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För snart 50 år sedan hamnade fågelskådare i fokus för miljö-

debatten. Miljögifterna satte tydliga spår i fågelfaunan och per-

sonligheter som Erik Rosenberg m.fl. gav viktiga vittnesmål om 

tillståndet i naturen. Det kvicksilverbetade utsädets effekter på 

fåglarna gav fågelskådandet en ny dimension. Det blev viktigt 

att bevaka fågelfaunan genom inventeringar och sträckräkning-

ar och olika program startades för att skydda de mest utsatta 

arterna. Detta är en tradition som KOF förvaltat på flera sätt. 

Exempelvis genom bevakning av pilgrimsfalkarna på Kullaberg, 

matning av örnar, olika inventeringsprojekt och medlemmar-

nas rapportering av fågelobservationer i Kullabygden.

Nu hotar fågelinfluensan med en ny ”tyst vår”. Fågelskådare 

hamnar åter i fokus, syns ofta i media och intervjuas i TV-

sofforna. Som KOF:s ordförande har jag blivit kontaktad av 

flera tidningar. Frågor som ställts har bl.a. varit  –Vad gör KOF?  

–Vilka instruktioner har medlemmarna fått?

I mina ögon finns det främst två sätt KOF:s medlemmar kan 

bidra. För det första skall vi vara observanta i fält på sjuka och 

döda fåglar. I första hand sjöfågel längs med våra kuster. Risken 

är stor att fåglar i vårt område kommer att drabbas. Läs de 

instruktioner som finns på hemsidan! (Mer information finns 

på SkOF:s och SOF:s hemsidor). 

För det andra kan vi bidra med vettig och korrekt 

information och förhoppningsvis dämpa något av den hysteri 

som flammar upp i spåren av braskande krigsrubriker i 

kvällstidningarna. Fågelinfluensan är i vårt område ett hot mot 

fåglar (inte människor). KOF kan bidra med information om 

hur fågelfaunan eventuellt påverkas.

Fågelinfluensan ger oss en ny chans att visa att fågel-

skådning kan vara viktigt och inte bara en lek. Men låt den inte 

lägga sordin på vårkänslorna. Ut och njut av sjungande lärkor, 

gnällande vipor över fälten och sträckande ejdrar över Sundet!

Johan Stenlund

Ordförande
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Från övervintringsplatser i Nordsjön, Skage-

rak och Kategatt flyger ejdrarna österut till 

den svenska västkusten. Då fåglarna strävar efter 

att ha ”vattenkontakt” under så stor del av flytt-

ningen som möjligt, utgör landtungan Sverige ett 

visst hinder i den fortsatta framfarten till häck-

ningslokalerna i Östersjön. Detta löser ejdrarna 

genom att antingen flyga runt hela södra Sverige 

eller att korsa detsamma på smala ställen. 

Landvägen
Klassiska platser för ejdrarna att tvära över land 

är från Laholmsbukten mot sydost mot Hanö-

bukten. Samma sak sker i mindre omfattning 

även från Skälderviken. Från platser längs Skånes 

södra västkust sker också denna typ av överkors-

ning, t.ex. från Lundåkra- eller Lommabukten, 

mot öster. Passager över land sker generellt vid 

”bra väder”. Ejderflockarna tar höjd över havet 

och vill gärna kunna se en bra bit in över land,  

alternativt få visuell vattenkontakt på andra 

sidan landhindret. Fåglarna som flyttar via  

Laholmsbukten påstås nyttja Lagan och mindre 

sjöar för att bibehålla en viss visuell vattenkon-

takt och ”våga språnget” mot sydost in över land. 

Ejdrarna undviker i det längsta att ”fastna” under 

landpassagen, men kan i nödfall tvingas landa 

på större insjöar om vädret skulle bli för dåligt. 

Varje vår ses enstaka ejdrar och mindre flockar 

rasta i sjöar längs flyttvägen. T.o.m. praktejder 

har setts i Skånes inland, något som troligen kan 

förknippas med korsande fåglar som överraskats 

av sämre väder.

Vattenvägen
De ejdrar som väljer att flyga runt Skåne samlas 

via olika flyttvägar upp för att nå ett maximum i 

östra Skåne. Öresund är en sådan flyttväg, medan 

många fåglar letar sig ner mellan de danska öar-

na eller tvärar över Själland eller södra Jylland/

norra Tyskland till småvattnen i södra Danmark. 

En del ejdrar som berör Sydostskåne har även ett 

upptagningsområde från övervintringsplatser i 

södra Östersjön.

Vårsträckande ejder
 Mats Rellmar

Foto: Oskar Lindberg

Under den tidiga våren, ungefär från 20 mars till 15 april, pågår längs södra Sveriges kuster en intensiv 

och kraftfull rörelse av vårflyttande ejdrar. För många fågelskådare är ejdersträcket en av de största 

skönhetsupplevelserna och samtidigt startskottet på en ny fågelvår. 
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Sträcket i Skåne
En snabb jämförelse mellan olika platser i Skåne 

visar att det en god vår i norra Öresund noteras 

ca 70 000 sträckande ejdrar. Koncentrations- 

effekten i Sydostskåne genererar normalt en vår-

summa på ca 400 000 ex. En bra dag i Öresund 

ses �5 000 ejdrar medan man vid Kåseberga 

kan se uppåt �00 000! Det svenska dagsrekordet  

sattes vid Kåseberga den 8 april �996 då hela  

�87 �50 ex passerade! För Öresunds del är denna 

siffra betydligt lägre, ca 60 000 på en dag.

Startskott och bra sträckväder
Beroende på vinterns stränghet och rådande 

väderläge, påbörjar ejdrarna vårflyttningen vid 

olika datum olika år, ibland med flera veckors 

fördröjning. Hinder för att sträcket ska komma 

igång brukar vara kallt väder, ofta i samband 

med ihållande ostvindar. Spridda småflockar 

med ejder kan ses röra sig söderut i Öresund, 

men något rejält drag blir det inte förrän ett vä-

deromslag kommer. Sådan var t.ex. situationen 

då sträckrekordet vid Kåseberga sattes. Ihållande 

kalla ostvindar följt av en plötslig väderföränd-

ring, varvid ”ejderproppen” äntligen släppte.

Milda västvindar som kommer sista 

veckan i mars brukar vara startskottet! Bra 

sträckförhållanden är det även vid klart väder 

med svag vind och plus �0 – �5 °C. Risken med 

denna vädertyp är att dimma bildas, vilket inte 

alltid hindrar ejdrarna. Däremot blir sträcket 

svårobserverat.

I mitten av april har sträcket förbi Skåne 

normalt klingat av och ejderentusiasten får 

invänta höstens mer utdragna ejdersträck. Detta 

berör högst marginellt de nordvästra delarna av 

Skåne och behandlas inte vidare här. 

Spana 
ejdersträck

Ejdrarnas två olika sträckstrategier förbi Skåne 

ger olika typer av observationsförhållanden:

Flockar som sträcker över land iakttas bäst 

vid insträcksplatsen. Ofta får man flera chanser 

att titta på flockarna då de flyger runt över havet 

innan insträck, alternativt då de rastar på vattnet. 

Inne över land flyger flockarna utspritt och ofta 

högt, ibland knappt synligt för blotta ögat.

Sträcket i t.ex. Öresund sker normalt lågt över 

vattnet, ibland helt nära men tidvis mitt i sundet 

eller t.o.m. nära den danska sidan. Västvind 

pressar in flockarna mot den svenska kusten, i 

gengäld kan det vara svår att hitta lä för vinden 

och spana västerut samtidigt.

När kommer ejdrarna till Hittarps rev? Det 

undrar Oskar Lindberg, Mårten Müller och Patrik 

Söderberg. Foto: Thomas Svanberg
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Tips för ejderskådaren
Att spana ejdersträck är tämligen okomplicerat 

och utgör troligen en av de lättare skådarsyss-

lorna. Inte desto mindre kan det vara på sin plats 

med några goda råd.

• Klä dig varmt! Ejderskådning innebär ofta  

stillasittande/stående, ibland i timmar. Låt dig 

inte luras av de få plusgraderna och den bleka 

vårsolen.

• Stå/sitt i lä! Även om vinden är svag kan lång 

exponering vara förödande för skådarhumöret 

i längden. En stol (typ ryggsäcksstol/jaktstol) 

kan vara guld värd!

• En andra chans! Vid morgondimma kan det 

löna sig att vara på hugget när dimman lätt-

ar framåt dagen. Antingen pågår redan ejder-

sträcket, eller så kanske ejdrarna börjar rör på 

sig i samband med att dimman släpper. 

• Passa på efter jobbet! Vid bra sträckdagar eller 

då det varit dimma, kan ett härligt kvällsträck 

ibland ses. Tänk på att det vid soligt väder 

råder ett besvärande motljus längs hela Öre-

sundskusten.

• Om du avser att räkna ejdrarna är någon typ av 

räkneverk till god hjälp. Ibland kommer flock-

arna så tätt att det är svårt att hinna med att 

skriva i en anteckningsbok. 

• Tubkikare är ett bra hjälpmedel, men inget 

krav! Med en bra handkikare kan de tydliga 

svart-vita flockarna ändå avnjutas.

• Spana praktejder! Hur vackert ejdersträcket än 

må vara utgör chansen att se något ovanligt all-

tid en extra krydda. I Öresund är ca � på 50 000 

en praktejderhanne.

• Kontrollera väderrapporten! Om väderläget 

hastigt ändras till det som normalt är gynn-

samt för ejdersträck – packa ryggsäcken!

Observationsplatser
Enstaka ejderflockar kan ses sträcka i princip 

var som helst, men nedan nämnda platser är de 

mest utnyttjade och normalt de lättaste att ob-

servera sträckande ejdrar från. Observera att alla 

inte ligger i Skåne eller ens inom KOF:s primära 

verksamhetsområde.

Kända sträcklokaler som Kullaberg och 

Hovs hallar uppvisar sällan något ejdersträck 

värt namnet. Ejdrarna passerar utspritt, på långt 

avstånd och i för låga antal för att det ska löna sig 

att åka dit. Här följer några bättre förslag (se även 

kartan på nästa sida).

1.	 Mellbystrand	till	Stensåns	mynning 

 Stå på någon hög sanddyn, gärna vid soligt, 

vindstilla väder. Fint morgonljus där hundra-

hövdade ejderflockar (och mycket annan 

sjöfågel) rastar på vattnet utanför. Flockarna 

lyfter med ojämna mellanrum, snurrar några 

varv över bukten innan de kanske bestämmer 

sig för att sträcka in över land.

2.	 Råbocka/Sibirien	i	inre	Skälderviken	

 Samma fenomen och tillvägagångssätt som 

i Laholmsbukten, om än i betydligt mindre 

omfattning.

I Öresund är ca 1 på 50000 sträckande ejdrar en 

praktejderhane, dvs. en ”pralin”. Foto: Johan Stenlund
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3.	 Sandön/Rösan/Rönnen

  Ett alternativ till lokal nr �.

4.	 Domsten	till	Helsingborg

 Där sundet är som smalast blir koncentration 

av fåglar störst och observationsavstånden 

kortast. Ofta använda platser är Domstens- 

området, Hittarps rev och Helsingborgs ham-

nar. De danska kollegorna hittar bra lä och får 

fint kvällsljus vid Kronborg slott, tvärs över 

sundet. Kanske värt att prova på?

5.	 Glumslövs	backar

 Vid västlig vind passerar ejdersträcket hu-

vudsakligen mellan Ven och det svenska fast-

landet. Från de höga backafallen är sträcket 

lättobserverat och det är lätt att hitta lä bland 

buskagen. 

Ejdersträck om våren.

Kattegatt

Själland

1

23

4

5

Mats	Rellmar

Häckningssäsongen på
Hallands Väderö 2005
Under våren och sommaren inventerades de 

kustnära fåglarna på ön. Resultatet är intres-

sant för flera av arterna:

 Vitkindad gås: 15 par.
Ett sakta ökande bestånd.

Storskarv: 13 par. 
De första kända häckningarna på ön. Arten 
häckar sedan tidigare vid Landskrona och i 
Rössjön.

Skrattmås: 20 par
Ej regelbunden häckfågel, mindre kolonier 
blossar upp med ojämna mellanrum.

Silltrut: 20 par
Ett litet men stabilt bestånd sedan många år 
tillbaka.

Gråtrut: 1110 par
En minskning med 60 % sedan 1994 års 
inventering. I slutet av 60-talet beräknades 
beståndet till drygt 8000 par.

Havstrut: 334 par
Drygt 20 % minskning sedan inventeringen 
1994. I slutet av 60-talet beräknades beståndet 
till ca 400 par.

Fisktärna: 15 par. 
Normalt förekomst.

Sillgrissla: 12 par
Första konstaterade häckningen gjordes 1972.

Tordmule: 64 par
Fortsatt en långsam ökning. I början av 90-talet 
fanns ca 45 par och i början av 80-talet ca 10 
par. Första konstaterade häckningen gjordes 
1974.

Tobisgrissla: 264 par
Uppskattningsvis 60 – 70 flygga ungar. På 
huvudön är predationen stor och främst 
mård tar nästan alla ungar. I slutet av 60-talet 
häckande ca 145 par.

Skärpiplärka: 16 par
Siffran är ett mimimum, beståndet sannolikt 
något större.

Häckningsuppgifterna är hämtade från Läns-

styrelsen i Skåne län.
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Då vi som ”nybyggare” flyttade in i Maria-

staden (norra Helsingborg) hösten �00�, 

fick vi under vår första vinter regelbundet be-

sök av en tornfalk som utnyttjat en taknock på 

huset som slakt- och viloplats. En ansenlig hög 

med spybollar på marken avslöjade tillhållet. Vi 

brukade lite skämtsamt säga att vi numera skaf-

fat tornfalk i stället för katt för att hålla möss och 

sork på plats.

Ur biotopsynpunkt var väl tornfalkens tillhåll 

ganska så karakteristiskt, högt beläget med fin 

utsikt över ett odlingslandskap under förändring. 

Närhet till bra jaktmarker, där jorden delvis låg i 

träda, rikt bevuxen med ”ogräsväxter” som gav 

skydd för möss och sork.

 

Bolådan
Av tidigare erfarenhet från ringmärkningsverk-

samhet visste vi att tornfalken är en tacksam 

art att få att häcka i bolådor. Så varför inte låta 

det bli ytterligare ett nybygge i området? Nu för 

tornfalk! Sagt och gjort! Det blev ett projekt inför 

häckningssäsongen �00�.

En bolåda konstruerades våren därpå. Med 

hjälp av kompisen Björn satte vi upp lådan på 

– som vi tyckte – lämplig plats på husväggen. 

Häckningssäsongen 2002
Häckningsperioden stundade och vi kunde se att 

”paret tornfalk” ofta jagade på närbelägna fält. 

Men något större intresse visade inte fåglarna för 

den tilltänkta bostaden. Någon enstaka gång såg 

vi dom på ett hastigt besök inne i lådan, men nå-

got tycktes inte stämma. Möjligen kunde det vara 

så att lådan kommit upp för sent på säsongen.

Vintertid var falkarna åter hemma hos oss 

och satt som vanligt och spanade från taknocken. 

Men mer blev det inte. Även år �00� uteblev 

häckning i bolådan.

”Vi flytt´ … lådan”
�004 bestämde vi oss för att flytta upp bolådan 

lite högre. Björn var på nytt intresserad av att 

klättra! ”Långa stegen” kom fram och med för-

enade krafter fick vi så lådan på plats just bakom 

tornfalkens sittplats. Nu skulle dom inte kunna 

undgå detta generösa erbjudande! 

Inredningen gjordes om och en ”färdig” bo-

bal formades av småsten och grus, uppblandat 

med lite ”mjukare bolster” i form av torv. Inte för 

mycket så att det kunde dra till sig fuktighet.

En ny art visade sig göra vissa anspråk 

på bolåda. Några kajor hade upptäckt lådans 

Hyresgäster
sökes

Text och foto

Åsa och Christer Strid
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fördelar och taket var en mycket bra plats att 

söka skydd på vid regn. Hade man väl hittat 

dit, passade man också på att göra ett besök i 

våningen under. Men, det var ju inte detta vi 

hade tänkt oss!

Nu skulle det bara hända!
Ny vinter passerade. Fåglarna var i sitt revir. Hela 

familjen Strid visade intresse för projektet och 

alla var lika angelägna om att tornfalkarna skulle 

skrida till häckning. Full koll på vad som hände 

med andra ord. Det blev kanske inte dagliga rap-

porter, men hände det något intressant så blev 

det gärna diskussion vid matbordet om detta. 

Vi kunde ofta se tornfalkar ryttla på åkrarna 

utanför. Trots detta var dom förvånansvärt 

osynliga runt bolådan. Vi hittade dock mycket 

spybollar på marken och det var ju ett gott 

tecken. För att om möjligt göra häckplatsen 

ytterligare attraktiv, satte vi upp en sittpinne på 

en hög stolpe i närheten.

Men så började kajorna i omgivning att 

gadda ihop sig i skränande gäng och gjorde 

hastiga inflygningar mot vår husgavel då och då. 

Det var tornfalkarna som var föremål för denna 

intensiva uppvaktning. Skulle falkarna klara av 

att hålla stånd? Falkarna hade nog en viss vana 

mot denna typ av terror. Blev det för jobbigt 

gjorde man bara ett hastigt kast över på rygg 

och visade klorna och ibland satte man sig bara 

på marken och ”slängde blick” med kajorna. Av 

någon anledning stannade de då på behörigt 

avstånd även om man tycker att de borde ha 

övertaget när de kom i gäng.

Nya orosmoment!
Ytterligare orosmoment dök upp. En ny tornfalk-

hanne började visa sig i reviret och det blev en 

viss maktkamp. Men det tycktes vara det etable-

rade paret som blev vinnare.

Familjen Strid var ett annat ”orosmoment”. 

Men här hade vi bestämt oss för att dra det 

längsta strået. Lite ordning måste det va. Det 

handlade om ”inskolning” och inget annat! 

Falkarna måste vänja sig vid att vi bodde där och 

sakta men säkert började de också acceptera 

oss, i vart fall lite på avstånd. Så länge man inte 

hade direkt ögonkontakt tycktes det gå riktigt 

bra. Stod man bara en bit ifrån och vände ryggen 

till, kunde dom mycket väl göra en inflygning i 

bolådan. Sen var det dessutom bara att vänja sig 

vid det vanliga familjelivet, tvätt som hängdes, 

gräs som klipptes m.m. Det handlade också 

om att falkarnas band till boet blev allt starkare 

efter hand som säsongen gick. Inte nog med det. 

Äldste sonen, som har sitt sovrumsfönster precis 

under bolådan, tyckte att lite musik inte skulle 

skada. Volymninställningen har bara ett läge och 

repertoaren fick dom vänja sig vid.

Något om beteende
När man får en fågelart på tomten kan man inte 

låta bli att studera beteendet lite mera ingående. 

Man får det på köpet så att säga. Speciellt holk-

häckande arter kan man med fördel följa på ett 

lämpligt avstånd ur både fågel- och människo-

perspektiv.

Varför ska man skaffa katt när man kan ha 

tornfalk som jagar smågnagare och som håller 

skatorna borta från jordgubbslandet? 
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Som vi nämnde tidigare tycktes det här med 

ögonkontakt vara något som gjorde falkarna 

osäkra. Däremot hade olika ljud inte någon större 

betydelse. Ser vi till familjen Strids beteende, 

t.ex. klippa gräset, gick det alldeles utmärkt att 

passera med gräsklipparen under bolådan och 

falken tittade ner och konstaterade att det blev 

ju riktigt snyggt med nyslagen gräsmatta. Men 

skulle man stanna till och titta upp, ja, då var det 

bästa att dra!!

Inflygningar mot bolådan kunde också ske 

på olika sätt. Ibland kom falkarna flygande lågt 

över marken och som bästa attackbombare 

gjordes en snabb och brant stigning rakt upp i 

lådan. Vid andra tillfällen och då i regel med ett 

gäng uppvaktande kajor i släptåg, kom falkarna 

flygande runt husknuten och pang in i låda. 

Det var nästan så att kajorna sögs med in av 

fartvinden.

Ruvning
Som vi upplevde det, påbörjades äggläggning/

ruvning någon av de första veckorna i maj. Vi 

kunde regelbundet se hur hanen kom med möss 

till honan som för det mesta befann sig inne 

boet. Ofta hörde man först hanens lockande läte 

- ”kkikikikikikiki” – med ett svagt svar inne från 

lådan. Hanen flög då snabbt upp på lådkanten, 

satte sig och överlämnade bytet till honan som 

sedan oftast gav sig iväg ut på fältet för att äta 

upp godbiten som hade serverats. Under tiden 

tog hanen över ansvaret i ”hemmet”. 

Den ljudliga kommunikationen förekom 

nästan alltid vid ruvningsbytena och vi lärde 

oss med tiden höra skillnad på om det var byte 

på gång eller om det var ett mer irriterat läte på 

grund av den ständiga mobbingen från kajornas 

sida.

Dessa s.k. ruvningsbyten är viktiga och ingår 

i det normala beteende. Honan är beroende 

av att hanen förser henne med mat under 

äggläggnings- och ruvningsperioden. Det är 

också ett sätt att ”knyta banden hårdare” i 

parförhållandet.

Runt den �6 – �7 maj märkte vi att fåglarna 

ändrade beteende på nytt och vi började 

misstänka att kläckning skett. Den �8:e var vi rätt 

övertygade om att så var fallet. Falkarna flög in 

och ut betydligt mer och de blev också sittande 

på kanten och tittade in i låda. Ofta såg man 

en liten bit av stjärten sticka ut över lådkanten, 

guppande upp och ner, vilket tydde på att man 

nog höll på att stycka och mata. 

