Lennart Söderberg.
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Det är ett härligt vårtecken när ejdersträcken
drar genom Öresund på väg upp mot häcknings
platserna i skärgårdarna runt Östersjön. Vi är
många som njuter av skådespelet när plog efter
plog av vår största andfågel drar förbi den
smala passagen mellan Kronborg och Kärnan.
Visst hoppas man även på att en pulshöjande
liten pralin, i form av en färgglad praktejder,
ska gömma sig bland de lågt flygande ejdrarna.
Ejdersträcken är dock ett vårtecken som manar
till eftertanke, för det är en art som är starkt
hotad av både människa och miljö som vi sitter
och njuter av i vårljuset.

Körtlar avgör huvudform
Ejdern är vår största dykand. Den har ett ut
seende som är lätt att känna igen, med ett
tydligt markerat kilformat huvud och kraftig
kropp. Hanen har i sin sommardräkt en svart

hjässa, svart övergump och svart buk. Nacken
är grön med inslag av vita streck. I övrigt är
kroppen vit med en lätt rosa ton på bröstet. I
enstaka fall kan man urskilja två svarta förläng
da vingpennor på ryggen, men detta är relativt
ovanligt hos sydliga ejdrar. De små svarta seg
len är dock vanliga i praktdräkten hos arktiska
fåglar som praktejder, som snabbt behöver im
ponera på honorna inför häckningen. Honan
har en vattrad dräkt, som spänner över spektret
från gråbrun till rödbrun.

Ejdern är förhållandevis tung med en vikt på
1,9–2,2 kg och kroppslängd på 60–70 cm. Stor
leken gör att ejdern behöver springa i gång på
vattenytan innan den får tillräckligt med
bärkraft och kan flyga i väg på de relativt korta
vingarna på 30 centimeter. Kombinationen av
hög vikt och små vingar gör att ejdern ligger på
gränsen för att kunna flyga vid vindstilla
förhållanden.

Den raka kilformen på huvudet är mest ut
präglad för nominatarten Somateria mollissima.
Därefter följer olika varianter, där formen på
huvud och näbb varierar beroende på under
arter som S. borealis, S. faeroensis, S. sedenter
ia, S. dresseri och S. vnigra. Orsaken till att
huvudformen varierar är de saltvattenskörtlar
som ejdern har för att göra sig av med salt de
får i sig via födan och vattnet de lever i. Genom
att saliniteten skiljer sig åt i olika delar av
haven, där de olika underarterna lever och up
pehåller sig, påverkas storleken på dessa
saltkörtlar och därmed huvudformen. Genom
att på ett karaktäristiskt sätt skaka på huvudet

Ett hotat vårtecken
Text: Erik Svensson

Ejdersträcken i Öresund är ett säkert vårtecken. Men ejderns population i
Östersjön är nu enligt Artdatabanken starkt hotad. Erik Svensson delger
oss en artmonografi samt möjliga förklaringar till ejderns tillbakagång.

Praktejder. Foto: Tommi Sandberg.
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gör sig ejdern av med saltet som samlats i ett
sekret i körtlarna, vilka mynnar ut vid näbbro
ten. Anpassningen kan ses som ett fint exempel
på Charles Darwins teori om arternas an
passning till miljön.

Värdefullt dun
Nominatarten S. mollissima övervintrar på öppet
vatten i södra Östersjön, runt de danska öarna
och Nordsjön innan de på vårarna drar mot östra
Sverige, Finland och Baltikum. Västliga bestånd
av övervintrande ejder är mera att betrakta som
stannfåglar. De stora flockarna är oftast köns
bundna och uppdelade i hanar och honor.

Ejdern är kolonihäckare och honorna söker
sig oftast till den plats där de är födda för att ge
nomföra sin häckning, vid stränder, öar och skär.
Detta beteende kallas för filopatri. Det är ofta
ljudligt på häckningsplatserna, där hanen spelar
med ett mjukt rullande ”aoohå” och honan sva
rar med ett skrockande ”gakakakak …”

Boet läggs relativt nära strandkanten och
markeras av lite tång och kvistar som honan
samlat ihop och sedan klär med dun, som hon
rycker loss från sin egen kropp. Detta dun har
gett nominatarten dess latinska artnamn mollissi
ma, som kan översättas till mycket mjuk kropps
ull. Detta lätta och värmeisolerande dun är efter
traktat av människan. År 2009 exporterade Is
land runt tre ton av detta ejderdun, insamlat från
häckningsplatserna i det vilda, för användning
inom textilindustrin.

