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Omslag
Småtärna
Sara Skidell

Just som vi trodde att Coronapandemin höll på att släppa

sitt grepp över vår vardag så sköljer en ny våg in som bär

med sig nya restriktioner gällande allmänna sammankom

ster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100

deltagare. Om restriktionerna inte hårdnar ytterligare så

berörs vår verksamhet i KOF inte nämnvärt. Givetvis ska vi

hålla avstånd och tänka på handhygienen när vi träffas. 50

årsfesten hade vi hoppats på att hålla som i höstas, men

styrelsen tog tidigt ett beslut om att skjuta på evenemanget

till våren. Vi avvaktar tills efter årsskiftet med att ta beslut

om och när festligheterna kan genomföras.

Vi gläds över att Tursköpsskogen blivit ett naturreservat

som KOF och Naturskyddsföreningen kämpat för. Tack till

Skogsgruppen och alla andra som engagerat sig. Nu riktar

sig engagemanget mot en avverkningshotad ädellövskog

vid Småryd utanför Helsingborg. Skogsstyrelsen har gett

klartecken för avverkning, detta har överklagats av KOF och

Naturskyddsföreningen med hänsyn till skogsmarkens höga

naturvärden.

I skrivande stund finns inget beslut fattat om solcells

parken vid Svedberga, men uttalanden av Länsstyrelsen

pekar mot ett avslag. Detta kan ju överklagas av sökanden.

Flera andra solcellsparker är under planering i vårt öppna

landskap. Generellt intar KOF en positiv inställning till den

förnybara ”gröna energin”, i form av till exempel solceller,

men lokaliseringen är inte alltid i samklang med miljö

balkens hänsynsregler om att välja den plats som ger min

sta intrång och olägenhet för miljön.

Till detta medlemsblad finns en inklistrad KOFdekal,

som ni gärna får skylta med. Men en viktig uppmaning är att

inte fästa dekalen på bilen – polisen har varnat för en stöld

liga som specialiserat sig på dyr kikar och kamerautrust

ning ur just fågelskådares uppställda bilar. Ett annat ut

studerat sätt är att anteckna bilnumret, kolla upp bilägarens

adress hos bilregistret och vid lämpligt tillfälle göra inbrott i

hemmet.

Slutligen vill jag varmt gratulera Thomas Wallin till Gustaf

Rudebeckstipendiet 2021 för hans mångåriga engagemang

i folkbildningens tjänst.

Thomas Terne

Ordföranden har ordet
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Länsstyrelsen beslutade 2018 att Sandön skulle delas på mitten – den
västra delen blev fågelskyddsområde med tillträdesförbud hela året. Inom
detta område återskapar en trio skådarvänner och KOFmedlemmar en
attraktiv markmiljö för att få renässans för häckande tärnor på ön.

Prisad insats återskapar tärnors
häckningsmiljöer på Sandön

– I somras, den 22 juli, fällde jag en glädjetår
när jag kollade ut på Sandön i kikaren, säger
Lars Forsén med ett leende. Då såg jag att den
första ungen hade kläckts i ett av fisktärnebona
i den häckningsmiljö vi gjort i ordning. Det är
30 år sedan fisktärna senast häckade på ön.

Och det var inte bara Lars Forsén som hade
anledning att speciellt glädjas över denna upp
levelse utan även hans fågelskådarvänner Mats
Andersson och Tommy Strandek. Tillsammans
har de lagt ner många timmar av ideellt arbete

för att återskapa markförhållanden på Sandön
som framför allt gynnar häckningen av tärnor.

– Vårt mål och främsta fokus med arbetet är
att vi inom en snar framtid kan hälsa småtärnan
välkommen tillbaka som häckfågel på Sandön,
det är över 20 år sedan senast, säger trion sam
fällt.

Nybildad landyta
Andersson, Forsén och Strandek har mött upp
på Sandön en ruggigt kall och regnig eftermid

Trion som återskapar häckningsmiljöer på Sandön, från vänster Tommy Strandek, Lars Forsén och
Mats Andersson. Foto: Thomas Terne.
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dag i början av oktober för att förevisa platsen
för sitt stora engagemang. Ön är belägen längst
in i Skälderviken vid Vegeåns utlopp och nås
från en promenadbro i Utvälinge. Här finns ett
fantastiskt rikt fågelliv och det är en synnerli
gen populär plats för fågelskådning, välkänd för
ornitologer från när och fjärran. Sandön omges
av långgrunda stränder och speciellt vid lågvat
ten utökas strandlinjen med ett antal sandrevlar.
Ett par hundra meter längre ut i Skälderviken
finns ytterligare en ö, den betydligt mindre Själ
rönnen, som till skillnad från Sandön är upp
byggd av sten och block.

Sandön är livligt frekventerad inte bara av
fågelskådare utan sommartid även av sol och
baddyrkare. För många besökare torde det dock
vara okänt att man befinner sig på en landyta
som alls inte fanns till för 80 år sedan. Studerar
man kartor från 1930talet har Vegeån ett delvis

annorlunda utlopp och utanför mynningen finns
inga öar markerade.

– Vid denna tid görs invallningar på den
norra sidan av Vegeåns utlopp vid Klörenom
rådet för att få mera odlingsbar mark, berättar
Tommy Strandek. Förmodligen inverkar dessa
åtgärder på vattnets strömningar och sandens
rörelser och sandrevlar börjar uppstå vid myn
ningen.

Strandrågen invaderar
Sandrevlarna växer kontinuerligt till och det
uppstår ett slags deltalandskap som ständigt
ändrar form och storlek. Den av kustnära ström
mar avlagrade sanden omlagras av vinden som
kontinuerligt bygger på de flygsandsfält som ön
idag består av. Under 1950talet görs Sandön
tillgänglig för besök när en brygga anläggs.

– När jag för första gången besöker Sandön

En rugge av strandråg har bevarats inom det röjda området för att locka skrattmåsar till häckning.
Foto: Thomas Terne.
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1961 minns jag att det är just en ö av sand, och
ingen växtlighet alls, säger Lars Forsén.

På de växande sandytorna, med en inbland
ning av grus och småsten, bildas idealiska häck
ningsmiljöer för en expanderande fågelfauna.
Men för till exempel tärnorna blir miljön så
småningom mindre attraktiv i takt med att
växtlighet börjar utbreda sig på ön. Den hög
växande strandrågen, med sina långa underjord
iska utlöpare, är den art som kommer att domi
nera floran.

– När jag och Tommy för ett antal år sedan
började fundera på hur vi skulle kunna få tärnor
åter som häckfågel på ön utsåg vi strandrågen
till vår huvudfiende nummer ett, berättar Lars
Forsén. Vi hade en vision om hur ön, eller åt
minstone delar av den, enligt vår mening skulle
kunna återfå ”sin forna glans”.

Naturreservat som delas
Men visionen stöter inledningsvis på hinder i
form av byråkratiska processer. Ön, som ägs av
Helsingborgs stad, blir 2014 en del av det 1 500
hektar stora naturreservat som inrättas i områ
det, med benämningen JonstorpVegeåns myn
ning. Sandön i sin helhet får beträdnadsförbud
under perioden 1 april–15 juni.

– Men förbudet funkade inte, konstaterar
Lars Forsén. Det var ständigt problem med be
sökare som störde fågellivet.

Lars Forsén och Tommy Strandek är båda
Utvälingebor och kan på nära håll åse proble
matiken med överträdelserna. En idé börjar ut
kristalliseras: skulle man inte kunna dela ön på
mitten så att fågellivet och badlivet får tillgång

Bränning av vegetation på Sandön i mars 2018.
Foto: Thomas Terne.

Rensning av vegetation och djupgrävning av utmätt yta på Sandön i mars 2020. Foto: Tommy Strandek.
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till var sin del? De tar kontakt med tjänstemän
på Helsingborgs stad och på Länsstyrelsen
Skåne, naturreservatets förvaltare, för att sälja
in idén. En rad möten följer med kanske inte
alltid så positiv respons. Men de fortsätter sin
argumentering och börjar skapa förståelse och
nyfikenhet för idén med delning av ön och röj
ning av vegetation.

Detta leder till att Länsstyrelsen i mars 2018
tar initiativ till att bränna ner växtligheten,
främst strandråg och vass, på den västra delen.
Det blir en häftig brasa men i efterhand, en tid
efter att elden väl släckts, kan alla berörda kon
statera att åtgärden misslyckats, man har inte
blivit av med strandrågen utan tvärtom har den
götts av frigjorda näringsämnen i askan – det
har inte alls blivit den magra, näringsfattiga
sandyta som eftersträvades.

Men sedan, i ett skede några månader efter
bränningen, ger lobbyingarbetet ett önskat re
sultat – den 5 juli 2018 fattar Länsstyrelsen be
slut om att dela ön, den östra delen blir fri att

vistas på året om medan det blir fågelskydds
område och tillträdesförbud hela året på den
västra delen, inklusive det närmaste omgivande
vattenområdet. Och sedan, i december 2019,
följer ytterligare ett beslut i spåren av de tidiga
re initiativen: Länsstyrelsen går med på att en
yta inom fågelskyddsområdet genom grävning
röjs från vegetation och restaureras för att åter
skapa en öppen sandyta.

Grävmaskin gör insats
I slutet av mars 2020 anlitas en grävmaskin, på
Länsstyrelsens bekostnad, för att utföra arbetet
med markomvandlingen. Forsén och Strandek
mäter ut en yta på cirka 1 600 kvadratmeter inom
fågelskyddsområdet. I samband med en lågvat
tenperiod ger sig grävmaskinen med sina larvföt
ter ut i det grunda vattnet, och med en rutinerad
grävmaskinist bakom spakarna vidare ut till ön.
Under en veckas arbete grävs den utmätta ytan
helt om, som djupast är skopan nere på två och
en halv meters djup för att få bukt med alla

Lars Forsén och Tommy Strandek i färd med att sprida ut snäckskal i mars 2020.
Foto: Tommy Strandek.
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slingrande utlöpare hos strandrågen. Grävningen
görs som avskalning av olika lager och maski
nisten ser till att det översta och mest vegeta
tionsrika lagret hamnar underst vid avbaningen
av massorna när den nya markytan skapas.

Grävmaskinen hjälper också till att transpor
tera ut snäckskal till den omgrävda ytan.

– En tanke växer fram att om vi ska efterlik
na naturen så är ju snäckskal ett viktigt inslag i
en strandnära miljö, säger Tommy Strandek. Vi
tar skyfflar med oss och åker till närliggande
stränder i Skälderviken. Andra strandbesökare
tittar ofta lite konstigt på oss när vi idogt nog
samlar in ett halvt ton snäckskal! Och vi har
fortsatt att kontinuerligt sprida ut lite snäckskal.

Stängsel motar fyrfota djur
När markarbetet på ytan är klart blir nästa steg
att sätta upp ett stängsel.

– Om strandrågen är huvudfiende nummer
ett så ska stängslet försvåra intrång av de som
vi ser som huvudfiende nummer två och tre,
nämligen räven och minken, säger Mats An
dersson.