Vad var det då för föda ungarna fick? Ja, i de fall 

vi såg bytet rörde det sig om främst möss och sork. 

Endast vid några tillfällen kunde vi konstatera att 

bytet utgjordes av en fågel. Vid ett tillfälle råkade 

t.ex. en liten nyutflugen talgoxunge illa ut. Från 

litteraturen finns omnämnt att vissa tornfalkar i 

just tätbebyggda områden kan specialisera sig på 

att jaga småfågel istället för gnagare, men så var 

inte fallet för vår del. 

I inledningsskedet var det i första hand 

hanen som stod för jagandet. Han överlämnade 

i regel bytet till honan som sedan styckade och 

matade, en mycket vanlig ansvarsfördelning 

hos rovfåglarna. I detta beteende finns också en 

förklaring till varför det ofta är storleksskillnad 

mellan könen. Som så många gånger annars är 

det också relaterat till födan. På grund av könens 

olika storlek har de ofta ett storleksrelaterat 

bytesval. Honan kan alltså ta större byten än 

hanen. Detta gör att de inte behöver konkurrera 

om samma bytesval, vilket får till följd att de kan 

ha ett mindre jaktrevir än om de skulle ha jagat 

samma typ av byte.

Ringmärkning
Den 8 juni var det dags att verkligen kontrollera 

holkens innehåll. Arne kom med ringar och även 

om han hade uppfattningen att det var i tidigaste 

laget för ringmärkning, skulle vi i vart fall kon-
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trollera ”innehållet”. Det var med en viss förvå-

ning vi kunde konstatera att kullen bestod av 6 

ungar. Precis lagom stora för ringmärkning. 

Flera av våra grannar var nu engagerade i vad 

som hände i trädgården och Arne var inte sen att 

dela med sig av hur det gick till att ringmärka 

fågelungar och framför allt varför man gjorde 

detta. Vi var för övrigt hela tiden intensivt 

bevakade av ivrigt och högljutt klagande 

falkföräldrar. Det hela klarades av snabbt och 

ungarna kom upp i bolådan utan missöden. Bara 

någon minut efter att vi fått ner stegen var honan 

åter på plats hos ungarna med mat.

Till familjen Strids dagliga rutiner ingick 

nu att ta en tur runt husknuten för att titta till 

hyresgästerna. Efter hand som dagarna gick 

började vi så smått skymta små dunklädda 

huvuden som titta upp över lådkanten. Runt 

midsommar kunde vi räkna in alla sex ungarna 

när de satt på två led i bolådan. Det började bli 

trångt! Ungarna lämnades nu också ensamma 

betydligt längre tid än tidigare. Fullt naturligt 

då det nu krävdes större insatser av hanen och 

honan för att ta hem mat till den alltid tiggande 

skaran. Vad sägs om att komma hemdragande 

med 6 – 7 möss på en timme. Då gäller det att 

tillgången på föda var god!

Ut i ”stora världen”
Midsommarafton gav sig den första ungen ut 

på egen hand. En av våra döttrar kom inrusan-

de i sovrummet på morgonen – Pappa, pappa 

det sitter en tornfalkunge på mitt fönsterbläck!  

– Mycket riktigt. Om det var av misstag falken 

ramlat ner eller de första vingtagen som slutade 

lite på sne, det kan man alltid spekulera i. Hur 

som helst nu började frigörelseprocessen. Men 

det tog nog nästan � – 4 dagar innan hela kullen 

vågade sig ut i närmiljön. Nu kunde vi hitta dem 

på en mängd olika ställen. Ibland på toppen av 

någon jordhög (blev snart en av favoritplatser-

na), på grannens lusthus, på något fönsterbleck 

eller nere på gräsmattan. Men tryggheten var 

ändå bolådan och till den återvände man varje 

kväll. Det var riktigt kul att sitta och titta på falk-

Den 8/6 upptäcktes 

sex falkungar i 

bolådan. Ungarna 

ringmärktes.
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ungarnas teknik när det gällde att ta sig tillbaka 

upp. I början var det riktigt svårt för några av 

ungarna. Att klättra uppför en tegelvägg är inte 

det enklaste. Det kunde också bli problem med 

inflygningen som kunde sluta med en mindre 

kraschlandning. Det hela förfinades dock för 

varje dag och snart kunde alla sex sitta upprada-

de på nockbrädan. Ibland, i sena skymningen, 

hittade även föräldrarna dit och hela familjen 

var samlad.

Första vecka i juli började bli lite av 

avskedets stund. Ungarna gav sig ut på längre 

turer. De hittade bättre i området och alla vände 

inte tillbaka kvällstid. Dom började också mer 

aktivt söka föda på egen hand även om man såg 

att de satt och suktade efter en riktig mu(n)sbit 

som föräldrarna skulle komma med. Till en 

början var det i första hand småkryp på marken, 

skalbaggar och flugor, som ungarna försökte 

fånga. Någon av de mera försekomna ungarna 

försökte sig också på att ryttla och spana av 

marken. En annan teknik var att hänga sig fast i 

våra fönsterspröjsar och plocka insekter, vilket vi 

i familjen inte uppskattade speciellt mycket. Det 

var vid mer än ett tillfälle som ungarna lyckades 

skrämma oss med sina tilltag. Man hoppade 

till i fåtöljen då plötsligt det landade en 

fågel mitt på fönsterrutan. Men vi hade 

överseende med det mesta!

När denna lilla betraktelse skrivs 

– andra veckan i juli – hittar vi fort-

farande ungarna i närområdet och en 

del av dem kommer också tillbaka till 

tryggheten i bolådan då och då.

Hjälp med bolådor
Som vi nämnde tidigare är tornfalken en tacksam 

fågel att sätta upp bolådor till. Tillvägagångs- 

sätten att hitta lämpliga platser kan vara många. 

Ett sätt är att spana in var fåglarna bedriver jakt. 

I regel är här en gynnsam biotop för tornfalken. 

Hitta ett lämpligt träd, husvägg eller liknande i 

närheten. Det ska vara en bra och fri utsikt och 

inflygningsmöjligheterna ska helst också vara 

ganska fria. Inhämta markägarens tillstånd och 

sätt upp holken. Sen är det bara att vänta. Det 

kan ta något år, men ge inte upp. 

Hur skall då en bolåda se ut? Nedan får du 

ett ritningsförslag, men det går säkert bra med 

egna varianter också. Viktigt är dock att man 

lägger in material till en boskål så att fåglarna 

har möjlighet att forma till ett rede, samt att 

framkanten på bolådan går upp en bit så att den 

hindrar små ungar från att ta sig ur av misstag.

Bomaterialet är viktigt, speciellt i storholkar. 

Oftast drar dessa holkhäckande arter inte in eget 

material och skulle äggen läggas direkt på botten 

kan de rulla ut i hörnorna av lådan och då kan 

inte fåglarna komma åt att ruva. 

Hur högt ska man då placera bolådan? Ja, 

man får väl rätta sig lite efter stegens längd. Vår 

sitter på drygt 7 meters höjd och detta är ganska 

hanterbart. Det viktiga tror jag är att falkarna 

har en ganska fri och god sikt ut mot ett öppet 

område.

Tornfalkens bolåda har följande mått:

Bredd: 40 cm Djup: 40 cm

Höjd: 40 cm Öppningen ca 40x20 cm

Takets bredd: 50 cm Takets djup: 50 cm
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En sensommardag för några år sedan tittade 

jag på fågel vid Rönnen, södra Skälderviken. 

En bit ut på sandrevlarna stod några vadare, bl.a. 

en gluttsnäppa. Jag kunde se att fågeln kämpade 

med något och zoomade upp kikarförstoringen. 

Till min förvåning såg jag att gluttsnäppan hade 

en liten plattfisk i näbben. Jag jämförde med 

snäppans näbblängd och uppskattade fiskens 

storlek till ca 4 x � cm. 

Under ca �5 minuter bearbetade glutt-

snäppan sin fångst genom att skaka den ihärdigt 

från sida till sida. Därefter försökte den svälja 

spättan men lyckades inte. Fisken verkade 

fastna i svalget och bytet spottades ut. Efter 

ytterligare några minuters bearbetning gjordes 

ett nytt försök att sluka fisken. Även denna gång 

misslyckades det, med ytterligare skakande som 

följd. På tredje försöket kunde fågeln så svälja sitt 

byte. 

Jag tolkade skakandet av fisken som ett 

sätt att antingen döva eller ha ihjäl bytet, 

samt förmodligen även ett sätt att ”möra” 

anrättningen så att den skulle kunna sväljas och 

bearbetas i magen. Att gluttsnäppor regelbundet 

gör ruscher efter levande, rörliga byten iakttas ju 

regelbundet, men att det faktiskt kan vara efter 

fisk, speciellt plattfiskar, hade jag inte väntat 

mig.

Vid hemkomsten konsulterade jag upp-

slagsverket Handbook of the Birds of Europe, 

Middle East and North Africa (BWP) för mer 

information. 

Mina förväntningar var att menyn skulle 

bestå av främst kräftdjur, insekter och olika 

maskar. Texten beskrev också att detta ingick 

som en stor del i en gluttsnäppas kost, men 

lätt överraskad läste jag vidare: ”… små fiskar  

(ca �5 – �0 mm), fångas framför allt under flytt-

ningen, inkluderar ål, gädda, id, laxfiskar… och 

flundra. Även … grodor, vattenödlor, ödlor.” 

Jaha, där fick man… t.o.m. ödlor! Fisk och 

grodor ingick tydligen helt allmänt i dieten, 

bl.a. innehöll 4 av �0 kontrollerade gluttsnäppe- 

magar groda, samt � av �0 fisk. 

Skakandet av fisken beskrevs även och med 

samma förklaring som jag gissat. Sista meningen 

i artens menylista fick mig dock att haja till: 

”Rodents recorded”. Gnagare!? Jag hoppas 

verkligen att den KOF-medlem som ser detta 

omgående skriver några rader i medlemsbladet.

Mats	Rellmar

Vad äter en Gluttsnäppa?
Foto: Mats Peterz
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Ovanligt milt väder under hösten gjorde 

troligen att ovanligt många fåglar valde 

att övervintra. Den under början av året ganska 

långa period av snötäckt mark, gjorde att många 

arter drog sig utåt kusterna. Detta resulterade i 

att fåglarna koncentrerades framförallt till tång-

bältena.

En mindre	 sångsvan som stannade kvar 

vid Ornakärr hela perioden blev välbeskådad. 

Dessutom drog en nilgås åt öster vid Utvälinge 

��.�. Spetsbergsgäss sågs vid Stureholm �0.��, 

Ornakärr �8.�� samt Jonstorp�4.�. En stor flock 

med 676 svärtor rastade vid Båstad �5.� och 

��0 bergänder låg utanför Sibirien, Ängelholm 

8.�. En lätt oljeskadad svartnäbbad	 islom låg i 

Råå hamn �8.� och ytterliggare en gammal fågel 

sågs i Båstad ��.�� samt på Hovs hallar �5.��. 

En vitnäbbad	 islom drog förbi Kattviks hamn 

�4.�� och totalt tio gråliror sågs under perioden, 

bl.a. � ex vid Tjällran på självaste julafton �4.��, 

vilket väl tyder på god bevakning! En klykstjärtd	

stormsvala passerade Kullen �5.�� och �6 ex 

räknades in i Båstad �5.��. Därtill sågs ett flertal 

toppskarvar: � ex Tjällran ��.��, � ex Torekov 

�8.��, �0.�� och �.�. 

Som vanligt fanns övervintrande rör-

drommar	 i området kring Vegeås mynning och 

upp till � ex sågs 8.�. En äldre jaktfalk upptäcktes 

på Rönnen �7.�� och sågs till och från i området 

under resten av perioden, med undantag av 

vissa avstickare bl.a. till Grytskären �4.� och 

Lerhamn ��.�. En något försenad trana flög över 

Mjöhult ��.� och på vadarfronten noterades 

en del udda övervintrare, bl.a. en sandlöpare	

vid Jonstorp �.� och Vejbystrand 7 – �0.� samt 

kustsnäppa på Hittarps rev �9.�. Dessutom sågs 

en roskarl i Viken �.� och på Grytskären �.� samt 

en ensam ljungpipare vid Ören, Strandbaden 

7.� och Höganäs hamn dagen efter. Av höstens 

brednäbbade	simsnäppor sågs � ex Råle hamn-

Tjällran ��.��, � ex Tjällran �4.�� samt hela � ex. 

sträckande Båstads hamn �5.��. 

Sena fjällabbar (möjligen samma individ) 

drog förbi Ripagården ��.��, Kattvik �4.�� samt 

Kullen och Hovs hallar �5.��. En bra totalsumma 

noterades då 45 bredstjärtade	labbar sågs, med 

som mest �� sträckande ex Båstad �5.��. 

Endast ett fåtal storlabbar observerades, 

� ex. Kullen och Svanshall �5.��, � ex Båstads 

hamn �5.�� samt � ex Tjällran ��.�. 

Minst fem kaspiska	 trutar sågs i området 

kring Råå hamn och ett exemplar sågs dessutom 

SETT SISTsen

Fågelrapport från
Nordvästskåne

12 nov 2005 – 28 feb 2006

Kärrsnäppa (vänster) och kustsnäppa på Hittarps rev den 29/1. Foto: Oskar Lindberg
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vid Kallis Friabad �7.�� samt Norra hamnen, 

Helsingborg ��.� och �8.�. Tre medelhavstrutar, 

samtliga ungfåglar, noterades i Råå hamn �0.��, 

�� – �8.�� samt ��.��. En gråtrut uppvisande 

karaktärer för den amerikanska rasen smith-

sonianus sågs till och från i Råå hamn från �8.� 

och framåt.

En lunnefågel drog förbi Båstad och Kullen 

��.�� och hela �55 alkekungar sträckte förbi Hovs 

hallar, vilket även var högsta noteringen. En stor 

vinterflock med �4 skogsduvor lyfte vid Torshult 

�8.��. Nio sparvugglor sågs under perioden, 

vilket var en ovanligt hög notering, och kan kanske 

förklaras av en viss invasionsrörelse framförallt 

under senhösten. Dessutom sågs överraskande 

en pärluggla i Maria by, Helsingborg ��.� och 

en ovanligt sen större	piplärka fanns vid Lervik, 

Gryskären �6.�� – 6.�. Iakttagelsen är den första 

vintertid i Skåne.

Som vanlig fanns övervintrande svart	

rödstjärt i Helsingborgs hamn, denna vinter 

i sydhamnen. Endast fem vattenpiplärkor	

hittades, bl.a. som tidigare � ex i Råå hamn hela 

perioden. Ovanligt många trädlärkor noterades 

under december – februari, totalt ca �5 ex med 

bl.a. �8 ex Örby ängar �0.��. Dessutom sågs fyra 

berglärkor vid Ören, Strandbaden �0.�� – ��.�� 

samt vid Domsten och Hittarp �.�. Av mer 

oväntade övervintrare kan nämnas en sädesärla	

i Höganäs hamn hela vintern, gransångare vid 

Strandbaden och Hittarp samt vid Sandön �5.�. 

Övervintrande svarthättor sågs vid Pålsjö Östra, 

Helsingborg �0.�� och Sibirien, Ängelholm 7.�. 

Ovanligt många snösiskor visade sig, � ex 

vardera vid Hittarps rev ��.��, Jonstorp �9.��, 

Klören ��.��, Båstads hamn �6.��, Lervik och 

Höganäs hamn �.� samt Ingelsträde 8 – 9.�. 

En lappsparv sågs vid Reningsverket, Torekov 

�0.�� – 7.� samt vid Björkhagens hamn �.� och 

Vejbystrand �� – �9.�. 

Detta får avsluta vintern och denna rapport 

med förhoppning om en kommande artrik vår.

Mikael	Olofsson

Sparvuggla. Foto: Anders Henriksson

Trädlärka. Foto: Oskar Lindberg

Gransångare, Strandbaden 16/1. Foto: Alf Petersson
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Söndagen	den	26	mars

Rönnen

Våren har kommit en bit på väg och även i år 

besöker vi Rönnen vid Skälderviken. De första 

flyttfåglarna har anlänt på väg mot sina häck-

ningsplatser. Några arter som kan förväntas är  

t.ex. vadare som strandpipare, skärfläcka och 

storspov. Gravand, sånglärka och vårens första 

efterlängtade sädesärla brukar också ses. 

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

Ledare: Mikael Olofsson, tel 04�-�� 48 88

Söndagen	den	9	april

Djurholmen

Vi ägnar en tidig morgon åt att studera fågellivet i 

strövområdet Djurholmen på Hallandsåsen. Na-

turen är omväxlande med mossar, gran- och löv-

skog. Möjligheten är god att få uppleva orrspel 

och kanske även se tjäder. Ugglor, hackspettar 

och mesar är andra skogsarter vi kan stöta på.

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

borns) i Ängelholm kl. 05.00

Ledare: Lennart Engman, tel. 04�-�6 70 �8

Mikael Olofsson, tel 04�-�� 48 88

Onsdagen	den	12	april

Fågelbilder!	

Brutus Östling kom i höstas ut med sin lovordade 

bok ”Mellan vingspetsarna”, där han tar fågel- 

fotograferandet till oanade höjder. Ikväll kom-

mer han till Helsingborg i arrangemang med  

Studiefrämjandet, SNF, STF, Friluftsfrämjandet 

och Hbg:s Fotoklubb Pärlan. Även KOF-med-

lemmar är hjärtligt välkomna till detta arrange-

mang!

Plats: Studiefrämjandet, Järnvägsgatan 4�,

Helsingborg

Tid: Kl �9.00. 

OBS Entréavgift 50 kr.

Tisdagen	den	25	april

Kvällsexkursion	vid	Kullaberg

Missa inte denna klassiker på våren, en vandring 

på Kullaberg kvällstid. I och kring Björkeröds-

dammen ses och hörs bl.a. sothöna, knipa, sång-

svan och smådopping. Vi spanar in nyanlända 

vårfåglar, kanske någon ringtrast som brukar 

rasta i hagarna i området. Framåt skymningen 

dyker morkullan upp och kanske någon ropande 

kattuggla.

Samling: Parkeringen vid Björkeröd kl. �8.�0. 

Strax väster om Möllehässle camping, ta avtags-

vägen norrut skyltad ”Kullabergs strövområde”.

Ledare: Ulrik Alm, tel. 04�-�� 5� ��

Söndagen	den	7	maj

Vandring	Ausås	–	Utvälinge

Vi gör en långpromenad längs en nyanlagd 

vandringsled, Vegeå-leden som förbinder Ausås 

med Utvälinge via Strövelstorp och Vegeholm. 

Sträckan är ca �� km lång. Vi samlas vid Utvä-

linge, lämnar några bilar där och samåker till  

Ausås där vandringen börjar. Under promenad-

en tittar vi på de varierande fågelarter som dyker 

upp. Glöm inte fikat!

Samling: Parkeringen vid Sandön, Utvälinge  

kl. 08.00

Ledare: Sonja Gunnarsson, tel. 04�-�9 60 5�

Lennart Johansson, tel. 04�-�� 74 60

Kommande program

Kattuggla nära Björkeröd, Kullaberg. 
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Söndagen	den	14	maj

Fågelskådningens	Dag	på	Fredriksdal

Denna söndag i maj arrangeras exkursioner för 

allmänheten av de ornitologiska föreningarna 

runt om i landet. Liksom de senaste åren ord-

nas en guidad rundvandring inne på Fredriks-

dals Friluftsmuseum. Du får hjälp av ledarna att 

känna igen olika småfåglar och andra fågelarter 

vi stöter på.

Samling: Fredriksdals Friluftsmuseum, vid 

huvudentrén kl. 09.00

Ledare: Ulrik Alm, tel 04�-�� 5� �� 

Lars-Göte Nilsson, tel 04�-�4 7� 47

Söndagen	den	28	maj

Nattexkursion	till	Krankesjön	med	omnejd

En succé värd att upprepa! Tidig avfärd i rikt-

ning mot Krankesjön för att uppleva det rika 

fågellivet vid sjön och dess omgivningar. Vi an-

länder medan det ännu är mörkt och alltefter-

som det dagas lyssnar vi på olika nattsångare 

som avlöser varandra. Förra året hördes bl.a. 

gräshoppssångare, småfläckig sumphöna och 

sommargylling. Hemfärd sker någon gång under 

förmiddagen.

Samling: Vid Olympiaskolan, Helsingborg, 

kl. 00.�0

Ledare: Lars-Göte Nilsson, tel 04�-�4 7� 47

Onsdagen	den	14	juni

Vegeholm-kvällsexkursion	

Ännu en exkursion som vi gärna kör i repris; en 

helkväll ute i det fria i väntan på kvällens höjd-

punkt, nattskärrans spinnande. Vegeholmsskog-

ens öppna hyggen ger goda tillfällen till närobsar 

av både sittande och flygande nattskärror. Med-

an skymningen sänker sig blir vi underhållna 

av överflygande morkulla och sång av trast och 

rödhake.

Samling: Vid möbelaffären i Varalöv,

kl. �9.�0

Ledare: Hans Nordius, tel. 04��-808 �0

Lördagen	den	22	juli

Vadarexkursion	i	Ängelholmstrakten

Mitt i högsommaren inleder många vadare sin 

återresa söderut. De rastar i talrika skaror vid 

våra kuster, ännu i sina vackra sommardräkter. 

Brådskan vid höstflyttningen är inte så stor som 

på våren och man kan ofta komma fåglarna gan-

ska nära och studera dem i lugn och ro. Ledarna 

hjälper dig att identifiera vilka arter som ses. 