I boet läggs fyra till sex grågröna ägg som
honan ruvar 25–30 dagar. Skulle honan bli at
tackerad försvarar hon boet genom en mycket
välriktad skitsträng, som gör äggen mindre aptit
liga för angriparen. När hon tillfälligt lämnar bo
et täcks det med dunet för att både skydda och
värma. När äggen är kläckta hjälps honorna åt att
ta hand om ungarna i stora gemensamma flockar.

Hanarna överger boet direkt efter det att ho
norna lagt sina ägg. De drar ut till havs för att

Adulta flygande ejderhanar i sommardräkt. Foto: Tommi Sandberg.
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rugga och byta från sommardräkt till gråbrun
eklipsdräkt, eller snarare eklipsdräkter, efter
som ruggningen sker i ett antal steg och i en
speciell ordning.

Trots att ejdern är en stor dykand kan den ta
sig ner på 20–25 meters djup i jakt på kräftdjur,
blötdjur och basfödan blåmusslor. Vintertid kan
en ejder sätta i sig upp till 2 kg musslor per dag.
Musslorna sväljes hela och krossas i magen.
Honor med dunungar kan även kalasa på insek
ter i strandkanten under uppväxttiden.

Jakten gav unika namn
Den store svenske konstnären Bruno Liljefors
är känd för sina djurmotiv, inspirerade av en
japansk naturalistisk stil. Vid närmare betrak
tande så är det jaktmotiv på räv, hare, tjäder,
och en och annan havsörn, som porträtterats på
tavlorna. De var ofta placerade i rökrum och
bibliotek i grosshandlarnas villor och våningar.
Bland motiven finns även ejdern representerad,
antingen i en flygande flock eller stående på ett
vindpinat skär.

Förr i tiden var vårsträcket av ejder ett
mycket eftertraktat och viktigt inslag i skärgår
darna eftersom jakten erbjöd såväl kött som
dun och ägg åt befolkningen. Ejdern var även
ett tacksamt vilt för övriga jägare, då den kom i
långa låga sträck till sina boplatser och var ett
lätt byte att skjuta av.

Ett bevis för att ejdern var utsatt för en hård
jakt är att båda könen samt ungarna har fått
unika namn för att beskriva viltet. Den äldre
hanen kallas guding, medan en yngre hanfågel
kallas hälsing. På motsvarande sätt kallas en
adult hona för åda, medan en ung hona kallas
skräja. Namnet åda kan härledas till vattenfå
gel. Det brutalt hårda jakttrycket, och därmed
en kraftig nedgång i antalet ejdrar, ledde 1955
fram till ett totalt jaktstopp för ejder, och andra
sjöfåglar, i skärgårdsmiljö.

Hypotes kring vitaminbrist
Detta uppehåll i jakten gjorde att ejderstammen
sakta repade sig och 1992 kom det en riksdags
motion om att åter tillåta en traditionell jakt på

Ådor och gudingar i gemensam flock. Foto: Tommi Sandberg.
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ejderhanarna i skärgårdarna. Politikerna hävda
de att de stora flockarna med ejder var kraftigt
angripna av inälvsparasiter. Som en ”social
trivselfråga” skulle en avskjutning av ejder ge
en starkare stam med friskare fåglar, precis som
skett i Finland.

Därefter följde ytterligare en kraftig nedgång
för populationen av ejder. 2016 kom en rapport
där forskare misstänkte att det var brist på tiamin
(vitamin B1), som sannolikt orsakade den obser
verade nedgången för lax, ål, torsk, blåmussla
och ejder i Östersjön. En brist på vitamin B1 på
verkar främst hjärnan och centrala nervsyste
mets funktioner hos människan, men även mat
smältningen. Det är inte bevisat hur ejdern på
verkas av brist på detta vitamin, men det bör
troligtvis vara detsamma som hos människan.

Nu är frågan om ejderjakt högaktuell igen.
AEWA har beslutat om en internationell för
valtningsplan för ejdern, vilket lett till att

Svenska Jägareförbundet snarast vill att rege
ringen åter inför reglerad jakt på ejder. Argu
mentet är att den tidigare regeringen ”kohand
lade” bort ejderjakten i utbyte mot samernas
vinterjakt på ripa.

AEWA är en förkortning för AfricanEurasi
an Migratory Waterbird Agreement och är en
överenskommelse enligt Förenta Nationernas
Bonnkonvention för bevarandet av flyttande
sjöfågel i Europa och Afrika. De svenska jägar
nas argument för en reglerad jakt på gudingar
är att vårda den urgamla kulturyttringen som
ejderjakten i skärgårdsmiljö innebär.