Stängslet i form av ett nät är cirka en meter
högt och kompletteras med en på utsidan löpan
de eltråd. Ovanför nätet löper ett par utåtvikta
metalltrådar som ska förhindra att räven kan
hoppa över. Nätet går en bit ner i sanden för att
göra det svårare för inkräktare att gräva sig in
under stängslet. Men nätet gör inte häcknings
området helt inneslutet – längst ned vid mark
ytan finns små luckor för att möjliggöra passage
ut och in för fågelungar.

– Stängslet har kostat en slant och där är vi
mycket tacksamma för de ekonomiska bidrag vi
fått, säger Lars Forsén. Framför allt vill vi tacka
en privatperson, Majvi Persson i Mölle. Hennes
make avled för en tid sedan, paret var flitiga
besökare på Sandön och via dödsboet har vi fått
en stor gåva till projektet. Sedan har också Hel
singborgs stad och KOF bidragit med medel.

– Vi räknar med att stängslet ska utgöra ett
gott skydd mot inkräktare, men sedan hoppas vi
också framöver på att våra fiender ska kunna
decimeras via rävjakt och utsatta minkfällor,
säger Mats Andersson. Sedan kommer kråkor
och trutar att lägga beslag på en del fågelungar,
men där får vi gilla läget och låta naturen ha sin
gång. Men vi har sparat ett litet bestånd av
växtlighet innanför stängslet och där försöker vi

Lars Forsén med några av de vettar som placerats
ut för att locka häckande fågel. Foto: Tommy
Strandek.

Stängsel som ska skydda mot fyrfota inkräktare.
Foto: Thomas Terne.
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nu få till goda häckningsbetingelser för skratt
mås. Får vi en liten koloni på plats så kan de
nog skrämma i väg en del bevingade predatorer.

Vettar som lockar
Förutom att iordningsställa attraktiva häck
ningsmiljöer är ett annat sätt att locka önskvär
da arter till området att sätta ut vettar. Trion har
inhandlat fyra stycken vettar vardera av småtär
na och kentsk tärna, tillverkade i USA, samt
dessutom två svensktillverkade skrattmåsvettar.

– Sedan gäller det att placera vettarna på rätt
sätt kopplat till de olika arternas vanor – kentsk
tärna vill placera sina bon tätt tillsammans me
dan småtärna föredrar glesare avstånd, berättar
Lars Forsén.

Åter till glädjetåren i juli och den första fisk
tärneungen. Trion kan summera 2021 års häck
ningsresultat i det iordningsställda området

enligt följande: cirka tio par fisktärna som fick
fram totalt cirka tio överlevande ungar, tre par
strandskata med totalt sex ungar samt ett par
större strandpipare med två överlevande ungar.

Prisade av SkOF
En annan glädjande tilldragelse under 2021 var
att Lars Forsén och Tommy Strandek tilldelades
årets Gåsapris av Skånes Ornitologiska Före
ning, SkOF. Priset, var sitt akvarelldiplom med
småtärna som motiv, delades ut under en cere
moni i början på maj på flaggstångsängen i Ut
välinge. I motiveringen framgår bland annat
följande: ”Med nit och envishet har de båda sett
till att miljön på Sandön numera är lik den då
häckfågelfaunan stod på sin topp för åtskilliga
år sedan. Deras insatser för den biologiska
mångfalden står som goda förebilder för prak
tiska insatser i fält.”

– Vi blev mycket överraskade, vi hade blivit
kallade till platsen i tron att vi skulle göra en in
tervju med Helsingborgs Dagblad, berättar Lars
Forsén. Men vi blev naturligtvis väldigt glada
och hedrade. Sedan var vi lite undrande varför
bara jag och Tommy namngavs, men det visade
sig att SkOF hade beslutat om priset redan vid
årsskiftet och Mats kom in som aktiv i projektet
lite senare.

Fortsatta insatser och planer
Trion ser nu fram emot 2022 års häckningssä
song med spänning och tillförsikt. I det löpande
arbetet inom den stängslade ytan ingår att hålla
efter växtligheten och tillföra snäckskal och
kanske, om tillåtelse ges, även lite grus och
sten. I ett lite längre perspektiv kan det bli aktu
ellt att utöka ytans storlek, på lager finns ytter
ligare 65 meter stängselnät. Det kan också bli
frågan om att försöka få till lite mera omfattan
de buskage inom fågelskyddsområdet. De kan
bli skyddande miljöer för till exempel vitstjär
nig blåhake, som i somras konstaterades häck
ande på Sandön.

Del av den iordninggjorda häckningsmiljön i
oktober 2021, med bland annat utspridda
snäckskal på ytan. Foto: Thomas Terne.
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Fisktärna med juvenil, fotograferade på Sandön. Foto: Thomas Terne.

– Vi ser verkligen fram emot att bron ut till
Sandön nästa vår kommer på plats redan 1 april,
i stället för som tidigare 1 maj, säger Tommy
Strandek. Tidigare har till exempel strandskata
och den vitstjärniga blåhaken blivit störda på si
na häckningsplatser nära brons anslutning till
ön. Börjar det nu röra sig folk ute på ön tidigare
hoppas vi att fåglarna väljer fågelskyddsområ
det som häckningsplats i stället. Generellt sett
vill vi få så många människor som möjligt att
röra sig på den östra delen av Sandön, det är
också ett sätt att hålla predatorer borta.

Vad kan då trion ha i faggorna – finns det
idéer om att fortsätta det ideella arbetet inom
nya projekt?

– Nja, det finns väl inte några omedelbara,
konkreta planer. Men vi har funderat på om ett
annat populärt område för fågelskådare, Rön
nen, en halvö några kilometer nordväst om Sand
ön, skulle kunna bli platsen för ett nytt projekt,
säger Tommy Strandek. Där finns mycket räv
vilket har gjort att till exempel skärfläcka miss

lyckats med häckning. Men skulle man kunna
sätta ut förankrade, flytande flottar med sand
och lite grästuvor i omgivande grunda vatten
och därigenom kunna få lyckade häckningar av
skärfläckan?

Den efterlängtade småtärnan
Men i väntan på eventuella nya områden för tri
on att arbeta med blir det fortsatt fokus på Sand
ön, och här finns en närvaro av en ständigt kitt
lande spänning – kan småtärnan lockas tillbaka
som häckfågel på Sandön?

– Småtärnan är en så iögonfallande och in
tressant liten fågel, den flyger med mycket
snabba vingslag och är pilsnabb i sina dyk ner
mot småfisk och kräftdjur vid stränderna, säger
Lars Forsén och avslutar med en profetia: – När
jag ser den första småtärneungen komma fram i
boet kommer jag inte bara att fälla en tår utan
det blir åtskilliga glädjetårar!

Göran Nilsson och Thomas Terne
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Utbrottet av fågelinfluensa 2020/2021
– omfattning och utmaningar

Vinterhalvåret 2020/2021 drabbades Sverige
och Europa av det hittills största utbrottet av få
gelinfluensa. Sjukdomen konstaterades på 24
anläggningar med tama fåglar/fjäderfän i Sve
rige – 17 kommersiella företag, en djurpark och
sex hobbyhönsflockar drabbades av utbrott.
Totalt avlivades fler än 2 264 000 djur i Sverige
under perioden. Utbrottet orsakade brist både på
konsumtionsägg och kläckägg för kyckling
produktion. Epidemin orsakade även hög död
lighet bland vilda fåglar.

Ett flertal närbesläktade virustyper påvisades
i Sverige: H5N1, H5N4, H5N5 och H5N8.
Förekomsten av fågelinfluensavirus var hög hos
vilda fåglar under säsongen, särskilt hos and
fåglar som gäss, änder och svanar. Statens
veterinärmedicinska anstalt (SVA) tog emot ett

stort antal rapporter om sjuka och döda fåglar.
Som mest hanterades över 100 rapporter i vec
kan, se figur 1. Antal positiva fall av fågelinflu
ensa hos vilda fåglar var fler än dubbelt så
många som under samma period 2016/2017,
den dittills värsta fågelinfluensasäsongen såväl i
Sverige som i EU.

Maning till försiktighet
Risken för att människor infekteras av de vi
rustyper för fågelinfluensa som är aktuella nu i
Europa är liten, men SVA uppmanar till för
siktighet när man hanterar sjuka eller döda fåg
lar. Eftersom fågelinfluensavirus är mycket för
ändringsbenägna görs analyser för att upptäcka
om de aktuella virustyperna får ökad förmåga att
infektera däggdjur. I Sverige har fågelinflu

Ormvråk drabbad av fågelinfluensa, fågeln är suddig på bilden eftersom den uppvisar spasmer.
Foto: Kenneth Bengtsson, Fågelskydd Spillepeng.

Fågelinfluensan är ett dödligt hot mot både tama fjäderfän och vilda fåglar.
Utbrottet av sjukdomen 2020/2021 är det värsta hittills. Malin Grant på SVA
ger en lägesbild av epidemins utbredning och återverkningar.
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ensavirus exempelvis påvisats vid provtagning
av en säl i Blekinge och en räv i Skåne.

Ett konstaterat fall av infektion hos män
niskor kan kopplas till de typer av fågelinflu
ensavirus som är aktuella i Europa. Det gällde
personer i Ryssland som provtogs efter arbete
på en infekterad anläggning. Personerna uppvi
sade milda luftvägssymtom eller inga symtom
alls.

Övervakning av vilda fåglar
Sveriges årliga fågelinfluensaövervakning av
vilda fåglar baseras på att cirka 500 fåglar skick
as in till SVA och provtas. Dessa fåglar har dött
eller insjuknat och avlivats. Övervakningen ge
nomförs av SVA och finansieras av Jordbruksver
ket. Under 2021 provtogs flera fåglar än brukligt
med anledning av det stora utbrottet. Det fanns
dessutom många fåglar att provta eftersom sjuk
domen orsakade hög dödlighet hos vilda fåglar.
Fågelinfluensaövervakning har genomförts se
dan 2002. Mellan 2006–2010 provtogs även
2 000–4 500 till synes friska fåglar årligen ge
nom infångning eller i samband med jakt.

Fågelinfluensaövervakningen är idag helt
beroende av rapporter och hjälp med insamling
och försändelse av fåglar från frivilliga. Bidra
get från ornitologer är ovärderligt i samman
hanget. Arbetsgången är att en rapport skickas
in via ett mobilvänligt webbformulär: rappor
teravilt.sva.se. SVA:s viltpatologer gör sedan en
bedömning om djuret i fråga är intressant att få
in för obduktion och provtagning. Emballage
skickas i så fall ut från SVA så att den som rap
porterar kan skicka in fågeln.

Det händer ibland att SVA får in intressanta
rapporter där personen som rapporterat fyndet
inte har möjlighet att skicka in fågeln. Lokala
viltrehabiliterare har då i vissa fall hjälpt till att
skicka in fåglar, vilket har varit otroligt värde
fullt. Antal rapporter rörande fåglar som kommit
in till SVA via rapporteravilt.sva.se under
säsongerna 2019/2020 och 2020/2021 framgår
av figur 1.

Urvalet av fåglar som ska undersökas för få
gelinfluensa baseras på art, lokalisation, närhet
till fjäderfäproduktion, fynddatum i förhållande
till tidigare positiva fynd i området, med mera.