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

borns) i Ängelholm, kl. 08.00

Ledare: Håkan Karlsson, Sara Henningsson

tel. 04�-�6 �� 40

Tisdagen	den	8	augusti

Vadare	vid	Rönnen

Vadarsträcket fortsätter. Spovar, snäppor m.m. vi-

lar och söker föda vid Skäldervikens långgrunda 

stränder innan de drar vidare. Vi ägnar kvällen åt 

att se vilka vadare som har gått in för landning och 

tittar förstås även på andra arter som dyker upp.

Samling: KOF-stugan, Norra Heljaröd, kl.�8.�0

Ledare: Mikael Olofsson, tel 04�-�� 48 88

Söndagen	den	20	augusti

Falsterbo

Följ med söderut på en heldag i Falsterbo som 

har mycket att erbjuda året runt. Första anhal-

ten blir Nabben där vi spanar in olika sträckande  

arter. Därefter tar vi oss till Ljungen, som för-

hoppningsvis ger bra utdelning av främst rov-

fåglar, och besöker kanske ytterligare någon  

lokal om tiden medger.

Samling: Olympiaskolan, Helsingborg, kl. 06.�0

Ledare: Mikael Jönsson, tel. 04�-�� 6� 7�

Myrspovar i sommardräkt under tidig höstflyttning. 
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Kullabygdens Ornitologiska Förening tilldela-

des för det gångna årets verksamhet  

Skånes Ornitologiska Förenings heders-

pris FÅGEL-OSCAR �005. Priset delades 

med Nordöstra Skånes Fågelklubb och 

motiveringen var bl.a. följande: 

”… dessa båda självständiga lokala orni-

tologiska föreningar med komplett verk-

samhet. Föreningarna är genom sitt ambi-

tiösa arbete och sin stora lokalkunskap 

omistliga delar av det ornitologiska 

nätverket i Skåne.” 

I motiveringen ingick vidare 

KOF:s engagemang i pilgrims-

falkarna på Kullaberg, före-

ningens  tidskrift, hem-

sida, ett omfattande 

programutbud för sina 

medlemmar och en omfattande 

verksamhet för fågelskydd och 

fågelforskning.

Priset utdelades i samband  

med SkOF:s årsmöte i Viken �� mars och  

mottogs av föreningens ordförande.

Utmärkelse

Vi blir fler!
Vid årets slut hade KOF ca 400 fullbetalande 

medlemmar och ca �75 familjemedlemmar.  

Sedan årsskiftet har föreningen fått ytterligare  

�� anmälningar från personer intresserade av 

medlemskap. Man kan misstänka att förening-

ens utåtriktade arbete, den välbesökta hemsidan 

och ett ökande intresse för fågelskydd är bidra-

gande orsaker. 

Arv
Styrelsen vill härmed uppmärksamma att  Kulla-

bygdens Ornitologiska Förening erhållit �5000 kr 

enligt arvskiftet efter Holger Gabrielsson.



Skådarprofiler

Namn: Patrik 

Wantzin

Ålder: 35

Född i: Helsingborg

Bor i: Rydebäck

KOF-are sedan: 1989 

med litet uppehåll i 

slutet av 90-talet.

Skådar helst: Tillsammans med likasinnade, 

dvs. fikasugna med gott humör. Delad glädje 

är dubbel glädje.

Favoritlokal i Nordväst: Hittarpsrevet i 

månadsskiftet mars/april är inte fel.

I min skådarmatsäck finns alltid: Kaffe, 

ibland två termosar. Polarbrödsmackorna får 

givetvis också plats. Är barnen med blir skå-

darlivet lättare med lite godismutor.

Om du fick vara en fågel, vilken art skulle 

du då vara? Kungsfiskare har alltid varit min 

favorit eftersom även jag gillar att fiska. Det 

är en speciell känsla att stå och flugfiska när 

kungsfiskaren drar förbi längs ån. Tyvärr 

händer det inte alltför ofta, men man glöm-

mer inte de gånger det har hänt.

Namn: Kristian Linde

Ålder: 34

Född i: Ängelholm

Bor i: Margretetorp

KOF-are sedan: 

Mitten av 80-talet.

Skådar helst: Längs 

kusten under blåsiga 

dagar i augusti/september.

Favoritlokal i Nordväst: Grytskären norr om 

Vejbystrand.

I min skådarmatsäck finns alltid: Givetvis 

en termos kaffe med en god macka till detta.

Om du fick vara en fågel, vilken art skulle 

du då vara? En albatross.

KOF-are svarar på frågor om sig själva.Senaste styrelsemötet
Vid styrelsens februarimöte noterades bl.a. föl-

jande:

• Arbetet med att sammanställa Kullabergsin-

venteringen som genomföres 2004 går sakta 

framåt. Ett utkast finns och resultatet kan  

sannolikt publiceras innan årets slut.

• ATLAS-inventeringen fortsätter under 2006 

med förnyad kraft. Upprop finns ute på före-

ningens hemsida. Intresserade kan kontakta 

föreningens sekreterare för mer information.

• Ungdomskommittén är aktiv och det medde-

lades att exkursion genomförts under jullovet 

med 6 – 7 deltagare.

• Diskussion fördes om framtiden för den Inter-

netbaserade ”Obsboken”. För- och nackdelar 

med konceptet är väl kända av styrelsen men 

mötets åsikt var att ”Obsboken” är mycket 

uppskattad. Den fyller i dagsläget en viktig 

funktion i kommunikationen fågelskådare 

emellan och bör finnas kvar.

• Ärende inkommet från Helsingborgs kommun 

rörande bildandet av naturreservat vid Bruce 

skog, Helsingborg. KOF ser positivt på planer-

na och bevakar ärendet.

• En gemensam kraftansträngning att röja sly 

och trädgrenar vid föreningens stuga i Hälja-

röd (KOF-stugan) görs den 1:a april, på upp-

maning från stugkommittén. Stugan är en  

populär plats att fika på och skåda fågel vid 

(ofta samtidigt) och det är angeläget att tom-

ten sköts och hålls snygg.

• För att främja rörelsehindrades möjligheter att 

titta på fågel görs ett försök att skapa en gui-

de med anvisningar till lämpliga platser och  

fågellokaler.

Mats Rellmar
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Så har då ännu en vår snabbt passerat. Vart tog den egent-

ligen vägen?

Gladeligen kan vi konstatera att den befarade fågel-

influensan inte bröt ut i samband med flyttfåglarnas ankomst. 

Därmed kan vi också konstatera att våra kära fåglar inte är 

några omkringflygande virusprojektiler vilket en del medier vill 

ha det till…

En till stora delar ny styrelse har nu varit verksam i 

några månader. En del smärre förändringar har skett, bl.a. 

i våra kommittéer där vi valt att slå ihop fågelskydds- och 

forskningskommittén. Denna grupp utgörs nu av 4 personer. 

Självfallet kommer denna grupp att även framöver nyttja den 

kunskap som finns bland er medlemmar. Inte minst viktigt 

är den lokala kännedomen om specifika marker. KOF är som 

bekant remissinstans för t.ex. nya vindkraftsetableringar och 

då är det viktigt att veta vad som finns i just det området.

Höstens program kan du läsa om längre fram i bladet. 

Förhoppningsvis skall någon exkursion kännas attraktiv att 

följa med på. Har du förslag på nya utflyktsmål eller om du kan 

tänka dig att fungera som exkursionsledare är du välkommen 

att höra av dig. 

Nu när våren är över kan man under sommaren roa sig med 

att notera olika häckningskriterier. ATLAS-inventeringen pågår 

för fullt och via vår hemsida kan du hjälpa till att rapportera 

iakttagelser. Kanske är rutan där just du bor inte bokad och då 

kan du hjälpa till att göra en mycket värdefull insats. Genom 

denna inventering kommer vi att få en bra bild över olika fåglars 

status i landskapet.

Lägg nu inte kikaren på hyllan utan håll den välputsad – 

snart är höststräcket igång och spovar, svartsnäppor m.fl. kan 

åter ses i våra ljuvliga marker!

Thomas Svanberg
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Tomtskådare jämför gärna sina observationer 

med andra tomtskådare och ett enkelt regel-

verk har med tiden skapats efter internationell 

modell. Det finns i huvudsak två regler: 

1. Du skall befinna dig på tomten om du ser en 

fågel som är utanför densamma. 

2. Skulle du befinna dig utanför tomten men  

fågeln är innanför så godkänns observationen.

Sålunda ska du eller fågeln eller bägge befinna 

sig på tomten eller rakt ovanför densamma.  

Enkelt, va?!

Studiebesök
Jag blev lite nyfiken på det här med tomtskåd-

ning och bestämde träff med en tomtskådande 

KOF-are. På långfredagen den �4 april klockan 

6:30 körde jag upp på garageuppfarten hemma 

hos Patrik Wantzin. Vädret var inte det bästa för 

fågelstudier, +5 grader och en måttlig som det 

skulle visa sig mycket kall västlig vind.

Patrik hade förberett sig genom att ta fram 

två stolar på gräsmattan och bredvid stod en 

termos med nybryggt kaffe. Vi satte upp våra 

tubkikare och började tomtskåda.

Strategisk placering
Patrik och hans familj har en villa i norra delen 

av Rydebäck, ca 400 meter från Öresund men 

utan havsutsikt. Många fågelarter finns således 

på nära håll i Öresund men går inte att obser-

vera från tomten. En av dem är ejdern som för-

utom under sträcktiden är svår att observera från  

Patriks tomt. Årets påsk låg mitt i ejdersträcket 

och under hela min vistelse i Rydebäck såg vi  

ejderflockar en bit över land. Sammanlagt såg vi 

ca hundra ejdrar som drog söderut på hög höjd.

Minnesvärda observationer
Patrik berättar att han och familjen bott här se-

dan �996 och sedan dess har han fått in hela ��9 

Tomtskådning
 Henrik Ehrenberg

Sädesärla – en given art på tomtlistan?  Foto: Mats Rellmar

Många fågelskådare packar in kikare, fågelbok och matsäck i sin bil och åker till någon fågellokal 

för att titta på fåglar. Det gäller inte alla, en del fågelskådarna tittar på fåglar där de bor - så kallad  

tomtskådning.
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arter på sin tomtlista. Jag frågar lite nyfiket vilken 

art som var den hundrade och Patrik berättar att 

det var en hanne blå kärrhök som sträckte mot 

söder den �0 oktober �004. Patrik minns sina 

observationer och berättar gärna om var fågeln 

sågs och vad den gjorde. Jag frågar vidare om den 

mest minnesvärda observationen:

– Det måste vara den svarthuvade måsen som jag 

såg jaga insekter över tomten tillsammans med 

skrattmåsar eller den göktyta som jag hittade 

ätandes myror på plattorna utanför huset. Det är 

svårt att välja, bägge observationerna var mycket 

roliga, var och en på sitt sätt.

Givande året runt 
Hösten är generellt bäst här i Rydebäck berättar 

Patrik. Småfågelsträcket söderut längs Öresunds-

kusten passerar i många fall rakt över tomten. 

Även höstens rovfågelsträcket passerar vissa 

dagar rakt över tomten när fåglarna siktar på  

Ven på sin väg över till Danmark.

Efter några timmar och ett femtontal 

arter driver kylan oss inomhus, där jag får 

dela frukosten med resten av familjen som nu 

vaknat. Döttrarna på 4 respektive �,5 år pockar 

på uppmärksamhet och Patrik berättar med ett 

leende att dagar med pappaledighet och vård 

av sjukt barn även bidragit till en mer välfylld 

tomtlista. Tomtskådningen kan med fördel 

bedrivas inifrån huset också säger Patrik. 

– Att sitta i köket och hålla koll på fågelmatning-

en kan ge fin utdelning kalla vinterdagar.

Patriks tomt är inte så stor men jag ser en 

hel del fågelholkar. Patrik berättar att det häckar 

talgoxe, blåmes och pilfink i holkarna samt skata, 

koltrast och ärtsångare på andra ställen inom 

tomtgränsen.

Efter den goda frukosten och trevliga 

samvaron med familjen tackar jag för mig och 

drar mig hemåt Ängelholm.

Läs mer!
Blir du nyfiken på det här med tomtskådning 

så finns det en klubb för de fågelskådare som  

observerat �00 arter på eller ifrån sin tomt. Läs 

mer på Internet och t.ex. webbadressen: 

www.pp.hogia.net/bengt.stridh/Enhagen/yard-

bird.html

Patrik Wantzin har sett 119 fågelarter 
från tomten i Rydebäck.
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En skedstork i vacker vårskrud upptäcktes av 

Rolf Helmersson strax efter klockan åtta på 

morgonen den �7 april (Annandag påsk). Sked-

storken befann sig i den inre delen av Farhults-

viken och födosökte främst på de blöta gräsmar-

kerna strax innanför strandlinjen. Många trodde 

nog att storkbesöket var över klockan �0.47 då 

storken lyfte och flög på hög höjd mot Bjärehalv-

ön. Glädjen blev dock stor för de många tillresta 

fågelskådare när den återupptäcktes på samma 

plats klockan ��. Fågeln övernattade och sågs 

även dagen efter fram till klockan �0.�0 då den 

lyfte och flög mot väster.

Tidigare fynd i rapportområdet utgörs av � 

ad Hallands Väderö �.6 �974 och � ex Rönnen 8.5 

�995. T.o.m. �004 föreligger i Skåne ytterligare �5 

fynd och i Halland totalt �3 fynd.

Häckplatser
Skedstorken häckar främst i sydöstra Europa 

och österut genom Asien. I västra Europa finns 

skedstorken i södra Spanien och därutöver 

högst lokalt och utspritt med en koloni i Hol-

land, två i norra Tyskland och märkvärdigt nog 

även en liten ansamling i Danmark. Belägen på 

Jylland består den sistnämnda egentligen av tre 

häckplatser, två i Ringkøbing fjord och en i Lim-

fjorden.

Arten återinvandrade till Danmark �996 och 

beståndet utgörs idag av �6 par. Även i andra delar 

av Danmark görs observationer regelbundet och 

skedstorken spås i framtiden kunna slå sig ner 

även på Fyn och vid Mön i östra Danmark.

Danska skedstorkars flyttvanor
Arten anländer till Danmark i början av mars 

och de sista individerna lämnar landet i början 

av oktober, ibland senare och t.o.m. enstaka vin-

terfynd föreligger. En spännande detalj i artens 

uppträdande är den sensommar- och höstan-

samling som sker vid norra Limfjorden. Unga 

och gamla fåglar från de olika häckplatserna 

samlas vid Bygholm Vejle, ett uppdämt våt-

marksområde, för att rugga och äta upp sig inför 

höstflyttningen. Nästan 90 fåglar har inräknats i 

området samtidigt!

Skedstork i Farhult
-tredje fyndet för KOF:s rapportområde
Henrik Ehrenberg & Mats Rellmar
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Med detta som bakgrund kan det te sig 

märkligt att inte fler skedstorkar förflyger 

sig till nordvästra Skåne. Avsaknaden av 

lämpliga platser att födosöka på får väl 

ses som en orsak. En annan kan vara att 

det förmodligen är förhållandevis svårt(!) 

att flyga fel från övervintringsområden 

till häckningsplatserna på Jylland – det 

räcker med att följa Europas västkust 

norrut, en tydlig ledlinje där det dessutom 

finns åtskilliga högklassiga rastplatser. 

Om hösten när skedstorkarna på Jylland 

är som flest, spärrar Kategatt effektivt 

vägen österut och ledlinjen mot söder är 

övertydlig.

Notera även att de tidigare Nordvästskånska 

fynden gjordes före den danska återetable-

ringen. 

Skedstorken i Farhult försvann slutligen mot 

väster, kanske ett tecken på läget för dess slutliga 

destination? Ringkøbing fjord ligger 35 mil rakt 

västerut från Kullabygden!

Den 17/4 fick många tillfälle att se 
skedstork i Farhultsviken. 
Foto: Rolf Helmersson

Skedstork. Foto: Johan Stenlund
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Syftet med ringmärkningen är främst att fånga 

kärrsångare men oundvikligen ingår ytter-

ligare ett �0-tal tättingarter i den regelbundna 

fångsten. Den vanligaste är rörsångare, följt av 

kärrsångare, törnsångare, lövsångare, sävsparv 

och sävsångare. 

En av höjdpunkterna i arbetet är när redan 

ringmärkta fåglar fångas eller då man genom 

Ringmärkningscentralen i Stockholm meddelas 

att någon annan hittat eller fångat en fågel 

som ringmärkts i Hasslarp. En ringmärkt fågel 

som återfinns död benämns återfynd. En fågel 

som fångas eller där ringen på något annat sätt 

kunnat avläsas och där fågeln fortfarande lever 

kallas kontroll. 

Kartan på nästa sida visar några av de 

mest intressanta återfynden/kontrollerna från 

Hasslarp. Förutom dessa finns ett antal återfynd/

kontroller från t.ex. Helsingborgs närområde, 

södra Skåne (Falsterbo, Bingsmarken) samt 

Langeland (Danmark).

Kommentarer till kartans 
bokstäver

A: Törnsångare r.m. i Hasslarp 0007��. Kontroll-

erad på Helgoland, Tyskland 0009�5.

B: Rörsångare r.m. vid Brabant, Belgien 9509�9. 

Kontrollerad i Hasslarp 9607�6.

Rörsångare r.m. vid Ijsselmeerpolders, Holland 

960907. Kontrollerad i Hasslarp tre år i följd, 

0�07�6-�8, 0�0809, 030804. Fågeln blev minst 7 

år gammal. 

Återfynd och kontroller i samband med 
ringmärkning i Hasslarp
Mats Rellmar

Sävsångare.  Foto: Mats Rellmar

Vid Hasslarps f.d. sockerbruksdammar har ringmärkning pågått regelbundet varje sommar sedan 

1994 och i medeltal har under de tio senaste åren ca 800 fåglar märkts per säsong. 
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C: Rörsångare 7 ex r.m. i Hasslarp mellan �998 

och �004. Kontrollerade på sju olika lokaler i Bel-

gien och Luxemburg, bl.a. i närheten av Antwer-

pen, Limburg och Oost – Vlaanderen.

D: Sävsparv r.m. i Hasslarp 0�07�8. Kontrollerad 

vid Etang de Berge, Indre, Frankrike 040305.

E: Sävsparv r.m. vid Offstein, Rheinhessen-

Pfalz, Tyskland 99040�. Kontrollerad i Hasslarp 

0�09�5.

F: Svarthätta r.m. på Isla de Cabrera, Mallorca, 

Spanien 96���5. Kontrollerad i Hasslarp 9807�8.

G: Sävsångare r.m. i Hasslarp 040806. Kontroll-

erad vid Bonifika, Slovenien 0408�5.

Kärrsångare r.m. i Hasslarp 0507�6. Kontrollerad 

vid Ljubljansko Barje, Slovenien 05083�.

H: Kärrsångare r.m. i Hasslarp 0407�8. Återfynd 

från Qibba i Saudiarabien 0509��.

I: Rörsångare r.m. i Hasslarp 97083�. Kontroll-

erad vid Pärnu, Häädemeste - Pulgoja, Estland 

000803.

J: Kärrsångare r.m. i Hasslarp 950805. Kontroll-

erad på Bredmar, Landsort, Södermanland 

9605�6.

K: Rörsångare r.m. vid Kvismaren, Närke 9708�5. 

Kontrollerad i Hasslarp 9708�7.

Rörsångare r.m. vid Tåkern, Ö-götland 9707�5. 

Kontrollerad i Hasslarp 9708�5.

L: Rörsångare r.m. vid Getterön, Varberg, Halland 

9708��. Kontrollerad i Hasslarp 9708�4.

Tack till Henrik Johansson som har samman-

ställt uppgifterna.

Rött visar 
återfynd och 
kontroller av 
fåglar som 
ringmärkts i 
Hasslarp.

Svart är fåglar 
som märkts på 
annan plats och 
kontrollerats i 
Hasslarp.

A

B

C

D

E

F

G

H

I
JK

L
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Det är inte ovanligt att man stöter på ring-

märkta fåglar, både döda och levande. Nor-

malt kan av naturliga skäl främst ringar på upp-

hittade, döda fåglar avläsas. Varje återfynd utgör 

en viktig pusselbit i förståelsen för hur fåglar  

flyttar och deras allmänna förflyttningsmönster.

Alla fåglar med ring på benet är av intresse 

för forskningen och det är mycket önskvärt att 

fynden rapporteras och gärna så utförligt som 

möjligt. Om du hittar en fågel med ring på benet, 

meddela detta på enklaste sätt, t.ex. i brevform.

Följande information bör uppges:

• När gjordes fyndet?

• Var gjordes fyndet? Ange helst med riktning/ 

avstånd till någon större stad som referens.

• Ringnummer! 

• Detaljer runt fyndet som t.ex. dödsorsak (om 

känd), om möjligt hur länge fågeln varit död, 

och hur den påträffades (flugit mot fönster-

ruta, krockat med bil etc.).

• Bifoga ringen! Ange trots detta ringnumret 

även i brevet (ibland kan ringarna förkomma 

i posthanteringen). Platta till ringen och tejpa 

fast den på ett pappersark.

• Ange ditt namn och adress. På så vis kan ring-

märkningscentralen ge besked om var och 

när fågeln en gång ringmärktes!

Vad gör jag om jag 
hittar en ringmärkt 
fågel?

Skicka informationen till: 

Ringmärkningscentralen

Naturhistoriska riksmuseet 

Box 500 07

104 05 Stockholm 

På svenska fågelringar står angivet RIKSMUSE-

UM STOCKHOLM, men det är långtifrån omöj-

ligt att du stöter på en fågel med en ring från ett 

annat land. Den stora nyheten december �004 

var ju en gråsiska med kinesisk ring som fånga-

des i Mellansverige! 

