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Nu lämnar jag
över stafettpinnen

et  är dags för mig 
att skriva mina 
sista ordförande-
ord. Nio år i sty-
relsen, varav fyra 
som ordförande, 
tycker jag är exakt 
lagom länge. Vid 
årsmötet i februari 

kommer alltså en ny ordförande att väljas 
och han eller hon får hålla i pennan i Fåg-
lar i Närke nr 1/2019. Stafetten går vidare! 

DET ÄR VÄL i en sådan här situation tillåtet att titta 
tillbaka på NOF under de nio åren. Jag tänker dock inte 
göra någon bred genomgång av vad 
som föreningen har åstadkommit el-
ler vad som har skett i Närkes natur. 
I stället kommer jag att göra nedslag 
i några av våra aktiviteter, en del som 
man kanske tar för givna, men som 
det ligger en hel del arbete bakom. 

JAG BÖRJAR med våra inomhus-
möten, fyra på våren och tre på hös-
ten. När jag kom in i styrelsen fick jag 
ansvaret för dessa möten (även om 
förstås då som nu hela styrelsen hjälp-
te till att komma med uppslag). Jag 
minns att jag med förskräckelse tänk-
te att vi aldrig skulle kunna fortsätta 
hålla vår höga klass, men det har vi 
lyckats med. En bra mix av fina bilder, 
intressanta resor och litet tyngre materi-
al. Särskilt viktigt tycker jag att detta är, 
eftersom det är en hel del medlemmar som har sin huvud-
sakliga kontakt med NOF dessa torsdagskvällar.  

Detta är dock en sanning med modifikation, eftersom än 
fler medlemmar har sin huvudsakliga kontakt med NOF 
genom vår tidning Fåglar i Närke. Den har alltid varit 
välmatad och har på senare år fått en ansiktslyftning med 
större format och modernare layout. Det är många från 
andra föreningar som uttryckt en avund över att vi har en 
så fin publikation. 

EN VERKSAMHET som legat mig varmt om hjär-
tat är fågelskyddsarbetet. Här kan man säga att NOF inte 
har varit så aktivt i det fysiska arbetet, alltså att sätta upp 

holkar, bygga fågeltorn och röja bort sly. Däremot har 
vi etablerat oss som remissinstans, och genom att läg-
ga fågelskyddsperspektiv på allt från vindkraftverk, nya 
dragningar av vägar och kraftledningar, nya naturreservat 
med mera, tycker jag att vi har lyckats göra skillnad. NOF 
gör skillnad genom ett träget arbete, om än inte alltid så 
glamoröst. 

Det är lätt att fastna vid det som har gått bra. Ett område 
som gått mindre bra är ungdomsverksamheten. År 2010 
hade NOF en ungdomsverksamhet som kanske inte var 
så omfattande, men dock livskraftig. Trots många sats-
ningar har det dock gått utför och det finns inte längre 
särskilt många ungdomar i våra led. Den genomsnittliga 
nya medlemmen är en medelålders kvinna, trevligt i och 
för sig, men hur får vi in 20-åringarna? Att de flesta ide-

ella föreningar har liknande problem är en 
klen tröst! 

JAG SKULLE KUNNA fortsätta och 
skriva om den fantastiska Atlasinvente-
ringen, om NOFs utbildningsverksamhet, 
om våra resor och exkursioner, om guid-
ningar vid Tysslingen och Oset och om 
mycket mer, men då skulle det ju bli den 
rundmålning som jag inledningsvis lovade 
att avstå ifrån. Men en sista observation 
måste jag göra. 

NOF – liksom förstås alla ideella fören-
ingar – är oerhört beroende av sin styrel-
se. Jo, visst gör många andra medlemmar 
stora insatser, inte minst FINs redaktion, 
men styrelsen är ändå ryggraden i fören-
ingen. Att vara medlem i styrelsen innebär 

inte bara att man avsätter elva kvällar om 
året för sammanträden, utan innebär myck-

et arbete mellan mötena. Ett enda remissvar kan kräva 
tiotals arbetstimmar för styrelsen, en termins månadsmö-
ten likaså. Dessutom deltar styrelsemedlemmar i många 
externa aktiviteter, till exempel genomförande av kurser 
och guidningar, möten med myndigheter och så vidare. 

TRO INTE ATT jag är ute efter någon martyrroll – det 
har varit oerhört roligt och givande att delta i styrelse-
arbetet, och jag hoppas ni som läser detta ska bli sugna 
på en sådan uppgift, inte avskräckta. Men jag vill lyfta 
fram det arbete som styrelsemedlemmarna gör, oftast i 
det tysta. Och sluta med ett TACK till alla styrelsekam-
rater under mina nio år för ett trevligt och bra samarbete. 

Ulf Jorner
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INNEHÅLL
i Fåglar i Närke #4.2018

Efter en akvarell av Staffan Ullström

Den akvarell som Staffan Ullström har tecknat 
till förstasidan denna gång har en lite speciell 
historia:

Just den här kattugglan krockade med en 
bil, slog huvudet i vindrutan och fick hjärn-
skakning. Den hamnade som konvalescent 
hos Fågelakuten i Närke, alltså i voljären 
hemma hos Staffan Ullström i Gällersta. Un-
der en period hade Staffan nöjet att studera 
denna kattuggla extra noga och läsa in alla 
detaljer hos just den här fågeln. Det kan 
tilläggas att ugglan nu är helt återställd och 
lever ett gott liv ute i det fria. 

Just denna kattuggla är av den rödbruna 
fasen. Ugglorna finns även i grå fas. 

Kattugglan är en nattfågel. Redan i septem-
ber kan man höra hanens hoande. Annars är 
rätta tiden senvintern och tidig vår som man 
kan höra ”hå-hå-hå-hååååh”. Under parnings-
ceremonin hörs ett melodiskt porlande och 

dallrande ”å-å-å-å-å-å-å”-ljud som liknar en 
virvel på xylofon, den så kallade “xylofondril-
len” från båda. Det vanligaste kontaktlätet är 
annars ett gällt “ke-vitt”. 

Längd: 37–43 cm, vingbredd: 81–96 cm. 
Föda: Gärna smågnagare som sväljs hela, 
kräl- och groddjur och insekter. Livslängd: i vilt 
tillstånd upp till 20 år.  

Honan lägger 2–6 ägg, vita och runda med 
några dagars mellanrum. Honan ruvar själv, 
från första ägget är lagt och bara i undan-
tagsfall hjälper hanen till. Hanen matar honan 
så länge hon ruvar.  Ruvningstiden är 28–30 
dagar och efter ytterligare 8 dagar öppnar 
de vitduniga ungarna ögonen. De klättrar ur 
boet innan de är flygga och håller sig i boets 
närhet. Kattuggleungarnas hungerskrik hörs 
vida omkring och föräldrarna matar ungarna 
långt in på sommaren. 

Kattugglan är starkt revirtrogen så ungarna 
får ge sig iväg och leta efter nya marker. Är 
stannfågel och finns i södra och mellersta 
Sverige upp till Gästrikland. 
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SEDAN TVÅ ÅR tillbaka är det 
Länsstyrelsen som bekostar mat-
ningen av sångsvanar vid Rån-
nesta i norra delen av Tysslingen. 
Syftet är mycket klart: Att hålla 
fåglarna borta från omkringlig-
gande jordbruksmark. 

TEXT: ULF JORNER  FOTO:  ROLF HAGSTRÖM
Trots matningen betar allt fler fåglar på jord-
bruksmark. På sätt och vis kan man säga att 
det är jordbruket självt som bidrar till detta. 
Större fält gör att fåglarna blir tryggare för 
räven, och en ökad höstsådd ger framför allt 
gässen en oemotståndlig meny.

Grundorsaken är att vissa fåglar ökar kraftigt 
i antal. Ta till exempel vitkindad gås vars till-
växt är exponentiell, vart femte år fördubblas 
stammen. Utvecklingen för andra gäss, tranor 
och sångsvanar är inte lika spektakulär, men 
ändå kraftigt ökande.

Lösningen på detta problem är inte lokal, 
utan nationell och internationell. Det är jakttid 
större delen av året på grågås och kanadagås, 
men jakten räcker inte till för att begränsa po-
pulationerna. Det finns dock internationella 
initiativ.

Den första art som man arbetat med är spets-
bergsgåsen; i Nordnorge är de ett problem för 
jordbruket. Man har nu bestämt en målpopula-
tion för arten och börjat arbeta för en reduce-
ring. Grågås och vitkindad gås är de två nästa 
arter som kommer att tas upp.

Någon form av populationskontroll är den 
bästa lösningen. I Nederländerna driver man 
till exempel ihop ruggande grågäss i fållor och 
gasar dem (och tar tillvara köttet). Men skulle 
det gå an i Sverige? 

En uppskattning visar att 8 000 sångsvanar 
rastar vid Tysslingen. Var och en äter ungefär 
ett halvt kilo under ett dygn och om de stan-
nar tio dagar i genomsnitt blir det totalt 40 ton 
under hela säsongen. Matningen, som är max-
imerad av kommunen, står för 30 av dessa. 
Resten söker de alltså på närbelägna fält. 

Runt Tysslingen anser vissa att matningen 
bör upphöra, eftersom den drar till sig fler 
sångsvanar och därmed fler problem. Andra 
tycker att man borde avvakta; 2018 var ett ex-
tremt år med sen vår och tidig skörd. Klart är 
att på kort sikt kommer troligen problemen att 
öka om matningen upphör. Vad som händer på 
längre sikt är oklart.

Nästa år kommer matningen att fortsätta som 
tidigare år. Länsstyrelsen har också för avsikt 
att ta fram en lite mer långsiktig plan för om-
rådet.

Delade meningar om 
matningen vid Rånnesta 

almanacka
V Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

  1   2   3   4   5   6 7     
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Aron Rosa Aurora Ulla Laila Esaias KlasMirjam Rosita Ulrika Ritva Jessika   
3:e efter  
trefaldighet  
  
  
  

Kjell Jörgen André Eleonora Herman Joel Folke  Örjan Andrea Ellinor Hermine Judit   
4:e efter  
trefaldighet  
Kronprinsessans
födelsedag  
  
  Ragnhild Reine Bruno Fredrik Sara Greta Johanna  Ragnvald Reinhold Fritz Margareta   
Apostladagen
  
  
  
  
  Madeleine Emma Kerstin Jakob Jesper Marta Botvid  Magdalena Kristina
Seved

Sjusovaredagen 6:e efter  
trefaldighet  

Olof Algot Elin
Helena
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ALMANACKA 2019

Format 200 x 318 mm.

Sent in i augusti låg fortfarande 
tofsvipan i Oset och ruvade. 
Bengt Ahl, en av ”Osetgubbarna”, 
blev misstänksam och funderade 
om det verkligen kunde vara rätt. 
Tofsvipan låg bara några meter från 
Tvärvägen på Almbyängen i Oset. 

Till slut kunde inte Per-Åke Grönwall 
hålla sig. Han klev över staketet och 
tofsvipan makade på sig. Det visade 
sig vara en champagnekork som fågeln 
ruvade på. 

– Jag tyckte synd att tofsvipan skulle 
ödsla så mycket kraft på något som inte 
skulle bli något, säger Thord Eriksson. 

Han gick och hämtade korken som 
fortfarande var lite varm trots att väderle-
ken var allt kyligare. 

Eftersom det var en speciell historia 
gjorde han en liten tavla, en inramning, 
och skrev en kort liten text. Den finns nu 
att beskåda i Rosenbergsstugan i Oset. 

Nu skyddas området Bruna bergen
i sydöstra delarna Närke. 

Länsstyrelsen har nämligen bildat natur-
reservatet Bruna bergens tallskogar.

Det är ett 600 hektar stort område som 
hyser flera skyddsvärda fågelarter.

Redan för åtta år sedan uppmärksam-
made Länsstyrelsen i Örebro att det 
fanns stora skyddsvärden i den stora 
sammanhängande tallskogen runt Bre-
vens bruk. En arbetsgrupp med represen-
tanter från Brevens bruk, länsstyrelserna 
i Örebro och Östergötland, Skogssty-
relsen samt inhyrd expertis bildades för 
att diskutera en långsiktig lösning. Man 
genomförde en inventering och kunde då 
konstatera att det finns cirka 150 skogli-
ga signalarter i området, varav ett 70- tal 
som är rödlistade.

Det finns flera viktiga fågelarter i 
området: nattskärra, pärluggla, fiskgjuse, 
kungsörn och havsörn. Området har 
också häckande storlom och man kan 
uppleva orrspel.

Nu, när Länsstyrelsen beslutat om att 
inrätta naturreservatet Bruna bergens 
tallskogar, är också hotet om en vind-
kraftpark undanröjt.

 

Förvånade åskådare när
vipan ruvade på kork

Bruna bergen skyddas
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Varje år utfodras sångsvanarna vid 
Tysslingen. Det råder olika uppfattning-
ar om det drar till sig fler svanar och 
därmed ökar skadorna i jordbruket.
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Skadade berguven
klarade sig inte

Gå nybörjarcirkel
och bli skådarproffs

Ny chans lära sig
mer om Artportalen

Utbilda dig till naturguide
Bli naturguide – eller om du 
redan är guide, anta utmaningen 
och utveckla din guideteknik. 

NOF arrangerar tillsammans med 
Studiefrämjandet en tvådagarskurs, 
där du lär dig att bli en bättre fågel-
guide. 
Utbildningen äger rum i anslutning 
till Rånnesta i Tysslingen helgen 
9-10 mars (preliminärt). Där finns en 
naturlig plats att i praktiken öva sina 
färdigheter för att bli en fågelguide 
och utveckla sin guideteknik. 
Under utbildningen får du utveckla 
pedagogiken och ledarskapet som en 
guide behöver för att göra en guidning 
till ett äventyr och angenäm upplevel-
se. Utbildningen är kostnadsfri – men 
du får själv stå för maten. Anmäl dig 
till Ulf Jorner:  ulf.jorner@gmail.com, 
070-661 66 55. 

Sugen på att lära dig mer om fåg-
lar och kanske hitta kompisar att 
skåda med? Anmäl dig då till den 
nybörjarcirkel som Närkes Ornitolo-
giska Förening arrangerar tillsammans 
med Studiefrämjandet i vår i Örebro. 
Ronnie Lindqvist är kursledare för 
cirkeln, som börjar den 3 april. Det 
blir åtta sammankomster, och det 
handlar om att lära sig grunderna i 
fågelskådning. Tre av träffarna hålls 
i Studiefrämjandets lokaler i Örebro: 
3 och 10 april samt 15 maj, klockan 
18 till 20. Fem träffar äger rum ute i 
markerna vid olika fågellokaler. Datum 
för uteträffarna är 17 april på kvällen. 
28 april, 5 och 19 maj på morgonen 
samt 5 juni på kvällen. Kursavgift 400 
kronor. Kurslitteratur är Fågelguiden; 
den köper du själv. 

Nu kommer nya möjligheter att 
lära dig mer hur man använder 
Artportalen. Närkes Ornitologiska 
Förening arrangerar tillsammans med 
Länsstyrelsen två kurskvällar: tisdag 
15 och tisdag 22 januari. 
Målgrupp: du som är osäker på att 
rapportera på Artportalen och du som 
vill lära dig att använda den på ett 
ännu bättre sätt. 
Två timmar med start klockan 18. Ta 
gärna med en bärbar dator vid kurstill-
fället. Anmäl dig till Ronnie Lindqvist: 
lindqvist_ronnie@hotmail.com. 

DEN SKADADE berguv som 
omhändertogs vid Mariebergs 
köpcentrum i början av november 
klarade sig tyvärr inte. Fågeldok-
torn Staffan Ullström hittade den 
död en morgon i sitt stora hägn. 

– Det såg bra ut till en början, men den 
måsta ha varit sjuk på något sätt. Fågeln är 
inlämnad till polisen och kanske får vi veta 
dödsorsaken sedan den obducerats, berättar 
Staffan Ullström.  

Söndagen den 11 november var det flera 
personer som hade upptäckt en berguv som 
rörde sig runt på parkeringen vid Mariebergs 
köpcentrum strax söder om Örebro. Fågeln 
verkade inte må riktigt bra eftersom den satt 
på asfalten vid parkeringen där det rör sig 
många människor och bilar. 

Fångades i kartong
Några rådiga personer ingrep och berguven 
kunde fångas in med hjälp av en kartong. De 
tog också kontakt med Fågelakuten i Närke 
som kom och hämtade den skadade fågeln. 
Den kördes till ”fågeldoktorn” Staffan Ull-
ström i Gällersta som har ett stort hägn. 

Till en början kom rapporter om att ena 
vingen hängde lite.  

– Berguven var ordentligt blöt i fjäderdräk-
ten och det var en av anledningarna till att 
den inte kunde flyga, berättar Staffan. 

Han torkade av fågeln ordentligt och redan 
dagen därpå var den betydligt mycket pigga-
re. Det flög runt lite i hägnet 
och fick i sig mat, vilket gjor-
de att fågeln återhämtade sig 
rejält. 