2010 var ejdern i Östersjön klassad som nä
ra hotad av Artdatabanken, 2015 som sårbar
och 2020 som starkt hotad. Oavsett miljöför
ändring i form av vitaminbrist, och jägare som
värnar om kulturell och social jakt, får vi hop
pas att ejdern även framöver kan dra fram i sina
plogar i sundet under vårarna. □

En naturtrogen attrapp, en vette, som efterliknar en guding i sommardräkt.
Foto: Jonas Henriksson/Photobyjonas.
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Anki Johansson och Majken Jansson deltar
båda i Studiefrämjandets fågelcirklar och det
har onekligen påverkat deras sätt att leva. De är
båda kvinnor i övre medelåldern med barn som
lämnat hemmet och där arbetslivet bytts ut mot
pensionering. Det betyder att det finns mycket
mer tid över för att ta hand om sig själv och att
fylla dagarna med det som intresserar dem.

Varken Anki eller Majken var tidigare speci
ellt intresserade av fåglar.

– Jag har alltid tyckt om att vara ute i
naturen men utan att vara engagerad i någon
speciell naturföreteelse, säger Anki Johansson.
Min man Anders var fältbiolog och har haft få
gelintresset under stor del av sitt liv. När barnen
var små var vi mycket ute tillsammans, men då
var det barnens tid, vi paddlade, vandrade och
upptäckte tillsammans. Nu är det mitt eget in
tresse som utvecklats, med fåglar i fokus.

Noggrann nybörjare
Mer om Anki senare. Först till Majken Jansson.
Hon är född på en gård på Bjäre, nära naturen
och van vid att ha med djur att göra och att vara
med ute på fälten och arbeta. Hennes familj har
haft hund sedan 80talet, men hundprome
naderna var länge bara till för att rasta hunden.
Majken och hennes man Kenny flyttade till
Ängelholm, barnen var utflugna och nu började

hon så smått titta närmare på fåglarna hon
upptäckte under hundpromenaderna.

– Jag iakttog många av de vanligaste arterna
och noterade hur de såg ut och hur de skilde sig
åt. Till en början skrev jag också upp vilka arter
jag sett, berättar Majken.

När pensionen närmade sig funderade hon
på hur hon skulle kunna ersätta ett heltidsar
bete. Som hundägare var Majken van vid att
vara ute i alla väder, rustad med rätt kläder. När
hon nyfiket började att intressera sig mer för

Berättelsen om två skådare – med
studiecirkeln som inspirations och
kunskapskälla
Text: Carina Palm

Anki och Majken kunde för några år sedan inte tänka sig att fågelskådning
skulle bli ett av deras stora gemensamma intressen. Nu är de hängivna
deltagare i studiecirklar för att kunna lära sig mer om fåglarnas värld och
inspireras av likasinnade. Carina Palm fick en pratstund med de båda KOF
medlemmarna.

Majken Jansson. Foto: Lars Andersson.



KOF Nr 2 2022 27

fåglarna omkring henne kände hon att detta var
något hon ville lära sig mer om.

– Som en följd av detta anmälde jag och
Kenny mig 2018 till Studiefrämjandets fågel
cirkel, ledd av Thomas Wallin, säger Majken.
Det var mycket intressant och lärorikt och
eftersom jag ville lära mig ännu mera fortsatte
jag med att anmäla mig till kommande cirklar.

En handkikare fanns redan i hemmet men
vid ett besök med cirkeln vid Getterön inför
skaffades ännu en. Att ha var sin kikare var ett
måste och dessutom köpte de en tubkikare.

Nu kunde Majken se de detaljer som många
tidigare pratat om men som hon inte kunnat
uppfatta i sin handkikare. Hon minns havsörnen
som hon nu kunde se var ringmärkt och som
hade en färgmärkning. En helt ny värld öppna
de sig. I samband med en resa till Öland 2020
var det dags att uppdatera sig till bättre kikare.

Med nya ögon såg hon nu fåglarna hemma
vid, noterade att en del bytte till vinterdräkt och
förstod att änderna bytte fjädrar – de ruggade.
Tidigare hade hon funderat över vart alla gräs
andshanar tog vägen under en viss tid. Nu kunde
hon urskilja dem i den stora flocken eftersom
hon visste vad hon skulle titta efter – främst fär
gen på näbben och fötterna.