Oavsett ursprungsland ska alla ringar skickas 

till Naturhistoriska riksmuseet (NRM) som 

vidarebefordrar informationen till rätt instans.

Om du finner en ringmärkt fågel som 

fortfarande lever, ska ringen givetvis få sitta 

kvar. Läs av numret noggrant (om det går, ta 

gärna en bild som dokumentation) och skicka 

informationen enligt ovan. På NRM:s hemsida 

www.nrm.se/ kan kontroller även rapporteras 

elektroniskt.

Hantering av döda fåglar
I dagens tidevarv av fågelinfluensa är det givetvis 

på sin plats med en viss försiktighet vid hante-

ring av döda fåglar. Normal hantering, helst med 

ett par handskar och/eller med grundlig rengö-

ring/desinficering av händerna efteråt reducerar 

de eventuella riskerna till ett minimum. 

Om du känner dig osäker, besök Statens 

Veterinärmedicinska Anstalts (SVA:s) hemsida 

för utförlig information om hur döda fåglar bör 

hanteras.

Mats Rellmar

Gråtrut, Råå 5/9 2005. Enligt uppgift från NRM 

ringmärktes fågeln på Svinholmarna, Göteborgs 

skärgård i juni 2002. Foto: Mats Rellmar
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En tjäderhöna som sågs på Djurholmen �4.4 

är troligen samma individ som setts i om-

rådet tidigare år. En spetsbergsgås drog åt norr 

vid Domsten ��.3 medan nilgäss (vardera � ex) 

sågs vid  Rååhamn 6.3, Bjuvs reningsverk �8.3, 

Hasslarps dammar från �0.4, Annelunds våt-

mark �6.4 och vid Ripagården �6.4. Praktejder- 

hannar drog söderut vid Hittarps rev 3�.3 och 

�.4.

En svarthalsad dopping sågs på ej namn-

given plats inom rapportområdet �3.4, varefter 

två individer iakttogs på samma lokal perioden 

ut.

En vitnäbbad islom i sommardräkt drog 

förbi Kattvik �6.5 och ett rekordartat vår-

uppträdande av havssulor noterades i april-

mars, då som mest ��� ex. sågs sträcka åt 

SETT SISTsen

Fågelrapport från
Nordvästskåne
28 februari – 31 maj 2006

söder vid Hittarps rev 9.4. En mindre lira finns 

inrapporterad från Rönnen �6.5. 

En vacker skedstork rastade i Farhultsviken 

�7 – �8.4, vilket innebar tredje fyndet för Nord-

västskåne! Nordvästskånsk premiär blev det 

dock med en tillfälligt rastande ägretthäger vid 

Brogårda våtmark �8.5.

Rekordtidiga bivråkar drog förbi Socker-

bruksområdet, Ängelholm 30.4 samt Strand-

baden dagen efter. Den förstnämnda var för  

övrigt, en tangering av det gamla fenologi-

rekordet. En brunglada sågs skruva över 

Hasslarps dammar ��.5 och ��.5 samt vid 

Helsingborgs norra infart �5.5 och Kattvik �5.5. 

Vårens ängshökar fördelade sig på tre hannar, 

vid Hittarps rev �8.4 och 5.5 samt vid Sandön �.5 

samt en gammal hona vid Svedberga �9.4. En 

yngre mindre skrikörn flög åt NO vid Hasslarps 

dammar �7.5.

Småfläckig sumphöna hördes spela vid 

Vasalts hed �.5 samt Vallåkra �7.5 och Atteköps 

våtmark, Hallandsåsen �7 – 30.5. Fjällpipare 

rastade på åkrarna kring Stureholm, med 4 

ex. �5 – �8.5 samt hela 6 ex. �6.5. Två spelande 

dubbelbecksiner hördes vid Ornakärr 6.5 och 

rödspovar sågs vid Dynget, Tranarp 9.4 och �� 

– �3.4 samt Brogårda våtmark � – 3.5.

Fjällpipare, Stureholm 16/5. Foto: Johan Stenlund Rödspov, nära Dynget 22/4. Foto: Anders Henriksson
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Bredstjärtad labb noterades med � ex. 

Hemmeslövsstrand 5.5, � ex. Hittarps rev 6.5 

samt vid Hovs hallar �4 och �6.5. Dessutom sågs 

� ex rasta på en åker vid Höja �7 – �8.5. Storlabb 

sågs på Hovs hallar �4.5 samt Kullen �7.5.

En gammal svarthuvad mås drog söderut 

vid Hittarps rev ��.4 och en ung kaspisk trut 

fanns kvar i Rååhamn t.o.m. ��.3. En skräntärna 

rastande tillfälligt på Hittarps rev 5.5.

Av sparvugglor fanns fortfarande några 

individer kvar: i Bruces skog �.3, Sibirien, 

Ängelholm �4 – �8.4 samt vid Mölle mosse  

�6 – ��.3. En pärluggla ropade på Höremosse, 

Gånarp �0.3.

Göktytor sågs i Björkeröd �5.4, 30.4 – �.5, vid 

Hittarps rev 4.5, i Munka Ljungby 7.5 och � ex. på 

Hallands Väderö 6 – �3.5.

Berglärka observerades vid Gröthögarna 4.3 

och Rålehamn �4.3. 

Nordvästskånes tredje rostgumpsvala hitta-

des vid Hasslarps dammar �0.5, där den även 

kunde ses dagen efter. 

Vårens näst intill obligatoriska rödstrupig 

piplärka fanns i Lilla viken på Rönnen �3 – �5.5 

och vattenpiplärka sågs på Hittarps rev ��.3 

– �9.3, vid Ören, Strandbaden �8.3 samt vid 

Torekovs rev �9 – �0.3. Endast två blåhakar har 

rapporterats, från Kullens fyr 6.5 och Råå hamn 

samma dag. 

Göktyta, Björkeröd 25/4. Foto: Alf Petersson

Rödstrupig piplärka, 13/5. Foto: Rolf Helmersson

Rostgumpsvala, Hasslarp 20/5. Foto: Lars-Göte Nilsson

Rolf Helmersson hittar rödstrupig piplärka och 

andra djur på Rönnen. Foto: Tommy Malmberg
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En hanne svarthakad buskskvätta sågs vid 

Utvälinge 8.4 och en hanne medelhavssten-

skvätta sågs tillfälligt på en åker vid Svedberga 

�9.5. Om observationen godkänns utgör den det 

första fyndet för rapportområdet.

Trettiofem ringtrastar gav en bra vår-

summa, med bl.a. �6 ex Sinarpsdalen �0.4. Två 

pungmesar observerades i rapportområdet 

under våren, � ex. Selleberga, Bjuv �7.5 samt � 

ex. Väla våtmark �7.4 och 5.5. Dessutom sjöng 

en flodsångare vid Åvarp �7 – 3�.5. Endast en 

rapport om sommargylling har inkommit, från 

Hallands Väderö �5.5. 

Troligen genomfördes områdets andra 

häckning av brandkronad kungsfågel, då 

två individer sågs para sig och bygga bo vid 

Hembygdsparken, Ängelholm �8.4 – �3.5. Andra 

observationer var � ex Kullen 3.4 och 6.4, varefter 

en sjungande hanne fanns i Bältebergaravinen 

30.4 – �.5. 

En mindre flugsnappare sjöng vid Ransvik 

och Hjorthagen, Kullaberg �7 – 3�.5. Tre 

lappsparvar sågs på en åker vid Häljaröd �9.3 

och ytterliggare en vid Ranarpsstrand �.4. 

Svarthakad buskskvätta, 8/4. Foto: Thomas Svanberg

Som vanligt sågs sparsamt med ortolan-

sparvar, iakttagelser var � ex Rönnen �3.5, 

� ex Kullen �.5 samt åter � ex Kullen 3.5. 

Avslutningsvis lyfte en kornsparv vid Klondikes 

backar, Höganäs 5.5. Senast arten sågs i våra 

trakter var på Rönnen �000.

Mikael Olofsson

Ringtrast, Björkeröd 19/4. Foto: Ulf Ståhle

Brandkronad kungsfågel, Ängelholm 20/4.

Foto: Johan Stenlund
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Kullabergsexkursion
25 april 2006

Knappt tjugo personer på Björkerödspar-

keringen utökades med ytterligare två när 

Helsingborgs Dagblad anlände med reporter och 

fotograf prick klockan �8.30. Deras reportage ska 

ingå i någon sorts ”livsstilsbilaga” och OK, det får 

vi väl köpa som fågelskådare. 

Brytningstid i markerna. En vacker, ny- 

anländ svartvit flughanne satt snyggt i träd-

raden ner mot dammen. Alla fick gott om tid 

att se. Vårfåglar kommer, vinterfåglar drar 

bort – som fjällvråken mot norr över Håkull. I 

samma flygrutt en fiskgjuse med lugnt vevande 

vingslag. Björkerödsdammen hade sina trogna 

innebyggare. Sothönor med sträckta halsar och 

resta vingsköldar skötte sitt blöta lantmäteri. 

En gråhakedopping, med ännu inte helt färdig 

vårdräkt, kom efter ett tag ut på klarvattnet. Vigg 

och sothöna räknades också in, liksom några 

ladusvalor uppe vid gården. 

Kullamannen – Alf Petersson – råkade vi 

borta vid husen. Alf hade haft en göktyta. Lennart 

Engman hade nerver att vänta ut tytan och blev 

belönad med ett årskryss. Vi andra tog paus i 

kanten av kohagen. Vartenda trastsprättande 

nere vid buskagen granskades noggrant, men 

det hettade aldrig till åt ringtrasthållet. Stare, 

domherre, bofink och sädesärla blev våra 

fikafåglar.

Så gick det mot kväll och skymning. Alla 

vinterfåglar drar inte bort. En varfågel toppade 

buskaget ute i hagen vid parkeringen. Varfågeln 

stannar – åtminstone en natt till.

Ulrik Alm

Varfågel i Björkeröd. Foto: Anders Henriksson
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Förra året mötte drygt hundra personer upp, 

i år något färre, runt sextio. Fredriksdal ur 

strikt fågelsynpunkt kan diskuteras – men knapp-

ast när det gäller att dra folk. Fredriksdal har 

arrangemanget i sin kalender, annonserar gene-

röst i HD med att guider från KOF tar hand om 

besökarna. Så – hoppas vi kan fortsätta att be-

manna detta skyltfönster för fåglar och förening-

en. Det kostar inget mer än tid. Därför blev jag 

extra glad i år över att ha flera medguider som 

avsatt denna storhet. Tack Thomas Svanberg, 

Lars-Göte Nilsson, Peder Winding och Heinz!

Urvalet fåglar är begränsat, men ofta 

mycket publikanpassat. Fredriksdals bevingade 

innebyggare hör till de nervstarkare inom res-

pektive art. Rörhönor och nykläckta gräsand-

ungar är säkra kort. Kråkfåglarna likaså. Trastarna 

fixar de flesta, även om björktrasten inte har så 

många sympatisörer. Småfåglarna – undantaget 

bofink, talgoxe, blåmes och andra efterhängsna 

- kan vara lite värre att hitta i den tilltagande 

grönskan. Men gransångarens taktfasta metro-

nom lägger många på minnet efter en förmiddag 

med oss. Lövsångaren kan identifieras – 

åtminstone för de som står nära guiden. Övriga 

kan se lite mer frågande ut; men så är ju också 

”ljudsortering” en ganska komplicerad process 

för öra och hjärna. Tofsvipan är tacksammare. I 

tubkikaren – många har aldrig tittat i en sådan(!)– 

får ögat sitt lystmäte. Vipans nästan metalliska 

glans, och tofsen – maken till utstyrsel får man 

faktiskt leta efter i vår fågelvärld. Dylika ”detaljer” 

inser man nästan först sen vardagsskådaren 

kommenterat det hela. 

Efter knappa två timmar slutar vi uppe vid 

de stora gårdsbyggnaderna. Skillnaden mellan 

gråsparv och pilfink repeteras innan gruppen 

– efter allehanda frågor – skingras för att 

förhoppningsvis återkomma ute i markerna.

Ulrik Alm

Fågelskådningens dag
14 maj 2006

Många som tittar i en tubkikare för första gången 

imponeras av t.ex. tofsvipans metalliska glans.
Foto: Anders Henriksson
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I en blandskog nära Ausås deltog bofinken i den 
artrika fågelkören. Foto: Mats Rellmar

Denna soliga men blåsiga söndagsförmiddag 

samlades ett vandrarlag vid ”flaggstången” 

i Utvälinge. Vi började med att spana av revlarna 

vid Sandön och genast blev det tillfälle att friska 

upp kunskaperna om tärnor – röd näbb med 

svart längst ut – visst är det väl fisktärna, eller? 

Svartsnäppa och svarttärna var andra arter som 

skådades vid Sandön, årskryss för många av oss. 

Efter att ha fått en närobs på en törnsångare för-

delade vi oss i några bilar och körde till Ausås 

som var startpunkt för vandringen. 

Rödstjärt, tornseglare och ladusvala sågs 

redan på parkeringen vid Ausås. Efter en kort 

vandring kom vi in i vacker blandskog med 

vitsippor, svalört och inte minst fågelsång. 

Svarthätta, lövsångare, grönsångare, gran-

sångare, bofink, koltrast och taltrast stod för 

några av stämmorna i fågelkören. Det var ren 

njutning för både öga och öra att vandra i lagom 

tempo i vårvacker natur. 

Vandringen fortsatte mot Strövelstorp och 

snart var det tid för dagens första fikarast, då en 

trädpiplärka stod för pausunderhållningen.

Vandringen genom Strövelstorp gav obsar på 

steglits, björktrast och gärdsmyg. 

Sedan blev det en bit på vandringsturen 

som gick genom jordbrukslandskap, inte många 

fågeliakttagelser men tillfälle att gå och småprata 

med skådarkompisar, naturligtvis ändå med ett 

öga i luften. Två av dagens rovfågelobsar kom på 

denna sträcka – ormvråk och glada. Efter denna 

transportsträcka satt det fint med ny fikarast 

innan vi fortsatte mot Vegeholm. 

Alldeles vid Vegeholms slott fick vi en fin obs 

på fiskgjuse som flög längs ån ett flertal gånger. 

Sträckan mellan Vegeholms slott och fram  

till Vegeholmsskogen bjöd även den på vår-

fågelsång, bl.a. en grönsångare som lät precis 

som det står i fågelboken, med myntet på 

marmorskivan. 

Sista biten av vandringen gick genom 

Vegeholmsskogen där vi fick obsar på gulsparv 

och nötkråka innan vi passerade vägen och gick 

längs ån fram till Sandön igen.

Total blev det fem timmars vandring i vacker 

natur, fågelsång, solsken, medvind och inte 

minst mycket trevligt sällskap.

Thomas Göransson

Vandring Ausås – Utvälinge 
7 maj 2006
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En på grund av semestertider något reduce-

rad styrelse hade utomhusmöte i den varma 

sommarkvällen vid KOF-stugan Häljaröd �� juni. 

Närvarande var Thomas Svanberg, Mikael Olofs-

son, Kaj Möller, Mats Rellmar, Lennart Engman 

och Lars Hallbeck.

Bl.a. behandlades följande frågor:
 

• Inkomna medlemsavgifter hittills under �006 

var jämfört med föregående år vid samma tid ca 

�0 000 kr mindre. Detta motsvarar ca �00 fullbe-

talande medlemmar. Vad minskningen beror på 

är oklart. Beslutades att påminnelse om med-

lemsavgift ska bifogas medlemsblad nr �/06.

• Föreningens ekonomi är i övrigt stabil men 

medlemsbladet är en stor utgift och mötet dis-

kuterade olika sätt att få balans i inkomster och 

utgifter. Bl.a. föreslogs en minskning av antalet  

sidor per medlemsblad alternativt att lägga  

bladet digitalt på hemsidan och erbjuda de 

medlemmar, som ändå önskar en tryckt tidning 

detta, till en förhöjd medlemsavgift. Beslut om 

åtgärd tas vid årets slut.

• Programkommittén meddelade att såväl ut-

omhus- som inomhusaktiviteter finns planerade 

t.o.m. oktober.

• Föreningen har sedan förra mötet insänt ytt-

rande om vindkraft på fastigheten Vegeholm 

�:� till SkOF samt mottagit underlag för sam-

råd om Vege station, en möjlig nybyggnation av 

järnvägsstation och bostadsområde mellan väg 

��� och Utvälinge. På platsen finns idag främst 

åkermark och föreningens bedömning efter att 

ha tagit del av underlaget, är att inget påtagligt 

hot mot skyddsvärda områden som Sandön och 

Rönnen föreligger. Trots detta bevakar KOF, som 

remissinstans, läget samt avser att till samrådet 

inkomma med skrivelse som understryker vik-

ten av skyddsåtgärder för befintliga naturintres-

sen vid ett eventuellt ökat tryck från friluftsliv i 

området.

Nästa möte hålls även det vid KOF-stugan, Häl-

jaröd �0 augusti.

Efter mötet förflyttade sig större delen av de 

församlade till åkermarken vid Västraby gård för 

att avnjuta en månghövdad vaktelkonsert.

Mats Rellmar, sekreterare

Ur styrelseprotokollet
12 juni 2006

En beslutför styrelse med från 

vänster Kaj Möller, Thomas 

Svanberg, Lars Hallbeck, 

Mikael Olofsson och Lennart 

Engman. Foto: Mats Rellmar
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Kommande program

Lördagen den 22 juli

Vadarexkursion i Ängelholmstrakten

Mitt i högsommaren inleder de första vadarna 

sin återresa söderut. De rastar i talrika skaror vid 

våra kuster, ännu i sina vackra sommardräkter. 

Brådskan vid höstflyttningen är inte så stor som 

på våren och man kan ofta komma fåglarna gan-

ska nära och studera dem i lugn och ro. Ledarna 

hjälper dig att identifiera vilka olika arter som 

ses. 

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

borns) i Ängelholm, kl. 08:00

Ledare: Håkan Karlsson, Sara Henningsson

 tfn 04�-�6 �3 40

Tisdagen den 8 augusti

Vadare vid Rönnen

Vadarsträcket fortsätter och artsammansätt-

ningen varierar från dag till dag. Spovar, snäppor 

och andra vadare uppehåller sig vid Skälder- 

vikens långgrunda stränder för att vila och söka 

föda innan de drar vidare. Vi tillbringar några 

kvällstimmar med att kolla in vilka vadare som 

har gått in för landning och tittar förstås även på 

andra arter som dyker upp.

Samling: KOF-stugan, Norra Heljaröd, kl. �8:30

Ledare: Mikael Olofsson, tfn 04�-�� 48 88

Söndagen den 20 augusti

Falsterbo

Följ med söderut på en heldag i Falsterbo, som 

året runt har mycket att erbjuda den fågelintres-

serade. Första anhalten blir Nabben där vi spa-

nar in olika sträckande arter. Därefter förflyttar 

vi oss till Ljungen, som förhoppningsvis ger bra 

utdelning av främst rovfåglar, och besöker kan-

ske ytterligare någon lokal om tiden medger.

Samling: Olympiaskolan, Helsingborg, kl. 06:30

Ledare: Mikael Jönsson, tfn 04�-�� 6� 73

Lördag och söndag 26 – 27 augusti

Sofieros trädgårdsfest

Kom och besök oss på detta traditionella arran-

gemang. Som vanligt är vi på plats och besvarar 

allehanda frågor som kan tänkas komma. Hur 

många arter ser vi detta året?

Samling: Se dagspress för öppettider

Söndag 3 september

KOF:s Artrace

Föreningen inbjuder till förra årets succé och 

numera traditionella tävling, som går ut på att 

samla ihop ett lag och ge sig ut i vårt rapport-

område för att räkna in så många fågelarter som 

möjligt under en begränsad tidsperiod. Närmare 

information får du vid anmälan till 

Thomas Svanberg, tfn 04�-�6 50 5� eller

e-post thomas.svanberg@sardus.se. Anmälan 

om deltagande ska lämnas senast �0 augusti.

Söndag 10 september

Ringmärkning vid Hasslarps dammar

Ringmärkningen har nu varit igång under drygt 

� månader. Artsammansättningen har ändrats 

men fortfarande fastnar olika sångare. Rödhakar, 

järnsparvar, sävsparvar m.fl. använder området 

kring dammarna som bränsledepå inför flytten 

söderut. Våra exkursionsledare berättar om åter-

fynd, visar hur de olika måtten tas m.m. Givetvis 

passar vi på att se vad som finns i dammarna.

Samling: Hasslarps dammar (parkeringen i den 

södra delen) klockan 07:30

Ledare: Henrik Johansson, tfn 043�-838 03 och 

Henrik Ehrenberg tfn, 043�-�94 05

Söndagen 24 september

Öppen exkursion

Vi låter väder, fågeltillgång och senaste nytt styra 

dagens exkursion. Vi håller oss dock inom före- 



Skådarprofiler
KOF-are svarar på frågor om sig själva.ningens rapportområde. Klä dig efter väder och 

räkna med att vi är ute ett par timmar. Blåser det 

från väster besöker vi någon kustlokal osv.

Samling: Olympiaskolan, Helsingborg kl. 07:00

Ledare: Bengt Andersson, tfn 042-28 38 91 och 

Lennart Engman

Onsdag 11 oktober

Innekvälll – bildbehandling

Allt fler har hängt på i trenden med digiscoping 

och numera finns även digitala systemkameror 

med ut i fält. Hur gör du när du tror att den per-

fekta bilden är tagen men väl hemma vid datorn 

är du inte helt nöjd. Är det kört? Njaee, inte helt 

utan med dagens teknik finns möjligheten att 

rädda bilden. Johan Stenlund, vars bilder vi kun-

nat njuta av i galleriet tar oss med i Photoshop’s 

underbara värld och ger oss knepen. För att kun-

na anpassa lokal efter antalet deltagare är det för 

denna aktivitet föranmälan.