– Jag har gott hopp om att 
den här fågeln kan komma ut 
i det fria igen så snart den som 
är så pass stark att den klarar 
sig på egen hand, sa Staffan 
några dagar efter uven hade 
omhändertagits. 

Utsläppt i september
Staffan Ullström noterade också att fågeln 
var ringmärkt. En snabb koll med ringmärk-
ningscentralen visade att det handlar om en 
hona som är uppfödd inom ramen för Pro-
jekt Berguv i Dalarna. Den var född i år och 
släpptes ut i Dalarna den 18 september. 

Men efter den dryg vecka, när Staffan Ull-
ström skulle titta till fågeln i hägnet, hittade han 
den död. 

– Det är svårt att veta vad fågeln dog av. Den 
har lämnats in till polisen som skickar den vida-
re för obduktion. Vi får se om vi får ett resultat 
av den, säger Staffan Ullström. 

Den här berguven var skadad och om-
händertogs vid Mariebergs köpcentrum. 
Till en början såg det bra ut och den 
återhämtade sig hos Fågelakuten. Men 
tyvärr dog fågeln efter en dryg vecka. 

TEXT: KENT HALTTUNEN

 Nerikes Allehanda 11 november 

FOTO: STAFFAN ULLSTRÖM
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PORTRÄTTET 4/2018

Naturfotografen Torbjörn Arvidson gillar att fotografera vid ”hemmalokalerna” Oset, Rynningeviken och Kvismaren.
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NATURFOTOGRAFEN Torbjörn 
Arvidson bor i Örebro och har haft 
hela världen som arbetsfält.  
I dag tycker han bäst om att dra på 
sig gummistövlarna och ge sig ut 
till Oset eller Kvismaren.
Eller ratta husbilen till fjällen för 
en fotografering.   

Torbjörn är ingen ornitolog eller fotograf vil-
ken som helst. Hans naturfotografier är både 
kända och omskrivna. Och omtyckta. Allt 
började med fåglar, men det kom ganska snart 
också att handla om insekter och fjärilar. Re-
dan som barn var han ute i skog och mark med 
bästa barndomskompisen Ola Jennersten.

– Vi var inte så gamla vad jag minns, runt 
tio år när vi började. Familjen hade släkt utåt 
Kvismaren, så vi var ofta där. Vi tittade på fåg-
lar men vi samlade också på fjärilar.   

Dödade fjärilar med cyankalium
Torbjörn Arvidson bor i en tegelvilla från 
50-talet i Eklundaområdet på söder i Örebro. 

På väggarna hänger naturfotografier och 
färggranna fjärilar som är uppsatta med nålar 
bakom glas och ram. Allt har ju förstås fotats 
och fångats av Torbjörns hand.

– Det blev en stor fjärilssamling som förva-
ras i två skåp, säger han.  

När han berättar hur det gick till på den tiden 
förstår man att mycket har hänt sedan dess.

– På 60-talet, när jag började, fick samlarna 
skaffa intyg både från Polisen och Naturhis-
toriska Riksmuseet för att få ut cyankalium 
på apoteket. Det var den bästa metoden för 
att låta fjärilarna dö så snabbt och barmhär-
tigt som möjligt. Det handlade ju om väldigt 
små mängder gift, men det var egentligen helt 
otroligt att vi kunde få ut så pass farliga grejer 
när vi var så unga. Vi använde eter också men 
det var mer flyktigt, det var enklare och gick 
snabbare med cyankalium, berättar Torbjörn.

Fick bok ur Rosenbergs hand
Ola och Torbjörn var med och bildade Neri-
kes Entomologiska Sällskap. En förening som 
sedan 2017 är aktiv igen efter många års vila.

De fick också tillfälle att träffa den legenda-
riske ornitologen Erik Rosenberg. 

– ”Mäster Erik” som han kallades av sina 
vänner. Jag fick ett exemplar av hans klassiker 

”Fåglar i Sverige” direkt i handen av honom 
med en dedikation på insidan.  

Torbjörn tar fram den väl använda boken. På 
insidan har idolen skrivit ”Till unge Torbjörn 
Arvidson från gamle Erik Rosenberg, den 11/1 
1966”.

– Jag var 13 år då och den här boken har be-
tytt mycket för mig, säger han.  

Blev kvar i Örebro
Kompisen Ola flyttade så småningom till 
Uppsala och fick jobb på Världsnaturfonden 
som expert på biologisk mångfald. Själv blev 
Torbjörn kvar i Örebro och intresset för foto-
grafering utvecklades. Kameran var med ti-
digt, han fick möjlighet att köpa en systemka-
mera som gjorde att det var roligt att komma 
nära naturen.  

– Att upptäcka detaljer hos djuren gör man 
bara med en bra kamera eller en kikare. An-

nars blir en fågel bara en ointressant prick i 
landskapet, säger han.

En sommar på Öland i tonåren gav mer-
smak. Han cyklade runt och fotade allt han 
såg. I mörkrummet hemma i familjens källare 
framkallades alla bilder. Via praktik på Foto 
7:an i Örebro kom han i kontakt med andra 
fotografer och startade sin egen frilansrörelse.   

– Jag blev också medlem i bildbyrån Tiofoto. 
Under åren har jag arbetat i fotobutik i Örebro 
och även varit stringer till tidningarna i stan. 

Avgörande för Torbjörns fotoframtid var den 
första längre utlandsresan, som gick till Väs-
tindien.

Västindien efter lumpen
– Direkt efter lumpen fick jag möjlighet att 
åka till Trinidad och Tobago. Där upptäckte 
jag vilken fantastisk natur det fanns med alla 
exotiska djur och fåglar. Det blev starten på 

Naturfotografen
som aldrig tröttnar

TEXT: CHARLOTTA HEDBERG TIDEMAN FOTO: ANITA AHLBERG

Redan som tioåring började Torbjörn skåda fåglar, och ett stort ögonblick var när 
han som 13-åring fick ett exemplar av ”Fåglar i Sverige” direkt i handen av Erik 
Rosenberg.
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Fakta     
Torbjörn Arvidsson

Namn: Torbjörn ”Tjorven” Arvidson.

Ålder: 65 år.

Bor: Villa i Eklunda, Örebro.

Familj: Hustru Elisabet och två vuxna 

söner.

Gör: Frilansande fotograf och före-

dragshållare. 

Meriter i urval: Hedersmedlem i När-

kes Ornitologiska Förening, medlem i 

Ornitologiska Klubben. Tagit bilderna 

till boken ”En guide till Oset och Ryn-

ningeviken” ihop med Clas Thor, som 

skrivit texten. Fått ett foto av en dov-

hjort publicerat som frimärke. Medlem 

i Naturfotograferna/N.

Favoritfågel: ”Jag tycker mycket om 

fjällfåglar - blåhake, lavskrika och fjällpi-

pare till exempel. Det kan ta tid att hitta 

dem, men oj när man ser dem, vilken 

färgsättning de har ”.

Intressen: ”Naturen och husbilen. Att 

fricampa på Öland i maj, vilken upple-

velse”. 

Kamera: Canon EOS 1DX med favorit 

500 mm teleobjektiv. 

Hemsida: www.arvidsonfoto.se

många resor runtom i världen; jag har besökt 
alla världsdelar utom Oceanien. 

På den tiden fotograferade alla med film. 
Det var ett dyrt och relativt omständligt jobb. 
Många hundra filmrullar skulle med ut på re-
sorna och väl hemma skulle de framkallas och 
bilderna kopieras.

– I dag handlar allt om digitala bilder och 
några minneskort. Jag hade tusentals diabilder 
i mitt arkiv men det mesta har jag rensat ut och 
slängt. Nu har jag i stället lika många digitala 
bilder i min dator.   

Fulltecknad pensionär 
I dag är Torbjörn pensionär men med fullteck-
nad kalender. Han har skaffat en husbil och 
med den tar han sig ut på lite längre upptäckts-
färder i Sverige. 

– Jag åker gärna runt på småvägar och fri-
campar och tack vare allemansrätten kan jag 
komma väldigt nära naturen. Någon vecka på 
Gotland och någon vecka i Bohuslän på våren 
är obligatoriskt. Öland får också regelbundna 
besök.

Resultatet av resorna, både de nya och de 
han gjort tidigare, blir grunden till de uppskat-
tade föredrag han åker runt med.

– Programmet jag just nu är ute med handlar 
om fåglar och däggdjur i nordisk vildmark. 
Jag jobbar gärna med teman, säger han. 

Som örebroare gillar han att åka till Oset, 
Rynningeviken och Kvismaren. Det är nära 
dit och det händer saker hela tiden. Ibland är 
han på plats både morgon och kväll.

Kryssen inte viktigast
Har du alltid kameran med? 

– Haha, ja fotojakten driver mig hela tiden. 
Det går alltid att få bättre bilder men det hand-
lar ju också om upplevelser.

Är du en kryssare?
– Jag har säkert sett mellan 350 och 400 få-

n 

gelarter i Sverige men det är inte så viktigt för 
mig. Jag åker inte på några larm heller. För mig 
är det bilden som är huvudsaken.

Bortsett från Oset och Rynningeviken, kan du 
rekommendera nån annan plats i närheten? 

– Knuthöjdsmossen i Hällefors är en bit bort 
men värd en resa. Där finns smålommen och 
en väldigt speciell natur. Sedan är ju Karlslund 
och Tysslingen också favoriter. Folk frågar mig 
om jag aldrig tröttnar, men det gör jag inte. Hur 

skulle man kunna tröttna på att se sångsvanar-
na när de pausar i Tysslingen? 
FOTNOT 1: Entomologi är vetenskapen om 
insekterna.
FOTNOT 2: Stringer är en journalist/foto-
graf som arbetar som frilansmedarbetare. 
Stringern är bosatt i det aktuella området/
regionen denne bevakar och har ett avtal 
med en eller flera redaktioner om att levere-
ra material.

Torbjörn Arvidson, som kallas för Tjorven, är numera pensionär. Ändå är kalendern 
fulltecknad, bland annat eftersom han åker runt och håller uppskattade föredrag 
där han visar sina vackra bilder på fåglar, fjärilar, djur och natur.
  

Favorit:  Blåhake

Favorit:  Lavskrika

Favorit:  Fjällpipare

”Fotojakten 
driver mig
hela tiden, 
det går alltid
att få 
bättre bilder”
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Den 25-28 januari pågår Vinterfåg-
lar inpå Knuten. 

Det är en helg när många i Sverige 
räknar småfåglar vid matningar och 
fågelborden. Förra året kom det in 
20 000 rapporter från hela landet. Av 
dessa kan man följa hur det går för 
småfåglarna. 

Kampanjen har pågått sedan 2006 
i Sverige. Flera andra länder i norra 
Europa genomför liknande räkningar. 

Gör en insats du också. Räkna alla 
fåglar vid din matning och rapportera 
in till kampanjen. Information om hur 
du ska göra hittar du på vår hemsida: 
http://nof.birdlife.se/ 

 
Vi inom Närkes Ornitologiska För-
ening räknar också småfåglar under 
helgen 25–28 januari, alltså de dagar 
Vinterfåglar inpå Knuten pågår. Vi finns 
på flera olika platser under helgen och 
räknar i bland annat Oset och Karl-
slund i Örebro. Vill du veta hur det går 
till att räkna småfåglar, eller vill hjälpa 
till och räkna? Välkommen till våra 
räkningar vid offentliga matningar. Mer 
information på vår hemsida eller på vår 
Facebooksida. 

 

Inför kampanjen Vinterfåglar inpå Knu-
ten kommer duktiga guider från Närkes 
Ornitologiska Förening att finnas på 
plats vid Granngården i Örebro. Där 
kan du få tips och råd om hur du ska 
mata småfåglarna, vilken fågelmat som 
är lämpligt, hur du kan utveckla din 
matning och vilka arter du har på din 
fågelmatning. Vi finns på Granngården 
i Örebro (Aspholmen) lördagen den 19 
januari klockan 10-14, fredagen den 
25 januari klockan 12-14 och lördagen 
den 26 januari klockan 10-14. 
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Fakta     
Torbjörn Arvidsson

DET ÄR POPULÄRT att mata små-
fåglarna på vintern. Några som har 
tagit den sysselsättningen till en 
helt egen nivå är Anders Nilsson 
och Benny Fredriksson. 
På eget bevåg och ur egen kassa 
köper de fågelmat som portione-
ras ut ett par gånger i veckan vid 
Caféhörnan i Oset.

– Kommunen har en fröautomat där nere som 
de fyller med säd. Vi kompletterar med talg-
bollar, jordnötter och solrosfröer, berättar An-
ders. 

– Det brukar gå åt runt 25 talgbollar i veckan 
och ett par liter blandade fröer och jordnötter.  

Och vi köper mycket talg, för det gillar fåg-
larna. Vi passar på att köpa extra mycket så vi 
även kan sätta upp i Nationalparken i Garphyt-
tan. 

Det var Anders som kom på idén för några år 
sedan. Han tycker fågelmatning är en trevlig 
sysselsättning på vintern och han saknade den 
när han flyttade till en lägenhet eftersom man 

inte får mata på balkongen.
– Glädjen att se småfåglarna äta på vintern 

har alltid varit ett nöje och jag har tidigare haft 
egen matning i min trädgård när jag bodde i 
hus. Men så blev den här lösningen att köpa 
på sig lite fröer och cykla ner till Oset väldigt 
lyckad. 

Från början betalade Benny och Anders få-
gelmaten själva, men nu är det flera som swis-
har och bidrar till utfodringen. De passar på att 
köpa maten när det är extrapriser.

Det är inte bara bland fåglarna som mat-
ningen blivit populär. Många som promene-
rar runt i Oset stannar och pratar och delar 
intresset att titta på småfåglarna. För Anders 
ligger stjärtmesar och hackspettar extra varmt 
om hjärtat.

– Jag tycker ju om de flesta fåglar och alla är 
välkomna att äta, men stjärtmesarna tillhör de 
sötaste att titta på, säger han.

Vill du vara med och bidra så kan du swis-
ha valfritt belopp till Anders och Benny. Alla 
pengar går oavkortat till matningen av småfåg-
larna. Hit swishar du:

Anders Nilsson 070-6460841
Benny Fredriksson  070-6298582

Anders Nilsson har tagit det som en mission att mata fåglar. Han och kompisen 
Benny Fredriksson sätter bland annat upp talg i Garphyttans nationalpark. Den 
som vill stödja matningen kan swisha ett bidrag.

Anders matar och tar hjälp
av  sina skådarkompisar

FOTO: BENNY FREDRIKSSON

Prata fågelmat med oss

NOF räknar småfåglar

Vinterfåglar inpå  knuten

FO
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TEXT: CHARLOTTA HEDBERG TIDEMAN 
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UNDER HÖSTARNA samlas tranor 
i stort antal på några lokaler i 
mellersta Sverige. 
En av de största rastplatserna är 
Kvismaren. 
Här laddar de upp med energi 
inför flyttningen mot söder. 
Uppbrottet sker ofta inom loppet 
av några dagar. 

Kvismaren i Närke har årligen, från och med 
år 2004, lockat fler än 10 000 tranor att till-
bringa ett par veckor där inför sträcket mot sö-
der. Hösten 2017 steg antalet till rekordhöga 
nivåer med en kulmination den 29 september 
när 24 181 tranor kunde räknas in då de åter-
vände till nattplatserna från dagens proviante-
ring på åkrarna. Kvismaren har vanligtvis fler 
höstrastande tranor än Hornborgasjön (18 550 
exemplar hösten 2017), medan det omvända 
gäller på våren. Tåkern i Östergötland, Det-
tern i Västergötland samt Hjälstaviken och 
Tämnaren i Uppland är ytterligare lokaler i 
Mellansverige med många tranor. 

Uppbrottet från dessa lokaler sker ofta under 
några få dagar i början av oktober och då finns 
det goda förutsättningar att skåda stora mäng-
der flyttande tranor. Dessa dagar sammanfal-
ler oftast med klara dagar med nordlig vind. 

I den här artikeln fokuserar vi på Kvisma-
retranornas passage genom södra delen av 
Sverige. Vi följer dem genom rapporter i Art-
portalen och via några GPS-märkta tranors 
positioner, men vi beskriver även flyttvägarna 
lite mer översiktligt för de andra rastplatserna. 

Massivt uppbrott
Den 5 oktober 2017 var det dags för ett mas-
sivt uppbrott från Kvismaren. Det var den för-
sta soliga dagen med vind från sydväst efter 
flera dagar med djupt lågtryck och nederbörd. 
Dagen därpå vände vindarna till nordligt och 
då lyfte en andra omgång av tranor och styr-
de mot söder. Det skulle visa sig att 2017 års 
höstflyttning utvecklade sig till ett formidabelt 
skådespel inte bara utefter Kvismaretranornas 
flyttväg, utan överhuvudtaget i södra Sverige. 