Figur 1. Antal rapporter per vecka rörande fåglar till rapporteravilt.sva.se.
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Exempel på arter som inte är relevanta att provta
för fågelinfluensa är små tättingar eftersom de
verkar vara mindre mottagliga för viruset.

Övervakningen syftar framför allt till att för
varna om risker för smitta till tama fjäderfän,
men det bidrar ju också till att öka kunskapen
om sjukdomen hos vilda fåglar. Fåglar som
kommer in provtas med svabbprover från sval
get och kloaken. Dessa analyseras sedan med
PCRmetod.

Konstaterade fall i Sverige
Under perioden från 1 oktober 2020 till 30
september 2021 fördelades fågelinfluensafallen
geografiskt enligt figur 2 (tamfåglar) och figur
3 (vilda fåglar).

Hos tama fåglar visar kartan, enligt figur 2,
flest fall i Skåne. Bland dessa finns fall med be
kräftad fågelinfluensa hos äggproducerande be
sättningar.

Under perioden konstaterades fågelinfluensa
hos 128 av 811 provtagna vilda fåglar, vilket
motsvarar cirka 16 procent. Lokalisationen fram
går av figur 3, återigen med flest fall i Skåne.

Arterna som diagnosticerats med fågelinflu
ensa fördelas enligt tabell 1. Gäss och svan,

men också rovfåglar dominerar. Tabellen visar
antalet fall och inte utfall i proportion till popu
lationsstorlek.

Interaktiva och kontinuerligt uppdaterade
kartor, som bland annat visar hela fågelinflu
ensaövervakningen hos vilda fåglar, finns på
https://www.sva.se/amnesomraden/smittlage/
kartaoverfagelinfluensahosvildafaglar/.

Tabell 1. Antal fåglar per art med fågelinfluensa i
Sverige med ankomstdatum till SVA 1 oktober
2020 till 30 september 2021

Figur 2. Utbrott av fågelinfluensa hos fjäderfä
(röd) och andra fåglar i fångenskap (grön).

Figur 3. Utbrott av fågelinfluensa hos vilda fåglar.
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Konstaterade fall i Europa
Under perioden 1 oktober 2020 till 30 septem
ber 2021 inkom 2 379 rapporter om fågelinflu
ensa hos vilda fåglar till EU:s rapporteringssystem
för djursjukdomar. En stor andel av rapporterna
rörde fler än en fågel, så siffran representerar
inte antal positiva fåglar. Dessutom är det san
nolikt bara en bråkdel av alla fåglar som faktiskt
infekterats med fågelinfluensavirus, som har
blivit föremål för provtagning.

Europeiska referenslaboratoriet för fågelin
fluensa summerar löpande antalet vilda fåglar,
som konstaterats smittade. Data från 1 oktober
2020 till 26 oktober 2021 innehåller rapporter
om fågelinfluensa hos 3 300 fåglar av 75 olika
arter, där majoriteten är andfåglar. Sju närbe
släktade typer av fågelinfluensavirus har kon
staterats. Den överlägset vanligaste arten där få
gelinfluensa påvisats var knölsvan, följt av
vitkindad gås, svan (ej specificerad), ormvråk,
sångsvan, andfågel (ej specificerad), kust
snäppa, bläsand, fasan och gräsand. De flesta
fynd är gjorda på självdöda fåglar eller fåglar
med sjukdomssymtom som avlivats och provta
gits.

Flera länder i Europa tillämpar även fågelin
fluensaövervakning där friska fåglar fångas in
för provtagning eller som provtas i samband
med jakt. Vid provtagning av till synes friska
fåglar är det vissa arter som sticker ut – flera
arter av simänder visar sig ha förmåga att i
större utsträckning än andra arter bära på få
gelinfluensavirus utan att utveckla sjukdom.

Hur blir säsongen 2021/2022?
Tyvärr har antalet rapporterade fall av fågelin
fluensa i Europa under senhösten 2021 följt ett
liknande mönster, som det som observerades
under samma period 2020. Analyser av virus
från fynden tyder på att fallen orsakas dels av
att virus ”översomrat” från vintern 2020/2021
och dels av att det har skett ny introduktion av
virus med flyttfåglar från öst. Fjäderfäproducen

ter har uppmanats till att förbereda sig för ytter
ligare en tuff fågelinfluensasäsong.

En sjukdom med utmaningar
Fågelinfluensautbrotten under den gångna vin
tersäsongen fick stora konsekvenser för fjäder
fäproduktionen i Sverige och Europa och
orsakade hög dödlighet hos vilda fåglar. Över
vakningen av fågelinfluensa hos vilda fåglar har
stor betydelse för att följa sjukdomsläget och
bedöma risken för utbrott hos tama fåglar.

Problematiken med fågelinfluensa verkar i
dagsläget inte vara ett övergående problem. Få
gelinfluensasituationen innebär stora utma
ningar för djurhälsan, men potentiellt även för
folkhälsan. Stor aktivitet pågår internationellt
med fokus på effektiva förebyggande åtgärder
mot fågelinfluensa.

SVA vill rikta ett stort tack till landets ornito
loger, som bidrar till att övervaka hälsoläget hos
vilda fåglar i Sverige.

Malin Grant, epidemiolog, avdelningen för
epidemiologi och sjukdomskontroll, SVA,

på uppdrag av Karl Ståhl, statsepizootolog

Sångsvan som uppträder med typiska symtom på
fågelinfluensa. Foto: Kenneth Bengtsson,
Fågelskydd Spillepeng.
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Ofta ser man ute på åkrarna stora flockar med
fågel som födosöker inför fortsatt flytt norr
eller söderöver, beroende på årstid. Det kan
också handla om fåglar som väljer att stanna
och övervintra här hos oss. Men grödan på
åkarna är ju inte primärt sådd för att bli få
gelföda utan lantbrukaren odlar marken för att
få en inkomst från den skördade grödan. Här
finns en potentiell intressekonflikt mellan de
som gärna ser att fågel kan finna flyttvägar,
längs vilka det finns goda möjligheter till att
hitta föda, och de som har åkern som inkomst
källa.

Avhandling om fåglars betestryck
I de flockar som uppträder på åkrar i större
mängd ingår oftast gäss av olika arter, svanar
och tranor, det vill säga stora fåglar med poten
tial att konsumera mycket föda. Vid SLU har
forskning bedrivits för att öka kunskapen kring
dessa fåglar och det betningstryck de åstadkom
mer. Tidigare i år disputerade Teresa Montras
Janer vid institutionen för ekologi med avhand
lingen ”Large grazing birds and crop damage –
Investigating spatial and temporal patterns to
guide management practices”. Här följer en kort
sammanfattning av avhandlingen.

Betningstrycket från stora mängder gäss, svanar och tranor kan ställa till
problem för jordbruket. Ny forskning vid SLU kombinerat med lokala praktiska
erfarenheter kan bilda grund för utformning av skademinskande strategier.
Lasse Blychert ger oss en bild av kunskapsläget.

Perspektiv kring fåglars betestryck på
åkermark

Kanadagäss på höstsådd åker i snöfall vid Välinge. Foto: Lennart Söderberg.
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Grunden i forskningsarbetet har varit jord
brukarnas skaderapporter från 2000–2015 och
fågelinventeringar. Antalet skaderapporter har
en felkälla i att ju mer ekonomiskt värdefull
grödan är, desto fler skaderapporter, och tvärt
om. Betningsskador på mera värdefulla grödor
blir således inrapporterade mer fullständigt.

Avhandlingen visar att det är en komplex
bild som problemställningen uppvisar. Det finns
skillnader i var, när och av vilken fågelart som
betningen sker. I den del av avhandlingen som
handlar om södra Sverige kan man se att födo
preferenserna är olika för grupperna gäss,
svanar och tranor. Även när under säsongen
som varje grupp är mer aktiv varierar.

Gemensamt är naturligtvis att den betade
åkern ska ligga lämpligt till i förhållande till
övernattningsställen. Gäss är generellt sett mer
förtjusta i raps och vete, som betas främst under
mars till maj och senare i oktober. Även grön
saksodlingar och sockerbetor kan betas av
denna grupp.

Tranorna betar helst potatis och korn, med
en liten topp i mars–april och runt augusti.
Även sockerbetor kan till viss del betas av
tranan. Gruppen svanar, oftast sångsvan, betar
allra helst raps, men också delvis grönsaksod
lingar och sockerbetor, med en mindre
betestopp under mars–april.

Åtgärder i förebyggande syfte
Mera naturliga platser för födosök är generellt
sett våtmarkerna. Men i takt med att dessa
dikats ut har fåglarna sökt sig ut på åkrarna. De
förebyggande åtgärder som diskuteras i avhand
lingen är att skrämma fåglarna bort från
åkrarna, men också att skapa ”offeråkrar”. En
lämpligt placerad åker utses och besås med den
föda som aktuell fågelgrupp föredrar, med
förhoppningen att sådden på övrig åkermark ska
lämnas mer i fred. Om taktiken ska vara
framgångsrik krävs det också att rätt gröda er
bjuds vid rätt tid.

Betningen av fåglar har generellt sett ökat
under den studerade tiden. Synkronisering av
skademinskande åtgärder över större områden
än en enskild gård nämns som en viktig del i ett
förebyggande arbete.

Erfarenheter på Krapperup
För att få en bild av hur det ser ut i KOF:s rä
jonger ur jordbrukets perspektiv får jag en prat
stund med Tommy Ingvarsson, inspektor på
Krapperups gods på Kullahalvön. Godsets växt
odling utgörs främst av spannmål, oljeväxter
och sockerbetor. Ingen djurhållning bedrivs.

Hur ser det ut med betningsskador för er på
Krapperup? Är de ett problem för er?

– Vi har betningsskador förstås, de är tydliga
och innebär ett avbräck för oss. Vi har skador
på alla de tre gårdar vi bedriver odling på –
Krapperup, Louisefred och Höghult.

Perspektiv kring fåglars betestryck på
åkermark

Tommy Ingvarsson, inspektor på Krapperup.
Foto: Lasse Blychert.
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Vilka djur pratar vi om?
– Vi pratar i allt väsentligt om fåglar och då

större fåglar som gäss och svanar. Tranor är ing
et problem för oss. Vi har också klövvilt i form
av rådjur och kronhjort som betar våra åkrar,
men de är ändå inget större problem. Längre
österut utanför våra egna marker, söder om Äng
elholm, finns dovhjort i stora flockar. Dessa
ställer till det på vägarna och de kan på några få
dagar beta av en rapsåker helt.

Vilka grödor är mest drabbade av betningen?
– Det vi ser är att höstvete och höstraps

betas. Våra sockerbetor drabbas inte egentligen.
Efter sådd sker betningen höst, vinter och tidig
vår. Sommaren är nästan helt utan betnings
skador. Sedan kan vädret vara en viktig faktor i
sammanhanget.

Hur påverkar vädret, kan du utveckla?
– Varma temperaturer, 5–10 grader, och fuk

tiga jordar, då får vi mest skador. Har vi haft
frost så att ytjorden fryser, då minskar skadorna.
Efter frosten så fryser plantan mer fast i jorden
och rycks inte upp vid betningen. Då blir roten
kvar och en ny överjordisk del kan växa ut. Då
det är varmare och fuktigare rycks ofta hela
plantan upp. Då kan omgivande plantor bara
delvis kompensera bortfallet genom att breda ut
sig mer.