Föranmälan till Thomas Svanberg senast den 

31/8 på telefon 042-16 50 52.

Söndag 22 oktober

Trutar vid Råå hamn

Förra året bekantade vi oss med trutar i Simris-

hamns hamn. Denna gången åker vi dock inte så 

långt utan nöjer oss med Råå hamn. Råå hamn 

har under de senaste höstarna hyst såväl Kaspis-

ka som enstaka Medelhavstrutar. Vi ägnar inte 

bara intresset åt ovanliga trutar, utan tittar även 

närmare på grå- och havstrutar liksom olika må-

sar. Frågor som ”varför är denna truten inne på 

sitt 2:a kalenderår och inte sitt 3:e”  tar vi reda på. 

Har vi tur finns även vattenpiplärka och kungs-

fiskare i hamnen. 

Samling: Råå småbåtshamn (nedfart via Örby 

ängar) klockan 07:30

Ledare: Mats Rellmar, tfn 042-21 04 17 och 

Thomas Svanberg tfn 042-16 50 52

Namn: Håkan

Karlsson

Ålder: 26

Född i: Tidaholm

Bor i: Helsingborg

(med sikte på

Ängelholm)

KOF-are sedan: 2003

Skådar helst: Nästan när och var som helst, 

helst inte på soptippar.

Favoritlokal i Nordväst: Bjärekusten och

Hallandsåsen.

I min skådarmatsäck finns alltid: Kaffe/Te 

och, med lite tur, en muffins.

Om du fick vara en fågel, vilken art skulle du 

då vara: Någon albatross kanske, havet drar 

(och har alltid gjort).

 

Namn: Sara

Henningsson

Ålder: 31

Född i: Ängelholm

Bor i: Helsingborg, 

snart tillbaka i gamla 

kära Ängelholm!

KOF-are sedan: 2002

Skådar helst: På ställen som kan tänkas 

erbjuda variation både vad det gäller fåglar 

och natur i allmänhet. Dessutom helst av allt i 

behagligt väder!

Favoritlokal i Nordväst: Hallandsåsen och 

kusterna längs Bjäre, Sandön och Rönnen.

I min skådarmatsäck finns alltid: Framför 

allt kaffe och frukt.

Om du fick vara en fågel, vilken art skulle du 

då vara: Det fick väl bli någon av mina favo-

riter. Till exempel koltrast -för den underbara 

sången, sandlöpare -för att de är så vackra 

eller helt enkelt kaja -för att de är finurliga 

och sympatiska fåglar som verkar ha skoj.
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En ljuvlig sommar är till ända och nu stundar förhoppnings-

vis en lika härlig höst!

Under sommaren har föreningens fågelskyddskommitté 

haft olika ärenden att sätta sig in i. Bl.a. har vi bevakat planerna 

på att bygga en tågstation i Utvälinge. En tågstation skulle även 

generera en utbyggnad av hus och vägar i området mellan 

Utvälinge och Jonstorp. Vidare fortsätter arbetet med att fullgöra 

delar av Skälderviken till ett Natura 2000-område. Ett arbete 

som handläggs av Länsstyrelsen i Skåne. I dessa sammanhang 

förekommer olika uppgifter som gör gällande att vi som förening 

är förespråkare för att Sandön beläggs med beträdnadsförbud 

året runt. Detta vill jag passa på att dementera. Föreningen 

verkar inte för ett totalt beträdnadsförbud, däremot vill vi se en 

avsevärt mycket tydligare skyltning och markering såväl innan 

man beträder ön som ute på densamma. Det är min övertygelse 

att såväl vi som ornitologer liksom boende och besökare kan 

samsas om ön utan att fåglarna skall behöva störas. Vi har 

också fått besked från Länsstyrelsen att den överklagan som 

föreningen skrivit mot den planerade golfbanan i Vegeholm 

har avslagits. 

Såg du förresten Henrik Johansson på bild i Helsingborgs 

Dagblad nyligen? Henrik som till vardags arbetar som lärare i 

Rögle skola hade förlagt lektionerna utomhus och kombinerade 

biologi och geografi genom att förevisa eleverna ringmärkning 

vid Hasslarps dammar. Det var säkert många elever som kom 

hem till sina föräldrar med både nya kunskaper om fåglar och 

vilka sträckor fåglarna tillryggalägger under sin flyttning.

Vill också passa på att lyfta fram föreningens ungdomsgrupp 

med Mikael Olofsson och Peder Winding i spetsen som gör 

utmärkta insatser i en positiv anda för föreningen.

Henriks, Mikaels, Peders med fleras insatser gör att 

förhoppningarna om nyrekrytering av ungdomar stärks. 

Dessutom tror jag att många fördomar om oss fågelskådare 

kan strykas! För inte är vi väl några 

udda personer som alltid går klätt 

i grönt och står under kamouflage- 

färgade paraplyer vid ett träd och 

glor?

Väl mött i fält!

Thomas Svanberg

Ordförande
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Taxonomi
Inom fågeltaxonomin (vetenskapen som urskilj- 

er arter, utreder släktskap och namnger) har 

genforskningen idag gett upphov till ett ivrigt 

ifrågasättande och kartläggande av olika fågel- 

arters släktskap. Dagens artindelning och  

familjeträd är ännu till stor del baserat på de  

biologiska artbegreppen. För att göra en lång 

(och komplicerad) historia kort så är inte  

resultaten av DNA-analyser alltid helt lättolkade 

samtidigt som de traditionella artbegreppen inte 

alltid är heltäckande. För att få en så rättvisande, 

hållbar och trovärdig bild som möjligt, kombine-

ras idag ofta olika artbegrepp. 

När blir en art en art?
Efterhand som forskningsresultat publiceras och 

utvärderas samt efterhand förkastas eller accep-

teras av omvärlden, ”uppstår” (eller ”försvin-

ner”) fågelarter: raser upphöjs till arter eller om-

vänt och släktförhållanden skrivs om. Detta är en 

process som ofta kräver tid för acceptans. Exakt 

vem som bestämmer när en art blir en art rent 

systematiskt är inte på något sätt självklart. Det 

kan ibland vålla problem när olika auktoriteter 

eller grupper motstridigt pekar ut det ena eller 

andra som ett art- eller ras-förhållande. 

I Europa finns sedan ett antal år en kommitté 

kallad TAC (Taxonomic Advisory Committe) vars 

syfte är att rekommendera vilken status olika 

former av fåglar i Europa bör ha baserat på olika 

forskningsresultat. Tanken är sedan att berörda 

länder ska följa, eller åtminstone grundligt ta 

ställning till, kommitténs råd med syfte att ena 

synen på arter och raser och fåglars släktskap. 

Detta kan i slutänden fungera som en gemensam 

och viktig plattform i bl.a. fågelskyddsfrågor. 

Den motsvarande funktionen i Sverige heter 

Taxonomikommittén och finns inom SOF:s 

organisation. Sverige har av tradition intagit 

en ganska konservativ hållning till att ändra 

befintliga art/ras-förhållande, namn osv.

Hur påverkas vi?
Hur kan då sekvensering av mitokondrie-DNA 

ha påverkan på fågellivet i Nordvästskåne? Ja, 

ännu så länge är påverkan tämligen marginell. 

Extrema exempel från andra kontinenter där 

raser upphöjts till arter och över en natt blivit 

mycket skyddsvärda i påkostade räddningspro-

jekt är (ännu) inte aktuellt här! Vad som på sin 

höjd märks är att antalet observerade fågelarter 

kan komma att öka (eller minska) beroende på 

vilken hållning TAC, SOF (Tk) m.fl. intar – det 

kan helt enkelt bli fler eller färre arter att kryssa!

Ett exempel från KOF:s barndom är 

spetsbergsgåsen som ju sedan många år 

betraktas som god art. Denna ansågs tidigare 

utgöra en ras av sädgås men ses nog idag av de 

Stegvis gör forskningen nya rön och upptäckter som föranleder ändringar eller tillägg i människans 

uppfattning om fåglars livsvillkor, släktskap, utbredning, flyttning, beteenden osv. I takt med sam- 

hällets övriga utveckling ges ornitologin möjligheter att undersöka förhållanden som tidigare varit 

okända eller påtagligt svårbekräftade. Nu ändrar genforskningen på artlistorna.

Nya arter i Nordvästskåne
Mats Rellmar
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flesta amatörornitologer som en rimlig (och 

accepterad) förändring av taxonomin. Några 

mer sentida exempel på arter som ”uppstått” 

och även utökat artförteckningen inom KOF:s 

verksamhetsområde är amerikansk kricka (skild 

från kricka), balearisk lira (skild från mindre lira) 

och vattenpiplärka (skild från skärpiplärka). 

Problem
Fler arter att välja på kan naturligtvis skapa 

problem vid de tillfällen då den gamla och den 

”nyutnämnda” arten är svåra att skilja från var-

andra (en inte alltför ovanlig situation om de i 

årtionden betraktas som samma art!). För Nord-

västskånes del finns ett fynd av bergsångare, 

men då arten under slutet av 90-talet delades 

upp i bergsångare och balkansångare fick den 

nordvästskånska fågeln helt plötsligt betraktas 

som obestämd då vissa kännetecken ej hade 

fastställts vid observationstillfället. Ett liknande 

scenario gäller den petrell som observerades på 

Hovs hallar i oktober 200�. För 25 år sedan hade 

det varit en nordlig sammetspetrell!

En svart Kråka eller en Svart kråka?   Foto: Mats Rellmar
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Vad är på gång?
Här följer några exempel på artgrupper som ur 

nordvästskånsk synvinkel kan komma att påver-

kas framöver i enlighet med de rekommenda- 

tioner som TAC lagt fram. Sveriges Taxonomi-

kommitté (SOF) har ännu att ta ställning till 

huruvida Sverige ska följa dessa rekommenda-

tioner.

Sjöorre kan utökas med amerikansk sjöorre, en 

form som iakttas i Europa i ökande omfattning. 

Rapporter från NV Skåne föreligger redan.

Gråtrut utgör en relativt komplicerad grupp där 

medelhavstrut och kaspisk trut i Sverige redan 

anses vara goda arter. Till denna grupp hör även 

”amerikansk gråtrut”, en ras som är under utred-

ning och finns rapporterad från NV Skåne.

Kråka har under årtionden utgjort debattämne 

och är under utredning även i Sverige. Kan kan-

ske komma att bli arterna grå och svart kråka. 

Svart kråka ses årligen i NV Skåne med enstaka 

exemplar, ibland stationära individer.

Gråsiska utgör även denna en hett omdebatte-

rad artgrupp. Den sydliga gråsiskan (s.k. brun-

siska) häckar sedan slutet av 70-talet i NV Skåne 

medan den nordligare gråsiskan ses regelbundet 

under flyttning och på övervintring. Ännu kan 

grunderna för brunsiskans artstatus te sig något 

dunkla och faktum är att inte ens snösiskan tycks 

vara helt odiskutabel som ”egen art”!

Andra arter som är under utredning och kan få 

genklang i NV Skåne är t.ex. prutgås, gulnäbbad 

lira och silltrut. 

Några av nämnda förslag kommer säkert att ”slå 

igenom”, medan andra åter läggs på is. 

För mer läsning, besök t.ex. Taxonomikom-

mittén på SOF:s hemsida www.sofnet.org eller  

Association of European Rarities Committees 

TAC www.aerc.eu/aerc_tac.htm (engelska).

Sydlig gråsiska vid Höganäs.  Foto: Mats Rellmar
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Vissa funderingar hade vi allt inför säsongen 

2006. Skulle det vara ett eller två par på Kul-

laberg? Skulle paret i Sydhamnen äntligen ”få 

eget”? Skulle vi kanske rent av hitta något nytt 

par i nordvästra Skåne, med tanke på alla iakt-

tagelser som gjorts under vinterhalvåret? Facit 

visade dock inga förändringar, utan 2006 kom 

mycket att likna föregående år.

Kullabergsfalkarna
Även om man kunde konstatera viss aktivitet vid 

båda boplatserna tidigt på säsongen var det en-

dast vid en av bohyllorna som pilgrimsfalkarna 

skred till häckning.

Den �/� kunde Alf Petersson konstatera att 

honan ruvade � ägg bakom en rosenbuske och 

att hanen satt på kanten. Det visade sig också 

vara samma par som häckade där året innan. 

Hanen, A�, är född på platsen redan �998 medan 

honan kommer från ett bo i södra Västergötland 

och föddes året innan hanen.

Häckningen framskred planenligt och den 

�/6 var det så dags för ringmärkning. Peter 

Lindberg (Falkprojektet) med klättrare märkte 

då de två ungarna som fanns i boet (båda hanar) 

med ringarna röd/blå LA respektive LB. De först 

märkta ungarna i Sverige 2006.

På midsommarafton gjorde Alf ett nytt 

besök vid boplatsen och kunde då konstatera 

att föräldrarna kom med mycket mat och att de 

båda ungarna såg ut att vara mätta.

Pilgrimsfalkarna
i nordvästra 
Skåne 2006
Christer Strid

4 juni, LB – en av hannarna från årets kull på 

Kullaberg.  Foto: Alf Petersson

23 juni, midsommarafton, ungarna hoppar och 

flaxar omkring utanför bohyllan.  Foto: Alf Petersson
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Helsingborgsparet
22 januari – det råder ”skånsk” vinter i Helsing-

borg, drygt �2 minusgrader och vi har t.o.m. driv-

bildning av snö inne i bolådan. Lantmännens 

personal har också rapporterat att falkarna finns 

på plats på lokalen.

I slutet av mars var båda fåglarna mera 

synliga på bild och Bengt (på Lantmännen) 

rapporterade också att parning skett den 2� 

mars. Bolådan har fått sin ”vårstädning” och 

boskålens utseende har justerats.

15 april - kan vi se mönstret från tidigare 

år. Falkarna är inne i ett nytt skede av häck-

ningssäsongen. Ruvningsbeteende uppvisas och 

honan ligger längre perioder på redet. Givetvis 

ställer vi oss frågan - blir det några egna ägg i år? 

Det återstår att se. Vi avvaktar dock ännu en tid, 

men hönsäggen finns i beredskap.

4 maj - placerade vi upp � hönsägg i bolådan 

för att stimulera ruvningsbeteendet och som 

en förberedelse för Kornelia och Råger att bli 

fosterföräldrar. Kornelia ligger stadigt på äggen.

11 juni - blir det tillökning hos paret. Nu har 

ungen kommit på plats efter en lång och varm 

bilresa. Eftersom det troligen är en hanne har han 

fått namnet Malte och är ca. �0 dagar gammal. 

Märkningen är en röd och blå ring på höger ben 

med beteckningen P respektive K och på vänster 

ben en lila ring, 90A622��. Efter att Malte fått ett 

skrovmål köttfärs gjorde vi bytet och det tog nog 

inte mer än cirka minuten innan Kornelia var på 

plats igen. Hon tog ett stadigt tag om halsen och 

föste in ungen under magen.

22 juni - Malte blir matad flitigt och tillgången 

på föda verkar det inte vara några problem med. 

Vi kan nu också se början på fjäderdräkten och 

både stjärt- och handpennor har växt ut de 

senaste dagarna. Kroppsvård blir viktig och Malte 

gör som föräldrarna. Besök på bolådans kant blir 

allt vanligare och att ligga med huvudet på kanten 

och blicka ut över den närmaste omgivningen 

ingår nu också i de dagliga rutinerna.

Några veckor senare, i mitten av juli månad 

(när detta skrivs), har Malte börjat se sig om och 

han har provat sina första vingtag. Ytterligare 

en tid kommer han att finnas kvar på lokalen 

men därefter ”bär det iväg ut i världen” och till 

ett liv som skiljer sig mycket från trygghetenvid 

bolådan.

Malte på kanten av silobyggnaden.

Foto: Christer Strid

Malte precis uttagen från fraktlådan och med 

fullproppad kräva. Lägg märke till äggtanden på 

näbben.  Foto: Christer Strid
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Vackert väder under större delen av perio-

den med en mycket regning avslutning på  

augusti månad, gjorde att blåsten och havsfåg-

larna uteblev. Vädret skapade däremot gynn-

samma förutsättningar för häckande arter och 

då i synnerhet insektsätare. Många arter lade 

dessutom andrakullar. 

En äldre rödnäbbad trut sågs i Helsingörs 

hamn 9 – �2.6, och var alltså endast fyra kilometer 

ifrån rapportområdet. Den försvann dock 

spårlöst utan att upptäckas på svensk mark.

Som vanligt hördes en hel del vaktlar spela 

under våren, med högsta notering, �0 ex mellan 

Turköp och Västraby 9.7. Endast fem kornknarrar 

finns inrapporterade under perioden. 

En obest. lira drog mot söder vid Norra 

hamnen, Helsingborg 2�.5 och en chilensk 

Utmärkelse
I juni tilldelades KOF Höganäs kommuns 
miljöstipendium. Detta delades med Arilds 
Golfklubb. 
Priset utgörs av en check om 7500 kr. Beloppet 
står föreningen fritt att disponera som på det vis 
som medlemmar och styrelse anser vara bäst. 

Som motivering till att KOF får priset 
anges föreningens betydande insatser för 
pilgrimsfalkarna på Kullaberg. 

Utmärkelsen mottogs för föreningens räkning 
av Alf Petersson och Kaj Möller i samband med 
kommunfullmäktigemöte i Höganäs 21juni. 

SETT SISTsen
Rapport från Nordvästskåne

1 juni – 31 augusti 2006

bläsand rastade vid Hittarps rev 26 – 27.8. Fynd 

av den senare arten, har sedan tidigare betraktats 

som rymlingar ifrån fågelparker. 

Chilensk bläsand, Hittarps rev 27/8.

Foto: Oskar Lindberg

Foto: Johan Stenlund
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Rapporter om spelflygande bivråkar på 

flera platser inom rapportområdet tyder på 

att häckning troligen förekommit. Periodens 

ovanligaste rovfågel, en mindre skrikörn 

sträckte åt nordost över Maria by, Helsingborg 

29.7. En brun glada flög förbi Utvälinge ��.8 och 

en gammal fågel sågs senare rasta på en åker vid 

Svedberga �0.8. 

Hela åtta småfläckiga sumphöns noterades, 

först spelande på vårsträcket vid Atteköps 

våtmark 29.5 – 6.6 samt Tranarpsbron � – 8.6. 

Under höststräcket sågs sedan rastande fåglar 

vid Dagshög 2�.7, Hasslarp 9 – 20.8 och Farhult 

�� – 27.8 samt upp till 2 ex. i Vegeås mynning  

�2 – �9.8. 

En rödspov rastade på Sandön 6.8 och 

sommarens tre smalnäbbade simsnäppor sågs 

på Rönnen 27.6 respektive �.8 samt Sandön �6.8. 

Myrsnäppor uppträdde i normala antal och 

tretton ex sågs under perioden.

En ung medelhavstrut observerades i Råå 

hamn �0.7 samt ytterliggare en på Klören 27.8. 

Vidare sågs kaspisk trut på sex olika platser 

under perioden, bl.a. med ett inlandsfynd vid 

Lönhults gård �0.7. En skräntärna drog mot 

söder vid Råå hamn 9.6 varefter övriga individer 

sågs på Sandön med � ex. �9.7, 29.7 och 2 ex. 27.7 

samt hela 8 ex. 2.8. 

En biätare drog norrut vid Hittarps rev 25.8 

och en göktyta sågs vid Svedberga kulle 25.7 

samt på Kullen �8.8. En ung fältpiplärka rastade 

på Hittarps rev 26 – 27.8 och en ung citronärla 

sågs vid Hasslarps dammar 20 – 2�.8. En hanne 

engelsk sädesärla sågs mata en nyligen flygg 

unge vid Dagshög 2�.7, vilket tyder på häckning i 

området.  En blåhake hoppade i vassen vid Örby 

ängar 26.8 samt 29.8 och en mindre flugsnappare 

sjöng vid Hjorthagen och Josefinelust på Kullaberg  

� – �.6. 

En trastsångare fastnade i ett av näten under 

ringmärkning i Hasslarps dammar 26.8 och en 

ung höksångare uppmärksammades på Kullen 

Brun glada, Svedberga 31/8.   Foto: Ulf Ståhle

Kaspisk trut, Råå 10/7.   Foto: Mats Rellmar

Medelhavstrut, Klören 27/8.   Foto: Thomas Svanberg
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Citronärla, Hasslarp 20/8.  Foto: Oskar Lindberg

�8.8. En lundsångare sjöng tillfälligt bakom 

”dasset” på Kullen �2.7 och en flodsångare satt 

och sjöng vid Ulriksfält �� – ��.6. Tilläggas kan att 

individen vid Åvarp, från förra perioden, fanns 

kvar i samma område 8.7.

Glädjande nog konstaterades att paret 

brandkronad kungsfågel vid Djurkyrkogården, 

Ängelholm fått ut minst en flygg unge 9.7, 

vilket innebär rapportområdets andra lyckade 

häckning! Fyra unga pungmesar sågs i Farhult 

�7.7 och ytterliggare 6 ungfåglar fanns kring 

Hasslarps dammar 2�.7, varav fyra blev ring-

märkta. 

Sjungande sommargylling noterades på 

Hallands Väderö �.6, i Vallåkra 5.6 och Jordeberga 

2�.6 samt Påarp på Bjäre �8.7. En svartkråka sågs 

vid Hasslarps dammar och på Kullen 29.7.

Gulhämpling noterades vid Rya golfklubb 

22.7, Viken 7.7 samt Hittarps rev 27.8. Den 

ortolansparv som flög över Ornakärr 26.8, 

får bli avslutningen på denna rapport, med 

förhoppning om en kommande artrik höst.