Vi har använt oss av flera källor för att be-
skriva flytten. Sydsträcket hösten 2017 kan 
följas genom rapporter inlagda på databasen 

Artportalen (till och med 2018-03-10). För 
Hornborgasjön har vi hämtat uppgifter från 
länsstyrelsens hemsida. Vi har dessutom an-
vänt information från tio GPS-märkta ung-
tranor (8 stycken 1K, 1 styck 2K och 1 styck 
3K) från Bergslagen som rastat i Kvismaren 
(9 individer) och i Tysslingen (1 individ). Sän-
darna på sex av dessa tranor – samtliga från 
Kvismaren – gav oss positioner varje kvart, en 
sändare positionerade en gång i timmen och 
tre sändare med batteriproblem positionerade 
under dessa dagar endast sporadiskt. 

Smal korridor söderut
Observationer gjorda från landbacken den 5 
oktober och inrapporterade till Artportalen vi-
sar att många tranor sträckte i en relativt smal 
korridor nästan rakt söderut från Kvismaren 
(figur 1), vilket gör det rimligt att anta att det 
rörde sig om just de tranor som rastat i Kvis-
maren.  Nedan redovisas rapporter från Art-
portalen gällande stora antal tranor från just 
dessa lokaler ordnade från norr till söder.

Den enda observationen i Närke med många 
sydsträckande tranor denna dag är Hjortkvarn, 

cirka 30 kilometer söder om Kvismaren, med 
4 625 exemplar (Mats Weiland).

I Östergötland rapporterades 10 000 flyga 
mot söder vid Motala ”Skattning som nog 
får betraktas som en miniminivå. Sträcket 
kom igång ganska snabbt vid 10-tiden och 
var ymnigt. 12.50 – 14.00, då sträcket mattats 
betydligt, räknades 2 360. Tranorna kom från 
NNE.” Ytterligare tre lokaler i denna del av 
Östergötland hade fler än 1 000 sydsträckande 
tranor. Alla dessa, kanske med ett litet fråge-
tecken för Vreta Kloster, ligger utefter en linje 
nästan rakt söderut från Kvismaren. Den här 
aktuella rutten går förbi Tåkern, så det är möj-
ligt att de 6 600 rastande tranor som hade räk-
nats in där den 30 september, också kan ha gett 
sig av söderut denna dag och då sannolikt följt 
samma rutt som Kvismaretranornas.

14 000 vid Sommen
I Småland överskreds siffran 1 000 passeran-
de tranor i inte mindre än 25 rapporter i Art-
portalen, varav 20 lokaler ligger i linje utefter 
Kvismaretranornas antagna flyttstråk. En sär-
skilt hög notering är 14 100 vid sjön Sommen 

Tranans resa
från Kvismaren
kartlagd
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”intensivast 12–15” (Samuel Hansson) och 
sedan vid Ralången, söder om Tranås, först 
3 320 tranor och senare inte mindre än 15 830 
förbi sjöns norra del klockan 13–15, vilket 
sammanlagt ger 19 150 exemplar för denna 
lokal (Mats Thorin). Förmodligen är detta 
dagsrekord för en enskild lokal i Sverige. Nif-
sarpen söder om Eksjö passerades av 8 000 
tranor klockan 13–15 (Björn Malmgren) och 
10 328 tranor flög över strax söder om Växjö 
15.30–17.10, vilket fick Tomas Lundkvist att 
jubla: ”Makalöst sträck!! Allra intensivast 
mellan 15.30 och 16.15. Kändes som att vara 
förflyttad till Bosporen eller Eilat”. Åsnen, 
söder om Växjö, bidrog med 6 000 passeran-
de tranor mellan 16.30 och 17.00 (Anita Ha-
gehed). Prästnabben, vid Bolmen med 6 120 
exemplar (Bernt Danielsson) ligger däremot 
så långt väster om Kvismaretranornas rutt att 
dessa tranor sannolikt kan ha kommit från nå-
gon rastlokal i Västsverige.

Upphörde tvärt
De första flockarna i Skåne rapporterades 
klockan 16.50 då 1 400 exemplar sågs pas-

sera söderut över Bäckaskogs slott, nordost 
om Kristianstad, följda av ytterligare flockar 
fram till klockan 17.35, då sammanlagt 2 300 
tranor hade räknats (Niklas Jeppson). En av 
artikelförfattarna (ÅA) tomtskådade klockan 
17.15–18.15 och noterade 5 000 tranor som på 
mycket låg höjd flög söderut över Ravlunda 
by, söder om Kristianstad. I Ravlunda upphör-
de sträcket tvärt i skymningen – en sista flock 
återvände då mot norr och därmed var sträcket 
till ända för dagen.

Från den 6 oktober finns bara en observation 
med över tusen tranor i Östergötland utefter 
den antagna rutten för Kvismaretranorna näm-
ligen 2 300 passerande vid Östra Ryds kyrka, 
sydsydost Tranås (AnnCharlotte Pettersson) 
och fyra rapporter från Småland med som 
mest 3 680 exemplar vid Hyllingeområdet 
sydväst om Tranås (Mats Thorin och Gunnel 
Thorin).

Storslagen sträckdag
Även om den 5 oktober var en storslagen 
sträckdag i östra Skåne, följdes den av ett än 
intensivare sträck den 6 oktober. Vid Landön, 

sydost om Kristianstad, rapporteras 5 000 
rastande och lyftande tranor: ”Uppskattat 
antal. Jag parkerade vid Landöns camping 
klockan 08.15. Tranorna hördes hela tiden 
från Vannebergaholmshållet, och det var ett 
rejält liv, men dimma gjorde det omöjligt att 
se. När dimman lättade var jag på väg ut mot 
Käringören och då lyfte tranorna och drog. 
Jag är övertygad om att samtliga övernattat/
rastat norr om Landön” (Jan Linder). Och 
vid Fårabäck, sydväst om Landön, räknas 
minst 5 000 sydsträckande tranor klockan 
09.30–11.00: ”Mäktigt! Sannolikt övernattade 
flertalet i grundområdena mellan Landön och 
strax norr om Tosteberga” (Hans Cronert). 
Från Rinkaby skjutfält (strax sydväst föregå-
ende) heter det: ”Ett mäktigt och pulserande 
sträck som kulminerade cirka 10.40!!”, vilket 
handlade om 9 065 tranor (Linda Niklasson 
med flera). På Ravlunda skjutfält, några mil 
söderut, rapporteras: ”Massivt sträck hela 
förmiddagen. Fåglarna kom från NO över 
Hanöbukten och sträckte i början in i en smal 
korridor strax norr om Stenshuvud för att lite 
senare sträcka in lite längre norrut och på lite 

TEXT:  ÅKE ANDERSSON, JOHAN MÅNSSON OCH  LOVISA NILSSON

GPS-satelliter
följer färden 
på individnivå

FIGUR 1.
Tranflockar som rapporterats till Art-
portalen den 5 oktober 2017.

"

FOTO: VALDEMAR ANDERSSON
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mer bredd över Ravlunda övningsfält. Antalet 
är till hälften räknat och till hälften uppskat-
tat” (Sven Johansson).

En av artikelförfattarna (ÅA) befann sig i 
bostaden i Ravlunda by i östra Skåne och no-
terade att stora flockar, säkert de som setts från 
skjutfältet, drog söderut, men så långt bort mot 
kusten att de var omöjliga att räkna. Under 25 
minuters tid på kvällen behagade 1 900 hög-
ljutt trumpetande tranor komma lågt förbifly-
gande praktiskt taget rakt över hustaket.

Den 5 och 6 oktober – från rymden. Så såg 
det alltså ut från marken, och nu var det så 
lyckosamt att bland alla sträckande tranorna 
mellan Kvismaren och östra Skåne befann sig 
också tio tranor försedda med GPS-sändare. 
De ingår i ett forskningsprojekt som syftar till 
att ta fram kunskap om tranornas ekologi för 
att bättre kunna hantera skador på grödor. 

Positionerat varje kvart
Av tranorna med GPS-sändare flyttade en re-
dan 4 oktober, sex stycken den 5 oktober och 
tre stycken den 6 oktober. För de sex tranor-
na, som gav positioner varje kvart kunde vi se 
att alla lämnade Kvismaren mellan 09.00 och 
11.00 efter att ha födosökt under flera timmar 
under morgonen på fälten. Alla tranorna pas-
serade Hjortkvarn mellan 10.00 och 11.30, 
Tranås mellan 12.00 och 13.30 samt Växjö 
mellan 14.30 och 16.00. En av tranorna som 
flyttade den 5 oktober rastade sedan i södra 
Kronoberg medan övriga fem fortsatte söde-

rut och passerade Kristianstad mellan 16.00 
och 17.30. Flyttstråket för de sex tranorna var 
påtagligt smalt, 30 kilometer på det bredaste 
stället (det vill säga avståndet mellan de två yt-
tersta sträckningarna) och endast 5 kilometer 
på det smalaste (figur 2). Även de tre tranorna 
med enbart sporadiska positioner stämde väl 
in i mönstret gällande tid och flyttstråk (figur 
3). Ett sådant smalt stråk borgar för att en stor 
del av tranorna kan räknas in från ett fåtal stra-
tegiska platser. 

Mellantider passar in
Vi kan även se att tranornas ”mellantider” 
passar väl in med när sträcket var som inten-
sivast för respektive lokal enligt rapporter-
na på Artportalen. Två av tranorna bekräftar 
dessutom observationerna av rastande tranor 
i det grunda havsområdet mellan Tosteberga 
och Landön natten mellan 5 och 6 oktober. 
Däremot så avviker en av de tio tranorna (blå 
punkter, figur 3). Tranan, den enda 3K fågeln, 
var den som gav sig iväg söderut redan den 4 
oktober, och valde därmed både en avvikande 
dag och flyttväg. Den sneddade sydost över 
södra Östergötland och norra Småland och 
följde sedan kusten söderut. Den rastade norr 
om Kalmar och fortsatte söderut dagen därpå 
till norra Tyskland. Här har vi alltså exempel 
på en trana som använt sig av två av sträck-
vägarna.

En avvikelse från tidigare års erfarenhet är 
att det bara var en av de GPS-märkta tranorna 

som flög hela vägen från Kvismaren till norra 
Tyskland under en och samma dag. Tidigare år 
har denna sträcka varit en dagsetapp för majo-
riteten av tranorna. Detta kan sannolikt förkla-
ras av att de tranor som flög 5 oktober 2017 
hade sned motvind. Vanligtvis brukar de stora 
uppbrottsdagarna sammanfalla med nordliga 
vindar. Den 6 oktober vred vinden vid Kvis-
maren till nordlig och det var även den dagen 
som en GPS-trana valde att flyga hela vägen. 
Den tranan landade i norra Tyskland 19.37. De 
tranor som rastade i Sverige innan vidare färd 
mot Tyskland valde alla att landa någon gång 
mellan 16.30 och 18.00, det vill säga innan 
mörkrets inbrott. Ett mönster som stämmer 
med tidigare års observationer av GPS-märkta 
tranor, då vi bara vid ett tillfälle sett en läng-
re förflyttning efter mörkrets inbrott – vi har 
dock noterat korta och lokala förflyttningar 
nattetid. En annan intressant notering är att de 
olika vindförhållandena mellan de två dagarna 
visade sig påverka tranornas hastighet. Av de 
tranor som positionerade en gång i kvarten, 
flyttade tre stycken den 5 oktober och höll en 
medelhastighet av 47 kilometer per timme och 
en av GPS:en noterad topphastighet på 82 ki-
lometer per timme, medan de tre tranor som 
flyttade dagen efter hade en medelhastighet på 
54 kilometer per timme och maxfart på 104 
kilometer per timme. 

Bara mindre flockar
Sträcket efter den 6 oktober. Längs Kvismare-

"

FIGUR 2. FIGUR 3.

Flyttstråket för sex tranor med GPS-sändare den 5 
oktober 2017.

Flyttstråket för tre tranor där GPDS-sändarna bara gav 
sporadiska signaler.
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fåglarnas rutt var det nu nästan tomt på tranor, 
400 passerade en lokal norr om Växjö den 8 
oktober och i en annan rapport från närbelä-
gen lokal anges 298 samma dag. Dagarna som 
följde närmast efter det stora utflödet blev 
magra i östra Skåne med bara några mindre 
flockar på sträck mot söder. Vid Pulken söder 
om Kristianstad, det vill säga den lokal där 
många tranor rastar på våren, uppehöll sig en 
av GPS-fåglarna under två dagar innan den 
sträckte vidare den 8 oktober. Sammanlagt 
902 exemplar flög västerut över Simrishamn 
den 18 oktober och 800 exemplar rastade i 
Åhus kärr den 26:e.

Andra sträckvägar
Två andra sträckvägar framtonar vid gransk-
ning av kartan över observationer där mer än 
1 000 tranor setts under en dag hösten 2017 
(figur 1). Den ena går genom östra Svealand 
och längs Götalands kust ner till Öland och vi-
dare förbi sydostligaste Blekinge. Här toppar 
Ölands södra udde med 7 075 exemplar den 19 
oktober och 7 000 observerade vid Utlängan 
den 6 oktober – i båda fallen med sydvästlig 
riktning. I Danmarks motsvarighet till vår Art-

portal (DOFbasen) har 9 252 tranor rapporte-
rats från Bornholm den 6 oktober, men bara 
216 exemplar den 5:e och 12 exemplar den 7:e.

Ett tredje flyttstråk framträder i rapporterna 
på Artportalen och berör Västergötland, Hal-
land, västligaste Småland samt västra Skåne 
(figur 1), Från Falköping rapporterades 5 500 
exemplar och från Blidberg i Västergötland 
4 695 exemplar, i båda fallen den 5 oktober. 
I östra Danmark (Nordsjälland och Köpen-
hamn) räknades det in 1 592 exemplar den 5 
oktober och 2 463 den 6 oktober. 

Tidigare års statistik
Granskar man Artportalen från tioårsperioden 
2007 till 2016 framgår det att mycket höga 
sträcksiffror (≥ 5 000 exemplar per dag) inrap-
porterats från flera håll: i Värmland en gång, i 
Södermanland fyra, i Östergötland två, i Små-
land 17, i Västergötland åtta, på Öland tio, i 
Halland sex, i Blekinge fyra och i Skåne fyra 
gånger. Sammanlagt har 56 rapporter med ≥ 
5 000 sträckande tranor således inrapporterats 
under den perioden, det vill säga i snitt 5,6 
rapporter per år jämfört med 22 enbart under 
2017. Högsta notering någonsin för en dag är 

18 600 exemplar på Öland 8 oktober 2012, 
men om man betraktar observationerna under 
förmiddag och eftermiddag vid Ralången i 
Småland den 5 oktober 2017 som en rapport, 
så når man upp till 19 150 individer.

Sammanfattning
Hösten 2017 karakteriseras alltså sträcket av 
ett samlat uppbrott under några få dagar. Det 
tycks även som att vindförhållandena och väd-
ret under 2017 inte bara borgade för ett kon-
centrerat sträck i tid, utan även för ett smalt 
flyttstråk där många av tranorna sågs. Kanske 
kan det ha att göra med att tranorna fick flyga 
aktivt långa sträckor, vilket kan påverka både 
spridning i sidled men även höjden de flyger 
på. Att sammanlagt nio av de tio GPS-tranorna 
tranorna valde att rasta och övernatta, är för-
modligen en effekt av att väderförhållandena 
inte var optimala. Valet av lokaler för övernatt-
ning var också intressant och tyder kanske på 
en viss faiblesse för lokaler som var välbekan-
ta från vårsträcket. Kan vi förvänta oss något 
liknande kommande höstar? Mellan 1 och 12 
oktober gäller det att vara på tå om man vill 
uppleva detta spektakulära sträck.

PS. Årets tranflytt var annorlunda jämfört med 2017. Den 20 september kom stormen Knud in över södra Sverige och dagarna 
efter blev det kraftiga nordvindar i Mellansverige. Den 23 september noterade Mats Weiland 1 451 sträckande tranor vid Hjortkvarn. 
Dagen efter, den 24 september, sträckte det också många tranor söderut i den kraftiga nordliga vinden. Men en del tranor blev kvar 
i Mellansverige och de flyttade sedan i omgångar söderut, ett gäng den 28 september, ett gäng den 3 oktober och ett sista gäng den 
19 oktober. Under hösten 2018 blev det med andra ord inget samlat transträck i södra Sverige.

FOTO: VALDEMAR ANDERSSON



Christer Nytén och Staffan 
Åkeby, föreningens två första 
ordföranden, berättade hur 
det gick till när NOF bild-
ades 1978.

– Ornitologiska klubben 
fanns i Örebro men där jag 
fick inte vara med. Då blev 
jag förbannad och tyckte det 
behövdes en öppen förening, 
berättade Staffan Åkeby.

NOF växte snabbt och för-
eningen arrangerades studie-
cirklar, exkursioner och resor. 
Annika Lorin, som också 
varit ordförande, berättade om 
hur hon bildade Sveriges första 
tjejgrupp med fågelskådare.