Av de fåglar som betar mest – vilka skill
nader ser du mellan gäss och svanar?

– Gässen är flera till antalet och orsakar
därmed mera skador genom sin betning. Svanar,
främst sångsvan, ger skador på två sätt. Dels
betar sångsvanen, dels är det en stor fågel som
också ger trampskador. Man kan ibland se stäl
len på åkern med sämre dränering och där bil
das en ”surhåla” med dålig tillväxt i. Sång
svanen landar bara där de kan se markytan, det
vill säga i surhålan. Sedan promenerar dom ut i
grödan. Den stora mängden tramp ger jordkom
pression med sämre porositet och vattenge
nomsläpplighet. Så surhålan ökar i yta och
grödan intill betas.

Det betyder, om jag förstår rätt, att svanar,
och kanske även gäss, inte gärna landar där en
gröda vuxit upp och nått en viss längd?

– Det är vår erfarenhet. Dels får dom svårt
att landa, men också svårt att starta igen.

Vidtar ni några åtgärder för att undvika
skadorna?

– Vi arbetar med både akuta och lite mer
långsiktiga åtgärder. Någon synkronisering med
våra grannar har vi inte, så det finns en risk att
vi kan komma att flytta fågelproblemen till in
tilliggande jordbruk. En akut åtgärd är att vi
skrämmer fågel periodvis både för och efter
middag genom knallskott eller raketer. Lite mer
långsiktigt har vi sett effekter av att ställa ut
olika föremål i fälten. Det kan vara vagnar eller
halmbalar. Skrotbilar skulle nog också fungera.
Skyddsjakt av fågel använder vi inte alls.

I avhandlingen från SLU nämns en strategi i
att så ”offergrödor”. Använder ni detta?

– Nej, vi sår inga offergrödor. Inte heller
kompenserar vi med att så in exempelvis mer
gröda i ofta drabbade områden. Vi sår som vi
alltid gör. Däremot har vi ändrat eller anpassat
vårt sätt att arbeta med åkrarna i exempelvis
sockerbetsodlingen.

Kan du utveckla detta?
– Vårt vanliga sätt att arbeta med socker

betsfält är att skörda, bearbeta jorden och
därefter så en ny efterföljande gröda direkt, allt
i en följd. Nu väljer vi att efter skörden lämna
kvar toppen på betan och blasten på åkern.
Bearbetning av åkern gör vi senare inför kom
mande sådd. På så sätt erbjuder vi föda till de
betande fåglarna och det är något som vi har
positiva erfarenheter från. Det är orimligt att
tänka sig att man skulle kunna få bort betningen
helt. Man måste hitta en balans mellan jord
bruket och betande fåglars inverkan. Att bear
beta betåkern senare och tillämpa en senare
sådd är mer kostsamt, men är ändå den åtgärd
vi väljer allt mer.

När det gäller de akuta åtgärderna, hur ef
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fektivt är raketer och skott egentligen? Flyger
fågeln inte bara en sväng och landar på samma
ställe igen?

– Fåglarna reagerar väldigt olika. Vitkindade
gäss lär sig snabbt och lättar tidigt. Efter några
omgångar med skott så verkar dom till och med
känna igen bilen jag kommer med och lättar in
nan jag ens hinner ut ur den. Därefter lättar
kanadagässen när jag närmar mig flocken till
fots och sedan grågässen. Sångsvanarna lättar
sist och flyger kort. Det har faktiskt hänt att
dom inte lättar alls utan att flocken vänder sig
om och möter mig för att försvara sitt bete. Det
är inget man muckar med – det kan jag säga …

Med ett tack för en givande pratstund så för
söker jag sammanfatta era erfarenheter kring
betningsskador på Krapperup – skadorna orsa
kas mest av fågel, det är något man får lära sig
att leva med och att man måste ge något i ut
byte mot att få mindre betningsskador.

– Ja, det är så jag ser det, en jämvikt behöver
skapas.

Strategier för jämvikt
Både avhandlingen och diskussionen med
Tommy Ingvarsson ger en djupare bild av
betningsproblematiken. På Krapperup och and
ra platser, där växtodlingen domineras av
spannmål och oljeväxter, kan vi konstatera att
gäss och sångsvanar står för större delen av
betningsskadorna. Tranornas skadeverkningar
sker främst inom områden med mera potatis
odling.

Att helt kunna få bort betningen är inte rim
ligt utan det handlar om, som Tommy
Ingvarsson konkluderar, att en jämvikt mellan få
gel och jordbruk bör eftersträvas genom riktade
strategier.

Lasse Blychert

Sångsvanar på åker vid Västraby gård. Foto: Lennart Söderberg.
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Fågeln vid det strömmande vattnet vippar stolt med sin långa stjärt. Den är
annars ganska anspråkslös men en uppskattad art som följer skådarna i
nordväst under årets alla månader. Erik Svensson förmedlar fakta kring
forsärlan, utsedd till Bjuvs kommunfågel.

En lugn Bjufsing

Plötsligt finns den bara där utan någon egentlig
ansträngning. Hen för inte mycket väsen av sig,
och orsakar inte Club 300drag efter unika
kryss. Lite grå och anspråkslös. Ändå finns
arten tidigt på årslistorna hos många skådare i
nordvästra Skåne. Dess latinska namn är
Motacilla cinerea, vilket kan översättas till ”den
askfärgade som vippar på stjärten”. Det engel
ska namnet är en direktöversättning från latin
till Grey wagtail. I Norge (bokmål) heter den
vintererle och på finska virtavästäräkki. I
Sverige kallades den fram till 1953 för gråärla.
Välkomna att stifta bekantskap med Bjuvs kom
munfågel – forsärlan.

Som artnamnet forsärla antyder så är det en
fågel som gärna uppehåller sig vid vatten i
rörelse. Detta gäller såväl strömmande vatten i
åar och bäckar som isfria kuster när vinterkylan
kryper närmre. Forsärlan är en slank fågel,

ungefär 17–20 cm lång, med mycket lång och
markerad stjärt i mörkgrått till svart med vita yt
terfjärdrar. Den vippar ofta stolt med sin stjärt,
vilken är den längsta inom familjen ärlor. Lätet
är ett skarpt ”tsetsetse” eller ”tsitsitt”.

Ovansidan av kroppen är som tidigare nämnts
askgrå medan övergump och undersida har gula
toner. På sommaren är färgerna intensivt gula
men dessa mattas av mot mera gulaktigt brunt
under vinterhalvåret. Näbb och ben är gråaktiga.
I häckningsdräkt har hannen en markerad svart
strupfläck.

Forsärlan häckar främst vid lugna åar och
bäckar med strömmande vatten. Den vill gärna
ha grus och sten vid stränderna. Detta underlät
tar jakten efter diverse små flugor, skalbaggar,
kräftdjur och trollsländelarver som fågeln kom
mer åt genom att vada på sina långa ben i det
grunda vattnet. Oftast påträffas arten i vat

Foto: Tommi Sandberg.
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tendrag i lummiga lövskogar eftersom denna bio
top generellt är varmare och artrikare än
barrskog, och utgör därmed en mer gynnsam
miljö för insekter.

Boet byggs gärna i gamla fundament till
broar, murar och vattenkvarnar skapade av
människan, eller naturliga klipphyllor. Forsärlan
använder även gärna övergivna bon efter ström
stare. Trots kravet på naturskön boplats så är
själva boet ganska slarvigt byggt med spretiga
kvistar, rötter, mossa och diverse blad. In
vändigt fodras boet med ull och hår.

Det är enbart honan som ordnar med boet
medan paret gemensamt tar ansvar för ruvning
en under 12 till 14 dagar, där honan tar nattpas
set. Den första kullen med fyra till sex gulbrun
fläckiga ägg läggs ofta så tidigt som i april.
Under gynnsamma år kan paret häcka om med
en andra kull ungar.

Arten beskrivs som livskraftig med upp
skattningsvis 8 000 häckande fåglar i Sverige. I
vårt avlånga land förekommer forsärlan i Göta
land, Svealand och Norrlands kustland. Den är
dock ovanlig på Öland och Gotland, vilket tro
ligtvis beror på avsaknaden av strömmande vat
tendrag. I de mildare områdena i västra Europa

räknas forsärlan som stannfågel, medan nord
liga och östliga populationer drar söderut under
den kallare delen av året.

Koppling till Bjuv
Forsärlan blev 1992 utsedd till Bjuvs kommun
fågel genom ett samarbete mellan Kristian
stadsbladet och Skånes Ornitologiska Förening.
En beskrivning av Skånes kommunfåglar finns i
boken ”En liten skånsk fågelbok. Om Skånes
kommunfåglar”, med texter av Jan Danielsson
och teckningar av Annika Blom. I Bjuvs kom
mun förekommer forsärlan främst i Vegeås vat
tensystem vid kanten av Söderåsen. Vintertid
finns möjlighet att hitta övervintrande forsärlor
vid bland annat reningsverken i Bjuv och
Höganäs, Rååns dalgång, Jordbodalen och
Parapeten i Helsingborg samt längs tångsträng
arna utmed kusten i nordvästra Skåne.

Artikelns rubrik? Tja, en gång i tiden var de
unga gruvarbetarna från Bjuv, Bjufsingarna,
ökända på traktens dansbanor, där de med styrka
och kraft fick de vackraste flickorna. Forsärlan är
betydligt lugnare i sitt sätt att representera Bjuv.

Erik Svensson

Foto: Tommi Sandberg.
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utan att behöva pallra sig vägen tillbaka mot bi
len. Se också KOF:s lista över klimatsmarta ex
kursioner.

Trevliga vinterobsar
Alen gillar vatten och kantar långa sträckor. Ett
välsignat vinterträd. Dess frörika kottar lockar
svirrande siskflockar och blåmesar. Några kottar
tappar de, kottar som flyter vidare och kanske
blir en al som långt fram i tiden ska rädda en
vinter åt dagens efterkommande. Stjärtmesen är
inte knuten till vatten som sådant, men återfinns
ofta i ådalarna med dess sammansättning av
olika lövträd. Alltid trevligt att möta dessa lång
stjärtade pingpongbollar. Ivrigt småpratande,

Många av våra nordvästskånska vattendrag har ett rikt fågelliv. Inte minst
vintertid kan åvandringar erbjuda möjligheter till fina skådarupplevelser.
Ulrik Alm ger oss de bästa vandringstipsen!

Gå efter å

Hallabäcken i vinterskrud.
Foto: Ulrik Alm.

Är det jobbig vandring, mycket upp och ner …?
Ibland får jag frågan inför någon föreslagen tur.
Och visst, det är bra att få kläm på vad som
väntar. Men att gå efter å gör att gammal
skolfysik klickar in direkt – vatten söker alltid
lägsta punkt. I en ådal följer du urgamla vand
ringsleder, av rimliga skäl har de fungerat som
sådana. Också nyttjade av fåglar och djur i vårt
exploaterade landskap.