Mikael Olofsson

Fältpiplärka, Hittarp 27/8.   Foto: Anders Henriksson
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Ringmärkta sångare i Hasslarp

Gräshoppsångare

 26/7 2006.

Foto: Patrik Wantzin

Grönsångare 

26/7 2006.

Foto: Patrik Wantzin

Höksångare 

2/9 2006.

Foto: Mårten Müller
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Trastsångare 

26/8 2006.

Foto: Mårten Müller

Härmsångare. 

Foto: Mats Rellmar

Trädgårdssångare. 

Foto: Mats Rellmar
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Betesmarkens dag
10 juni 2006

Att betesmark och djurhållning har en viss 

anknytning till fåglar och fågelskådning det 

kan vi nog alla hålla med om. Troligen var det 

också ett av skälen till att föreningen blev till- 

frågad om att medverka i ett arrangemang som 

Helsingborgs kommun genomförde i Pålsjö skog, 

i närheten av Thalassa, i mitten av juni månad. 

Kommunens programförklaring var ”möt djuren 

i betesmarkerna och lär dig mer om hur viktiga 

betesdjuren är för vår natur. Ta del av utställares 

produkter och hantverk, klappa djuren och gå en 

tipspromenad där du har möjlighet att vinna fina 

priser”.

Besöksmässigt var kanske arrangemanget 

inte helt lyckat. Ett flertal andra arrangemang 

samtidigt runt om i Helsingborg gjorde att 

publiktillströmning nog inte blev riktigt vad 

man väntat. Trots detta hade vi vid KOF:s 

informationsbord nog ett 50-tal besökare under 

några varma eftermiddagstimmar.

Holkmodeller visades
Vad skulle vi kunna förväntas oss för frågor i detta 

sammanhang? Eftersom det för vår del handlade 

om att sprida information och svara på frågor om 

fågellivet, var det på sin plats att spinna på det här 

med häckande fåglar i angränsning till åker-/be-

tesmarker och då framför allt hur man kan hjälpa 

dem lite på traven. En stapel med olika holkmo-

deller utgjorde lite av blickfånget vid informa-

tionsbordet och för hugade spekulanter kunde 

vi också bidra med lite olika ritningsförslag som 

tips för den händige hemmasnickaren.

Många var intresserade av fågelholkarna som visades på Betesmarkens dag.  Foto: Christer Strid
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Fick många frågor
Vi fick lite frågor på kikarval, om lämpliga fågel-

böcker och varför vissa fågelarter verkar ”för-

svinna”. Det senare påståendet är alltid svårt 

att ge något bra svar på eftersom det ofta är en 

väldigt subjekt frågeställning. Men samtidigt 

väldigt, väldigt viktig! Det visar att allmänheten 

många gånger har en klar uppfattning om hur 

de skall va´ eller snarare borde vara och att man 

iakttar och funderar.

Vallning med hund
På programmet i övrigt visades det upp bl.a. vall-

ning med hund. Något som var väldigt intres-

sant och imponerande. Ett ”invandrat” austra-

liensiskt par – man med hund – tog hand om en 

stor flock får på ett mycket smidigt och till synes 

mycket enkelt sätt men där det säkert handlar 

om mycket träning för att få det rätta samspelet 

mellan hund och förare. Dessutom fick vi se hur 

man klipper får och hur man sedan förädlade  

ullen till allehanda saker.

Som besökare fick vi också bekanta oss med 

en del gamla djurlantraser, hur man bygger 

staket, några korta och mycket intressanta 

föredrag på olika miljöaspekter samt ”samla på 

oss” ytterligare information, råd och tips på ett 

�0-tal andra informationsställen.

Vi som var engagerade från föreningens sida var 

Björn Ekelund och Christer Strid.

Christer Strid

En för oss något udda besökare var den get med tillhörande ”husse” som kom gående. Givetvis fick 

Björn en riktigt ”getgirig” fråga som han förhoppningsvis hade något fyndigt svar på.  Foto: Christer Strid
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Exkursion med KOF
22 juli 2006

Efter samling på Brännborns, Ängelholm 

denna gråmulna dag (dock utan nederbörd) 

körde vi mot Sandön. Med förhoppning om att 

vädret skulle få åtminstone några vadare att 

rasta.

En fiskgjuse mötte oss vid bryggan på väg 

ut på ön. Fisktärnor drog som vanligt runt i 

åmynningen och en flock skäggmesar (� ex) sågs 

som hastigast dra in i vasshavet, där de sedan 

endast lät sig höras sporadiskt.

Väl ute på ön, konstaterades ett mindre 

antal kärrsnäppor (ca �0), men inget avvikande. 

Överraskningen blev istället den unga svarttärna 

som fiskade strax utanför revlarna.

Dagen avslutades med fika för en del samt en 

vacker spovsnäppa på Rönnen.

Alltid trevligt med nya ledare på exkur-

sionerna och Håkan och Sara skötte detta alldeles 

utmärkt. Hoppas på repris!

Mikael Olofsson

Kärrsnäppa sågs på Sandön.   Foto: Mats Rellmar
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Möte hölls den 20 augusti vid KOF- stugan, Norra 

Häljaröd. Deltog gjorde förutom styrelsen även 

andra funktionärer inom föreningen, såsom 

kommittémedlemmar och delar av valbered-

ningen.

Under punkten Föreningens ekonomi medde-

lade kassören att påminnelse om medlemsavgift 

i nr 2/06 av föreningsbladet gett resultat och att 

drygt 8000 kr inkommit sedan förra mötet. 

Det meddelades även att föreningen tilldelats 

Höganäs kommuns miljöstipendium om 7500 kr.

Kassören påpekade åter att KOF utan diverse 

stipendier etc. som tillskott i föreningskassan, 

lever något över sina inkomster. Orsaken till 

utgiftsläget är främst ett kostsamt medlemsblad. 

Styrelsen är sedan tidigare informerad om 

situationen och har för avsikt att inom kort 

åtgärda läget enligt tidigare protokoll.

Under punkten Rapport från kommittéerna 

meddelades bl.a. följande:

• Fågelskyddskommittén rapporterade att svar 

på skrivelse angående motion om jakt på kråk-

fåglar i delar av Höganäs kommun inkommit. 

Föreningen för nu en dialog med representan-

ter ur kommunfullmäktige i frågan.

Rörande det kommunöverskridande projektet 

Vege station har skrivelse insänts där fören-

ingen trycker på vikten av naturskydd på tre 

platser som enligt projekteringsplanen kan 

komma att påverkas.

I ärendet om golfbanan i Vegeholm har KOF 

mottagit ett beslut från Länsstyrelsen i vilket 

föreningen inte har någon överklaganderätt. 

Endast högre instanser såsom SOF kan göra 

sig besvär. 

• Representanter ur IT-kommittén visade med 

statistik från hemsidan hur välbesökt obsbok, 

galleri, falksida, forum m.m. är. Mellan � mars- 

�9 augusti fanns t.ex.  �5 000 besök på obs- 

boken och �5 000 på falksidan. 

• Stugkommittén meddelade att fönster på söd-

ra väggen på KOF-stugan måste bytas då det 

gamla håller på att ruttna. Begäran om anslag 

till inköp av nytt fönster beviljades av styrel-

sen.

Nästa styrelsemöten äger rum kl. �9.00 den  

9 oktober i Hjorthagsstugan samt kl. �9.00 den  

�� december i Hjorthagsstugan.

Mats Rellmar sekreterare

Ur styrelseprotokollet
20 augusti 2006

Efter mötet vidtog korvgrillning med Bengt 

Andersson som grillmästare.   Foto: Mats Rellmar
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Kommande program

Söndag 22 oktober

Trutar vid Råå hamn

Förra året bekantade vi oss med trutar i Simris-

hamns hamn. Denna gången åker vi dock inte så 

långt utan nöjer oss med Råå hamn. Råå hamn 

har under den gångna hösten hyst såväl kaspiska 

som medelhavstrutar. Vi ägnar inte bara intres-

set åt ovanliga trutar utan vi tittar även närmare 

på grå och havstrutar liksom olika måsar. Frågor 

såsom, varför är denna truten inne på sitt 2:a  

kalenderår och inte sitt �:e, tar vi reda på. Har vi 

tur finns även vattenpiplärka och kungsfiskare i 

hamnen. 

Samling: Råå småbåtshamn (nedfart via Örby 

ängar) klockan 07:�0

Ledare: Mats Rellmar, tfn 0�2-2� 0� �7 och 

Thomas Svanberg 0�2-�6 50 52

Vecka 44

Ungdomsgruppen

Höstlov och därmed dags för ungdomsgruppen 

att bege sig ut. Val av lokal är inte fastställt utan 

detta får du veta när du kontaktar Mikael Olofs-

son på telefon, 0�2-�2 �8 88 eller 07�7 �� 07 87. 

Mer information kommer även att publiceras på 

vår hemsida.

Söndag 19 november

Bjärestopp

Bjärehalvön brukar under senhösten vara in-

tressant att besöka. Variationen av arter är ofta 

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

tättingar. Vi går några korta sträckor och besö-

ker lokaler som Grytskären, Ranarpsstrand och 

Glimminge.

Samling: ICA Maxis parkering i Ängelholm klock-

an 08:00.

Ledare: Martin Ekenberg, tfn 0���-�6 �0 �7 och 

Kristian Linde, tfn 0���-�9 �9�

Under utfärderna till Bjärehalvön och Hallands 

Vädreö kan vi se alkor i vinterdräkt, som t.ex.

denna sillgrissla.   Foto: Anders Henriksson



Skådarprofiler
KOF-are svarar på frågor om sig själva.9 – 10 december

Julmarknad på Fredriksdal

Vi pratar fåglar, holkar och annat på detta välbe-

sökta evenemang.

För öppettider se dagspress. Observera att entré-

avgift föreligger.

26 december annandag jul

Hallands Väderö

Vi gör som tidigare och slår följe med Bjäre  

Naturskyddsförening ut till Väderön. Havsörnar 

patrullerar ön, varfågeln sitter i sitt träd, ute på 

havet guppar ejdrar, tobisgrisslor mm. På skären 

samsas skärsnäpporna med sälarna och har vi 

tur finns någon toppskarv på plats.

Samling: Hamnen Torekov vid Väderöbåtarna 

klockan 09:45.

Avgift tillkommer för transporten ut till ön och 

avgiftens storlek ankommer på hur många del-

tagare det bli.

Namn: Niclas 

Jonzén

Ålder: 33

Född i: Kalmar

Bor i: Höganäs

KOF-are sedan: 

2004

Skådar helst: Där 

det är bra sträck, 

gärna med havs-

utsikt!

Favoritlokal: 

Vintertid vid Strandbaden, annars runt 

Sandön.

I min skådarmatsäck finns alltid: Nybryggt 

kaffe och choklad.

Om du fick vara en fågel, vilken art skulle du 

då välja: Silvertärna, det är kul att resa ofta 

och långt.

 

Namn: Mats 

Rellmar

Ålder: 37

Född i: Lund

Bor i: Helsingborg

KOF-are sedan: 

1984

Skådar helst: Var 

som helst där det 

finns fåglar, men 

helst vid kusten 

eller utomlands.

Favoritlokal: 

Beror på årstid men Rönnen har alltid varit 

lite extra.

I min skådarmatsäck finns alltid: 4 dubbel-

mackor och kaffe

Om du fick vara en fågel, vilken art skulle du 

då välja: Helst ingen – det är väl roligare att 

titta på dem än att vara en?
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Styrelsen i Kullabygdens Ornitologiska Förening 
(vald vid årsmötet 8 mars 2006)

Ordförande

Thomas Svanberg  Derbyvägen 29, 252 86 Helsingborg

 Tel: 042-16 50 52 

 e-post: thomas.svanberg@sardus.se

Kassör

Kaj Möller Skördevägen 51, 263 54 Höganäs

 Tel: 042-33 05 59

Sekreterare 

Mats Rellmar Tyringegatan 41, 252 76 Helsingborg

 Tel: 042-21 04 17

Ordinarie ledamöter 

Martin Ekenberg Ljungvägen 58 b, 269 62 Grevie

 Tel: 0431-36 10 47

Lennart Engman Fångstvägen 11, 263 71 Jonstorp

 Tel: 042-36 70 28

Sara Henningsson Skogsfrugatan 5, 252 30 Helsingborg

 Tel: 042-16 23 40

Niclas Jonzén Bokvägen 21, 263 32 Höganäs

 Tel: 042-33 33 40

 e-post: niclas.jonzen@teorekol.lu.se

Håkan Karlsson Skogsfrugatan 5, 252 30 Helsingborg

 Tel: 042-16 23 40

 e-post: hakan.karlsson@zooekol.lu.se

Suppleanter

Lars Hallbeck Päronvägen 25, 262 65 Ängelholm

 Tel: 0431-202 94

 e-post: hallbeck@angelholm.mail.telia.com

Mikael Olofsson Husensjövägen 93 c, 252 52 Helsingborg

 Tel: 042-12 48 88

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

KOF:s kommittéer

Programkommittén

Thomas Svanberg, tfn 042-16 50 52 (sammankallande)

Kristian Linde

Mikael Olofsson

Lars Hallbeck

Fågelskyddskommittén

Håkan Karlsson, tfn 042-16 23 40 (sammankallande)

Henrik Johansson

Sara Henningsson

Niclas Jonzén

Stugkommittén

Lennart Engman, tfn 042-36 70 28 (sammankallande)

Bengt Andersson

IT-kommittén (Webbgruppen)

Martin Ekenberg, 0431-36 10 47 (sammankallande)

Mats Peterz

Christer Strid

Thomas Wallin

Redaktion

Mats Rellmar

Henrik Ehrenberg

Mats Peterz

Lars-Göte Nilsson

Christer Strid

Omslag

Skrattmås, foto-

graferad en dag i 

november i Råå av

Mats Rellmar.
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Så var det vinter igen!
En höst har fort passerat – en höst som bjudit på, förutom varmt 

väder, roliga fågelobsar såsom den bruna glada som höll sig  

stationär runt Stureholm under några veckor. Många var vi som 

fick tillfälle att studera den närmre. Ringmärkarna vid Hasslarp 

har haft en fin höst och satte även ett nytt präktigt årsrekord i 

antalet ringmärkta fåglar. Kanske var det även rekord i antalet 

spontana besök hos grabbarna vid näten?

Programmakarna har varit sysselsatta och knåpat ihop ett 

program som många förhoppningsvis känner igen delar av 

men försök till förädling har också gjorts. Många gånger är det 

svårt att hitta lämpliga exkursionsmål och många diskussioner 

rör sig kring frågorna –Hur många deltagare skulle en sådan  

exkursion få och vem skulle vilja vara ledare för den? Jag kanske 

låter tjatig men det hade uppskattats vida med synpunkter från 

er som medlemmar. Är vårt program tillräckligt brett? Skall vi 

satsa på mer specialinriktade exkursioner såsom trut- och mås-

dagar? Fler innekvällar? Vi är närmre 500 medlemmar och det 

finns oerhört mycket kunskap att nyttja så tveka inte att höra av 

dig med synpunkter och förslag!

När nu vintern gör sitt inträde kan man förena nytta med glädje 

genom att sätta upp ett fågelbord i trädgården. Många arter tar 

tacksamt emot ett uppdukat bord och tar för sig i stora mått. 

Via vår hemsida finner du tips på vad du lämpligast erbjuder 

dina fåglar och du kan även rapportera in vad just du har på 

din foderplats.

Vill passa på att önska er alla en riktigt God Jul och 

Gott Nytt År!

Väl mött i fält!

Thomas Svanberg

Ordförande
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”Raale” kan översättas med böla eller gråta och 

med lite fantasi så kanske det passar väl in på 

hamnområdet en dag när västvindarna ligger på 

för fullt.  Vad vet jag.  

Det är här vi sitter, det är här vi ser labb-

arna passera förbi på nära håll, det är här vi 

lärt känna en del av lokalbefolkningen. Vi är i  

detta sammanhanget främst Thomas, Per, Bengt, 

Lasse, Arne från Lund och undertecknad men vi 

blir fler och fler.

Personligt
Valet av sträcklokal när väderprognoserna talar 

om lite kraftigare vindar från sydväst eller väst är 

och kommer alltid att vara ett mycket personligt 

val. En del vill sitta högt med god överblick med-

an en del andra väljer att sitta lägre där chanser-

na för ”goa närobsar” oftast är bättre. Själv före-

drar jag det sistnämnda och då är bunkern vid 

Rålehamn ett gott val. På köpet får man trevliga 

naturmiljöer med enefäladen på ena sidan och 

små kobbar och skär som letar sig ut i havsband-

et på den andra sidan. 

Fågelarter
Rålehamn har för mig och för allt fler skådare bli-

vit en plats där man inte alltför sällan får uppleva 

hur de sträckande arterna drar förbi på ett nära 

och njutbart avstånd. 

Vårsträcket är kanske som mest spännande 

när tärnorna och en och annan kustlabb 

passerar på bekvämt avstånd i slutet av april. 

Även storspoven väljer gärna kustremsan på sin 

väg norrut.     

I slutet av juli med vindar från västsektorn 

inleds höstsäsongen med en hel del tärnor och 

vadare på sydsträck. Tärnorna är luriga då de 

under några morgontimmar i stora antal kan 

dra söderut från Laholmsbukten ut mot t.ex. 

Hallands Väderö för att sedan återvända under 

sena eftermiddagen eller kvällen i riktning 

tillbaka mot Laholmsbukten. Många gånger 

Ännu en bra ”skådarbunker” på Bjäre!

Rålehamn
Leif Dehlin

Söder om Tjällran men norr om golfbanan i Torekov ligger Rålehamn med sin ”skådarbunker” stra-

tegiskt placerad precis söder om hamnen. Det finns ett gammalt danskt uttryck som heter ”raale” och 

kanske är det det som namngett hamnen och någon gata i Torekov. 

Foto: Mats Rellmar
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upplever man samma mönster hos alkor, labbar 

och havssulor lite senare under hösten så var 

med andra ord återhållsam med räkneverket vid 

sträckräkningen.

20/7-05

+16 °C och en syd-sydvästlig vind runt 11 m/s.  

Kl. 05:30-08:30. 261 myrspovar passerar nästan 

innanför närgränsen på tubkikaren på sin väg 

söderut. 59 spovsnäppor, 12 kustsnäppor, 3 sand-

löpare och många andra arter har valt samma 

färdväg. Sträcket är bra och det är synd att det är 

andra plikter som kallar. .

14/8-05

Kl. 05:30-09:00. Svag syd-sydvästlig vind och va-

darna går lite längre ut än vanligt. Myrspovarna, 

grupp efter grupp, väljer idag en annorlunda 

sträckriktning när de via Tjällran drar rakt ut 

mot Hallands Väderö. När de väl kommer fram 

till ön tar de höjd och försvinner högt uppe i det 

blå. Märkligt. 

Under hösten följer ofta labbar, lommar och al-

kor kusten från Hovs Hallar mot Rålehamn och 

vidare söderut om vinden kommer från västsek-

torn och är tillräckligt stark, minst 7-8 m/s. Vid 

lägre vindstyrkor kommer fåglarna ofta direkt 

från hallandskusten utan att ta omvägen via Hovs 

Hallar eller Laholmsbukten. Gässen gör t.ex. ofta 

detta på sin väg söderut.  Enstaka stenfalkar pas-

serar också men flertalet ses längre in över land i 

höjd med Kattvik och Båstad. Tättingarna väljer 

oftast också en annan väg söderut och ses sällan 

i stora antal. 

26/10-05

+ 9 °C. Väst-sydväst 10 m/s, grått men god sikt. 

När Bengt Andersson reser sig kl 17:00 efter 

att ha suttit bakom bunkern hela dagen så gör 

han det med stel rygg och tom kaffetermos men 

med ett leende och med följande sträcksiffror 

i obsboken; 775 tretåig mås, 2223 sillgrissla/

tordmule, 14 alkekung, 4 mindre sångsvan, 3 grå 

lira, 5 bredstjärtad labb och 6 kustlabb.       

Utsikt över Rålehamn och med Tjällran i bakgrunden.   Foto: Mats Rellmar
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I november kan man med lite tur uppleva rast-

ande bonusarter som toppskarv, skärsnäppa och 

berglärka. Kanske passerar någon av de större 

lommarna. 

Vintern kan också vara ganska bra med 

stora mängder tretåig mås och stormfågel. Från 

Hallands Väderö kommer ofta havsörnen på 

besök.

9/1-05

Vinden är västlig, 12 m/s. Vi, Thomas Wallin, Per 

Muhr, Lasse Nilsson och jag, började kl. 08:00 och 

slutade många mackor och kaffeslurkar senare, 

kl. 16:00, med njutobsar av 1 islom, ca 7000 tre-

tåig mås, 1 klykstjärtad stormsvala och 50 storm-

fåglar. Vi märkte aldrig att solen då och då skym-

des av kortare regn- och hagelskurar.  

Skådarplats  
Bunkern som ligger på en liten udde precis söder 

om hamnen ger bra skydd mot vindar från syd- 

och västsektorn. Bunkern ligger några meter upp 

från strandkanten vilket ger goda möjligheter till 

bra och nära obsar. Vill man sitta bekvämt i lä för 

vind och regn så är det bra om man är på plats i 

god tid. Bunkern ”rymmer” de fyra första perso-

nerna bra men om man kommer som nr fem blir 

man hänvisad en plats utanför bunkerns skydd-

ande väggar. Kanske något att tänka på nu när 

man diskuterar andra användningsområden för 

bunkrarna utmed våra kuster.  Varför inte en ”ut-

byggnad” av bunkrarna vid bl.a. Rålehamn och 

Hovs Hallar ?