– Jag fortsatte att på egen hand försöka upp
täcka skillnaden på hanar och honor, jag tittade

efter detaljer och lade märke till vad som skilj
de den ena fågeln från den andra, berättar Maj
ken. Man kan nog säga att jag var en mycket
noggrann nybörjare!

Cirkeln ger kunskaper
Genom cirklarna har Majken mött nya bekanta
som delar hennes intresse för fåglar. Hon har
besökt flera nya fågellokaler och vid varje nytt
cirkeltillfälle får hon nya kunskaper.

– Cirkeln som studieform, där man själv är
delaktig, repeterar och minns, passar mig väl.
Hur var det nu vi sa …?, efterhärmar Majken
med ett leende.

Fåglarnas läten är svårt för henne att höra
eftersom hon har nedsatt hörsel, men hon försö
ker ändå komma ihåg tipsen för att känna igen
hur olika arter låter.

– Kombinationen av det du ser och det du
hör är viktigt när man ska hitta fågeln och art
bestämma den, påpekar Majken. Jag skriver no
ga upp alla tips och mina egna observationer
och går ofta tillbaka till de sammanfattningar
jag får efter varje cirkelsammankomst. Detta är
oerhört värdefullt.

Majken trivs på hemmaplan och hon skådar
ofta i närområdet, som förutom skogsmarken
kring Ängelholm, där hon och Kenny fortfaran
de bor, består av Klören och Sandön. Dit cyklar

Studiecirkel på skådning i Hasslarps dammar. Foto: Thomas Wallin.
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hon genom skogen med tubkikaren på ryggen.
Vid Sandön möter hon mestadels ett gäng äldre
herrar som med glädje delar med sig av sina
iakttagelser och visar aktuella fåglar. Men hon
tycker också om att stå där ensam och själv
upptäcka och känna igen olika fågelarter. Till
sammans med Kenny åker Majken ofta iväg till
andra intressanta fågellokaler lite längre bort,
exempelvis till Öland.

Barnbarnen tar upp mycket av Majkens tid,
allt ska få plats. Hon vill gärna få dem intresse
rade och de strövar ofta tillsammans längs
strandängarna vid Vejby, där fågellivet frodas.
Under stressiga perioder i livet har fågelskådan
det haft en lugnande inverkan. Hon berättar att
hon går ner i varv och uppskattar att bara stan
na upp och studera fåglarna, att bara vara i
stunden.

– För mig är glädjen att stilla betrakta en bo
fink eller att se krickans vackra fjäderdräkt till
räckligt, säger Majken. Det är den totala natur
upplevelsen som är bäst.

Numera höjer Majken blicken på hundpro
menaden och sökandet efter fåglar finns stän
digt med på turen. När något intressant dyker
upp får hunden vackert vänta.

Nya bekanta via cirklarna
För Anki Johanssons del började fågelskådan
det i och med att hon och maken Anders åkte
på en naturresa till Costa Rica. Väl hemkomna
köpte de ytterligare en handkikare, eftersom de
förstod att de fortsättningsvis skulle behöva var
sin. Resan inspirerade dem att vara ute i natu
ren mycket mer och allt oftare besökte de olika
fågellokaler i omgivningen. Det blev många
utflykter till Utvälinge och Sandön samt till
Hasslarps dammar, båda mycket tacksamma
nybörjarlokaler. Undrade de över några fåglar
fanns det oftast ett antal fågelskådande herrar
på plats, vilka gärna både visade och berättade
om fåglarna de såg.

Så småningom lockade Studiefrämjandets
fågelcirkel till anmälan. De lyckades, trots stort
anmälningstryck, få plats och trivdes direkt i
gruppen och med sättet att lära sig mer om fåg
lar och deras beteende.

– Vi lär oss genom att först titta själv och
försöka artbestämma fågeln, sedan diskutera
med andra och sist få bekräftat vilken fågel det
kan handla om, berättar Anki. Dessutom har vi
under de fem terminer vi varit med i cirklarna
träffat många nya bekanta som delar vårt in
tresse för fågelskådning.

– Vänner som inte har intresset har svårt att
förstå hur vi kan ta på oss extra varma kläder
och ge oss ut några timmar i värsta höstrusket
eller i vinterkylan för att titta på fåglar. Under
åren med coronarestriktioner har det varit jätte
kul att kunna fortsätta vara ute och träffa andra
människor under trygga förhållanden.