Vi har en handfull fina stråk inom KOF:s
område och åvandringar är ett perfekt val under
vintern. Ytterligare plus är att vissa stråk är ord
nade med bekväma leder som lätt kan nås via
kollektiva transporter. Det sistnämnda ser jag
som en extra poäng. Man kan gå ”sträckor”
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släkten emellan, sannolikt är det familjegrupper
som håller samman.

Men faran är sällan långt borta. Äta eller
ätas är vad som gäller. Siskor kan vara ganska
nervspända av sig och far ut i en tät samman
hållen flock – sparvhöken vet var den ska ”vin
tershoppa”…

Jag är ingen större fantast av listor eller trig
gande kombinationer under en dags exku
rerande, men någon enstaka gång har det hänt
att en magnifik åtrio har setts under en och
samma dag. Det blir möten i tiden mellan tidigt
(forsärla) och sent (strömstare) plus någon som
kan finnas på plats när som helst (kungsfiskare).
Mars månad låter bra. Tillfälligheter och tur får
sedan följa din väg. Blotta artnamnen ger in
dikation om tillhörigheten till vatten.

Ett urval av vandringar
Råådalen i de södra delarna av vårt område är
en klassiker. Flera olika sträckningar, lättgånget
i sitt nedre lopp. Glöm inte utflödet vid Råå
hamn! Fint för smådopping, änder och trut.
Uppströms vid Vallåkra, Bälteberga och Ottarp
krävs det mer av skodonen.

Örjabäcksleden ska kanske inte, som namnet
antyder, ha ”åstatus”, men icke desto mindre är
det ett fint stråk att följa. Ausås kan vara en
lämplig utgångspunkt.

Vegeådalen har rika och varierande om
givningar. Vid Söderåsen tillkommer Halla
bäcken. Utflödet vid Sandön är med rätta sällan
obemannat av skådare. Här är det bara att ta del
av KOF:s obsbok för att se vad som finns
utmed detta vattendrag.

Rönneådalen, ett förhållandevis ”mäktigt”
stråk i våra trakter. Bildar stora översvämmande
vattenplan när det rinner till. Prova gärna det re
lativt sällan besökta Tommarps ene med sin fina
gryta ner mot ån. Kvidinge är en lämplig ut
gångspunkt. Tommarp bjuder ofta mycket blan
dat – änder, flera arter rovfåglar, varfågel, med
mera. Längre nerströms kan Ängelholmarna

skåda mitt i stan – ibland kungsfiskare. Och vid
utloppet i Skälderviken var det många – inte
minst ett stort antal ”ickeskådare” – som förra
vintern fick stifta bekantskap med rördrom
marna. Allt från första parkett utmed iordning
ställd gångstig.

Rössjöholmsån har jag inte så bra pejl på,
men här hittar du ofta en vinterart som ström
staren. Här finns också mer skoglika om
givningar jämfört med ”slättastråken”.

Stensån och Kägleån på Bjäre respektive
Hallandsåsen har jag heller inte så stor erfaren
het av. Ta det som en utmaning att själv bidra
till ”utforskandet” av dessa vattendrag. Skriv i
KOF:s obsbok för att ge andra inspiration och
vägledning.

Ulrik Alm

Gå efter å
Å – vilken trio! Foton: Ulrik Alm.

Forsärla

Kungsfiskare

Strömstare
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Hur går det för ”Nybyggarna i Nordväst”?
I KOFbladet nr 12015 skrev Peder Winding en artikel om tre fågelarter som
nyligen invandrat till Nordvästskåne. Det har nu gått sex år sedan dess och
det kan vara intressant att berätta om ”nybyggarnas” etablering som häck
fåglar inom KOF:s rapportområde.

I Peder Windings artikel ”Nybyggarna i Nord
väst” beskrivs tre arter som är nyanlända. De
har sin huvudsakliga utbredning utanför Skan
dinavien, men är på expansion norrut, framför
allt via Danmark. De tre arterna är vitstjärnig
blåhake (Luscinia svecica cyanecula), som är
en underart till den blåhake som förekommer i
våra fjälltrakter, svarthakad buskskvätta (Saxi
cola rubicola) och trädgårdsträdkrypare (Cer
thia brachydactyla).

Vitstjärnig blåhake
Den vitstjärniga blåhaken har sitt häckningsom
råde framför allt i västra och centrala Europa.
Den föredrar sanka marker utmed stränder och
åar med vass, sälg och al. De första fynden i

Sverige är från 1940talet. Vid Sjölunda
(Malmö) ringmärktes en individ 1960, vilket
var det första fyndet för Skåne. Åren därefter,
fram till utgången av 2013, rapporterades arten
i Skåne endast vid fem tillfällen på skilda
lokaler, medan observationer i övriga Sverige
översteg 50. Men ännu fram till detta år fanns
ingen konstaterad häckning i landet.

Inom KOF:s rapportområde hittades den för
sta ”vitstjärniga” av Henrik Johansson i vass
arna vid Farhultsviken den 26 april 2014. Da
gen efter kunde Leif Klinteroth, som idogt följt
blåhakens fortsatta liv och leverne på lokalen,
avnjuta några sångstrofer i skymningen. Spo
radisk sång hördes sedan fram till den 3 maj,
varefter någon blåhake inte återfanns.

Vitstjärnig blåhake. Foto: Thomas Terne.
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Året efter, 2015, på samma lokal, uppträdde
i slutet av april två revirhävdande hanar. De ob
serverades i gränszonen till det nybildade natur
reservatet, som innebar tillträdesförbud under
perioden 1 april–15 juli. Totalt under häck
ningssäsongen räknades till minst tre sjungande
hanar och två honor. I juli sågs både hona och
hane, med mat i näbben, som vid upprepade till
fällen besökte en och samma plats skymd av
vass. Det var tydligt att här fanns parets boplats,
men några ungar sågs aldrig. Detta blev det förs
ta året med säkerställd häckning för vitstjärnig
blåhake i Sverige.

Påföljande år, 2016, återvände vitstjärnig
blåhake till vassarna i Farhultsviken, med osä
kert resultat i fråga om häckning. Hanar hördes
sjunga och höll revir i avlägsna delar av det ut
bredda vassområdet västerut, där det också
råder tillträdesförbud under häckningsperioden.
Detta inverkade påtagligt på möjligheten att
säkert fastställa häckningar. Det fanns inga in
dikationer på häckning 2016, 2017 och 2018,
trots att minst en hane hävdade revir genom sin
sång.

Så äntligen – 2019 kunde en ny häckning
konstateras den 7 juli då en hona dök upp med
mat i näbben och någon vecka senare syntes en
ung blåhake på ostadiga vingar. Häcknings
säsongen 2020 hävdade två hanar revir på ömse
sidor om Oderbäckens utlopp under tidig vår.
Ytterligare en befann sig en kortare tid vid
Surkenabben norr om Görslövsån. Senare ob
servationer, under perioden juni–augusti och in
om området med beträdnadsförbud, gav goda
indikationer på att häckning genomfördes även
detta år.

I övriga delar av Skåne uppträdde den ”vit
stjärniga” 2020 revirhävdande med sång på
minst fyra andra lokaler. Därutöver fastställdes
en häckning vid Löddesnäs (Bjärred). I Halland
har arten etablerat sig vid Hjälms våtmark
(Kungsbacka) med lyckade häckningar sedan
2018.

I år, 2021, anlände en hane till Farhultsviken
redan den 31 mars. Under vårsäsongen
uppträdde fyra sjungande hanar mellan Oder
bäcken och Halsarevet. Därutöver ytterligare
en, möjligen två, i den sydligaste delen av viken
bort mot Farhult. Under sommaren fanns no
teringar i Artportalen om att ungfåglar setts till.
Resultatet av antalet lyckade häckningar är ex
tremt svårt att få grepp om i det stora och skyd
dade vassområdet.

Från och med den 19 april uppehöll en sjung
ande hane sig i vassarna kring mynningsområ
det av Vegeån. Den fann en hona och upprätt
ade i maj ett permanent revir på östra delen av
Sandön. I slutet av maj syntes paret med föda
och exkrementsäckar i näbben, vilket tyder på
en säker häckning. Sedan gick något fel då
paret syntes bygga ett nytt bo den 31 maj, en bit
från det tidigare boet som troligen blivit utsatt
för predation. Inte heller blev det något lyckat
resultat av den andra häckningen. Förhoppning
en till nästa år är att den ”vitstjärniga” återkom
mer till Sandön och upprättar sitt revir i den
västra delen av ön, som är mindre störnings
känslig.
Referenser: artportalen.se; Leif Klinteroth, dels
muntligt, dels genom artikeln ”Farhultsvikens
’vitstjärniga’ 2014–2020” (Anser nr 12021);
birdlife.se/Rk/raritetskatalogen.

Svarthakad buskskvätta
Den svarthakade buskskvättan häckar i öppen
terräng med låg växtlighet och kan liksom
blåhaken få flera kullar per år. Den första svenska
häckningen av arten konstaterades i trakten av
Simrishamn år 2000, där den snart etablerade sig
som häckfågel. Därefter konstaterades häckning i
Västergötland 2004. Mellan 2007 och 2015 ge
nomfördes 18 häckningar i Skåne. Våren 2016
”invaderades” sydvästra Sverige av den svart
hakade buskskvättan, vilket resulterade i 34
häckningar, varav 18 i Skåne, 13 i Halland och
två i Bohuslän. Denna utveckling har fortgått.
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Den första konstaterade häckningen i nord
västra Skåne var 2014 på Örby ängar söder om
Helsingborg. Nästa par sågs på Klören i slutet
av maj 2016, men det är oklart om det häckade.
Året därpå genomfördes två lyckade häck
ningar, dels vid gräsmatteodlingen och dels på
Klören, båda söder om Ängelholm. Häckningen
på Klören har härefter årligen upprepats, dock
med viss osäkerhet för 2021.

Från och med 2019 har nya lokaler i Nord
västskåne tillkommit. Bland dessa kan nämnas
häckningar vid Norrebro hamn (Segelstorp) och
Vasalt hed (Ängelsbäcksstrand), båda i Båstads
kommun. Sannolikt har häckning under den
gångna säsongen också skett vid Tursköpsskog
en, då ett par med nyligen flygga ungar (tre
stycken) uppehöll sig norr om skogen under au
gusti månad.

BirdLife Sverige spekulerade i en artikel
2016 kring varför arten breder ut sig i norra
Europa: ”Till skillnad från den vanligare
buskskvättan är svarthakad buskskvätta en kort
flyttare eller stannfågel i västra Europa. Den är

en av de tidigaste tättingarna som återvänder
från vinterkvarteren till Sverige, redan i mars
anländer många fåglar. Arten anses därför gyn
nas av milda vintrar och tidiga vårar, som blivit
allt vanligare de senaste decennierna. Ökningen
av svarthakad buskskvätta kan därför sannolikt
till stor del tillskrivas klimatförändringarna.
Den ökningen vi ser i Sverige ses även i Dan
mark där arten ökat under flera år.”
Referenser: artportalen.se; birdlife.se.