Vägbeskrivning
Kommer du från norr så följ skyltningen mot 

väster och ”Golfbana � km” innan du når fram 

till Torekov. Följ vägen så att du hela tiden har 

golfbanan söder om dig. Tag höger där vägen 

delar sig och sväng vänster innan det röda hu-

set. Vägen slutar vid en väl tilltagen P-plats. Följ 

Skåneleden norrut fram till bunker nr två precis 

innan den lilla hamnen som är Rålehamn. Uppe 

vid denna bunker har du nu god sikt ut mot  

Hallands Väderö i väster och mot den halländska 

kusten i norr.

Tjällran Gröt-
högarna

Skåne-
leden

Rålehamns-
bunkern

Parkering

Golfbana
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Då vi tidigare år diskuterat vilken eller vilka arter vi kan tänka oss titta närmare på som så kallade 

”webbinventeringsarter”, har de större hackspettarna - dvs. spillkråka och gröngöling - varit 

på tal flera gånger. Och i år tänkte vi ta oss an dessa två arter. 

Spillkråkan är kanske inte riktigt lika vanligt förekommande som gröngölingen inom KOF:s 

rapportområde. Båda arterna ses dock regelbundet och noteras också som häckare, bland annat 

på Kullaberg och i de nordöstra delarna upp mot Hallandsåsen. För båda arterna sammanfaller 

utbredningsområdena ganska väl.

Om vi går till vårt grannland Danmark, har man på senare år vid punkttaxeringarna kunnat 

märka en svagt nedåtgående trend i vinterbeståendet för gröngöling. Kan förehållandet vara 

det samma hos oss?

Hur många individer av gröngöling och spillkråka kan vi då tänka oss här under några 

vintermånader? Det är en fråga vi hoppas kunna få hjälp med att besvara. 

     Under tidsperioden 1 december t.o.m. 31 mars är vi alltså mycket intresserade av alla 

iakttagelser av arterna. Vi vill gärna få mycket hjälp av medlemmar och andra intresserade. 

Rapportera dina iakttagelser! 

Observationer kan i första hand lämnas via Svalan-systemet (www.artportalen.se/birds ) på 

Internet. Det går också bra att rapportera i vår elektroniska obsbok på hemsidan (www.kof.nu) 

eller direkt till Christer Strid (Pilfinksgatan 23, 254 50 Helsingborg, tfn 042-13 98 32, e-post 

christer.strid@kof.nu).

 
Med hjälp av rapportsystemet Svalan länkar vi in alla iakttagelserna av arterna och presenterar 

sedan dessa i en sammanställning på hemsidan. 

Frågor och synpunkter om inventeringen hänvisas i första hand till Christer Strid.

Upprop
Årets ”webbinventeringsarter”

Spillkråka.   Foto: Mårten Müller Gröngöling.   Foto: Patrik Wantzin
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10 år sedan sist
�99� gjorde Rolf Helmersson det första häck-

ningsfyndet av brandkronad kungsfågel i Kulla-

bygden. Nästa fynd skulle dröja �0 år och även 

denna gång var häckningsmiljön stadsnära skog 

i Ängelholm. 

Överröstade trafiken
Att spetsa öronen för att identifiera så många  

fågelarter som möjligt samtidigt är en rolig sport 

att ägna sig åt på våren. Den vanan gjorde att jag 

hajade till när högt pressad kungsfågelsång hör-

des genom trafikbruset på Danielslundsgatan 

som går genom den lilla Thorslundsskogen vid 

Ängelholms hembygdspark. Almanackan visade 

den �8 april �00�.

Jag hade inte tid att stanna och lyssna mer än 

helt kort för att inte komma för sent till jobbet och 

det kändes frustrerande att behöva cykla vidare 

efter att bara ha hört ett par gnisselstrofer. Det 

var tjugo år sedan jag hörde sång av brandkronad 

kungsfågel, så jag funderade ju lite om min 

minnesbild av lätet var rätt. Under lunchpausen 

körde jag tillbaka och fann till min glädje att den 

fortfarande sjöng på samma plats. Men det var 

först senare, efter jobbet som jag fick syn på den 

och vågade sprida uppgiften vidare. 

Nyfikna strömmar till
En efter en dök traktens fågelintresserade upp 

och för flera av dem var arten eller sången en 

ny bekantskap. Att få se hannen var däremot 

svårt och det krävdes både tålamod och tur för 

att få mer än sekundglimtar av honom när han 

rastlöst studsade runt bland grangrenarna till  

synes lika planlöst som en flipperkula. Men när 

en lång rad gamla KOF:are dök upp på kvällen 

stod vi oroväckande länge och väntade utan ett 

livstecken från den åtråvärde celebriteten. Till 

slut cyklade jag en runda för att se om han för-

flyttat sig. Tack och lov hörde jag strax sången 

bara ett par hundra meter längre upp i backen 

och där kunde snart alla tillresta skådare länge 

beundra hannens dräkt när han snällt satte sig 

stilla i en sälg badande i mjukt kvällsljus.

Skulle han stanna?
De närmaste dagarna spanade jag efter den 

brandkronade nästan dagligen och vår hund 

vande sig snabbt vid att lägga sig att vila så fort 

husse blev stående med blicken mot trädkronor-

na. Många naturintresserade från trakten, som 

jag inte tidigare stött på, återkom flera kvällar. 

Det blev många trevliga pratstunder både med 

dem och med andra som bara råkade passera 

förbi, men som efter några nyfikna frågor glad-

des åt att hemmaskogen fått en så rar gäst. Efter 

någon vecka stod det klart att hannen etablerat 

ett revir och tänkte stanna.

En hona önskas
Att lyckas locka till sig en hona måste vara ett 

vågspel för fågelhannar som befinner sig på 

randen av sin arts utbredningsområde. Den 

Brandkronad kungsfågel 
häckar på nytt i Kullabygden
Hans Nordius

En beskrivning av det andra häckningsfyndet av brandkronad 

kungsfågel inom KOF:s rapportområde.

Fo
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�8 april kunde dock såväl Johan Stenlund som  

Daniel Pettersson konstatera att två brandkrona-

de kungsfåglar fanns på plats. Daniel P såg till och 

med att parning ägde rum. Ett par veckor framö-

ver fortsatte hannen att sjunga inom ett mycket 

begränsat område mittemot begravningsplatsen 

för smådjur. Området var bara cirka 50 gånger 50 

meter stort. Längre fram i juni började hannen ta 

ut svängarna betydligt mer. Förmodligen måste 

han hålla sig nära honan under parningsperio-

den för att hålla koll på henne och inte missa 

chansen till någon fröjdestund. När hon väl låg 

och ruvade kunde han patrullera hela storreviret 

på cirka �00 gånger �00 meter och därmed för-

svara en större födobas inför matningsperioden 

– men detta är spekulationer. 

Lång väntan på ungarna
Först den 9 juli fick jag syn på en ungfågel som 

var väl flygg och födosökte på egen hand medan  

hannen sjöng några träd bort. Fast jag vid flera till-

fällen senare stötte på brandkronade kungsfåglar 

i området kunde jag inte säkerställa att mer än  

en unge blivit flygg. Fågelfamiljen rörde sig näm-

ligen oftast snabbt högt uppe i trädtopparna.

Miljöbeskrivning
Thorslundsskogen består av blandad lövskog 

med bok som dominerande art. Vissa områden, 

som det aktuella häckningsreviret, har stort in-

slag av gran och tall. Favorittillhållen för födosök 

hade karaktären av gläntor med kraftig underve-

getation, men det var i kantträden fåglarna mest 

höll till. De är visserligen lättare att upptäcka 

i barrträd än i lövträd, men jag är ändå ganska 

säker på att de brandkronade födosökte mest i 

granar och därefter i tallar. 

Mindre revirberoende i augusti 
Fortfarande i slutet av juli sjöng hannen någon 

kort strof, men från andra augustiveckan och 

framåt gjordes ingen säker observation vare sig 

av honom eller av övriga familjemedlemmar. 

Därmed inte sagt att de inte kan ha funnits kvar 

ytterligare en tid. I slutet av augusti började van-

liga kungsfåglar åter röra sig i området. De har 

varit flitiga häckare här tidigare år, men hördes 

inte i de brandkronades revir under perioden 

april – juli. Dominerar de brandkronade över 

vanliga kungsfåglar?

Brandkronad kungsfågel observeras i ökande omfattning i södra Götaland och får åtminstone 
sedan mitten av 90-talet betraktas som en årlig gäst i nordvästra Skåne. Förutom häckningen 
1996 har långstannande, revirhävdande individer observerats vid enstaka tillfällen, bl.a. Enskiftet, 
Stidsvig 22.6-14.7 1979 och Håkull, Kullaberg början av juni- början av augusti 2004. En sjungande 
brandkronad kungsfågel noterades 1993 vid Banskolan, Ängelholm under en veckas tid i maj. 
Härifrån är det bara ett stenkast till platsen där häckningen genomfördes tre år senare. 

Första häckningen i Sverige konstaterades vid Järavallen, söder om Landskrona 1990 och till och 
med 2005 föreligger i Skåne totalt åtta häckningar.

Äldre barrskog (såväl gran som tall) med starkt inslag av lövskog verkar vara en attraktiv biotop 
för arten i Skåne. Ängelholms kronoskog med omgivningar tycks uppenbarligen fylla dessa krav och 
i och med en viss skådartäthet i området kan mycket väl fler fynd göras där. 

Hallands två första häckningar noterades 2004 vid Dömestorp på norra delen av Hallandsåsen, 
bara någon kilometer från gränsen till Båstads kommun och KOF:s rapportområde. 

Vågar man spekulera i hur situationen är på resten av den relativt skådarglesa åsen?

Redaktionen
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Fåglarnas ankomst till vårt land följs ofta med 

stort intresse av fågelskådare men även av 

allmänheten, media m.fl. Glädjebesked i tid-

ningar, från grannar osv. deklamerar att ”nu är 

svalan här!” eller ”tranan har kommit!” 

Avfärder
Lite mer i skymundan är tidpunkterna då samma 

fåglar lämnar landet, en händelse som kanske 

inte upplevs lika upplyftande eftersom den kalla 

och mörka årstiden står för dörren.

Utifrån långa serier av regelbundna observa-

tioner från olika länder i Europa har det kunnat 

konstateras att vårfåglarna anländer allt tidigare 

till häckplatserna, ett fenomen som sätts i sam-

band med bl.a. klimatförändringar. 

Att dra slutsatser utifrån fåglarnas avfärd 

om hösten är ofta lite vanskligare då sena fynd 

ibland utgörs av sjuka eller svaga individer, fåglar 

med nedsatt flygförmåga eller flyttningsinstinkt.

Ankomster
Nu är det ju inte bara fåglar som lämnar, utan 

flera arter kommer ju faktiskt hit också. Vissa  

arter med häckplatser norr om oss passerar un-

der flyttningen (ex. rödstrupig piplärka), medan 

andra kommer hit för att övervintra (ex. fjäll-

vråk). Detta är ju en fenologityp som påminner 

lite om vårens! Rödstrupig piplärka genererar ju 

f.ö. två datum om hösten: fösta och sista höst-

observation, eftersom den inte övervintrar.

En stor skillnad mellan vår- och höstfenologi 

är att rapporteringen ofta skiljer sig markant 

mellan flyttperioderna: vårens första lövsångare 

i april noteras ofta omsorgsfullt i obsboken, 

medan den sista i september kanske inte anteck-

nas alls (kanske eftersom det är normal flyttid 

för arten och att man inte vet att det är den sista 

man ser för året?). Först när lövsångaren ses i 

mitten av oktober och iakttagelsen upplevs lite 

mer anmärkningsvärd plitas den ned. Känns 

situationen igen?

Hösten 2006
Den övre tabellen på nästa sida visar ett urval av 

arter, lokaler och datum som rapporterats vara 

de sista i nordvästra Skåne den gångna hösten. 

Ett mediandatum för Skåne som helhet anges 

också, vilket utgör en referens till när den sista 

individen normalt ses i landskapet.

Observera att ovanligt tidiga eller sena 

observationer av normalt långflyttande arter 

som inte övervintrar i Sverige ofta jämställs 

med rariteter. Rapportkommittén för Skåne vill 

alltid ha särskild beskrivning av dessa fynd. Av 

observationerna i nämnda tabell gäller detta 

småspov och härmsångare. 

Småspoven visade enligt uppgift karaktärer 

som ej överensstämmer med den europeiska 

rasen. Om fågeln tillhörde en annan ras 

(amerikansk eller ostsibirisk) skulle det kunna 

förklara det sena datumet. 

Härmsångaren är med tre dagar den senaste 

någonsin i Skåne och kan kanske förklaras av det 

påfallande varma vädret under perioden.

Den nedre tabellen på nästa sida visar 

”förstanoteringar” för de arter som kommer 

hit och/eller passerar om hösten. Alla dessa 

observationer ligger på normala datum eller 

möjligen t.o.m. lite sena! Varmt väder i slutet av 

september kanske hade en dröjande effekt på 

fåglarna innan de tog steget ner i Skåne?

Vattenpiplärka får idag räknas som en regel-

Fenologi för Nordvästra Skåne hösten 2006
Mikael Olofsson & Mats Rellmar
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bundet övervintrande art, men den anländer från 

söder eller sydost till skillnad från övriga arter i 

tabellen. Månadsskiftet oktober/november är en 

pålitlig tid för den första höstfågeln.

Anm. I Svenska Akademiens ordlista ges en för-

klaring till ordet fenologi: bot. o. zool. läran om 

de på årstidernas växling beroende periodiska 

företeelserna inom växt- o. djurrikena.

Art  Sista observation/lokal Mediandatum för Skåne
Årta 1 1K Hasslarps dammar 26.9 (Mats Rellmar) 4/10
Bivråk 1 str S Väla Södra ind.område 11.10 (Patrik Wantzin) 10/10
Fiskgjuse 1 str S Rönnen 15.10  (Leon Axelsson mfl.) 27/10
Lärkfalk 1 ex Sibirien, Ängelholm 9.10 (Nick Gräntz) 9/10
Mosnäppa 1 ex Rönnen 3.9 (Mikael Olofsson, m.fl.) 17/9
Småspov 1 str S Kullens fyr 29.10  (Alf Petersson, Karl G Nilsson, m.fl.) 28/9
Svartsnäppa 1 ex Rönnen 12.11 (Rolf Helmersson) 8/11
Grönbena 1 ex Rönnen 10.9  (Tomas Viktor) 7/10
Kentsk tärna 1 str Båstads hamn 28.10 (Erik F Nordberg) 20/10
Fisktärna 1 str Kullens fyr 4.11 (Johan Stenlund) 14/10
Silvertärna 1 str Kullen 28.10 (Mats Rellmar) 22/10
Småtärna 1 ex Görslövsån mynning 13.9 (Alf Petersson) 17/9
Gök 1 ex flera lokaler 3.9 (Thomas Svanberg m.fl) 28/9
Tornseglare 1 ex Tågaborg, Helsingborg 28.10 (Bengt Hertzman) 4/10
Backsvala 2 ex Väla våtmark 10.9 (Lars Helgesson)  18/10
Ladusvala 1 ex Råå hamn 29.10 (Thomas Svanberg, Mats Rellmar) 7/11
Hussvala 1 ex Råå hamn 29.10 (Mats Rellmar) 2/11
Trädpiplärka 1 str Hallands Väderö, 10.10  (Mikael Haraldsson) 27/10
Rödstrupig piplärka 2 str S Pålsjö sjukhem 28.9 (Lars Helgesson) 15/10
Gulärla 1 ex Hittarps rev 15.10 (Thomas Svanberg) 24/10
Härmsångare 1 ex Hasslarps dammar 26.9 (Lars Helgesson) 11/9
Törnsångare 2 ex Kullens fyr 24.9 (Alf Petersson, Karl G Nilsson, Kaj Möller) 2/10
Trädgårdssångare 1 ex Kullens fyr 2.10 (Alf Petersson, Bengt Andersson) 9/10
Grå flugsnappare 3 ex Kullens fyr 25.9 (Alf Petersson) 4/10
Svartvit flugsnappare 1 ex Kullens fyr 25.9 (Alf Petersson)  4/10
Törnskata 1 1K Vikingsbergsparken, Helsingborg 16.9 (Peder Winding) 17/10

Art  Fösta höstobservation  Mediandatum för Skåne
Salskrake 1 ex Farhult och 1 ex Kullen 28.10 
 (Rolf Helmersson, Kaj Möller mfl) 

Fjällvråk 1 ex Stureholm 27.8 (Thomas Svanberg) 

Skärsnäppa 1 str Ripagården och Hovs hallar 8.10  3/10
 (Henrik Johansson, Dan Hammarlund m.fl.)  

Berglärka 1 ex Kullens fyr 10.10 (Alf Petersson, Karl G Nilsson, Kaj Möller)  10/10

Vattenpiplärka 1 ex Torekovs reningsverk 3.11 (Bengt Andersson, Leif Dehlin)  

Rödstrupig piplärka 1 ex Sandön och Margretetorp 1.9 (Mikael Olofsson, Kristian Linde) 

Sidensvans 12 ex Ljungabolet, Västersjön 10.10 (Merete Carlsson)   14/10

Vinterhämpling 1 ex str Kullens fyr, Kullaberg 16.10  2/10 
 (Alf Petersson, Karl G Nilsson, Thomas Svanberg)  

Snösparv 1 ex rast Kullens fyr, Kullaberg, 8.10 (Kjell Andersson) 3/10
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Ovanligt milda temperaturer i hela landet  

under i stort sett hela hösten, utan krafti-

gare kalluftsinbrott gjorde att lågtrycken och 

västvinden uteblev nästan helt under periodens 

början. Under början av oktober märktes en del 

större sträck av ormvråkar, bl.a. sågs drygt �000 

ex. sträcka in på danska sidan, vid Hellebäck, 

9.�0. Längre perioder med västvind och bättre 

tillgång på havsfågel blev det dock under senhös-

ten. Till exempel noterades relativt höga antal för 

alkekung och lunnefågel medan stormfåglarna 

var ovanligt fåtaliga. 

Fyra spetsbergsgäss drog förbi Hovs hallar 

�8.�0 och en individ sträckte förbi Kullen dagen 

efter, �9.�0. Dessutom rastade en på Rönnen 

�8.�0 och vid Torekovs reningsverk �.��. 

Ovanligt många svartnäbbade islommar 

sågs under hösten: � ex i sommardräkt Båstads 

hamn ��.�0, � ex Kattvik �.��, � ex Ripagården 

5.��, � ex Svanshall 5.�� och åter � ex Kattviks 

hamn ��.��. Dessutom drog en vitnäbbad islom 

i sommardräkt förbi Hovs hallar �5.��.

Av de ovanligare lirorna sågs en gulnäbbad 

lira födosöka utanför Kullen 8.�0 och en mindre 

lira sträckte sydväst förbi Hovs hallar 5.9. Vidare 

sågs minst �0 gråliror under perioden. 

En stormsvala sträckte förbi Båstad och Hovs 

hallar 5.9. Under eftermiddagen observerades � 

ex. vid Rönnen varefter den senare kunde ses vid 

Svanshall � – 7.9. Tre klykstjärtade stormsvalor 

drog förbi Båstads hamn och Hovs hallar 8.�0, 

ytterliggare � ex. passerade Båstads hamn �7.�0 

SETT SISTsen

Fågelrapport från
Nordvästskåne

1/9 – 15/11  2006

samt åter � ex Båstads hamn ��.��. 

Ovanligt många observationer av topp-

skarvar och påfallande många iakttagelser på 

fastlandet gjordes: vardera � ex Hallands Väderö 

� – ��.9, Hovs hallar ��.�0, Ripagården 7.�� samt 

Kullen �5.�0. Två ex fanns vid Solsidan, Torekov 

�9-�.��. 

Upp till två bruna glador sågs i området 

Svedberga-Ornakärr � – ��.9 och ett exemplar 

vid Filbornatippen �� – �5.�0. En ung stäpphök 

sågs sträcka in (!) vid Hittarp �7.9 och en yngre 

mindre skrikörn sågs vid Filbornatippen och 

Gyhult, Helsingborg �5.9 samt vid Pilshult och 

Väla skog �.�0. 

En gammal eleonorafalk av ljus fas passerade 

söderut över Ängelholm ��.9. Om den godkänns 

innebär det första fynden för Nordvästra Skåne! 

En småfläckig sumphöna ringmärktes i 

Hasslarps dammar �.9 och en ung fjällpipare 

rastade tillfälligt på en åker vid Stureholm 

�.9. Höstens enda dubbelbeckasin sågs vid 

Maria park, Helsingborg ��.9 och en rödspov 

av obestämd ras rastade på Sandön ��.�0. 

Brednäbbade simsnäppor iakttogs på flera 

platser och datum: Hovs hallar �7.�0, Torekov 

�.��, Rydebäck �.��, åter Hovs hallar 5.�� och 

Kattvik ��.��.

Tjugo bredstjärtade labbar och trettiofem 

storlabbar utgör en fin höstsumma. En fjällabb 

drog förbi Ripagården och Hovs hallar �.9 och 

följdes av ytterliggare minst fjorton individer 

under hösten. 

Gamla svarthuvade måsar sågs vid Stensåns 

mynning �8.9 samt vid Råå hamn �0 och 

��.�0. Dessutom drog en ung svarthuvad mås 

förbi Hovs hallar ��.�0. Ca �0 kaspiska trutar 

sågs på spridda lokaler under perioden. Unga 

medelhavstrutar sågs i Farhult �.9, på Sandön 

9.9 samt �8 – ��.9 och Råå hamn �� – ��.�0. 