– Med all denna nya kunskap från cirklarna
är det mycket roligare att vara ute och vi tar oss
oftare ut på egna skådarturer, fortsätter Anki.

Anki Johansson. Foto: Carina Palm.
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Vart vi åker får årstiden, vädret och vad vi tän
ker oss att få se bestämma. Det är enkelt att ba
ra ta tubkikare, handkikare, fågelboken och fi
kan och ge sig i väg. Vi har fått tips på många
nya fågellokaler som vi gärna återvänder till.
Det blir oftast att vi tar bilen och besöker flera
olika lokaler. Ju mer vi lär oss desto mer inser
jag hur mycket mer det finns att lära om fåglar.

Anki säger att hon trivs i de flesta miljöer, li
ka bra i skogen som vid havet. Hon anser att
havsskådning är riktigt svårt, men då är det ock
så extra kul när man lyckas att pricka rätt fågel.

– Det är jättebra att stå tillsammans med nå
gon som kan mer än jag själv, då lär man sig
hela tiden mer.

Resor med fåglar i fokus
Hon tycker att det är en stor glädje att dela sitt
fågelintresse med sin man. Båda tycker om att
resa och numera blir det minst en längre fågel
resa om året. Anki berättar om resan de gjorde
på egen hand till Algarve. Med god hjälp av
tips från andra fågelskådare blev det en intres
sant resa med många fina fågelupplevelser. Hon
minns även med glädje resan till Vadehavet till
sammans med fågelintresserade vänner. Kanske
blir nästa resmål Mallorca.

Samtalet går vidare och jag frågar vilka fåg
lar som står på önskar att få selistan.

– Härfågeln står nog högst upp, säger Anki.
Den har ett så fräckt utseende. Det är inte lätt att
få se den, det gäller som ofta att vara på rätt plats
vid rätt tillfälle. Men tillfället kommer nog …

Hon har redan samlat på sig många fina mö
ten med fåglar. Anki minns exempelvis havsör
nen som sakta kom seglandes över dem på
plattformen i Hasslarp. Den kom så lågt att det
kändes som att hon fick ducka för den. Och
minnet av när hon fick se alla de vackra röd
spovarna i Kristianstads Vattenrike.

Anki Johanssons och Majken Janssons his
torier är delvis densamma. Barnen växer upp,

ett eget intresse tar plats och studiecirkeln är en
ingång till nya kunskaper och nya bekantska
per. Fågelmatningen i trädgården ger tillfällen
att studera de olika matgästerna. Att dra i väg
på larm för att kryssa en ny art är inte aktuellt
för någon av dem och inte heller att lägga in
rapporter på Artportalen. Skådandet är till för
dem själva och deras egna upplevelser.

Flera cirklar önskemål
Anki tycker att KOF är en bra förening som er
bjuder mycket för både erfarna skådare och ny
börjare. Måndagsexkursionerna är populära och
samlar ofta många deltagare. Hon önskar att
KOF tillsammans med Studiefrämjandet kunde
få till fler studiecirklar, så att flera människor
får chansen att upptäcka hur kul det är att titta
på och lära sig mer om fåglar.

Både Anki och Majken kallar sig idag fågel
skådare. Stadiet att “titta på fåglar” har de läm
nat, men att kalla sig ornitolog är inte aktuellt.
För det krävs det en helt annan kunskap. Det är
tillräckligt mycket att tänka på som fågelskåda
re ändå – fågelns storlek, benfärg, näbbens
form, färg och längd, hur den låter, hur den be
ter sig. Det är en utmaning att hela tiden lära
sig mer. Båda menar att vara fågelskådare inne
bär ett nytt sätt att leva, då man ständigt lägger
märke till fåglarna runt omkring, var man än
befinner sig. □

Härfågel. Foto: Thomas Terne.
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Han är mannen som själv anmälde sitt intresse
till KOF:s styrelse. Han är välkänd i fågel
skådarkretsar i nordvästskåne. Har du deltagit
på KOF:s exkursioner eller inomhusträffar har
du med all säkerhet träffat honom. Han bidrar
oftast med sitt goda humör och har alltid ka
meran till hands.

Och för att klargöra namnfrågan: Tommi Sand
berg är mer känd som Totta, ett namn han alltid
själv använder sig av.

För Totta började intresset för att vistas i och
utforska naturen redan i tonåren. Kanske var
det cykelturen 1971 ut till Kulla Gunnarstorps
skogen, där han skulle titta på älgarna tillsam

mans med vännerna Ulrik Alm och Yngve
Elvgren, som blev startskottet. Denna tur
följdes av många fler och ganska snart var det
fåglarna som lockade mest.