Idag har NOF närmare 
600 medlemmar och är den 
viktigaste kunskapsbäraren när 
det gäller fåglar och fågelliv i 
landskapet.
Rolf Hagström (lilla runda 

bilden) passade på att föreviga 
tillfället och här är ett urval av 
hans bilder från kalaset. 

NOF40-  FESTS

VIMMEL-EXTRA - EXKLUSIVT FÖR ”FÅGLAR I NÄRKE”

års

NOFs ordförande Ulf Jorner tillsammans med Ronnie Lindqvist, vice ordförande i fören-
ingen. I bakgrunden bland andra Gunnar Bergeå och Thord Eriksson.

Naturfotografen Torbjörn Arvidson med Staf-
fan Åkeby som var med och bildade NOF.

TÅRTVÄNTAN. Efter mingel och pratshow blev det en stunds möjlighet att språkas vid före kaffet och 
tårtan. 

TURGUBBE? Lars Johansson, en av de trogna gästerna på NOFs inomhusmöten 
håller ordning på lotterna som denna gång var gratis.

När Närkes Ornitologiska Förening firade 40 år 
kom över 80 personer till kalaset i Vasakyrkans 
samlingssal i Örebro. De 40 åren firades med 
mingel, en intressant pratshow och tårtkalas.



PACKAT. Över 80 personer kom till NOF-kalaset i Vasakyrkans samlingssal den 20 september.

PIONJÄR. Annika Lorin, som också varit NOFs första 
kvinnliga ordförande, berättade för Kent Halttunen och alla 
andra hur hon bildade Sveriges första kvinnliga nätverk för 
fågelskådare.

FÖRFEST. Leif Sandgren, Leif Bertilsson och Åke Lorin minglar innan 
pratshowen tar vid.

GRUNDARNA. Christer Nytén och Staffan Åkeby som 

båda var med och bildade NOF 1978, intervjuas av Kent 

Halttunen.

INTE LOTTLÖSA. Monika Waern, Hans Waern, Thord 
Eriksson och Bengt Andersson i samspråk vid lotteri-
vinsterna.

SAMSPRÅK. Viveca Lundmark pratar med Åke Lorin.
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Torsdag 11 oktober
första stoppet blev som 
vanligt vid trivsamma Café 
Colombia i Kisa. Som ny-
börjare kände vi oss genast 
välkomna i gänget. Det pra-
tades om tajgan på Öland. 
Vad betyder det? Finns det 
sibirisk barrskog på Öland? 
Efter en stund insåg vi att det 
var en fågel, en tajgasångare.

Efter att ha studerat fåglar 
runt husknuten hemmavid 
i 30 år, tog vi nu steget ut i 
världen och följde med på 
NOF-resan till Öland, 11-14 
oktober. När resan startade i 
Örebro låg dimman tät men 
när vi närmade oss första 
stoppet i Kisa tittade solen 
fram. Här sammanstrålade 
vi med övriga sex deltagare 
från andra minibussen.

Vi fortsatte resan över 
Ölandsbron och stannade 
vid Beijershamn där diverse 
vadare, gäss och änder note-
rades. Längs vägen mot vårt 
boende spreds plötsligt eufo-
rin i gruppen. En rödhalsad 
gås var synlig på Öland. Vi 
stannade till längs vägen vid 
Mellby där de vitkindade 
gässen syntes på fältet. Där 
någonstans i flocken av cirka 
3 000 vitkindade gäss skulle 
det möjligen finnas en röd-
halsad. Turen var på vår sida 
och där, mitt i flocken, fanns 
den. Stämningen blev hög 
och nöjda fortsatte vi resan.

När mörkret lagt sig an-
lände vi till vårt utmärkta 
boende i Näsby. På kvällen 
samlades vi i ett av husen 
för genomgång av dagens 
iakttagelser. 65 fågelarter 
kunde noteras denna första 
dag. Den rödhalsade gåsen 
hade observerats för första 
gången av de flesta skådarna, 
det vill säga vi hade fått ett 
livskryss, vilket måste firas 
på traditionellt sätt. Vi som 
var nybörjare på skådning 
kunde dock inte följa denna 
tradition då kryssen för oss 
var alldeles för många. 

Fredag 12 oktober
innan soluppgången var vi vid Ottenby, 
Ölands södra udde, redo att upptäcka dagens 
fågelsträck. Vi radade upp oss längs stranden. 
Det var en fantastisk upplevelse att på nära 
håll följa detta skådespel, ett imponerande 
stort utbud av olika fågelarter. Vid fågelsta-
tionen hade man fångat en raritet i sina nät, 
nämligen en kungsfågelsångare som visades 
upp för intresserade. Dagen hade börjat bra. 
Fika med wienerbröd på Fågel Blå förändrade 
inte den bilden. Solen strålade och värmere-
kord för oktober slogs på flera ställen i landet. 

Nu gick jakten på tajgasångaren vidare. Nya 
rapporter trillade in. Ottenbylund och Gräs-
gårdshamn besöktes. Vid Stenåsabadet larma-
des om en BK, alias brandkronad kungsfågel. 
Brandkronan var på sitt allra bästa humör och 
visade upp sig i all sin prakt och poserade vil-
ligt framför en hängiven publik.

Vid Triberga, på en strandäng bredvid vägen, 
just innan solen gick ner, avslutade vi dagens 
skådning med fynd av två dvärgbeckasiner 
som gungade upp och ner med kroppen i takt 
på ett säreget sätt.
På kvällen, när vi kommit hem, kokades un-
der ledning av Ami en superb fisksoppa. Art-
genomgången gav ytterligare nya fåglar och 
sammanlagt hade över 80 arter noterats denna 
skådardag.

Med våra handkikare var vi begränsade i vårt 
skådande men det visade sig inte vara något 
problem; övriga i gruppen var generösa och 
lånade ut sina tubkikare. Våra upplevelser var 
många och nya. Det larmades i telefonerna om 
nya obsar. Våra färdvägar ändrades och plöts-
ligt befinner vi oss på ett nytt ställe och står 
och spanar i en buske. Plötsligt rycker det till i 
skådarna på jakt efter kamera eller kikare. Har 
någon sett något eller var det bara ett höstlöv 

som föll? Väntan kunde bli lång men där till 
vänster om den grönaste busken fanns den, en 
fågel, lyckan var fullkomlig.

Lördag 13 oktober
det är fortfarande mörkt, men man kan ana 
var solen kommer att gå upp. Idag är det di-
sigt ute, lite fuktigt känns det, men ändå gan-
ska behagligt i temperaturen, cirka 10 grader 
och en lätt sydostlig vind. Karavanen som 
består av Örebrogänget samt andra tillresande 
skådare, börjar nu röra sig målmedvetet mot 
udden. Det är mestadels tyst när alla vandrar 
stadigt framåt, förbi fågelstationen och fyren 
Långe Jan, och sedan så långt söderut som det 
bara går. De flesta ställer upp sina tubkikare 
bredvid vindskyddet i en lång rad. Det ser lite 
märkligt och udda ut, ett långt pärlband av få-
gelskådare, står tysta i halvmörkret och spanar 
ut över havet. Jag kan räkna skådarna till cirka 
100 stycken. Om bara fåglarna visste vilka an-
strängningar alla har gjort för deras skull!

Det blir en givande morgon med många arter 
av sjöfåglar och rovfåglar. Speciellt en hän-
delse fastnar hos mig, det är när mängder av 
kungsfåglar kommer. De är så fulla av energi 
och så snabba i sina rörelser, så man kan inte 
annat än att beundra dessa små varelser.

Efter några timmars tubkikande kom ett 
larm om en bergtajgasångare i Södra lunden. 
Vi tar oss fram genom snåren, vi får huka oss 
under grenar och kommer så fram till den 
första gruppen som förvånat tittar på oss när 
vi kommer krypandes genom buskarna. Men 
vi lägger märke till en annan grupp som står 
cirka 20 meter bort och som istället tittar upp 
mot träden. Vi går dit och det visar sig vara 
lyckosamt. Där är det lilla underverket, fågeln 
hoppar omkring på grenarna ungefär fem-tio 
meter från oss. Vi kom fram i exakt rätt ögon-

blicket, för några ögonblick 
senare försvinner fågeln bort 
bakom buskagen och är svår 
att få syn på.

Ett nytt larm dyker upp på 
mobilerna, en brunsångare 
har observerats vid Sandby-
borg. När vi närmar oss ob-
servationsplatsen möts vi av 
flera skådare som säger att 
brunsångaren inte har setts 
till på en stund, ingen vet var 
den är nu. Alla sprider ut sig 
och letar bland de många en-
buskar på heden. Där! - säger 
en skådare, jag tittar upp och 
från en enbuske fem meter 
framför mig flyger den efter-

Fikat smakar alltid bra i det fria, allra helst i bra väder. 
Från vänster: Gunnar Eriksson, Gunilla Lagesson, 
Anders Eriksson, Ronnie Lindqvist, Gunilla Persson och 
Christer Tegebro.

Skådarresa / Öland

och udda pärlband       

Fyren Långe Jan 
på södra Öland 
är ett känt land-
märke för många 
fågelskådare.

Märkligt
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Så här ser det ut på Ölands södra udde i oktober när skådare är på plats tidigt för att få de bästa skådarplatserna.

En hornuggla flög in i näten vid fågel-
stationen, och sedan den ringmärkts 
visades ugglan upp för intresserade.

sökta fågeln upp och flyger till ett närliggan-
de buskage. Där uppehåller den sig sedan till 
allas belåtenhet och låter sig observeras. Den 
är dock mycket snabb när den byter plats och 
flyger lågt, så det gäller att ha korpgluggarna 
öppna på vid gavel.

Vi far vidare mot Västerstadsviken. Förutom 
bläsgäss ser vi en stor flock av ljungpipare, 
två havsörnar och en pilgrimsfalk. Det gör att 
mungiporna hos alla drar uppåt när vi går däri-
från.  En ny fågelart har nu dykt upp på radarn, 
en svart rödstjärt nere vid Grönhögen. Det är 
en gammal fabrik från 70-talet som har stått 
övergiven i alla år. Vi sprider ut oss och spanar 
efter den lilla godingen, och det lönar sig, där 
sitter den uppe på takkanten. Jag vet inte vem 
som tittar mest, fågeln på oss eller vi på den, 
men vacker är den mot det röda vildvinet och 
kvällssolen. Det blir några fina kort som min-
ne av den bekantskapen.

Vi stannar till vid Parboängs badplats, en 
varfågel syns på andra sidan ängen sittandes 
på en gren och spanar ut över markerna, med-
an en flock kor kommer springande mot oss.
Middag på Kvarnrestaurangen i Grönhögen 
och väl hemma samlas vi sedan i det stora hu-
set för en genomgång av dagens alla fynd, det 
blev 83 arter denna dag.

Söndag 14 oktober
sista morgonen den här resan. Rutinen hade 
äntligen satt sig. Trots att vi hade packning att 
fixa med blev vi klara för avfärd i gryningen. 
Rödhaken i trädgården tickade sitt avsked till 
oss. Skulle sista dagen kunna öka på artlistan? 
Vi som hade haft så bra dagar med så mycket 
fågel. Sällsyntheter från öst och stora mängder 
sträckande tättingar. Någon uggla hade vi inte 
sett. En larmad jorduggla över havet någon 
mil norrut höjde pulsen på oss. Ett intensivt 
spanande norrut över Schäferiängarna gav 
inget, men plötsligt jagade en hornuggla vid 
fågelstationen. Den visade upp sig fint en lång 
stund. Plötsligt trasslade den in sig i något och 
stationspersonalen rusade till och fångade den 
med bara händerna.

Skådare samlades utanför fågelstationen, 
förväntansfulla med kameror och mobiltelefo-
ner beredda. Den förvånade ugglan kunde se-
dan betraktas på bekvämt fotoavstånd när den 
visades upp. Hornugglans vackra ögon stirra-
de mer än vanligt på samlingen av grågröna 
människor med kikare.

Plötsligt gick ryktet att en kaspisk trut sågs 
fint på Västrevet. De flesta trutarna hade lagt 
sig att vila. Som vanligt med kaspisk trut blev 
det ett intensivt spanande och spekulerande. 
Till slut, med bra hjälp av en duktig trutskå-

dare, kunde fågeln lokaliseras. Lång näbb, 
flack huvudform, mörkt öga, långa ben och ut-
sträckt kroppsform skilde den från gråtrutarna. 
Saken var klar, kaspisk trut lades till artlistan.
Dags att bege sig norrut. En sista skådarpaus 

vid Beijershamn den här varma brittsommar-
dagen kändes som en fin avslutning. Fika i 
gröngräset och lite närkontakt med nyfikna 
kor blev ett fint minne att ta med hem. Mindre 
sångsvan kompletterade resekrysslistan som 
slutade på 114 fågelarter. Efter en samman-
lagd färd på 122 mil under fyra dagar med un-
derbar fågelskådning kunde vi säga att några 
Ölandsdagar varje höst ger en vitamininjek-
tion man kan leva bra på hela vintern i väntan 
på flyttfåglarnas återkomst till våren.

Dagboken från NOFs Ölandsresa är skriven 
av Anita Svärm, Claes Göran Svärm, Jan-Ru-
ne Ericson och Ronnie Lindqvist och bilderna 
är tagna av Marianne Johansson.

av skådareoch udda pärlband       

Gunilla Lagesson fick samsas med korna 
vid Beijerhamn.
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Skådarresa / Falsterbo

Torsdag 27 september
klockan är fem och det ringer ilsket. Upp, 
göra frukost, äta och allt funkar bra ihop med 
de andra. Sedan en kortis till havet bakom 
vandrarhemmet på Getterön. Vi går på rad un-
der månens sken. Det gäller att vara i position 
när solen går upp och det blir ljust ute över 
havet, får jag berättat för mig, nybörjare som 
jag är. Sammanlagt ser vi 26 olika arter inom 
några timmar, bland annat havssula och tobis-
grissla.

Tillbaka till vandrarhemmet, nu är det ljust 
och vackert ute. Annat än när vi kom till plat-
sen i mörkret dagen innan. Lite blåsigt, men 
vi är ju vid havet utanför Varberg. Packa, stä-
da rummet och så in i våra två minibussar. Vi 
stannar vid ”Bassängen” vid Getterön. Där får 
vi se två havsörnar som sitter på marken med 
ett slaget byte. De får kämpa om bytet, några 
svarta vackra korpar som också är hungriga 
avvaktar intill. Ägretthägern går i vattenbrynet 
och spanar efter godsaker.

In i bussarna och vidare till Galtabäcks 
hamn. Vackra sjöbodar kantar havet och fis-
kenät hänger på tork i vinden. Om solen hade 
varit varm och vinden ljum hade det kunnat 
vara lite romantiskt med miljön, men nu var 

det blåsigt och kyligt istället. Det gällde att 
finna lä. Här ser vi havstruten segla fint på 
uppåtvindarna och storspoven rastar. Själv 
stod jag uppe på fågeltornet och höll i mig hårt 
för att inte blåsa ner!

Vi åker vidare till restaurang Laxhuset; där 
vi får en underbar lunch med kaffe efteråt. 
Precis vad jag behövde. Vidare ner till hamnen 
i Båstad. Här finns det ett badhus ute i havet 
med bastu för de modiga. Vi såg några entusi-
aster som bastar och sedan ner i havet för ett 
avkylande dopp. 

När vi åker vidare händer det. Bussen fram-
för oss har en otrevlig ”bula” på däcket. Efter 
kontakt med hyrfirman inser vi att vi måste 
byta däcket själva. Alla ställer upp, reserv-
däcket är på plats och färden kan fortsätta!

Efter vägen ser vi rovfåglar: röd glada, brun 
kärrhök, sparvhök, ormvråk och fjällvråk. Det 
är så maffiga fåglar. 

Vi kommer fram till Lotsvillan vid Falster-
bokanalen vid 22-tiden på kvällen, återigen i 
mörkret! Bäddar, somnar!

Fredag 28 september
Väckarklockan står på klockan fem, men jag 
är vaken redan vid tjugo över fyra: det här ska 

bli så spännande; mina förväntningar är sky-
höga. Vi lastar båda minibussar med kikare, 
stativ och matsäck med kursen inställd mot 
Nabben. Även om vi är tidiga, så är vi inte 
först på plats. Vinden friskar i, vi drar på oss 
överdragskläder och stänger till huvorna mot 
den värsta blåsten. I beslutsam gåsmarsch föl-
jer vi sedan efter vår guide Björn Ander ut mot 
udden. 

Morgonen utvecklar sig till utmärkt skåd-
ning, inte minst för en ”gröngöling” som mig. 
Det är helt enkelt lagom mycket fågel som vi-
sar sig i bekvämt och pedagogiskt tempo. All-
tid något nytt att ta in, men inte mer än att jag 
hinner med att fokusera både mentalt och med 
kikaren. Vi börjar med skärfläcka, sedan får 
jag mitt lystmäte av sparvhök. En prutgås låter 
sig lugnt betittas, likaså fasan, gråhäger och 
diverse änder på väg mot vinterskrud. Efter att 
jag följt en blå kärrhök med kikaren en stund, 
fastnar linsen på en ”påtagligt storvuxen pi-
pare” med helsvart undersida. NOF-kollegan 
artar den snabbt: vi ser en utfärgad kustpipare. 