En ung tärnmås sträckte förbi Båstads hamn-

Hovs hallar 8.�0 och en gammal fågel drog förbi 

Kattvik �7.�0. 
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En lunnefågel sågs på Hovs hallar 7.�0 och 

följdes av ytterliggare minst tjugofem individer. 

Drygt �00 alkekungar räknades in, med bl.a. ��9 

sträckande förbi Hovs hallar ��.�0. 

En sen tornseglare sågs tillfälligt på 

Tågaborg, Helsingborg �8.�0.

En härfågel sågs tillfälligt vid Norrebro hamn, 

Ripagården �7.9 och en göktyta på samma lokal 

�.9 samt Maria station 5.9, Hallands Väderö 9.9 

och på Husensjö, Helsingborg �7.9. En berglärka 

rastade på Kullen �0.�0, � ex på samma lokal ��.�0 

och �.��. Vidare noterades ensamma individer 

vid Glimminge Plantering ��.�0, Hittarps rev 

�8.�0 samt på Hovs hallar 5.��.

En klippsvala rapporterades från Kullen 

�0.�0 och utgör andra fyndet för rapportområdet 

och tredje för landet om det godkänns. 

Periodens enda större piplärka sågs vid 

Vattenmöllan 9.�0 och totalt tio rödstrupiga 

piplärkor sågs under hösten. Höstens första 

vattenpiplärka dök för övrigt upp vid Torekovs 

rev �.�� och följdes av ytterliggare en vid Lervik 

�0.��. 

En hanne svarthakad buskskvätta rastade 

på Kullen �.�� och en ringtrast fanns på samma 

plats ��.�0 samt på Klören �0.9. En trastsångare 

fångades i samband med ringmärkning vid 

Vegeås mynning �.9 och en ung höksångare 

fångades vid Hasslarps dammar samma dag. 

En mindre flugsnappare ringmärktes på 

Örby ängar 9.9 och fynd av bändelkorsnäbb 

gjordes norr om Rössjön �.9 och �0.9 samt vid 

Västersjön 8.9. 

Lappsparv iakttogs vid Örby ängar �5.9, på 

Hallands Väderö �.�0, vid Rönnen ��.�0 och vid 

Lervik �0.��. Slutligen noterades en gulhämpling 

vid Kullens fyr �7.�0. 

Mikael Olofsson

En småfläckig sumphöna var fågel nr 10 000 som ringmärktes i Hasslarp (2/9).   Foto: Ulf Ståhle
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Fåglar och ringmärkning vid Hasslarps dammar
10 september 2006

Tiden för exkursionsstart var satt till 07.�0. 

I gryningsljuset, två timmar innan, fanns 

ringmärkargänget på plats för att spänna upp 

nät och förbereda dagens verksamhet. Vädret 

med svag vind, klart och svalt var optimalt för 

utomhusaktivitet men kanske inte riktigt i topp 

för mycket fågel. 

Den första ”nätrundan” företogs vid 0�.�5 

och indikerade hur dagen skulle bli – få fåglar. 

Detta bedömdes nu inte vara helt av ondo, då 

erfarenheter av liknande arrangemang visat att 

ett lagom tempo är bäst. Gott om tid för frågor 

och demonstration av verksamheten, ett hyfsat 

urval av arter men utan det hårda och stressiga 

arbete som toppdagar kräver.

Under tiden som exkursionsdeltagaran 

började infinna sig, gick delar av dagens guider 

sin andra nätrunda. Lagom till att Henrik avslutat 

introduktionen om ringmärkningen i Hasslarp 

kunde så de första fåglarna börja förevisas. 

Efter hand som morgonen förflöt, passerade 

svarthätta, rödhake, järnsparv, sävsparv, rödstjärt, 

gräshoppsångare och andra förbi de församlades 

ögon. Snarlika artpar som kärrsångare och 

rörsångare, gransångare och lövsångare gavs lite 

extra utrymme. Termer som återfynd, kontroll, 

ettnolla, ”femma i fett”, �:ans ring m.m. gavs 

en innebörd. Flyttvägar, övervintringsområden, 

åldersrekord och rapporteringsförfarande av-

handlades. De församlade ställde bl.a. följande 

frågor: Är det samma fågelindivider som fångas 

år efter år vid dammarna? Vad gör man om en 

fågel redan är ringmärkt – byter man ring då? 

Hur många fåglar måste man ringmärka för att 

en ska återfinnas? Är det hormoner som gör att 

fåglarna lagrar fett inför höstflyttningen och inte 

under sommaren? 

Svaren när det gäller fåglar kan, som alla 

vet, vara många, långa eller, ibland, okända! 

Exkursionsledarna Henrik och Henrik besvarade 

dock lugnt och sakligt förekommande spörsmål 

och stillade nog den värsta kunskapstörsten. 

Efter en visning av några av nätplatserna 

följt av fika och lite spanande ut över dammarna, 

kunde morgonen summeras med ca �0 

ringmärkta fåglar av �� arter, samt kontroll av en 

äldre blåmes, märkt under något tidigare år vid 

dammarna. 

Exkursionen avslutas med uppvisandet av en 

nyfångad enkelbeckasin samt en över de södra 

dammarna jagande pilgrimsfalk.

Exkursionsledare var Henrik Johansson och Hen-

rik Ehrenberg. Medhjälpare var Kristian Linde 

och Mats Rellmar.

Mats Rellmar

Enkelbeckasin ringmärks.
Foto: Mats Rellmar
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Årets uppföljning av den lyckade trutexkur-

sionen till Simrishamn i oktober �005, förla-

des till Nordvästskånes kanske bästa trutlokal.

Även i år leddes exkursionen på ett för-

tjänstfullt sätt av Mats Rellmar och Thomas 

Svanberg. Intresset för denna något extrema 

och mycket svåra form av fågelskådning visade 

sig vara nästan över förväntan stort. Omkring 

tjugofem personer mötte upp kl. 07:�0 på 

parkeringen söder om hamnen. I väntan på 

fullgott dagsljus (och trutarnas ankomst) 

samlade Mats oss till en pedagogisk genomgång 

om svårigheten med trutbestämning och lite 

allmänt om trutarnas rörelser m.m. innan vi i 

samlad trupp försiktigt avancerade fram mot 

stranden söder om hamnen. 

Vi möttes av en måttlig sydvästlig motvind 

denna mulna men milda söndagsmorgon. 

Vinden tilltog något under förmiddagen, men vi 

hade inget regn och var redan från början mentalt 

inställda på stort tålamod. Exkursionsledarna 

påpekade fördelen med mulet väder vad gäller 

att bäst kunna bedöma färgnyansskillnader 

mellan arter och individer i olika dräkter. En av 

fördelarna med Råå som trutlokal är att man 

kan komma ganska nära trutarna då de gärna 

rastar vid sandstranden just söder om hamnen. 

Detta behövs då man ska försöka sätta sig in 

i komplexiteten med dräktvariationer i olika 

åldrar, ruggningsförlopp m.m. Dessutom finns 

det individuella variationer och avvikelser som 

inte gör det hela lättare. Det är nästan ett måste 

att man har rätt så klart för sig terminologin om 

dräktens uppbyggnad. 

Vissa individer är typiska både i form och 

dräkt och blir ganska enkla att bestämma med 

lite träning medan andra kan vålla huvudbry 

även för den mera erfarne trutskådaren.

Efter hand kom det mer och mer trutar till 

stranden. Störning förekom en och annan gång 

av söndagsflanörer med eller utan hundar, men 

det får man ju räkna med på en så här pass 

välfrekventerad plats. Mats och Thomas nämnde 

att tillgången på kaspisk trut i Råå hittills denna 

höst förefallit något sämre än föregående år. Man 

berättade också att det var övervägande unga 

kaspiska trutar som brukade ses här höstetid. 

Detta gav oss tillfälle att ganska lugnt studera 

ålders-variationer på både gråtrut och havstrut, 

innan Mats plötsligt satte allas våra ögon på 

en kaspisk trut i vad som bedömdes till fjärde 

vinterdräkt. Det lilla plirande mörka ögat hos 

äldre kaspiska trutar är en mycket bra detalj. 

Goda jämförelser kunde också göras i form 

och annat med intillvarande gråtrutar, innan 

flocken upplöstes. Det fylldes då och då på med 

Trutexkursion till Råå småbåtshamn
22 oktober 2006

Trutskådare.
Foto: Patrik Wantzin
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trut inifrån land och individerna tycktes avlösa 

varandra till viss del. Den kaspiska truten sågs 

sedan inte mera.

Välsmakande fika intogs lite mer i lä, 

innan vi gav oss i kast med vinden och 

trutbestämningen på samma plats igen. Tur var 

det, för plötsligt landade en gammal svarthuvad 

mås i strandkanten mitt framför ögonen på oss. 

Denna vackra vitvingade mås var sedan kvar 

under förmiddagen, delvis sällskapande med 

skrattmåsar.

Efterhand började folk trappa av och framåt 

��:�0 upplöstes sällskapet. På lokalen fanns även 

tre rastande prutgäss, troligen en familj, en del 

bläsänder m.m. Vi passerades av åtminstone fyra 

sydsträckande forsärlor, men koncentrationen 

denna dag behövdes helt läggas på trutarnas 

dräktvariationer. Uthålligheten är en ofta 

givande faktor, så även på denna lokal, berättade 

Mats. Ofta kommer det in turfiskebåtar och även 

lokala yrkesfiskare vid middagstid och dessa kan 

då vara åtföljda av trutar utifrån Öresund. Senare 

denna dag rapporterades här från Råå faktiskt 

en medelhavstrut och ytterligare en kaspisk trut, 

båda på sitt första kalenderår.

Exkursionen gav mersmak och gör att 

förhoppningsvis flera av oss kommer att titta 

lite mera ingående på trutar fortsättningsvis, 

fast då kommer man nog att sakna närvaron av 

dagens tålmodiga och instruktiva ledare. Kanske 

kunde någon höstkväll i KOF:s regi förläggas till 

gemensam genomgång av dräktterminologi, 

bildvisning m.m. som sedan kunde kombineras 

med ytterligare någon trutexkursion, ett helt 

”paket” så att säga.

Ett stort tack till dagens ledare!

Anders Lindén

Tärnobservationer

Under sommaren har fångst och ringmärk-

ning av kentsk tärna genomförts i inre 

Skälderviken vid tre tillfällen. Den första gången 

gick det alldeles utmärkt och �8 st kunde ring- 

och färgringmärkas! Dessutom kontrollerades 5 

exemplar från Danmark, Nederländerna, Sverige 

och Storbritannien, även dessa försågs med färg-

ringar. Förutom sedvanlig metallring försågs tär-

norna också med färgringar. Färgringmärkning-

en är inte individspecifik. Färgkombinationerna 

ger endast information om i vilket område fågeln 

fångats och märkts, en s.k. gruppkod. Under sen-

sommaren och hösten har flera av de märkta in-

dividerna iakttagits i närområdet, bl.a. Falsterbo 

(Skanörs revlar och Ängsnäset). Nu börjar dock 

rapporter från övriga världen trilla in! 

Från Vilanova i la Geltrú (Barcelona, Spanien) 

kom rapport om en individ som iakttagits där 

den �� oktober, � och 9 november medan en 

annan fågel noterades vid Banc d’Arguin vid 

Frankrikes Atlantkust 5 november. Stora antal 

kentska tärnor övervintrar längs västra Afrikas 

västkust – kommer nästa rapport från Senegal 

eller kanske med lite tur från Kapstaden?

Mats Rellmar

Kentsk tärna, Vilanova i la Geltrú, Spanien 3/11-06.

Foto: Carles Carboneras Malet & Susana Requena Moreno
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Kommande program

26 december annandag jul

Hallands Väderö

Vi gör som tidigare och slår följe med Bjäre  

Naturskyddsförening ut till Väderön. Havsörnar 

patrullerar ön, varfågeln sitter i sitt träd, ute på 

havet guppar ejdrar, tobisgrisslor m.m. På skä-

ren samsas skärsnäpporna med sälarna och har 

vi tur finns någon toppskarv på plats.

Samling: Hamnen Torekov vid Väderöbåtarna 

klockan 09:�5.

Avgift tillkommer för transporten ut till ön och 

avgiftens storlek ankommer på hur många del-

tagare det bli.

Söndag 14 januari

Vandring vid Åvarp

Traditionell vandring i området kring Åvarp med 

omnejd. Då området bjuder på stor variation 

i biotopen kan vi räkna med varierande fågel- 

arter. Vi hoppas se strömstare, forsärla, kungs-

örn, stenknäck och kanske någon glada. Givetvis 

stannar vi till vid GEA-stugan och tittar efter om 

kattugglan är på plats i skorstenen.

Samling: Bjuvs vattentorn klockan 09:00.

Ledare: Lars Karlsson, tfn 0��-78� 5�

Onsdag 24 januari

Fjäderkväll i måsens tecken

Vi går pedagogiskt igenom en fågels fjäderupp-

byggnad med fokus på framförallt trutar och 

måsar. Var sitter t.ex. fjädergrupper som terti- 

aler, skapularer och större täckare? Dina ny-

vunna kunskaper är även användbara på fler  

artgrupper och kanske vadare och rovfåglar i  

synnerhet. Vi följer upp denna kväll med att stu-

dera trutar och måsar i Råå hamn kommande 

helg. Dock, det ena utesluter inte det andra utan 

du är hjärtligt välkommen att endast deltaga un-

der denna kväll, eller vara med på båda evene-

mangen. Självfallet ser vi dig gärna på båda!

Samling: Studiefrämjandet i Helsingborg (Järn-

vägsgatan ��) klockan �8:�0.

Ledare: Mats Rellmar, tfn 0��-�� 0� �7 

Söndagen 28 januari

Måsar och trutar vid Råå hamn

Medan våra kunskaper från innekvällen är färska 

översätter vi teorin med praktisk skådning och 

följer upp våra minnesbilder. Vi hoppas kunna 

vaska fram någon kaspisk trut bland de grå-och 

havstrutar som finns på plats. Kanske dyker 

någon överraskning som vattenpiplärka eller 

kungsfiskare upp. Har du inte varit med på inne-

kvällen är du ändå självfallet hjärtligt välkom-

men! Klä dig varmt då vi står ute under några 

timmar.

Samling: Råå hamn (nedfart via Örby ängar) 

klockan 08:00

Ledare: Mats Rellmar, tfn 0��-�� 0� �7

Söndag 11 februari 

Örnrunda

Markerna kring Stureholm, Svedberga och Väs-

traby brukar varje vinter hysa såväl kungsörnar 

som havsörnar och även pilgrimsfalk. Vi hoppas 

på god utdelning då vi färdas på småvägarna i 

området. När vi summerar dagen hopps vi på en 

rovfågellista innehållande 7 – 8 olika arter.

Samling: Allerums kyrka klockan 09:00

Ledare: Lars-Göte Nilsson, tfn 0��-�� 7� �7

Söndag 25 februari

Sibirien

En vandring i strandskogen bjuder förhopp-

ningsvis på tofsmes och talltita. Vi vandrar vidare 

på stranden med riktning mot Klören och spanar 

av Skälderviken. Sjöorrar, svärtor, lommar och 

doppingar rastar och kanske drar en flock snö-
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sparvar förbi.

Samling: Parkeringen Sibirien, Ängelholm (ned-

fart via Södra Utmarken) klockan 09:00

Ledare: Thomas Svanberg, tfn 0��-�� 50 5� och 

Lars Hallbeck, tfn 0���-�0� 9�

Onsdag 7 mars

Årsmöte

Föreningens medlemmar kallas till årsmöte på 

Albertsgården i Heljaröd klockan �9:00. Efter 

sedvanliga årsmötesförhandlingar bjuder före-

ningen på kaffe och hembakat bröd. I vanlig 

ordning anordnas lotteri och bildvisning efter 

förhandlingarna. Alla medlemmar hälsas väl-

komna!

Årets bildvisning görs av David Erterius som till-

sammans med andra besökt den lilla ön Malören 

i Bottenviken � höstar i rad.

Plats: Albertsgården, Norra Heljaröd kl. �9:00

Frågor: Mats Rellmar, tfn 0��-�� 0� �7 eller 

Thomas Svanberg, tfn 0��-�� 50 5�

Söndag 25 mars

Rönnen

Våren hälsas härmed välkommen! Vi spanar in 

nyanlända gravänder, större strandpipare, skär-

fläckor och sädesärlor. Ejdrarna har börjat sam-

las i större grupperingar och dess karakteristiska 

läte hörs över Skälderviken. Ormvråkar sträcker 

mot norr och lärkorna drillar i skyn.

Samling: KOF-stugan, Norra Heljaröd kl. 08:00

Ledare: Mikael Olofsson, tfn 0��-�� �8 88 

Söndagen 15 april

Djurholmen

Djurholmen en vårmorgon – orrarnas bubblan-

de över mossen, trastsång i skogen, skogsnäppor 

spelar, nötkråkor låter höra sin röst – vi står på 

lite håll som gäster och betraktar skådespelet.

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

klockan 05:00

Ledare: Ulf Ståhle, tfn 0��-�� �5 58

Torsdag 26 april

Björkeröd

Ringtrast utropas till dagens målart! I vårt sö-

kande efter ringtrastarna håller vi även utkik 

efter nyanlända tropikflyttare som flugsnappare 

och sångare. I Björkerödsdammen spelar små-

doppingarna och vattenrallarna låter höra sitt 

grymtande.

Samling: Parkeringen vid Björkeröd kl. �8:�0

Ledare: Ulrik Alm, tfn 0��-�� 5� ��

17 – 20 maj

Skagen

Preliminärt har vi tänkt anordna en resa till Ska-

gen. Detta Nordens motsvarighet till Eilat blir 

man sällan besviken över som fågelskådare! 

Bruna glador, aftonfalkar, islommar m.m. är re-

gelbundna gäster vid denna tidpunkt.

För preliminär anmälan kontaktar du Lennart 

Engman, tfn 0��-�� 70 �8

På gång i
Nordvästskåne

I en motion till Höganäs kommun hävdas att  

råkor och andra kråkfåglar i delar av Höganäs  

utgör ett sanitärt problem. Detta föranledde  

KOF att under sommaren �00� insända en skri-

velse i ärendet (styrelseprotokoll �00�-08-�0). 

Nu har kommunstyrelsens arbetsutskott 

enigt föreslagit till kommunfullmäktige att 

motionen ska avslås. Huruvida hotet är helt 

avvärjt för denna gång bevakas givetvis av 

föreningen. Helsingborgs Dagblad uppmärk-

sammade även KOF:s agerande i en artikel i 

lokaldelen den �� november.

Möjligheterna att placera ett fågeltorn vid  

Ranarpsstrand började undersökas för drygt 



Skådarprofiler
KOF-are svarar på frågor om sig själva.ett år sedan. Efter förhandlingar med de olika 

markägarna samt utredning av finansieringen av 

tornet, verkar nu projektet äntligen bli verklig-

het. KOF har fått förfrågan om att bidra med en 

summa pengar, där Länsstyrelse och Kommun 

är de största finansiärerna. Beslut om detta fat-

tas på kommande styrelsemöte. 

Placeringen av tornet har planerats till den 

steniga lagunen strax norr om Grytskären, ett av 

Bjärekustens bästa fågelområden.

Ytterligare ett fågeltorn, denna gång i Höganäs 

kommun, kan komma att bli verklighet. Det 

har kommit till KOF:s kännedom att det finns 

möjligheter att ansöka om bidrag från Höganäs 

kommun för uppförande av t.ex. en plattform  

eller ett fågeltorn. Även i detta fall kan det bli ak-

tuellt för föreningen att bidra med egna ekono-

miska medel. En preliminär placering av tornet 

som nämnts är någonstans runt Farhultsviken, 

där behovet upplevs som störst. 

Kullabergsinventeringen är sammanställd! Un-

der 2004 inventerades Kullabergs häckfåglar för 

fjärde gången. Första inventeringstillfälle var 

1974. Nu är en analys av de förändringar av häck-

fågelfaunan som skett på berget klar och rappor-

ten kommer att publiceras framöver. Ett forum 

där rapporten kommer att dyka upp är ANSER 

(SkOF), då inventeringen bedöms vara av regio-

nalt intresse. Hur rapporten inom föreningens 

ramar ska publiceras är ännu ej bestämt, beslut 

fattas på kommande styrelsemöte.

Mats Rellmar

Namn: Patrik 

Söderberg 

Ålder: 32 år

Född i: Helsingborg

Bor i:  Laröd

KOF:are sedan: 

Slutet på 80-talet

Skådar helst: Vid 

kusten

Favoritlokal: 

Sandön, eller någon annan lokal vid kusten.

I min skådarmatsäck finns alltid: En go kopp 

te och några mackor.

Om du fick vara en fågel, vilken art skulle du 

då välja: Tornseglare, de verkar ha rätt kul när 

de drar omkring i sina sviiiirrrande flygupp-

visningar.

Namn: Henrik 

Ehrenberg

Ålder: 35 år

Född i: Mjölby

Bor i: Ängelholm

KOF:are sedan: 

Mitten av 90-talet.

Skådar helst: 

Havsfåglar en kulen 

höstdag från gryning till skymning.

Favoritlokal: Sandön är en favorit med 

Kullaberg som god tvåa.

I min skådarmatsäck finns alltid: Kaffe, 

skulle jag skriva något annat hade det blivit 

högljudda protester. Jag är värdelös på att 

ha med matsäck. Farhultsboden är en härlig 

räddare i nöden!

Om du fick vara en fågel, vilken art skulle 

du då välja: Kentsk tärna är en ny favorit och 

vem vill inte utforska Europas och Afrikas 

Atlantkust med en möjlighet till en avstickare 

in i Medelhavet, två gånger per år! 
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