Trädgårdsträdkrypare
Trädgårdsträdkryparen har invandrat från Själ
land, där den varit en etablerad häckfågel under
en längre tid. Det första fyndet för Sverige
gjordes i Falsterbo den 28 maj 1983, då en indi
vid ringmärktes vid fågelstationen. En trolig
hybrid mellan trädkrypare och trädgårdsträd
krypare påträffades i Botaniska trädgården i
Lund 1987. Under perioden 1989–2001 ring
märktes ytterligare åtta exemplar vid fågelsta
tionen och 2003 noterades en sjungande träd
gårdsträdkrypare i Alnarpsparken.

Svarthakad buskskvätta. Foto: Ronny Svensson.
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Den 3 maj 2004 gjorde trädgårdsträdkrypa
ren entré i vårt rapportområde, då en individ
upptäcktes sjungande i Krapperupsparken (Ler
hamn). Den uppehöll sig i parken till den 7 au
gusti och rapporterades som bobyggande. Men
det finns inga säkra uppgifter om den verkligen
häckat där.

Det dröjde ända till 2014 innan ytterligare
fynd gjordes i Nordvästskåne. Då sågs ett ex
emplar vid Viken och minst ett exemplar på
Kullaberg. 2015 kom rapporter om två vårfynd,
dels vid Christinelund (hane med permanent re
vir), dels om ett par i Pålsjö skog, därtill flera
höstfynd. Under 2016 inkom rapporter från
lokaler längs västra delen av Helsingborgs kom
mun. Flest var fynden från Pålsjö skog och i
trakten av Sofiero. 2017 etablerade sig träd
gårdsträdkryparen med permanent revir i eklun
den vid Rosendals slott. Detta ger en antydning
om att arten har börjat sprida sig till skogsparti
er längre inåt landet. Rapporter om tillfälliga
och ibland revirhävdande individer har under de
senaste åren strömmat in från skogsområden
även utanför de etablerade platserna i och kring
Helsingborgs tätort.

2016 blev året då den första ”artrena” häck
ningen genomfördes i Sverige. Paret var etab

lerat i Pålsjö skog i närheten av tennisbanorna
och fick ut fyra ungar. Året därpå noterades två
häckningar, en i Pålsjö skog och en annan vid
Sofiero. Inför häckningssäsongen 2018 hade ett
nytt revir etablerats i den centrala delen av
Helsingborg (Slottshagen). Häckningen blev
framgångsrik och paret fick ut tre ungar.

Framgångssagan fortsatte året därpå med
fem lyckade häckningar i Helsingborg med om
nejd. Antalet häckande par 2021 uppskattades
till cirka tio, varav flera på nya lokaler. Av dessa
var fem konstaterade häckningar, varav en trolig
hybridhäckning (Fredriksdal). Arten har sitt
starkaste fäste i Helsingborgs kommun. Kanske
borde den rimligen kunna föreslås som kom
munfågel och därmed ersätta stenknäcken?
Referenser: artportalen.se; Gustaf Perssons
artiklar ”Trädgårdsträdkrypare – en studie kring
artens förekomst i Sverige 1983–2019” (Anser nr
22020) och ”På stark frammarsch” (Vår få
gelvärld 42021).

Klimatet styr utbredning
Framgången för de tre arterna får anses vara
gynnad av klimatets utveckling mot ökande
medeltemperatur och kanske framför allt mil
dare vintrar. Expansionen lär inte avta inom den
närmaste framtiden, som kommer att präglas av
fortsatt ökande antropogena utsläpp av växthus
gaser till atmosfären. Vi får sätta vårt hopp till
att utsläppen planar ut till mitten av seklet för
att den globala uppvärmningen ska kunna hej
das.

Stränga vintrar kommer att uppträda också i
framtiden i Europa och decimera bestånden av
våra invandrade tättingar. Svarthakad busk
skvätta och vitstjärnig blåhake lägger i regel två
kullar under en säsong. Trädgårdsträdkryparen
kan göra det ibland. Det innebär att arterna
ganska snabbt kan expandera igen efter en till
bakagång.

Thomas TerneTrädgårdsträdkrypare. Foto: Ulf Ståhle.
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Trollsländor i naturvårdens tecken
Många fascineras av trollsländorna, luftakrobaterna med sin ilsnabba jakt
längs vattendragen. De är ständiga följeslagare för fågelskådare, inte sällan
hyser en god fågellokal också en hel del trollsländor. Moa Pettersson gör
en statusuppdatering för artgruppen och skildrar hur de kan tjäna natur
vårdens intressen.

Få arter på rödlista
Trollsländorna nämns sällan i naturvårds
sammanhang. Ser vi till rödlistan, som bedömer
risken för utdöende av arter inom landet, kan
man förstå varför. I den senaste uppdateringen
så är bara två arter upptagna, dvärgflickslända,
Nehalennia speciosa, och tundratrollslända, So
matochlora sahlbergi. Den förstnämnda är be
dömd som sårbar, VU, och den sistnämnda som
nära hotad, NT.

Dvärgflicksländan hittades i Skåne 2014 på
en lokal mellan Hässleholm och Örkelljunga

Blågrön mosaikslända. Foto: Tommi Sandberg.

Med tanke på bestämningslitteraturens goda
utveckling på senare år, och att det är en art
grupp med lagom många arter att hålla reda på,
är det inte konstigt att intresset för att skåda
trollsländor fullkomligt exploderat. Inte minst
visades detta genom att flera av KOF:s med
lemmar deltog i atlasinventeringen av Skåne
under 2009–2014. Glädjande nog hade vi den
artrikaste rutan för hela landskapet inom vårt
upptagningsområde, en fem gånger fem kilo
meter stor ruta vid Rössjön i Ängelholms kom
mun.



27

men har trots flera eftersök efter detta inte kun
nat återfinnas. De senaste åren har det dock
tillkommit ett flertal nya lokaler bland annat i
Östergötland, Uppland, Närke och Västman
land, vilket gjort att denna vår minsta flick
slända gjort en resa från att vara listad som
regionalt utdöd, RE, så sent som 2005 till att nu
mera klassas som sårbar.

Dvärgflicksländan är inte ensam om att ha
värderats om, tvärt om så har flera arter ”trillat
ur” rödlistan varje gång den uppdaterats. Har då
livsmiljöerna förbättrats i så snabb takt? Det är
kanske tveksamt, även om många av de våt
marksprojekt som skapats under senare tid har
gynnat många trollsländor så beror den största
delen av den ändrade bedömningen snarare på
att vi fått ökad kunskap om arternas utbredning.

Tre avslutade atlasinventeringar, i Skåne,
Östergötland och Närke, samt en pågående i
Varbergs kommun har verkligen satt trollsländ
orna på kartan. Runt om i landet kommer det
ständigt nya rapporter från hugade privatperson
er som delar med sig av sina observationer.

Ser vi i ett lite större perspektiv så är det
värre ställt med trollsländorna. Inom Europa
och EU bedöms fler arter vara hotade. Förflyttar
vi oss söderöver ser vi tydligare problematiken,
för ett antal arter finns en negativ trend knutet
till rationaliseringen av jordbruket och utdik
ningen av våtmarker. Även sjösänkningar och
på andra ställen uppdämningar, så att det natur
liga vattenflödet störs, bidrar till hotbilden. De
för många trollsländor viktiga miljöerna, så som
medelnäringsrika vatten och brunvattensjöar, är
också lite vanligare förekommande i Sverige än
i flertalet övriga EUländer.

EUdirektiv med fem arter
I EU:s art och habitatdirektiv finns fem troll
sländor upptagna, vilka regelbundet reproduce
rar sig i Sverige. Av dessa är tre kärrtrollsländor:
citronfläckad kärrtrollslända, Leucorrhinia pec
toralis, bred kärrtrollslända, L. caudalis, och

pudrad kärrtrollslända, L. albifrons. Kärrtroll
sländorna går att hitta i en mängd olika stil
lastående vatten och de är utbredda över större
delen av södra Sverige och finns även upp längs
med Norrlandskusten.

Inom KOF:s upptagningsområde är det cit
ronfläckad kärrtrollslända som är vanligast
förekommande av de tre och det finns ett fåtal
spridda fynd av pudrad kärrtrollslända. 2014
hittade Bengt Andersson en bred kärrtrollslända
i Rosenlunds våtmark, ett trevligt fynd i ett
nordvästskånskt perspektiv då arten annars en
bart förekommer längst i nordost i Skåne mot
gränsen till Blekinge. Rör vi oss utanför land
skapets gränser blir den betydligt mer vanlig.

De andra två trollsländorna i art och habitat
direktivet är mer krävande i sitt habitatval och
utbredning. Grön flodtrollslända, Ophiogom
phus cecilia, är idag bara känd från några
opåverkade älvar i nordligaste Norrland. Grön
mosaikslända, Aeshna viridis, förekommer
främst i Skåne och gör sedan ett hopp till norra
Götaland/södra Svealand och förekommer i vat
ten där värdväxten vattenaloe finns.

Gemensamt för de fem arterna är att det
finns ett bevarandeintresse inom hela EU och
med det följer att medlemsländerna vart sjätte år

Blågrön mosaikslända. Foto: Tommi Sandberg.

Pudrad kärrtrollslända. Foto: Tommi Sandberg.
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ska rapportera in bevarandestatusen för dessa.
Uppdraget kallas för biogeografisk uppföljning
och just uppföljningen av trollsländor tillsam
mans med två arter av vattenskalbaggar koor
dineras av Länsstyrelsen i Östergötland på upp
drag av Naturvårdsverket. Utöver de inven
teringar som utförs inom den biogeografiska
uppföljningen varje år så spelar observationer
från ideella krafter en stor roll som ett viktigt
komplement i rapporteringen. Så bege er gärna
ut och undersök nya platser i sommar!

Indikerar miljöförändringar
Om en artgrupp ska anses vara intressant för
naturvården kan man förstås titta på andra
faktorer än hur hotade arterna är. En sådan kan
vara hur snabbt arterna svarar på förändringar i
landskapet och det gör trollsländorna till goda
miljöindikatorer. Vänner som de senaste åren
har anlagt dammar i sina trädgårdar har vittnat
om detta. De hinner inte ens ställa undan
spaden innan den första blågröna mosaik
sländan, Aeshna cyanea, anländer, redo för att
inspektera ett potentiellt nytt revir.

Om vi blickar över krönet på Hallandsåsen

så är bland annat trollsländor en organismgrupp
som Hushållningssällskapet i Halland just nu
använder för att studera och utvärdera den bio
logiska mångfalden inom EUprojektet Life
Goodstream. Syftet med projektet är att förbätt
ra den ekologiska statusen för Trönningeån, som
är starkt näringspåverkad då den rinner genom
jordbrukslandskapet. Detta görs med hjälp av ett
flertal anlagda våtmarker och skyddszoner längs
med vattendraget. Vid en av mätpunkterna no
terades sex olika arter av trollsländor 2016 när
man skulle dra i gång projektet. Tre år senare,
2019, gjorde man om inventeringen med samma
metodik och vid samma mätpunkt, vilket resul
terade i hela 16 olika arter!