När det blir dags för lunch bestämmer vi 
oss för att ta fika vid skogsdungen just bakom 
fyren. Det är lä, solen skiner och det kvittrar 
hejdlöst av småfågel i dungen. Det känns pre-

Mödan värt att rusta sig mot blåsten

NOF i blåsväder vid Skummeslövsstrand. Fr.v. 
Peter Hansen, Rolf Persson. Rigmor Argren. Björn 
Ander, Anders Eriksson, Gunilla Persson och Ami 
Sundén.
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Ett gäng sångsvanar sträcker i skymningen vid Falsterbo.

En sparvhök som ringmärkts visas upp 
vid Falsterbo fyr.

På resan till Falsterbo fanns det gott om tid 
att studera fåglar på bra avstånd, som denna 
skrattmås i vinterdräkt.

Här är hela gänget som åkte till Falsterbo 
med NOF: Övre raden från vänster: Jan-Ru-
ne Eriksson, Peter Hansen, Björn Ander och 
Rolf Persson. Undre raden: Gunnar Bergeå, 
Marianne Boman-Radley, Ami Sundén, 
Gunilla Persson, Rigmor Argren och Anders 
Eriksson.  Bakom kameran: Susanne Eriksson

cis som i den tidiga vårsolen; den ena tjocka 
jackan efter den andra åker av. Efter lunchras-
ten beger vi oss med bussarna mot Ljungen. 
Där får vi uppleva alla rovfåglar som majestä-
tiskt följer med termikströmmarna uppåt mot 
himlavalvet. Det blir ett utmärkt tillfälle att 
öva sig i att skilja fjällvråk från den ljusa orm-
vråken med sina kommatecken vid knogarna. 
Höjdpunkten för mig är när jag på egen hand 
lyckas identifiera en brun glada.

Lördag 29 september 
upp i gryningen! Vi börjar få rutinen att sitta 
nu! Frukosten med tända ljus och trevligt säll-
skap vid bordet, packa matsäck, inräkning och 
in i bussarna! Vi bor på ett underbart vandrar-
hem med utsikt över havet, men av det ser vi 
ingenting i mörkret när vi lastar in i bussarna 
och åker mot Falsterbo fyr. Här möter flera an-
dra skådare upp och vi får samsas om utsikt 
och plats. Här blir nu den bästa upplevelsen 
för mig personligen när de ringmärkta fåglar-
na visas upp! Jag får uppleva fåglarna på nära 
håll och få berättat för mig hur de lever, vart 
de flyger och vad de äter med mera. Så under-
bart vackra. Svartmes och sparvhök får jag se 
på nära håll. I fyren köper vi kaffe med bulle 

och passar på att se utställningen om fåglar. I 
butiken köper många av oss någon liten grej 
med hem: en bok, någon kasse med tryck eller 
ett underlägg. Själv köper jag en liten pin med 
en sädesärla på. 
Vi vandrar vidare till nästa upplevelse: Nab-
ben vid Falsterbonäset. Tusentals fåglar är 
i skyn, runt omkring oss, i buskarna, ja hela 
luften fylls av kvitter! Jag ställer mig inne i 
buskarna och blåmesarna landar alldeles intill 
mig så jag får bra kort på dem. Vi tar lite varm 
fika för att mota den kyliga vinden. 

Larmet går plötsligt, mycket rovfåglar på 
gång. Ljungen vid Falsterbonäset blir nästa 
mål. Vi siktar glador, örnar och vråkar i våra 
tuber. Vi åker vidare till Skanörs hamn, en söt 
liten hamn med flera stiliga fiskebåtar. Där får 
vi se skärpiplärka. Dagen går mot kväll; vi tar 
en sista vandring vid stranden utanför Lotsvil-
lan och ser kentsk tärna, större strandpipare, 
kustpipare, skedand och kärrsnäppa. När vi 
under kvällen hackar och skär och hjälps åt 
med Amis goda fisksoppa, är jag mycket nöjd. 
Tänk att få se så mycket fågel. Det har varit 
en underbar tur med ett gäng som delat med 
sig av sin kunskap och haft tålamod med ny-
börjare.

Mödan värt att rusta sig mot blåsten Söndag 30 september 
vi har kommit fram till den femte och sista 
dagen på resan. Nu sitter morgonrutinen som 
ett blixtlås. Flödet mellan att få fram frukos-
ten, hinna in på toan när det är ledigt, på med 
den helt fyllda vattenkokaren, ordna matsäck 
för dagen när plats finns vid diskbänken, äta 
frukost med te eller kaffe i alla muggarna 
först, sedan fylla alla termosar, med flera om-
gångar av vattenkokning, av med sängkläder, 
borsta tänder (det var just en lucka till bad-
rummet), packa ner necessären, börja klä på 
sig lager två och tre (jag har fyra). Vi ligger 
före tidsschemat med tio minuter. Det är lika 
bra att gå ut till bilen, så blir det mindre varmt 
och inte så trångt i dörröppningen. Björn 
packar våra saker i bagageutrymmet, även 
här är han expert. Det inte bara ryms, utan ser 
också osedvanligt prydligt ut. 

Eftersom Björn redan igår fick ett larm om att 
en större beckasinsnäppa skådats i södra Hal-
land, bestämde vi oss för att ta den riktningen 
på hemresan för att pröva vår lycka. Vi börjar 
med att styra färden mot Skummeslövsstrand. 
Än en gång rustar vi oss mot blåsten, men det 
är väl värt mödan, fantastiska uppvisningar av 
havssulor och storlabb. Sejouren på stranden 
avslutas med att alla utom jag ser kustlabb. 
Nåväl, stämningen är likväl hög, för nu är vi 
på väg mot lokalen Larssons våtmark där ra-
riteten har larmats ut. När vi kommer dit är 
fågeln väl synlig där den går och äter utan up-
pehåll. En stund senare, när även vi tar rast för 
en bit mat, summerar vi 2018 års Falsterbore-
sa till 113 arter. Vår observation av den större 
beckasinsnäppan är givetvis resans ohotade 
och officiella höjdpunkt. 

Dagboken från NOFs Falsterboresa skrevs 
av Susanne Eriksson och Rigmor Argren. 

Foto: Jan-Rune Eriksson
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Skådarresa / Hönö

vi är sex personer som på fredagsmorgonen 
far iväg på NOFs sista långresa för 2018, den-
na gång mot härlig skådning på Västkusten. 
Vi börjar dock med att göra en liten omväg till 
Tofta gård, som ligger vid Ölmeviken utanför 
Kristinehamn i Värmland. Där har det under 
några dagar tidigare setts en nunnestenskvätta. 

Fem minuter innan vi kommer fram till lant-
gården så kommer lägligt det första larmet 
om att fågeln är kvar. Närkeskådarna Chris-
ter Tegebro och Bengt Andersson gör ett bra 
jobb och hittar fågeln. Vi studerar fågeln en 
bra stund tills vi nöjda börjar göra oss klara 
för att fortsätta mot kusten. En eloge till Lars 
Eklund som räddade livet på den rara nunnes-
tenskvättan. En katt smög sig långsamt mot 
den på jakt. 

- Nej, det här går inte, sa Lars och gick reso-
lut fram mot katten och tog den i nackskinnet 
när den var alldeles nära. 

ett strålande solsken är det när vi lämnar 
platsen. Det ändrar sig medan vi far mot kus-
ten och väl framme regnar det för fullt. Vi far 
då ut mot Hönö och går ut till vindskyddet på 
Hönö, där vi har tak över huvudet. Vi har inte 
helt tur med vindarna för det blåser en frisk 
nordostlig vind. Det ideala är sydvästvindar. 
Vi ägnar ändå några timmar där för att se vad 
som kan flyga förbi. Några flockar med sjö-
orre och en alfågel passerar förbi. Några to-
bisgrisslor observeras. Ute på Bolleskären ses 
fem toppskarvar. En skärpiplärka landar utan-
för vindskyddet. Efter besöket vid Kråkudden 
far vi och inkvarterar oss på Fotö.  

Lördagsmorgonen börjar vi spaningen ute 
vid Kråkudden på Hönö. Denna morgon behö-
ver vi inte trängas där eftersom det fortfarande 
blåser från nordost. Några sillgrisslor passerar 
förbi mot söder. En stor flock med vitkindade 
gäss observeras. Två skärpiplärkor ses fram-
för vindskyddet. En hel del ejder och storskarv 
ligger runt omkring i havet. Det är lugnt på 
sträckfronten även denna dag. Undertecknad 
hade utlovat havssula och tretåig mås men det 
fick jag ta tillbaka. 

Närkes Ornitologiska Förening arrangerade en resa till Västkusten för att skå-
da havsfåglar. En fika är aldrig fel för gänget som var med. Från vänster: Bengt 
Andersson, Magnus Rosell, Jan-Rune Eriksson, Thord Eriksson, Lars Eklund och Hans 
Waern. 

Dålig havs-
skådning
men ändå 
spännande
på Västkusten

vi lämnar Kråkudden och besöker sedan några 
olika platser på Hönö och Öckerö. Vi spanar av 
Lammholmsviken, där en enkelbeckasin stöts 
upp. Vi fortsätter till Röds sund, Sudda och 
Bredviken; därefter vandrar vi runt motions-
slingan på Hönö. Den här dagen är det bätt-
re väder än under gårdagen, mulet men inget 
regn. En sparvhök drar förbi när vi går slingan 
på Hönö. Där gör vi en hel del observationer av 
olika arter med tättingar, bland annat kungsfå-
gel, rödhake, stjärtmes, bergfink och svartmes. 
När vi går förbi Hönö kyrkogård kommer två 
havsörnar förbiflygande. Den ena vållar lite 
huvudbry för oss, då den har en annorlunda 
teckning på ovansidan. Thord Eriksson hittar 
senare på dagen i litteraturen ett exempel på 
att den annorlunda teckningen, som i vissa fall 
uppstår hos havsörnar. Vi hör gärdsmygar som 
smackar på och koltrastar som lockar. Väl åter 
vid parkeringen så är det dags för lite fika intill 
Bredviken.  

därefter beger vi oss över till fastlandet 
och besöker Torslandaviken, där vi tillbringar 
resten av dagen. Där blir det en flera kilome-
ter lång vandring runt området. Vi går först 
ut till Vadskärsudden där vi har utsikt över 
Karholmsdammen, den största av dammarna i 
området. Skäggmesar pingar i vassen. En fjäll-
vråk drar förbi. Krickor observeras. Gränsen 
mellan Västergötland och Bohuslän går precis 
mitt i naturreservatet Torslandaviken, så det 
gäller att veta var man är för att veta i vilket 
landskap obsen görs. Vi ser sex smådoppingar 
runt om i Karholmsdammen. Det är även gott 
om vigg, knipa, skäggdopping, knölsvan och 
bläsand. Magnus Rosell upptäcker en fågel i 
vasskanten på andra sidan i området. Det vi-
sar sig vara en rördrom som sitter på en kvist i 
vasskanten. Till glädje för undertecknad, som 
då får ett nytt Bohuslänskryss. Den sitter i 
rätt landskap, tack och lov!! Och den arten är 
ovanlig i Bohuslän. Vi går vidare ut mot mud-
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dertippen, där berglärkor har observerats den 
sista tiden. Väl där spanar vi runt om muddret, 
men tyvärr har vi ingen tur med berglärkor-
na. Däremot är det väldigt gott om lera som 
fastnar rejält på kängorna. Det är även gott om 
snatteränder och sothöns, även en rörhöna ses.  

på söndagen beger vi oss över till den nord-
ligaste ön i Öckerö kommun, nämligen till 
Rörö. Vi åker med färjan tidigt på morgonen. 
Den här morgonen lyser solen och det är ett 
härligt väder. Nordostvinden håller i sig även 
denna dag. Vi går slingan runt naturreservatet 
på den västra sidan av ön. Där är det en väldig 
vacker natur, jag kan rekommendera ett besök. 
Vi ser, när vi går upp på en höjd, en flock med 
sjöorre som passerar. Vi noterar tre arter med 
alkor: tordmule, sillgrissla och tobisgrissla. 
Längre mot norr ser vi en alfågel som passe-
rar. Både skärpiplärka och ängspiplärka ob-
serveras. Det kommer en del småflockar med 

sångsvan som passerar mot sydväst. Taltrast, 
björktrast och flera gärdsmygar observeras. 
När vi är nästan längst upp i norr, där det bara 
är klippor, kommer en stor flock med stjärtmes 
flygandes, runt 30 stycken. Den flocken ser vi 
flera gånger när vi vandrar runt där, en rätt så 
udda plats att hitta dem på. Vi spanar en stund 
längst uppe i nordväst. Där hittar vi några 
toppskarvar som står på en ö tillsammans med 
storskarv. Det blir en lärorik stund då man kan 
jämföra de båda arterna. Vi vänder om och 
går vidare mot söder. Vi ser rödvingetrast, si-
densvans, mindre korsnäbb, steglits och starar 
under vår vandring. Det blir en härlig dag på 
Rörö med solen i topp. Väl åter i hamnen vän-
tar vi en stund på färjan som tar oss tillbaka 
till Burö färjeläge. Vi far därefter åter till Fotö 
och packar in allt i bilarna och far åter till den 
närkingska myllan.  

Text och foto från Hönö: Hans Waern

Vädret var inte optimalt för havsfåglar 
denna helg. Men det blev en hel del 
annan fågelskådning och de här här-
liga stjärtmesarna lät sig fotograferas 
på Rörö. 

Magnus Rosell med obligatorisk skåda-
rutrustning: ryggsäck, kikare, stol och 
termos. 

 

Nu är höstens stora arbete med 
färdigställandet av kartunder-
lagen till boken, Närkes Få-
gelvärld, i mål. Det har varit ett 
betydligt större arbete än vad 
någon kunde tro. Drygt 40 000 
rapporter från inventerare och 
allmänhet har gåtts igenom och 
kvalitetssäkrats. 

Det har varit ett absolut nödvändigt 
arbete, eftersom temat i boken är att 
jämföra hur fågelfaunan såg ut 1974 
– 1984 med hur det ser ut idag. 

Av underlaget framgår att det har 
varit stora och ibland dramatiska 
förändringar. Detta är kanske bekant 
för en del, men den vackra boken 
kommer att visa det på ett lättöver-
skådligt sätt. 

Fantastisk bildskatt
Vi har också fått en fantastisk bild-
skatt till vårt förfogande, bilder som 
Närkes fågelfotografer bidragit med. 
Kvalitén på bilderna speglar den stora 
bredd och talang som fotograferna i 
landskapet har. Fotografierna kom-
mer att vara en prydnad för bokverket 
och kanske motiverar de ensamma 
ett inköp av boken. Boken vi produ-
cerar kommer att bli en prydnad för 
varje hem med fågelintresse. 

Nu vidtar fortsatt textskrivande och 
layoutarbete, vilket kommer att hålla 
redaktionsgruppen fullt sysselsatta 
i vinter. 

Du vet väl att det går bra att 
förhandsbeställa ett av de 500 exem-
plaren som NOF låter trycka? Kon-
takta någon i styrelsen eller skicka 
ett mail till lindqvist_ronnie@hotmail.
com för att säkerställa ditt exemplar. 
Priset beräknas till 400-450 kronor, 
men du betalar inget förrän du har 
boken i din hand. 