Även växter och insekter
Genom åren är det en del enskilda vissa hän
delser som påverkat inriktningen på Tottas na
turintresse. På en Ölandsresa 1984 fick han upp
ögonen för orkidéer, när han och vännen Ha
rald köpte var sin bok om orkidéer på Öland
och började utforska dem. Redan på 80talet
väcktes hans intresse för att titta på och foto
grafera fjärilar och trollsländor. För många få

Vem är Tommi Sandberg?
Text: Carina Palm

I vår serie, där vi presenterar KOF:s styrelseledamöter, har turen kommit till
Tommi Sandberg. Vem är det, undrar kanske många, för få är väl så
förknippade med sitt smeknamn som Tommi, alias Totta …

Totta Sandberg. Foto: privat.
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gelskådare skulle det dröja ända fram till
2005, när den första volymen av Nationalnyck
eln ”Fjärilar: Dagfjärilar” gavs ut, innan de fick
upp intresset för just fjärilar.

Tottas första kikare var en Kombi Marin
7x50 och första kameran en Zenit. I början av
1990talet köpte han sin första tubkikare, en
Kowa TSN. Idag prioriterar han oftast att ta
med kameran och låter tuben stanna hemma.

Aktiv i föreningar
– Visst är jag en föreningsmänniska, säger
Totta. Jag blev tidigt engagerad i Naturskydds
föreningen Söderåsen och hade styrelseuppdrag
där 1993–2002.

1994 blev han invald i styrelsen för Studie
främjandet Nordvästra Skåne, där han var aktiv
fram till en omorganisation 2020. Han var för
eningens ordförande när han avslutade sitt en
gagemang.

Den gamle vännen Ulrik Alm satt i KOF:s
valberedning och när det blev en vakant plats i
styrelsen talade Totta om för honom att han
kunde tänka sig att vara en del av styrelsen

framöver om det behövdes … Och så blev det,
Totta är styrelsemedlem sedan 2015.

Totta ser sig själv som en social person, han
har lätt att få kontakt med andra människor och
han tycker om att delta i olika aktiviteter. Med
dessa egenskaper i bagaget föll det sig naturligt
att han blev en del av styrelsens programgrupp.
Denna planerar KOF:s årliga aktiviteter, där de
populära måndagsexkursionerna, och andra ex
kursioner, är basen. En höjdpunkt för Totta är
höstresan till Falsterbo. Den leder han med
glädje tillsammans med Mikael Jönsson. När
måndagsexkursionerna utgår från Helsingborg
är det vännerna Totta och Ulrik, som står som
ledare.

Totta ser en vikt av att förlänga årets aktivi
teter med att erbjuda intressanta inomhusträffar
under vintermånaderna då man inte lika ofta
träffas i fält.

– Det är viktigt att föreningen tar vara på
medlemmarnas önskemål, säger Totta. Har du
förslag på nya exkursioner eller träffar med
KOF, tveka inte utan hör av dig till mig, min e
postadress är totta.sandberg@yahoo.se. □

Totta Sandberg bland pingviner på Macquarie Island. Ön är belägen sydväst om Nya Zeeland och
tillhör Australien. Foto: JanMichael Breider.
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Blek tornseglare, Apus pallidus, gör sällsynta besök i Sverige under senhösten (kring 31 oktober
+/ 10 dagar). I år, och även 2020, har den uppträtt i stort numerär, cirka 15 individer plus en handfull
obestämda observationer. Varma vindar har dragit upp från Medelhavsområdet, där arten häckar i
samhällen och klippstup. Den övervintrar söder om Sahara. Bästa områden att få syn på seglaren i
vårt land är på större utstickande uddar i havet, såsom Ölands södra udde, Stenshuvud, Falsterbo
halvön och hemma på Kullaberg. Den bleka tornseglaren är brun, men annars lik vår vanliga tornseg
lare och kan lätt förväxlas med denna i dåliga ljusförhållanden. Dock har ”den bleke” bredare vingar,
bredare huvud/hals och kraftigare kropp. Panna och strupe är i genomsnitt ljusare än den vanliga
tornseglarens. I dräkten finns även andra skillnader, fast subtila. Foto: Dan Persson, som observe
rade seglaren vid Kullens fyr i november i år, och även 30 oktober 2020, då ”den bleke” gjorde korta
besök och fotot togs. Thomas Terne.