Projektet fortgår fortfarande och än är det för
tidigt för att dra några slutsatser, men en sak kan
man vara säker på och det är att trollsländorna
är riktiga opportunister och håller sig framme
när man levererar nya lämpliga habitat. Inte
minst om man kan hålla vattnen fiskfria. Många
arter koloniserar nyanlagda vatten, där konkur
renterna ännu inte hunnit etablera sig. En sådan
art är mindre kustflickslända, Ischnura pumilio,
som jag själv för första gången sprang på vid en
nyanlagd våtmark längs Trönningeån.

Fler att upptäcka
Med en så gedigen inventering i ryggen som at
lasinventeringen kan man lätt få känslan av att
allt på hemmaplan redan finns kartlagt, men helt
klart finns det fler fynd att göra där ute. Troll
sländefaunan är i ständig rörelse, inte minst som
en konsekvens av klimatförändringar, och det
finns arter som står som dörrknackare och
väntar på att ta vingarna över till Sverige.

Med det korta avstånd vi har till grannlandet
över Öresund så är det snart läge att hitta
Sveriges första västliga trädflickslända, Lestes
viridis. Blir det möjligtvis en KOF:are som drar
detta trumfkort?

Moa PetterssonMindre kustflickslända. Foto: Tommi Sandberg.
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Jag fick nyligen frågan om jag kunde tänka till
baka så där drygt 50 år och berätta lite om det så
kallade Hasslarpsgänget, som i viss mån kom att
bli ett begrepp bland lokala fågelskådare i nord
västskåne i slutet av 1960talet och en bit in på
70talet. Ja, vad svarar man, och kanske framför
allt: vad kommer man ihåg från denna tid? Vad
minns man om de unga killarna som idag passe
rat ålderspensionen med råge i flertalet fall?

Hur som helst … jag gör ett försök.

Fältbiologer myntade begrepp
Begreppet Hasslarpsgänget, senare Pfflarpgäng
et, myntades inte av pågarna från ”sockerbyn”,
utan av några fältbiologer (varav några är aktiva
än idag) från Ängelholm. Att stavningen blev som
den blev är en lång historia som jag inte ska gå in
närmare på, men en ledtråd ... vissa hade problem
med uttalet av Hasslarp. I fältbiologernas pro
gramblad 1968 stod följande text att läsa:

Jag tror jag använde detta citat för några år
sedan i samband med en artikel om just dam
marna i Hasslarp, men faktum kvarstår…

Fältbiologer gjorde regelbundet besök på
denna ort och alltid med någon skämtsam vink
ling med knorr. Det krävdes en hel del påtryck
ning vill jag minnas och mutor i form av kaffe
och bullar var en självklarhet för att få besöken
till stånd. Sen var det nog så att det förekom en
viss tävling mellan grabbar från Ängelholm och
vi ”utbölingar” som vågade sticka upp. Det
gällde att se många fina arter och gärna någon
raritet då och då, så kallad aktivitetstävling.

Medlem efter antagningsprov
Det ursprungliga gänget, alla då med hemvist i
Hasslarp, kom att bestå i första hand av – som

Hasslarp och sockerbruket blomstrade i slutet av 1960talet. Sockerbruks
dammarna lockade ett antal pågar i byn till att bli fågelskådare och epitetet
Hasslarpsgänget myntades. Gängets upplevelser blev ett av fröna till KOF:s
bildande. Gängmedlemmen Christer Strid minns tillbaka och berättar om
pågarnas livfulla gemenskap.

Hasslarpsgänget – historien om skådar
kompisarna från ”den sagoomspunna
platsen”

”Pfflarp rundt!
Söndagen den 4 februari 1968
Det har på senare tid spridits en mängd
rykten om några dammar vid Hasslarp
förträfflighet. Idag tar vi oss ditut och kollar
huruvida dessa talar sanning. Ryktesspri
darna, Bengtsson och Terne, vill dock poäng
tera att tidpunkten inte är den bästa för besök
på den sagoomspunna platsen, men har
ändå lovat att guida oss. En liten varning är
kanske på sin plats: gossarna äro skojter ...”

Bild och citat är hämtade från programblad
utgivet av Ängelholmsavdelningen av SFU –
Sveriges Fältbiologiska Ungdomsförening. SFU
bildades 1947 som en avknoppning av Svenska
Naturskyddsföreningen.
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jag minns det – fyra killar runt 16–17 år; Bengt
Bengtsson, Thomas Terne, Anders Tykesson
och undertecknad. Något eller några år senare
anslöt sig bland andra Rolf ”Bagaren” Svensson
och hans klasskompis Göran Lindskog. Båda
fick genomlida många hårda prov för att bli an
tagen i gänget. Prov i form av ”sparka sten i
knähöjd” eller ”sparka prick med komockor”.
Gissa vem som var måltavlor? Ja, just det, de
som var yngst i gänget.

Lyckligtvis har dessa prov inte orsakat allt
för många men. Rolf är still going strong i
skådarkretsar och Göran börjar så smått komma
tillbaka till skådandet (efter att ha haft andra in
tressen som lockat mera). Ytterligare några kil
lar var med då och då, Bengt Nilsson och Kaj
Pettersson för att nämna ett par. Dessutom
förekom tidvis en del ”hang arounds”.

Dammar av rang
Vad var då orsaken till att så många skådare
kom ”från denna sagoomspunna plats”, för att
citera fältbiologen Wallin? En förklaring var
nog att utbudet av fritidsaktiviteter var starkt
begränsat vid denna tid. I Hasslarp fanns i stort
sett bara scouterna eller fotboll att tillgå, om

man inte ville hänga på det lokala fiket (där
pizzeria finns idag) och spela flipperspel.

Några av pågarna provade säkert på både det
där med scouter och/eller att spela fotboll i
Hasslarps Bollklubb, ett lag som pendlade mel
lan division 5 och 6, det vill säga så långt ner
man kunde komma i seriesystemet.

För oss som då hade lite bakomliggande na
turintressen blev det ett lyft när vi såg bortom
bygränsen och kom till Ängelholm för studier i
realskolan. Där möttes vi då bland annat av den
starkt växande fältbiologiska föreningen, lokal
klubben med stort ”L”.

Vi fick snabbt klart för oss att vi satt på en
guldgruva i form av Hasslarps dammar (även
om en del av våra nyfunna fältbiologiska vänner
inte ville erkänna detta), där det fanns en out
forskad potential och där det redan då sågs fina
arter. Vad sägs om första kända inlandslokal för
häckande skärfläcka, familjen rostand (som
nästan blev rikskändisar, men där vissa personer
hävdade att de var utplanterade), kärrsångaren,
som på den tiden var mer eller mindre en raritet,
och så vidare. Givetvis försökte vi marknads
föra denna fina lokal i alla sammanhang och jag
tycker nog att vi har lyckats ganska väl. Den

Ett antal bekanta ansikten, i alla fall kanske för äldre KOFare? På bilden till vänster, tagen på tidigt
70tal, ses Thomas Terne, Rolf "Bagaren" Svensson och Bengt Bengtsson. Att röka pipa var på denna
tid ganska trendigt och än idag kan vi åtminstone se en av dessa tre med pipa i mun då och då. På
bilden till höger Anders Tykesson och Göran Lindskog. Av minerna att döma är det en berättelse ur
levande livet som framförs av gänget mitt emot (dvs. de på bilden till vänster). Foto: Christer Strid.
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står sig högt i rang än idag! Vi spenderade otro
ligt många timmar i sockerbruksdammarna för
”grundskådning” och besök blev det oftast 3–4
gånger i veckan för en del av oss.

Billedes till Kullaberg
Så blev det dags för en ny epok – körkortet!
Thomas var förste man på plan. Tillgång till
föräldrarnas bil var positivt (ett måste) och Kul
laberg kom ofta att bli lördagsmorgonens mål,
när väl detta var möjligt, för de första årens
skolgång i Ängelholm innebar faktiskt under
visning på lördag förmiddag!

Nåväl, upp tidigt. Fixa fika inför dagens
skådning! Samling och så i väg ut mot ”berget”.
Ryktena hade givetvis nått oss från de ”stora
skådarna” att här skulle man befinna sig för att
se ”rara fåglar”. Det var väl vid denna tid som
man också började få upp ögonen för lokalens
potential för havsfågelskådning.

Hög volym på bilradion, allt för uppladd
ningens skull. Kanske för att möta ett nytt
kryss, vem vet? Kattarp, Svedberga, Ingelsträde
passerades i ett hu. Glada tillrop åt tidnings
buden i Höganäs var kutym när vi passerade.
Det var säkert några som fick kraftigt förhöjd
puls och hjärtat i halsgropen då bilen susade
förbi med ett gäng skrålande ungdomar. Ett till

tag som idag med all säkerhet skulle klassas
som ”allmänfarligt beteende”. Tur att det är
preskriberat.

Kullaberg bjöd inte bara på många naturupp
levelser för vår del, här knöts också nya och
livslånga kontakter. En första början till Kul
labygdens Ornitologiska Förening hade säkert i
viss mån sina rötter i dessa möten och kontakter.

Oftast följde vi en och samma väg vid hem
färden från Kullaberg. Ner om Rekekroken för
att kolla in eventuella änder. Gäss fanns knappt
på den tiden. Annat är det idag!

Fortsatt hemfärd, in mot Farhult för ett
stopp. En tur ut mot den då aktiva skjutbanan.
Ja, den var aktiv, det kunde vi konstatera vid
mer än ett tillfälle. Vadå … skyltar och hissade
flaggor ... fåglarna drog.

Nästa stopp, udden vid Stenkrossen vid År
nackens hamn. Fikapaus här medan vi spanade
ut över Skälderviken och bottengarnspålarna.
Ofta mycket med ejder, svärtor, sjöorrar och
doppingar. En del storskarv på stolparna (även
om skarven var ovanlig då) och ibland en och
annan raritet, bland annat alförrädare flera år på
rad.

Rönnen nästa. Då tog man bilen ut till tagg
trådsstängslet. Fanns det inga fåglar att titta på
blev det ”fairplay” mot Ängelholmarna, det vill
säga spark med ölburk eller annat lämpligt
”dryckesemballage”. Nästan aldrig en vanlig
fotboll.

Sandön nästa anhalt. Oftast balansgång ut på
stockarna, bryggan brukade komma upp sent,
eller så vadade vi i dyngan ut mot ön. Att vada
var ett kapitel för sig. Ut gick oftast bra men det
hände mer än en gång att man missade det här
med tidvattnet och då blev stövelskaften plöts
ligt för korta när man skulle tillbaks.

Avslutningsstopp blev det ofta vid Vege
holmsskogen och HK. Här fanns på den tiden
en av de större hägerkolonierna (därav namnet
HK) i Skåne, ungefär där bron (112:an) över
Vegeån går idag. Här fanns ingen vägsträckning
utan området var ett mera sammanhängande

Anders Tykesson med sin bror Christer på taket
av en fiskebod som en gång fanns på Rönnen.
Boden fungerade utmärkt som fågeltorn. Foto:
Christer Strid.



32

skogsområde. En mycket bra lokal för rovfå
gelspaning. Vintertid ett säkert ställe för kungs
örn. Havsörn, undantagsvis! Glada, aldrig!