 

40 000 rapporter
kvalitetssäkrade
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zJohan Åhlén blev bäste 
Närkekryssaren 2016.
Han kryssade totalt 228 arter i 
landskapet under året.
Två skådare låg tätt efter 
Johan. Det var Ove Pettersson 
och Stickan Hallemark som 
båda kryssade 226 arter i 
Närke under förra året.
Kampen om vem som skulle 
bli bäste kryssaren i Närke 
under förra året var jämn 
och hård in i det sista. Åtta 
skådare fanns länge med i 
toppstriden.
Totalt såg skådarna 248 olika 
arter i Närke under 2016: 
skärsnäppa på Valen (Ulf 
Eriksson) den 7 oktober blev 
#244 i landskapet, sibirisk 
järnsparv vid Tysslingen (Johan 
Åhlén) den 25 oktober #245, 
en berglärka vid Kvarntorpshö-
gen (Per Karlsson Linderum) 
#246 den 7 november och 
tallbit vid Dammsjömossen 
(Ove Petterson) den 24 
november blev art #247 i 
landskapet. Årets sista art blev 
tretåig mås #248, Leif Sildén 
hittade den vid Nydalen den 
27 december.
Antalet totala arter i Närke har 
varit liknande de senaste fyra 
åren: 246 arter (2015), 251 
arter (2014), 247 arter (2013) 
och 247 arter (2012).
Via Artportalen kan man få 
fram listan över de skådare i 
Närke som kryssar mest. Trixar 
man lite på Artportalen kan 
man få med även de skyddade 
arterna som skådarna har ob-
serverat.  Enligt den listan ser 
ställningen för 2016 ut så här:

JOHAN Å. 
KRYSSADE
BÄST I NÄRKE

NÄRKEKRYSSTOPPEN 2016
1.  Johan Åhlén  228
2.  Stickan Hallenmark 226    
3.  Ove Pettersson  226
4.  Kjell Johansson  224
5.  Sune Johansson  224
6.  Per Karlsson Linderum  224
7.  Lennart Eriksson  223
8.  Berit Söderberg  222  

har tacksamt stannat kvar hela vintern. 
2-3 ex har funnits på Villingsbergs 
skjutfält och har rört sig lite mellan 
olika lokaler. Övriga lokaler med 1 ex är 
Kassmyra, Nordsjöområdet i Kvarntorp, 
Edsbacken vid Korsliden samt Öjamos-
sen, Hackvad. Det är färre sparvugglor 
rapporterade än tidigare år. Vi får väl se 
om de kommer igång med sitt visslande 
i ugglemånaden mars. Åker man nattetid 
ut till Nedre Snåret, Kvismaren är risken 
stor att man träffar på Hasse Molin 
men också den hornuggla som har 
övervintrat i området. Även jorduggla 
har setts i Kvismaren vid två tillfällen 
före jul samt 3 jan och 9 jan. Den första 
pärlugglan ropade redan 3/1 på Villings-
bergs skjutfält. Marianne Johansson 
som bor i en villa i Norra Bro utanför 
Örebro fick uppleva hur en pärluggla 
slog en sidensvans alldeles utanför 
fönstret i fullt dagsljus 5 jan.

Flera kungsfiskare har övervintrat i 
landskapet. I reningsdammen, Kumla 
har 2 ex hållit till och vid Oset har en an-
nan klarat vintern. Tillfälligt såg Hans 
Waern 1 ex i Karlslund både 5 jan 
och 7 jan. En gråspett besökte Helny 
Olssons fågelbord i Arvaby 5-24 dec 
men sågs inte efter jul. Åke Pettersson 
hörde en gråspett ropa från skogen vid 
Östra Mark, Örebro 21 jan och en annan 
hördes i Garphyttans Nationalpark 12 
feb. I ett fågelbord i Vekhyttan sågs 
tillfälligt en gråspetthona 1 feb. Slutligen 
1 ex i Ormskog, Hallsbergs kommun 
12 feb. Den på artlistan så eftertraktade 
tretåiga hackspetten har varit svår-
funnen. I området kring Berga, Kilsber-
gen upptäcktes 1 ex 3 jan. Ytterligare 
fynd gjordes i Berga 14 jan och 25 feb. 
Ronnie Lindqvist och Gun Isacson 
hade dessutom turen att se en fin tretåig i 
Garphyttans Nationalpark 6 jan.

Årets första sånglärka kvittrade vid 
Västra Rakan, Kvismaren 23 feb. 
Forsärla har övervintrat vid Oset men 
också vid reningsverket, Hallsberg. En 
försenad taltrast uppehöll sig utanför 
Kumla 14 dec och en rödvingetrast 
hittades i Baronbackarna, Örebro 23 
dec. Av andra trastar är det också värt 
att notera en dubbeltrast vid Skåle 
30 dec samt 1 ex vid Kassmyra 2 jan. 
Övervintrande svarthättor har påträf-
fats med 1 ex i Mullhyttan 5-26 feb och 

KUNGSFISKARE OCH HACKSPETTAR

1 ex i Ringstorp, Örebro.  Att allt fler 
rödhakar stannar kvar på vintern 
bekräftas av mängden rapporter på 
Artportalen. Skäggmes är stannfågel 
som finns i våra vassar hela året. Värt 
att notera är de 6 ex som höll till vid 
Husabergs Udde, Askersund 14 dec. 
Sista dagen i februari kom råkorna 
till Närke med 5 ex i Boglundsängen 
och 2 ex vid Sjölandet, Oset. I Näs-
by, Örebro har enstaka starar trotsat 
vintern. 100-flockar med vinterhämp-
lingar har födosökt i både Tysslingen 
och Kvismaren hela vintern. Ovanligt 
många snösiskor rapporterades 
framförallt i januari på flera lokaler. 
Snösiska betraktas numera som en ras 
av gråsiska. Två bärätande bändel-
korsnäbbar upptäcktes i ett träd vid 
reningsverket, Kumla på luciadagen 13 
dec. Det är gott om kottar i barrträden 
och därav säkert de många rapporterna 
av både större och mindre korsnäb-
bar denna vinter. Fynden av tallbit i 
november följdes upp med några vinte-
robsar. Albin Mauritzon upptäckte 9 
ex vid Södra Holmsjön, Svartå 3 dec, 
Thord Eriksson lyckades se 3 ex vid 
Kärmenberget, Kilsbergen 9 dec samt 
slutligen 10 ex vid Venen, Frötuna-
näs 3 jan med Oscar Axelsson som 
rapportör. Stenknäck bildar flockar 
om vintern och som mest samlades 30 
ex vid Östra Mark, Örebro 8 feb enligt 
Håkan Johannesson. Som vanligt 
har en del flockar med snöspar-
var dragit omkring på Närkeslätten. 
Värt en extra notering är 100 ex vid 
reningsverket, Kumla 4 feb samt 60 ex 
vid Nasta, Rinkeby 28 feb. Slutligen 
rapporterar Sandra Tengelin om en 
sävsparv vid reningsverket, Kumla 7 
jan. Märkligt nog enda vinterfyndet av 
sävsparv efter årsskiftet!  

TÄTTINGAR                                                                                                                                       

Skäggmes har setts och hörts på olika platser 
i landskapet under hela vintern. Foto: Torbjörn Arvidson

obsat 4161201–1703013 inärke
(forts)
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3.  Ove Pettersson  226
4.  Kjell Johansson  224
5.  Sune Johansson  224
6.  Per Karlsson Linderum  224
7.  Lennart Eriksson  223
8.  Berit Söderberg  222  

har tacksamt stannat kvar hela vintern. 
2-3 ex har funnits på Villingsbergs 
skjutfält och har rört sig lite mellan 
olika lokaler. Övriga lokaler med 1 ex är 
Kassmyra, Nordsjöområdet i Kvarntorp, 
Edsbacken vid Korsliden samt Öjamos-
sen, Hackvad. Det är färre sparvugglor 
rapporterade än tidigare år. Vi får väl se 
om de kommer igång med sitt visslande 
i ugglemånaden mars. Åker man nattetid 
ut till Nedre Snåret, Kvismaren är risken 
stor att man träffar på Hasse Molin 
men också den hornuggla som har 
övervintrat i området. Även jorduggla 
har setts i Kvismaren vid två tillfällen 
före jul samt 3 jan och 9 jan. Den första 
pärlugglan ropade redan 3/1 på Villings-
bergs skjutfält. Marianne Johansson 
som bor i en villa i Norra Bro utanför 
Örebro fick uppleva hur en pärluggla 
slog en sidensvans alldeles utanför 
fönstret i fullt dagsljus 5 jan.

Flera kungsfiskare har övervintrat i 
landskapet. I reningsdammen, Kumla 
har 2 ex hållit till och vid Oset har en an-
nan klarat vintern. Tillfälligt såg Hans 
Waern 1 ex i Karlslund både 5 jan 
och 7 jan. En gråspett besökte Helny 
Olssons fågelbord i Arvaby 5-24 dec 
men sågs inte efter jul. Åke Pettersson 
hörde en gråspett ropa från skogen vid 
Östra Mark, Örebro 21 jan och en annan 
hördes i Garphyttans Nationalpark 12 
feb. I ett fågelbord i Vekhyttan sågs 
tillfälligt en gråspetthona 1 feb. Slutligen 
1 ex i Ormskog, Hallsbergs kommun 
12 feb. Den på artlistan så eftertraktade 
tretåiga hackspetten har varit svår-
funnen. I området kring Berga, Kilsber-
gen upptäcktes 1 ex 3 jan. Ytterligare 
fynd gjordes i Berga 14 jan och 25 feb. 
Ronnie Lindqvist och Gun Isacson 
hade dessutom turen att se en fin tretåig i 
Garphyttans Nationalpark 6 jan.

Årets första sånglärka kvittrade vid 
Västra Rakan, Kvismaren 23 feb. 
Forsärla har övervintrat vid Oset men 
också vid reningsverket, Hallsberg. En 
försenad taltrast uppehöll sig utanför 
Kumla 14 dec och en rödvingetrast 
hittades i Baronbackarna, Örebro 23 
dec. Av andra trastar är det också värt 
att notera en dubbeltrast vid Skåle 
30 dec samt 1 ex vid Kassmyra 2 jan. 
Övervintrande svarthättor har påträf-
fats med 1 ex i Mullhyttan 5-26 feb och 

KUNGSFISKARE OCH HACKSPETTAR

1 ex i Ringstorp, Örebro.  Att allt fler 
rödhakar stannar kvar på vintern 
bekräftas av mängden rapporter på 
Artportalen. Skäggmes är stannfågel 
som finns i våra vassar hela året. Värt 
att notera är de 6 ex som höll till vid 
Husabergs Udde, Askersund 14 dec. 
Sista dagen i februari kom råkorna 
till Närke med 5 ex i Boglundsängen 
och 2 ex vid Sjölandet, Oset. I Näs-
by, Örebro har enstaka starar trotsat 
vintern. 100-flockar med vinterhämp-
lingar har födosökt i både Tysslingen 
och Kvismaren hela vintern. Ovanligt 
många snösiskor rapporterades 
framförallt i januari på flera lokaler. 
Snösiska betraktas numera som en ras 
av gråsiska. Två bärätande bändel-
korsnäbbar upptäcktes i ett träd vid 
reningsverket, Kumla på luciadagen 13 
dec. Det är gott om kottar i barrträden 
och därav säkert de många rapporterna 
av både större och mindre korsnäb-
bar denna vinter. Fynden av tallbit i 
november följdes upp med några vinte-
robsar. Albin Mauritzon upptäckte 9 
ex vid Södra Holmsjön, Svartå 3 dec, 
Thord Eriksson lyckades se 3 ex vid 
Kärmenberget, Kilsbergen 9 dec samt 
slutligen 10 ex vid Venen, Frötuna-
näs 3 jan med Oscar Axelsson som 
rapportör. Stenknäck bildar flockar 
om vintern och som mest samlades 30 
ex vid Östra Mark, Örebro 8 feb enligt 
Håkan Johannesson. Som vanligt 
har en del flockar med snöspar-
var dragit omkring på Närkeslätten. 
Värt en extra notering är 100 ex vid 
reningsverket, Kumla 4 feb samt 60 ex 
vid Nasta, Rinkeby 28 feb. Slutligen 
rapporterar Sandra Tengelin om en 
sävsparv vid reningsverket, Kumla 7 
jan. Märkligt nog enda vinterfyndet av 
sävsparv efter årsskiftet!  

TÄTTINGAR                                                                                                                                       

Skäggmes har setts och hörts på olika platser 
i landskapet under hela vintern. Foto: Torbjörn Arvidson

obsat 4161201–1703013 inärke
(forts)

Thord Eriksson i närstudie. 
 



RECENSION

Fåglar inpå livet – en
stor bok på många sätt

KALLELSE till NOFs årsmöte 21 feb. 2019

Vem vill du ska bli
”Årets Gulsparv”?

Lättare betala
med SWISH

Medlemmarna i Närkes Ornitologiska Förening kall-
las till årsmöte torsdag den 21 februari kl. 19 i Vasa-
kyrkan, Vasagatan 6–8, Örebro
1. Mötets öppnande

2. Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning

3. Val av ordförande för mötet

4. Val av sekreterare för mötet

5. Val av protokolljusterare tillika rösträknare
6. Styrelsens årsberättelse och redovisning av 
räkenskaperna

7. Revisionsberättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9. Val av ordförande och ledamöter i styrelsen

10. Val av revisorer och revisorssuppleanter
11. Val av valberedning för ett år
12. Fastställande av budget
13. Bestämmande av årsavgift
14. Ärenden som styrelsen förelägger mötet
15. Av medlem framställt skriftligt, motiverat förslag, som 
kommit styrelsen tillhanda före 15 januari
16. Övrigt av medlem framställt förslag (som styrelsen tagit 
ställning till)
17. Övriga frågor
18. Årsmötets avslutning
Efter årsmötet visar naturfotografen Torbjörn Arvidson 
sina härliga bilder på fåglar, fjärilar, djur och natur.

Med Swish i din mobil är det enkelt 

att göra en betalning till NOF. 

Swish kan du använda när du ska 
ge ett bidrag för fågelguidning, betala 
fågelresan eller om du vill skänka 
pengar till NOFs Fågelfond. Eller du 
kanske vill köpa en NOF-pryl, då är 
det bara att betala med Swish.

Swisha till: 123 02 90 361
Tips: Lägg in numret och namnet 

under dina kontakter i mobilen så är 
numret lätt att nå!

Du som inte kan eller vill använda 
Swish kan givetvis alltid använda dig 
av bankgiro 5747–3357 som vanligt 
när du ska betala till NOF.

Dags igen!  Dags att nominera. 
Priset ska gå till någon som 
gjort stora insatser för att främja 
fågelintresset, jobbat med fågel-
skydd eller fågelforskning.

Förra året fick Helny Olsson ta emot 
priset som Årets Gulsparv av NOF. 
Helny fick priset för sina insatser vid 
Tysslingen, där hon räknar och guidar 
i samband med svanrasten. Helny fick 
5 000 kronor och en snygg akvarell av 
konstnären Stefan Gustafsson.

Priset som Årets Gulsparv har tidiga-
re delats ut till Åke Lorin, Ami Sundén, 
Annika Lorin och Åsa Bengtsson, 
Märkplats Venan och Olle Liljedahl.

Utmärkelsen ska delas ut i samband 
med årsmötet i februari. Vem tycker 
du har gjort sig förtjänt av priset? Ta 
kontakt med någon i styrelsen och 
presentera din kandidat.

BOKEN ”Fåglar inpå livet - i ord 
och bild” är en stor bok i flera 
avseenden: den har ett A4-format, 
vikten är drygt 1,5 kilo och den 
innehåller 400 sidor. 
På det sättet är det ingen fält-
handbok, utan en bok som man 
läser när man behöver få mera 
kunskap om fåglarnas liv och le-
verne, och en bok som man läser 
för nöjes skull. 
Boken börjar med knölsvanen och 
slutar med sävsparven.

Det är 122 arter som presenteras utförligt, 
bland annat med en faktaruta för varje fågelart 
som är mycket innehållsrik med bland annat 
antal ägg, vilket saknas i andra fågelböcker. 
Det finns extra information om födan, som till 
exempel att sävsparven äter harkrankar och 
fjädermyggor. I faktarutan finns även äldre/
alternativa namn som stenjulp, knacksparve 
och stensmäcka för stenskvättan. Faktarutor-
na innehåller trevlig läsning; sådant som man 
inte visste att man behövde veta.
I boken får man läsa att en beskrivning av gö-
ken blev starten av historien om den ornito-

logiska forskningens utveckling. Den inleddes 
med Aristoteles som levde år 384 till 322 före 
Kristus. Tolv sidor i boken handlar bara om 
gökens liv och leverne.

Förutom den mycket informativa och läsvän-
liga texten av Kjell-Arne Larsson är det myck-
et vackra bilder av Tero Niemi. Sista bilden på 
sidan 400 är en fantastisk tjusig skata. 

Det här är en bok som jag kan rekommende-
ra till både nybörjaren och till den mer avan-
cerade skådaren (läs: nördarna). Läsningen av 
boken är helt enkelt en njutning.

FOTNOT: Tero Niemi är hedersmedlem i 
NOF för att han bidragit med många fina 
fågelfotografier i bland annat Fåglar i Närke.

TEXT: MARIANNE JOHANSSON
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”Fåglar inpå livet” ges ut på Kalamus 
förlag och kan hittas på nätbokhandlar 
för under 270 kronor.
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Sedan hösten 2013 har Närkes 
Ornitologiska Förening haft en 
grupp på Facebook. Det är en 
grupp för alla som vill diskutera 
fåglar och fågelskådning i land-
skapet. Vi har nu passerat 400 
medlemmar!

Tanken är att NOFs Facebook-
grupp ska vara ett komplement till 
föreningens tidskrift Fåglar i Närke, 
och till hemsidan. I NOFs Facebook-
grupp finns lite tips om saker som 
händer, till exempel arrangemang 
inom Närkes Ornitologiska Fören-
ing men också andra arrangemang 
som rör fågelskådning: intressanta 
föreläsningar eller bildvisningar av 
naturfotografer verksamma i Närke.

Facebookgruppen har en del 
fördelar, man kan till exempel lägga 
upp flera bilder från ett intressant 
arrangemang eller möte. Det går 
också att föra debatter inom grup-
pen – ett sådant forum saknas på 
hemsidan.

Gruppen är så kallad sluten grupp, 
det innebär att man måste gå med i 
gruppen för att se vilka diskussioner 
som pågår inom gruppen. Anled-
ningen till att vi har en sluten grupp 
är för att slippa reklam och annat 
som kan upplevas som besväran-
de och som inte tillhör syftet med 
gruppen.

Alla är välkomna att delta i NOFs 

Facebookgrupp.

Närkes Ornitologiska Fören-
ing, NOF, är föreningen för 
fågelintresse, fågelskydd och 
fågelforskning. NOF är det den 
viktigaste kunskapsbäraren när 
det gäller fågellivet i Närke. 

Som medlem i föreningen kan du 
delta på exkursioner och resor, få gå 
på intressanta föredrag och delta i 
utbildningar.

Som medlem i NOF får du också 
föreningens fina tidskrift Fåglar i 
Närke hem i brevlådan fyra gånger 
om året. Föreningen har närmare 
600 medlemmar. 

Den senaste som valt att bli 
medlem i NOF är Charles Eriksson, 
Örebro.

NOF på 
Nu är vi över 400 

Varmt välkomna 
till NOF!

NÄRKES Ornitologiska Förening 
har bytt system för vårt medlems-
register. Vi har anlitat företaget 
Membit som i fortsättningen ska 
sköta administrationen av med-
lemsregistret.

Alla medlemmar i NOF fick i slutet at novem-
ber ett brev med ett inbetalningskort för med-
lemsavgiften för 2019.

I brevet finns också inloggningsuppgifter till 
onlinekansliet (www.membit.net/m4-mem-
ber). Gå in där och se till att alla dina uppgifter 
är aktuella så att bland annat vår medlemstid-
ning Fåglar i Närke hamnar i rätt brevlåda.

Du får gärna fylla i din e-postadress: då har vi 

i NOF ytterligare en möjlighet att nå dig med 
viktigt information.

Du som är medlem har säkert också noterat 
att det är ett särskilt bankgirokonto för att be-
tala in din medlemsavgift. Observera att detta 
bara gäller medlemsavgiften.

Du som vill bli medlem, logga in på mem-
bit: https://www.membit.net/m4-member/lo-
gin/500 och betala medlemsavgiften.

Vi gör denna förändring för att vårt medlems-
register ska bli modernt, innehålla aktuella 
uppgifter och för att underlätta för den är med-
lemsansvarig i föreningen. Har du några frågor 
eller funderingar: hör av dig till vår medlems-
ansvarige Åsa Bengtsson: asa.bengtsson@ore-
bro.se, 073 3322031.

Närkes Ornitologiska Förening har anlitat företaget Membit för att administrera 
vårt medlemsregister. Vi gör denna förändring för att få ett modernt medlemsregis-
ter. 

Vi byter till ett modernt medlemsregister
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SVANAR OCH GÄSS
Fem fynd av mindre sångsvan under 
hösten är ovanligt många. Mest anmärk-
ningsvärt är en flock om hela 18 ex som 
sträckte mot SV vid södra tornet, Tyss-
lingen 18 okt. Antalet rastande gäss i 
Kvismaredalen har minskat kraftigt jäm-
fört med tidigare år. Högsta antal för res-
pektive art är 2 000 sädgäss, 280 tund-
rasädgäss (rossicus), 5 000 grågäss, 
55 spetsbergsgäss och 5 bläsgäss.  
Mer normalt var att cirka 2 000 vitkin-
dade gäss rastade under okt. Av mer 
ovanliga arter sågs 3 fjällgäss samt 3-4 
stripgäss i området. Tysslingen framstår 
alltmer som landskapets kanske bästa lo-
kal för gäss, 3 000 sädgäss och hela 1 200 
spetsbergsgäss vittnar om det. Prutgäss 
passerade Närke mycket sparsamt denna 
höst med 30 ex vid Åkilen, Vekhyttan 17 
okt samt 45 ex över Ormesta holme, Oset 
24 okt. Dessutom fanns 1 ex till allmänt 
beskådande i Boglundsängen 16-26 okt.  

ÄNDER, LOMMAR OCH DOPPINGAR         
Enstaka gravänder har rastat i  Rysjön, Kvis-
maren samt i Oset under perioden 1 sep-26 okt.  
Bergänder har rastat med 1 ex i Svartåns 
mynning, Oset 30 sep, 1 ex i Rysjön 5 okt samt 
slutligen 1 ex i Oset 25 okt. Även alfågel har 
varit fåtalig med endast tre noteringar från 
Hjälmaren; 3 ex på Storhjälmaren 7 okt och 
1 ex i Hjälmarviken, Oset 25 okt och 19 nov. 
Från övriga landskapet rapporterar Elin Paak-
konen om en alfågel vid Stenkulla, Letälven 3 
nov. En flock med 6 sjöorrar rastade vid Läp-
pe, Hjälmaren 28 sep. ”Osetligan” med Bengt 
Ahl, Thord Eriksson samt Christer Tegebro 
har med termosarna i högsta hugg hittat 1-3 
sjöorrar från Ormesta holme under perioden 
25 okt-19 nov. Under hösten har även 1-2 svär-
tor besökt Oset och Rynningeviken då och då. 
En art som däremot uppträder talrikt i våra 

sjöar är salskraken. De högsta noteringarna 
denna höst är 90 ex i Rysjön 22 okt, 84 ex i Yx-
viken, Segersjö 24 okt, 65 ex Mellanfjärden, 
Hjälmaren 25 okt samt slutligen en rapport 
från Anders Bengtsson om 30 ex i Vibysjön 1 
nov. För andra året i rad besökte en kamskra-
ke Rysjön, Kvismaren. Med stor sannolikhet 
samma individ som hösten 2017. Den vackra 
hanen upptäcktes 13 sep och sågs sista gången 
26 okt. Ett fynd av smålom i Storhjälmaren 
22 nov är värt en extra notering. Smådop-
ping har hittats i 7-8 olika dammar och våt-
marker under hösten. Av antalet att döma finns 
goda chanser till vinterfynd när den perioden 
kommer. Övriga doppingar försvinner oftast 
snabbt efter häckningen, men Nils Erikssons 
observation av sträckande gråhakedopping 
vid Myrö 24 sep är ett undantag.         

HÄGRAR OCH ROVFÅGLAR
Som framgick av förra numret av Fåglar i När-
ke fanns rekordmånga ägretthägrar i Rysjön 
under augusti. Antalet ökade till 11 ex dagarna 
20-22 sep. Den sista lämnade Kvismaren 24 
okt och från Tysslingen finns en notering 22 
okt. De flesta bivråkarna lämnade landskapet 
redan i månadsskiftet aug/sep.  Men Bo Eben-
man och Tomas Bergkvist såg en ovanligt sen 
bivråk passera Öby kulle 12 okt. Brun glada 
har setts med 1 ex vid Vattenparken, Fjugesta 
7 sep samt 1 ex vid Venastugan 12 sep. An-
märkningsvärt många röda glador stannade 
kvar i Västernärke långt in på hösten. Hög-
sta antalet är 12 ex vid Riseberga 15 sep och 
8 ex samma plats 16 sep. Årets sista kretsade 
över Näsby åkrar, Ekeby 6 okt. Höstens första 
stäpphök blev en ungfågel (1K) som Magnus 
Friberg hittade vid Tallbacken, Kvismaren 1 
sep. Dagen efter sågs en gammal hane i om-
rådet kring Ängfallet och Fågelsjön. Den 12 
sep passerade en hane Södra tornet, Tyssling-
en. Slutligen hade Mats Weiland lyckan att få 
kryssa en hane (3K+) utanför bostaden i Tann-

torp, Hjortkvarn 14-15 sep. Några dagar sena-
re, nämligen 19 sep, slog Mats till igen nu med 
höstens enda aftonfalk också det i Tanntorp.  

VADARE, MÅSAR OCH TÄRNOR
Antalet tranor minskade i Kvismaren jämfört 
med fjolårets rekordsiffra. Efter flera höstar 
med allt högre antal skedde ett trendbrott och 
mängden rastande tranor minskade till 14 240 
ex vid räkningen 17 sep. Dessutom lämnade 
de området betydligt tidigare än föregående 
år, varför många skådare missade skådespelet 
(se separat artikel). Enstaka kustpipare har 
rastat i våra våtmarker under hösten. Även 
kustnäppa har varit fåtalig med endast tre 
fynd; 1 ex Ormkärret, Kvismaren 6 sep, 1 ex 
Öbymaden 22 sep samt 3 ex i Rysjön 10 okt. 
Den talrikaste av småvadarna är kärrsnäp-
pan, som rastade med som mest 67 ex i Löten, 
Kvismaren 6 okt. En mycket sen kärrsnäppa 
upptäcktes vid Fågeludden, Oset 23 nov. Den 
fanns kvar även den 24:e och är det senaste 
höstfyndet för arten i Närke. Även denna höst 
hittade Leif Sildén en skärsnäppa under 

Jag spelar golf i Portugal och glömmer för ett ögonblick allt på grund av 
alla rara fåglar kring golfbanan. 
– Men såg ni inte härfågeln? frågar jag mina oförstående vänner vid 
golfbollen. 
Efter två soliga och välgörande veckor på Montado Golf & Resort öster 
om Lissabon är det mörkaste november vid hemkomsten och hög tid att 

sammanfatta höstens alla rapporter på Artportalen. En höst som har präglats av 
milt väder och ganska lugnt på fågelfronten. Däremot har det i flera närliggande 
landskap hittats flera riktiga stänkare. Rubinnäktergal i Skoghall, svart busk–
skvätta i Tranemo samt rödtrast i Mönsterås är alla blytunga nya Sverigearter. 
Men nu åter till våra egna fågelmarker.

En höst utan stänkare 
Obsatredaktören 
Ove Pettersson hade 
svårt att koncentrera 
sig på golfspelandet 
i Portugal eftersom 
det var fullt med 
rara fåglar över-
allt i omgivningen. 
På hemmafronten 
har det varit desto 
lugnare.

Kärrsnäppa och skärsnäppa
FOTO: LEIF SILDÉN
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en båttur på Storhjälmaren. Den vilade till-
sammans med en kärrsnäppa på Likhällarna 
nära Tjugholmen 7 okt. En handfull fynd av 
dvärgbeckasin gjordes på olika lokaler 
under senhösten. Mest förvånad blev nog 
Bengt Andersson när han trampade upp 1 ex 
vid Reningsverksdammarna i Kumla 7 okt. 
Rödspovarna av rasen islandica stannade 
kvar i Kvismaren flera veckor i sep. Den 22:a 
fanns fortfarande 19 ex kvar och så sent som 
7 okt fanns 1 ex kvar. Enstaka myrspovar 
har rastat huvudsakligen i sep. Nyckelgrundet 

i Hjälmaren lockade till sig fyra roskarlar 4 
sep. I samma område fanns samma dag även 
165 dvärgmåsar samt 13 skräntärnor. Från 
Näsudden, Hjälmaren kunde Anders Jacobs-
son räkna in hela 220 dvärgmåsar 28 sep. En 
dryg vecka senare fanns endast 2 ex kvar. Ob-
servationer av silltrut på hösten är lite ovan-
ligt i landskapet. 1 ex av rasen fuscus sågs i 
Dyringe väster om Mariebergs köpcenter 21 
sep och 1 ex av rasen intermedius drog väster-
ut vid Venastugan 28 sep. En sen svarttärna 
vid Läppe, Hjälmaren 28 sep är värd en extra 
notering.

DUVOR,UGGLOR, KUNGSFISKARE,
HÄRFÅGEL OCH HACKSPETTAR
Turkduvorna verkar ha haft ett bra år i Närke. 
4-5 ex är rapporterade från bland annat Odens-
backen, Örebro, Stora Mellösa och Askersund. 
En berguv sågs tillfälligt av Leif Sandgren 
på Aspholmen i Örebro 3 okt. Dessutom om-
händertogs en skadad uv som hittades på par-
keringen till Mariebergs köpcentrum 11 nov 
och kunde lämnas till ”fågeldoktorn” Staffan 
Ullström för vård. Den var ringmärkt i Dalar-
na. Från Andreas Danielsson har inkommit en 
spännande rapport om en slaguggla i Djup-
viken, Askersund 19 okt. Kungsfiskare har 
uppenbarligen haft en bra sommar med hela 
91 rader i Artportalen under hösten med no-
teringar från många lokaler. Mest från Oset, 
Kvismaren, Karlslund och Tysslingen men 
även från Kvarntorpsområdet och Väringen. 
Höstens raritet blev den härfågel som Göran 
Lindström upptäckte hemma på gårdsplanen 
vid Enmyran, Dyltabruk 12 nov. Göran kun-
de till och med dokumentera den rara fågeln 

med mobilkameran innan den försvann. Trots 
eftersök av Lars Johansson och FINs redak-
tör Kent Halttunen som befann sig i närheten, 
kunde inte härfågeln återfinnas. Från veckan 
före fyndet i Enmyran finns en andrahands-
rapport från Hasse Molin om ett foto på en 
härfågel i Grythemstrakten.  
Vintern är i antågande och då kommer grå-
spettarna fram till bebyggelsen. Till fågel-
bordet i Flyhagen, Ånnaboda kom den första 
redan 9 sep. En annan gråspett hördes ropa 
från Kårsta ö, Lången både 8 och 12 nov. Slut-
ligen ett fynd från Lövängen, Garphyttans Na-
tionalpark 18 nov. Det är mycket magert med 
rapporter om sedda tretåiga hackspettar i 
våra skogar. Ett fynd i Alkärret, Oset 16 sep, 1 
ex i Ässkog, Örebro 4 okt samt 1 ex vid Hjäl-
marbaden 14 nov är allt.  

TÄTTINGAR
Höstens enda fynd av berglärka kommer 
från Valen i Hjälmaren  där Ulf Eriksson hit-
tade 1 ex 7 okt. Rödstrupiga piplärkor och 
blåhakar började dyka upp redan i aug och 
likt tidigare år hittades enstaka fåglar även 
långt in i sep. Av den i Närke mer ovanliga 
skärpiplärkan finns 4 fynd med ensamma 
ex vid Ässön 16 sep, Fågeludden, Oset 27 sep, 
Rynningeviken 29 sep samt Nyckelgrundet, 
Hjälmaren 19 okt. Tommy Sundqvist hade 
turen att få se en ringtrast i Sticksjö 15 okt. 
Fynd av ringtrast är mycket ovanligt i landska-
pet på höststräcket. Var det den milda hösten 
som gjorde att en ärtsångare sågs vid Sval-
näs, Tysslingen så sent som 17 okt? De många 
fynden av brandkronad kungsfågel i som-
ras följdes upp med ett par rapporter även un-
der hösten. Kvismare fågelstation ringmärkte 
1 ex vid Ässön 3 sept och Eric Nyström hade 
lyckan att hitta 1 ex vid Åsen, Rynningeviken 
17 sep. Fynd av svart rödstjärt har gjorts i 
Örebro, Stora Mellösa och Venastugan. Mest 
uppmärksamhet fick dock den ungfågel som 
höll till kring silosen vid Norrbyås under pe-
rioden 3 sep-7 okt. Ett gammalt pungmesbo 
hittades nära Reningsverket, Oset 31 okt. Boet 
var inte färdigbyggt och det kanske förklarar 
de få fynden av pungmes på lokalen i våras. 
Ett par rapporter om nötkråkor i centrala 
Örebro i månadsskiftet sep-okt kan mycket 
väl gälla den svårbestämda smalnäbbade va-
rianten. Enstaka lappsparvar är sedda eller 
hörda på flera olika lokaler under hela hösten. 
Snösparvar började dyka upp norrifrån i 
början på okt. Största flocken om 70 ex sågs 
vid Löten, Kvismaren 27 okt.  Snösparv blir 
en bra övergång till vintern. Om några veckor 
är det nytt år och vi skådare tänder till på alla 
cylindrar igen.

Härfågel
FOTO: GÖRAN LINDSTRÖM

Slaguggla
FOTO: ANDREAS DANIELSSON

Rödspovar
FOTO: ANDERS JACOBSSON

Kärrsnäppa och skärsnäppa
FOTO: LEIF SILDÉN



 

 SÖNDAG 3 FEBRUARI
Garphyttans nationalpark. En promenad i den 

vackra Nationalparken är alltid intressant, kan-

ske dyker den tretåiga hackspetten upp och 

gråspetten är säkert på plats. Klä dig varmt, ta 

med något att grilla och följ med i det vackra 

vinterlandskapet. Samling P-platsen, Garphyt-

tans nationalpark kl. 09.30. 

För mer info: Lars Johansson, 070-558 99 06.

 TISDAG 5 FEBRUARI
Temakväll på Biologiska museet. Denna gång 

fördjupar vi oss i ämnet våtmarksfåglar på bio-

logiska muséet på Karolinska skolan. Kl. 18-20. 

Lars Johansson leder och guidar. 

För mer info: Lars Johansson, 070-558 99 06. 