KOF en sammanhållande länk
Men så här kunde det väl inte få fortleva? Nä,
givetvis inte. Gänget spreds så småningom för
vinden. För några (Anders, Bengt och Thomas)
blev anhalten Lund för akademiska studier,
varav ett par fortsatte på den inslagna linjen
med ”naturinriktade” ämnesval. Vi andra valde
arbetslivet i stället med lite olika inriktningar.
En sak var nog dock ganska gemensam för oss
alla – naturintresset fanns kvar i en eller annan
form och för många håller detta i sig.

Gemenskapen i epoken Hasslarpsgänget för
svann väl delvis också vid den här tiden, tyvärr.
Det blev inga gemensamma ”räder” ut till Kul
laberg längre. Studier, familj, barn, och så vidare,
ja ... det hände mycket.

I viss mån försökte vi hålla kontakt med
varandra men även dessa försök klingade av
med tiden. Rent skådaremässigt blev dock KOF
på sätt och vis den sammanhållande länken och
där är flera av oss än idag medlemmar, så här 50
år senare.

Minnena lever
Ser jag tillbaka på min uppväxt i Hasslarp under
1950 och 60talet – då byn fortfarande var en
blomstrande sockerbruksort – vill jag nog påstå
att detta var en mycket fin period, speciellt om
man sätter det i perspektiv till hur det kan vara
att som ung växa upp idag.

Glädjande är också att några av oss – inte
alla – ”hittat tillbaks” till varandra och när man
nu träffas i något sammanhang är det som igår.
Inget har förändrats. Samma snack, samma
tugg! ”Du kommer väl ihåg när …”, och så vi
dare. Alltid dyker det upp nygamla minnen –
och berättelser i form av en del ”sanna skrönor”.

Christer Strid

Avslappnad skådning vid Stenkrossen. Thomas
Terne tar en rökpaus medan Kaj Petersson ”gör
jobbet”! Foto: Christer Strid.

Artikelförfattaren Christer Strid i skådartagen. Foto: Thomas Terne.
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Tack vare den unika svenska allemansrätten har
fågelskådare och andra naturintresserade möj
lighet att röra sig fritt i naturen. Men med alle
mansrätten följer också en rad skyldigheter –
man ska ta ansvar för natur och djurliv och visa
hänsyn mot markägare och andra besökare.

Efter ett par smärre incidenter som på senare
tid inträffat i KOF:s område kan det vara be
fogat att uppmärksamma och påminna om vad
vi som fågelskådare ska tänka på, dels för att
störa djurlivet så lite som möjligt, dels hur vi i
vårt uppträdande kan skapa ett så gott intryck
som möjligt bland allmänheten.

Riktlinjer från BirdLife Sverige
BirdLife Sverige har formulerat etiska riktlinjer
och rekommendationer för hur man bör bete sig

vid fågelskådning. Riktlinjerna finns utförligt
beskrivna i ett femsidigt dokument, som kan
laddas ner som pdf via BirdLife Sveriges och
KOF:s respektive hemsidor. På hemsidorna
finns också riktlinjerna sammanfattade i en
kortversion i punktform, enligt följande:

• Följ alltid allemansrätten.
• Tänk på att fåglarnas väl (likaså annan

fauna och flora) alltid kommer i första hand när
du rör dig i naturen, oavsett avsikter.

• Undvik att störa fåglar vid deras häck
platser.

• För fågelskyddets skull: rapportera gärna
dina fågelobservationer på Artportalen, med
god geografisk noggrannhet och i förekom
mande fall med häckningskriterier.

• Om du fotograferar fåglar ska punkt num

I allemansrätten ingår såväl rättigheter som skyldigheter. Det är viktigt att vi
som fågelskådare känner till, och blir påminda om, hur vi ska uppträda i
naturen för att minimera störningar och visa hänsyn. BirdLife Sveriges
etiska riktlinjer ger råd och rekommendationer.

Riktlinjer och råd kring fågelskådares
vett och etikett

Det är viktigt att fågelskådare sinsemellan uppträder respektfullt. Foto: Tommi Sandberg.
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mer två alltid tillämpas. Undvik särskilt bofoto
grafering och/eller fotografering runt bon vilket
kan hindra föräldrar från att mata sina ungar.

• Om du hittar en raritet, gör en bedömning
om lokalen är känslig eller om en anstormning
av andra fågelskådare på annat sätt kan miss
gynna den aktuella fågeln eller andra fåglar i
frågan, innan du rapporterar fyndet.

• Markägarens och övriga allmänhetens in
tressen måste alltid respekteras (detta gäller allt
från att inte beträda grödor till att inte parkera
bilar på vägen), både vid fynd av rariteter och
till vardags.

• Respektera andra fågelskådare.
• Eventuell uppspelning av fågelläten bör

göras restriktivt och med gott omdöme. Det
samma gäller användning av ljuspekare.

• Fånga inte fåglar utan tillstånd. Om du hit
tar en skadad fågel och du anser att den bör få
hjälp, kontakta närmsta viltrehabiliterare eller
myndigheterna.

• Använd sunt förnuft!

Riktlinjer kring uppspelning av läten
BirdLife Sverige har också tagit fram särskilda
riktlinjer för uppspelning av läten, som sam
manfattas enligt följande:

• Lagar och regler, till exempel reservats
bestämmelser, ska efterlevas.

• Att exempelvis spela upp fågelljud genom
högtalare eller härma fågelläten bör ske med
eftertanke och respekt för fåglarna, vilket in
nebär att återhållsamhet gäller. Såväl fåglar som
fågelskådare eller andra naturintresserade kan
störas. I områden där många fågelskådare vistas,
till exempel vissa mellansvenska uggle och
hackspettsmarker, är det direkt olämpligt att över
huvud taget använda uppspelningsutrustning.

• Uppspelning av läten för kartläggnings,
forskning eller ringmärkningsändamål är ac
ceptabelt, under förutsättning att det finns ett
väl genomtänkt syfte och att erforderliga till
stånd för verksamheten finns.

• Om man i fält vill lyssna på ett fågelläte
för att repetera det för sig själv eller förklara det
för andra bör volymen hållas så låg som möj
ligt, för att undvika att störa fåglarna.

• Uppspelning för sannolikt häckande fåglar
för kryssande eller fotografering, på känsliga
lokaler eller för känsliga arter, är inte i enlighet
med de etiska riktlinjerna.

God insikt bland skådare
Vilken är då den allmänna bilden av hur fågel
skådare uppträder i markerna och gentemot
varandra? Jag kontaktar Lotta Berg, ordförande
i BirdLife Sverige, och inleder med att fråga:

– Pandemin har medfört att många flera
människor sökt sig ut i naturen och bland dessa
finns också ett ökat antal fågelskådare – har
BirdLife Sverige märkt av att klagomålen ökat i
frågor relaterat till de etiska riktlinjerna?

– Nej, faktiskt inte, svarar Lotta Berg. Jag
tror att de allra flesta som ägnar sig åt fågel
skådning, både erfarna och nybörjare, har ett så

Lotta Berg. Foto: Magnus Hellström.
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grundläggande intresse för naturen och har
gedigen kunskap om allemansrätten att kon
flikterna blir få. Det finns en insikt om att man
inte ska störa och inte förstöra. Vi har hört om
bland annat parkeringsproblem vid vissa lokaler
men det behöver inte nödvändigtvis vara
kopplat till att skådare vallfärdat till platsen
utan ett ökat allmänt intresse att vistas i till ex
empel nationalparker och naturreservat.

Lotta Berg påpekar vikten av att fågel
skådarna sinsemellan uppträder respektfullt.
Det är viktigt att inte störa andra skådare och
inte bli för närgången mot fågeln när man har
en raritet i kikaren utan låta även andra få ta del
av upplevelsen. Det är också viktigt att inte bli
för ivrig och uppträda med en allmän för
siktighet när man får tips om rariteter så att inte
andra fåglar eller andra djur i omgivningen blir
störda i jakten på en bra plats för att observera
den sällsynta fågeln.

– Och självklart så ska man inte störa
häckande fåglar, säger Lotta Berg. Där kan allt
för närgången fotografering bli ett störningsmo
ment. Många har ett delat intresse mellan
fågelskådning och fotografering och vet att
uppträda hänsynsfullt. Men stöter man på foto
grafer som blir för närgångna med kameran
gäller det att på ett vänligt och korrekt sätt skapa
förståelse för situationen och få personen i fråga
att backa. Sedan kan det naturligtvis skilja i
bedömningen av rimligt avstånd beroende på om
det gäller fotografering av fåglar i ens närom
råde, kanske hemma i den egna trädgården med
många störningskällor men också fåglar som inte
är så känsliga, jämfört med om man befinner sig
i vildmark långt från bebyggelse.

Skapa god relation med markägare
Vår svenska natur är öppen för alla men vi ska
inte ta allemansrätten för given, varken i ett mera
allmänrättsligt och demokratiskt perspektiv eller
i vårt praktiska agerande på en specifik plats.
Alla som vistas i vår natur måste bland annat re

spektera områden med strandskyddsregler och
beträdnadsförbud samt markägares intressen.

Lotta Berg betonar vikten av att fågel
skådare föregår med gott exempel. Vid besök
på en lokal – parkera inte så att till exempel
bommar eller traktorvägar blockeras. Om det
uppstår trafik för att skåda en raritet – parkera
alla bilar på samma sida av en väg och på
samma håll för att minimera inskränkningen i
framkomligheten. Smyg inte, om man finner
skäl att beträda en gårdsplan eller annan tomt
mark – knacka på och fråga om lov och berätta
om föremålet för skådningen, det kan skapa ny
fiket intresse även hos tomtägaren istället för
rädsla för vad man kan tro är inbrottstjuvar.
Och naturligtvis – undvik konflikter med lant
brukare genom att aldrig beträda mark med
växande gröda.

– Det kan i många fall vara värdefullt för
alla parter att skapa goda relationer med
markägare, påpekar Lotta Berg. Genom vänlig
förfrågan kan en lantbrukare, kanske tillsam
mans med lokala fågelskådare, ta sig an upp
giften att styra upp till exempel en ökad trafik
genom att göra i ordning en parkeringsplats och
sätta upp skyltar. Det finns också exempel på
att hembygdsgårdar eller andra publika in
rättningar hjälpt till att organisera parkering och
annan service för fågelskådare.

– Små saker kan göra skillnad, fråga alltid
om möjligt när det råder oklarheter kring
tillgänglighet. Och framför allt, var alltid vänlig!
säger Lotta Berg och ger ett exempel från hennes
eget inventeringsarbete: – Om jag parkerar på en
plats som kan vara tveksam av olika skäl, då
ställer jag alltid frågan om det är lämpligt, och
om ingen syns i närheten för att tillfråga – då
lägger jag en lapp i vindrutan med angivande av
skälet för parkeringen och mitt namn och tele
fonnummer och beskedet att vid uppringning
kommer jag till bilen så fort jag kan.

Göran Nilsson
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Årets skräll! Den för Västeuropa mycket sällsynta och karismatiska rubinnäktergalen (Calliope calliope)
besöker Sverige och gläder många tillresta fågelskådare i samhället Vargön i Vänersborgs kommun.
Den häckar i barrblandskog i östra Sibirien och har normalt sin vintervistelse i sydöstra Asien.
Foto: Thomas Terne.