TORSDAG 21 FEBRUARI
NOF:s årsmöte. I samband med att Närkes 

Ornitologiska Förening genomför sitt årsmöte 

visar naturfotograf Torbjörn Arvidson fågelbil-

der och naturupplevelser från det gångna året. 

Årets Gulsparv utses. Kl. 19 i Vasakyrkan, 

Vasagatan 6–8, Örebro.

 LÖRDAG 2 MARS
Årets örnräkning kl. 10-12. Örnräkning sker 

runt hela Hjälmaren och Mälaren. Se NOF:s 

hemsida för att få reda på var örnarna ska räk-

nas. Se även hemsidan för Fältstationen Rör-

drommen, http://rordrommen.nu

 LÖRDAG 2 –SÖN 3 MARS
Guidning vid svansjön Tysslingen. Varje 
lördag och söndag under mars månad, kl 9–13, 
finns duktiga guider från NOF på plats för att 
berätta för intresserade om svanarna och alla 
andra vårfåglar.

 LÖR  9 – SÖN 10 MARS
Guidning vid svansjön Tysslingen. Varje lör-

dag och söndag under mars månad, kl. 9–13, 

finns duktiga guider från Närkes Ornitologiska 

Förening på plats för att berätta för intressera-

de om svanarna och alla andra vårfåglar.

LÖR  9 – SÖN 10 MARS
Utbilda dig till naturguide eller om du redan 

är guide, anta utmaningen och utveckla din 

guideteknik. NOF arrangerar tillsammans med 

Studiefrämjandet en tvådagarskurs i anslut-

ning till Rånnesta i Tysslingen Utbildningen är 

kostnadsfri.  Anmäl dig till Ulf Jorner: 

ulf.jorner@gmail.com, 070-66 16 655

 LÖRDAG 16 MARS
Vårexkursion till Kvismaren. Samling kl. 8 vid 

Öby kulle. Vi promenerar till någon av plattfor-

marna och spanar efter vårfåglarna. Ta med 

fika. För mer info: Lars Johansson 070-558 99 

06.

 LÖR 16 – SÖN 17 MARS
Guidning vid svansjön Tysslingen. Varje lör-

dag och söndag under mars månad, kl. 9–13, 

finns duktiga guider från Närkes Ornitologiska 

Förening på plats för att berätta 

 LÖR 16 – SÖN 24 MARS
Ugglevecka. Håll utkik på hemsidan och på 

NOF:s Facebooksida var och när de olika ugg-

lelyssningarna äger rum.

Artracet i Närke. Häng med på denna lätt-

samma kryssartävling som är en bra start på 

nya skådaråret. Bilda ett lag och kryssa så 

många arter som möjligt i landskapet under 

en dag. Ställ upp i den vanliga klassen eller i 

ekoklassen där du bara utnyttjar miljövänliga 

färdmedel. Start kl. 00 och målgång kl. 16 på 

Gröna Grodan i Örebro, där vinnarna koras. An-

mäl ditt lag bestående av minst två personer till 

Håkan Persson med ett sms till 076-551 56 81. 

Har du ingen att tävla med? Kontakta Håkan så 

ordnar han plats i ett lag. 

Håll utkik på vår hemsida och på NOF:s Face-

booksida för mer info.

 ONSDAG 9 JANUARI
Biologiska museet på Karolinska skolan. Vi 

fördjupar oss i muséets unika roll, dess histo-

ria och dess intressanta tillkomst med de upp-

stoppade djuren och fåglarna. Kl. 18-20. Lars 

Johansson leder och guidar. 

För mer info, kontakta Lars 070-558 99 06.

 TISDAG 15 JANUARI
Bli bättre på att använda Artportalen. NOF 

arrangerar tillsammans med Länsstyrelsen en 

kurskväll och vänder sig till dig som är osäker 

på att rapportera på Artportalen och till dig som 

vill lära dig att använda den på ett ännu bättre 

sätt. Kl. 18-20. Om du har en bärbar dator, ta 

med dig den. Anmäl dig till Ronnie Lindqvist: 

lindqvist_ronnie@hotmail.com

 TORSDAG 17 JANUARI
Författaren Clas Thor föreläser om Erik Ro-

senberg. Föreläsningens titel är: ”Erik Rosen-

berg - en ornitolog i många roller; upptäckare, 

författare, folkbildare, naturvårdare och miljö-

debattör”. Kl. 19 i Vasakyrkan, Vasagatan6-8. 
LÖRDAG 19 JANUARI
Inför Vinterfåglar in på knuten. NOF:s duktiga 

guider finns på Granngården på Aspholmen i 

Örebro och pratar småfåglar och fågelmatning.  

Kl. 10–14.

 TISDAG 22 JANUARI
Lär dig mer om Artportalen. Kursen vänder sig 

till dig som är osäker på att rapportera på Art-

portalen och till dig som vill lära dig att använda 

den på ett ännu bättre sätt. Kl. 18-20. Om du har 

en bärbar dator, ta med den. Anmäl dig till Ron-

nie Lindqvist: lindqvist_ronnie@hotmail.com

 TISDAG 22 JANUARTI
Temakväll på Biologiska museet. Kvällens 

ämne är tättingar på biologiska muséet på Ka-

rolinska skolan. Vi tittar på de olika tättingar-

terna och diskuterar likheter och olikheter. Kl. 

18- 20. Lars Johansson leder och guidar: 

070-558 99 06.

 FRE 25 – MÅN 28 JANUARI
Vinterfåglar inpå Knuten. Det är dags för årets 

stora räkning vid våra fågelbord. NOF räknar 

fåglar vid Karlslund och Rosenbergstugan i 

Oset. Se mer info på hemsidan.

Fredag 25 januari kl. 12–14 och lördag 26 ja-

nuari kl. 10–14 finns NOF hos Granngården på 

Aspholmen i Örebro och pratar småfåglar och 

fågelmatning. 

PROGRAM 5 januari – 22 april 2019
 LÖRDAG 5 JANUARI  TISDAG 19 MARS

Soppkväll och medborgarforskning. Med fem 

enkla steg kan du skåda lite mer organiserat, bli 

en bättre skådare och dessutom bidra till fågel-

forskningen. Lite nyfiken? Kom då och lyssna på 

Kent Halttunen som berättar hur man kan bidra. 

Kollektivhusets matsal i Ladugårdsängen, Vist-

husgatan 8 i Örebro kl. 18.30. Soppa serveras 

till självkostnadspris. Anmälan till:

Åsa 073- 332 20 31 eller Ami 070 - 944 73 00.

 TORSDAG 21 MARS
Inomhusmöte med NOF. Kl. 19 i Vasakyrkan, 

Vasagatan 6–8, Örebro. Projektledare Helena 

Rygne föreläser om myrfågelinventeringen. 

Naturfotograf Jonas Forsberg visar snygga få-

gelbilder..

 LÖR 23 – SÖN 24 MARS
Guidning vid svansjön Tysslingen. Varje lördag 

och söndag under mars månad, kl. 9–13, finns 

duktiga guider från Närkes Ornitologiska Fören-

ing på plats för att berätta för intresserade om 

svanarna och alla andra vårfåglar. 

 LÖR 30 – SÖN 31 MARS
Guidning vid svansjön Tysslingen. Varje lördag 

och söndag under mars månad, kl. 9–13, finns 

duktiga guider från Närkes Ornitologiska Fören-

ing på plats för att berätta för intresserade om 

svanarna och alla andra vårfåglar. 

 ONSDAG 3 APRIL
Sugen på att lära dig mer om fåglar och kanske 

hitta kompisar att skåda med? Anmäl dig då 

till den nybörjarcirkel som NOF arrangerar till-

sammans med Studiefrämjandet i vår i Örebro. 

Ronnie Lindqvist är kursledare för cirkeln, som 

börjar den 3 april. Kursavgift 400 kronor. Kurs-

litteratur är Fågelguiden; den köper du själv. 

Har du frågor, hör av dig till Ronnie Lindqvist: 

lindqvist_ronnie@hotmail.com, 070-262  14 17. 

Anmälan sker till: www.studieframjandet.se/

orebro eller jonas.bilow@ studiefrämjandet.se

 SÖNDAG 7 APRIL
Utflykt med bil till Göksholm och Vinön. Sam-

ling kl. 8 vid Näsbytornet, Oset. Räkna med hel-

dagstur. För mer info:

Lars Johansson 070-558 99 06.

 TISDAG 9 APRIL
Tjejgruppen träffas vid Naturens hus och går 

vidare till Stentornet vid Rynningeviken. Sam-

ling kl. 17.30. Vi lyssnar och skådar efter vägen. 

Ta med en god matsäck. 

 TORSDAG 11 APRIL
Inomhusmöte med Martin Green från Biologiska 

institutionen på Lunds universitet som föreläser 

om svensk fågeltaxering - ”Hur går det för Sve-

riges och Närkes fåglar, och hur vet vi det?”. 

Kl. 19 i Vasakyrkan, Vasagatan 6–8, Örebro.

 MÅNDAG 22 APRIL
Fåglar och historik vid Markasjön. Samling kl. 

10 på universitets parkering mellan koloniområ-

det och Marks gård. Medtag kaffekorg. 

För mer info: Lars Johansson 070-558 99 06.
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NÄRKES 
ORNITOLOGISKA  FÖRENING 
En ideell regionalförening av Sveriges Orni-
tologiska Förening – BirdLife Sverige.

Medlem i Närkes Ornitologiska Förening 

blir man genom att logga in på Membit som 

sköter vår medlemsadministration: 

https://www.membit.net/m4-member/lo-

gin/500
Årsavgiften är för vuxen 250 kr, för familje-
medlem 50 kr (erhåller ej medlemstidning), 
för ungdomsmedlem (13–20 år) 100 kr, och 
för barn (1–12 år) 50 kr.
Medlem i NOF erhåller vår medlemstidning 
som utkommer med fyra nummer per år.

ADRESSÄNDRINGAR 
Sänds till: Närkes Ornitologiska Förening,
c/o Åsa Bengtsson, Loggatan 13,
702 28 Örebro.
073 332 20 31, 019 33 35 27.

NOFs FÖRENINGSLOKAL 
För sammanträden och bibliotek finns vi i 
Föreningarnas hus, Slottsgatan 13A, Örebro. 
För utställningsmaterial, holkar m.m. används 
källarlokalen Hagmarksgatan 9.

NOFs HEMSIDA 
nof.birdlife.se..
Du är välkommen att besöka NOFs hemsida 
där du finner information om föreningens 
verksamhet.
Vi finns också på Facebook.

REGIONALA RAP-
PORTKOMMITTÉN
Sammankallande:
Magnus Friberg
073 503 08 35

FÅGELSKYDDS-
GRUPPEN
Sammankallande
Ulf Jorner

SKOGSGRUPPEN
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Pierre Blanksvärd
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Sammankallande
Kent Halttunen
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NOFs representant:
Leif Sandgren
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NOFs representant:
Kent Halttunen
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070 944 73 00
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070 375 78 18
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Anna-Karin Törnblom  
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Bengt Andersson 
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NOFs FÖRENINGSLOKAL
För sammanträden och bibliotek finns vi i 
Föreningarnas hus, Slottsgatan 13A. För 
utställningsmaterial, holkar m.m. används 
källarlokalen Hagmarksgatan 9.

NOFs HEMSIDA
www.birdlife.se/nofnet.
Du är välkommen att besöka NOFs hemsi-
da där du finner information om förening-
ens verksamhet.
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JORDBR.GRUPPEN
Sammankallande: 
Kent Halttunen

OSETKOMMITTÉN
NOFs representant:
Leif Sandgren
070 256 73 95
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070 375 78 18
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P
lötsligt är köordningen bruten. 
Kryssarnas allra sämsta sida 
kommer fram. Alla rusar fram 
och sliter åt sig en väst och en 
skyddshjälm. Någon blir utan 
och skriker: ”Men nån jävla ord-
ning får det väl ändå vara!” ”Ing-
en kommer in på området utan 
hjälm och väst”, skriker de an-
svariga, och det blir nästan panik 

bland skådarna som väntat utanför fabriksporten.

MEN VI TAR DET FRÅN BÖRJAN. Det är fredag lunch och snick-
arjobbet för veckan är avslutat. Veckan har varit bra, men jag tycker 
ändå att jag behöver pigga upp mig med en liten fågeltur. En nunne–
stenskvätta har observerats några dagar i närheten av Kristinehamn, 
och det är ju bara ett stenkast bort för en som bor i Västernärke, reso-
nerade jag för mig själv.

Handkikaren och tubkikaren är redan inlastade i bilen. Jag ringer 
till skådarkompisen Christer Tegebro som varit och kryssat den 
ovanliga stenskvättan.

– Jodå, den är lättskådad. Bara att åka fram och gå bakom ladugår-
den så hoppar den runt i beteshagarna, berättar han.

Det har redan tidigare plingat till några gånger i telefonen. En 
rubinnäktergal har observerats utanför Karlstad. Snart kommer 
ytterligare ett larm på fågeln med en bild – alltså inget falsklarm. 
Men fågeln har upptäckts inne på ett fabriksområde som är stängt för 
obehöriga. 

JAG ÅKER VÄSTERUT: Både nunnestenskvättan och rubinnäk-
tergalen är i samma körriktning. Det plingar några gånger till – det 
verkar vara helt kört att komma in på fabriksområdet vid Stora Enso.
Men så plingar det till igen. Nu öppnas området för mindre grupper 
ända fram till skymningen. Jag är inte mer än 30 minuter bort. Pulsen 
stiger, adrenalinet rinner till och trycket på gaspedalen ökar.

Jag kör fram till den stora fabriksporten – där står en liten skara 
skådare och pekar vänligt var jag kan parkera. Nu blir det ännu mer 
fokus: snabbt på med kläderna och se till att kikarna är med.

Den lilla skara som samlats utanför porten får höra att företaget 
släpper in max 15 personer så fort den första gruppen har kommit ut. 
En kvinna från Stora Enso med hjälm och varselväst är på något sätt 
ansvarig för insläppet. Hon ser orolig ut när det hela tiden kommer 
fler och fler skådare som radar upp sig i en kö. Anders Carlberg och 
Roland Thuvander från Nora ansluter, och alla undrar hur Musse 
Björklund från Tibro kan vara på plats så snabbt. Han flinar.

– Berätta för mig som inte riktigt förstår. Vad innebär det här för 
fortsättningen för vår del, frågar kvinnan från Stora Enso.

– Det kan stå tusen fågelskådare här imorgon, säger en skådare med 
myndig röst.

JAG SER HUR DET rör sig i huvudet på kvinnan och hon ser 
nästan lite yr ut samtidigt som hon försöker mota bort skådare som 
står i vägen för de långtradare som ska passera in och ut genom 
fabriksgrinden.

Snart ser vi en grupp skådare iförda väst och hjälm komma mot 
oss från fabriksområdet. Alla ser påtagligt nöjda ut. De skrattar och 
småpratar. Samtidigt skärper den ansvariga kvinnan tonen. Bara 15 
personer släpps in och ingen kommer in utan hjälm, varselväst och 
skyddsglasögon, säger hon med allvarlig röst.

NU HAR ÄNNU FLERA skådare, kanske ett 25-tal, anslutit och 
radar upp sig utanför fabriksporten. När första gruppen, som varit 
inne på området, når porten kommer människans sämsta sidor fram. 
Köordningen bryts, alla kastar sig fram och sliter till sig en väst och 
hjälm. Någon får bara tag på en hjälm, en annan har bara en väst. Jag 
har tur – jag får tag i både väst och hjälm (inte mer än rätt – jag stod 
långt fram i kön).

Vi blir eskorterade av mannen som upptäckte den unika fågeln, Dan 
Nordberg. Han jobbar inne på området, är fågelskådare och brukar ha 
koll på fåglarna där. Vi är framme vid sluttningen där fågeln senast 
observerats. Alla är på helspänn och letar igenom varje liten buske 
och träd. Ingen fågel syns till. Den lugne upptäckaren Dan Norberg 
berättar sansat var och hur han sett denna udda näktergal röra sig.

I takt med att tiden går utan att rubinnäktergalen syns till, sjunker 
humöret. Flera av skådarna börjar vanka omkring, leta bland bodar 
och annan fabriksutrustning. Det börjar skymma. Ytterligare en 
grupp, alla med hjälm och varselväst, ansluter till platsen. Nu har det 
nästan gått två timmar sedan rubinnäktergalen sågs. Flera börjar ge 
upp och det blir återtåg till fabriksporten

DET VAR LITE SURT ATT sätta sig i bilen efter en sådan dipp 
– men jag var ändå nöjd att jag tänkte rätt och ändå var så nära ett 

riktigt stänkarkryss. Och 
jag var också nöjd med att 
slippa vara en av de flera 
hundra som åkte nästa dag 
bara för att mötas av en 
stängd fabriksport. Rubin-
näktergalen sågs inte av 
fler än de som fanns i första 
gruppen - de allra flesta var 
från närom-
rådet, och 
Stefan Gö-
ransson från 
Karlskoga.

Skådarnas fabriks-
ockupation i Värmland
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