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2 Linköpings fågelklubb - information

Linköpings Fågelklubb är en oberoende förening för dig som är 
intresserad av fåglar. Målsättningen med vår verksamhet är främst att 
genom ett allsidigt program underhålla och utveckla fågelintresset hos 
våra medlemmar. Föreningen skall vara till för både nybörjaren och den 
rutinerade. Vi vill också dela med oss av vår kunskap och leder därför 
exkursioner som vänder sig till allmänheten och håller föredrag och 
kurser.
Ytterligare en uppgift är att utforska fågellivet i Linköpingstrakten.

Hemsida: www.linkopingsfagelklubb.se

Linköpings Fågelklubb
c/o Stefan Desai
O G Svenssons väg 20
590 71 Ljungsbro

Medlemsavgift för 2012:
• familj: 200 kronor
• enskild medlem: 125 kronor
• enskild medlem under 21 år: 50 kronor

Plusgiro: 87 26 50 - 7

Rödspoven utkommer med två nummer per år.
Redaktör: Sofi Linder, 073-848 23 27, linder.sofi@gmail.com

Illustration omslaget: Fredric Ilmarson/BILDFOBI.se
hemsida: www.ilmarson.com
kontakt: fredric@bildfobi.se
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Glad sommar!

Det känns märkligt att skriva 
ordet sommar, när det knappast är 
varmare än 14 grader och regnet 
hela tiden ligger och lurar bakom 
närmsta molnkant. Hoppas att 
häcksäsongen inte spolieras för 
insektsätarna och andra 
väderkänsliga fåglar. Det har 
hittills varit full fart på skådandet i 
Linköpingstrakten för att inte tala 
om Östergötland. Det har sällan 
setts så många udda arter i vårt 
landskap. Den mest oväntade var 
nog den vitryggiga hackspetten 
vid Hultsbruk.

Förutom att guida ett flertal 
grupper har vi också varit med vid 
invigningar, tex det nya 
våtmarksområdet som heter 
Ekängsdalgångens våtmarker och 
ligger i Ullstämmaskogens 
naturreservat. Vi har också uttalat 
oss om utbyggnationerna kring 
Sättuna och Kungsbro.
Det kommer förhoppningsvis 
hända saker som gynnar 
kungsfiskaren.

Pilgrimsfalksholken är också på 
plats och väntar på hyresgäster. 
Pilfinkarna har tillsammans med 
en del andra arter matats vid den 
nya matningen vid Fröberget. 
Härnatornet är på gång. 
Tisdagsklubben slår 
deltagarrekord.

Det är bara tid som skulle behövas  
mer. Nu, när jag skriver det här, är 
nattsångarna i full fart och övriga 
sångare startar sina konserter 
oförskämt tidigt. Sedan kommer 
rovfåglarna igång när den lilla 
värmen som den eventuella solen 
ger skänker dem en smula 
lyftkraft. Kort sagt, det rullar på.

Vill ni bidra med hjälp på något 
s ä t t ,  h j ä l p a t i l l a t t s k ö t a 
fågelmatningen,  vara med vid 
Härnatornsflytten eller något 
annat är det bara att höra av sig.

Trevlig sommar!

Per Törnquist
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2 Vad händer med tornet i Härnaviken?

Efter många turer är nu alla 
nyttjanderättsavtal, bygglov och 
dispens från strandskydd godkända 
och det som återstår är den mera 
handfasta delen att planera och 
genomföra en flytt av det befintliga 
tornet vid Stångåmynningen till 
Härnavikens norra del. 

Till det behöver vi all hjälp vi kan 
få, speciellt med den logistiska 
delen och hur man förankrar ett 
torn i ganska sank mark. Vi 
behöver även hjälp med glada 
tillrop och svalkande drycker. Om 
du är intresserad och inte har 
anmält ditt intresse än är det inte 
försent.
Om du kommer på någon sponsor 
så skulle det underlätta.

Vi kommer att använda hemsidan,  
för att berätta när det sedan är 
dags för arbetspass.
Så tveka inte anmäl dig till mig:
per_33@hotmail.com eller ring 
073-672 53 71

Per Törnquist

mailto:per_33@hotmail.com
mailto:per_33@hotmail.com
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2 Fågelguidningarna i 
Svartåmynningens 
naturreservat våren 2012

Efter en mild och relativt torr 
vinter såg strandängarna ovanligt 
fattiga ut på stora vattenspeglar. 
Vårens första guidning gick av 

stapeln den andra april i 
Sättunavikens plattform och 
lockade 11 personer. En hel del 
övervintrande fåglar kunde räknas 
in, däribland en adult pilgrimsfalk 
som jagade nyanlända änder. Vår 
målart rödspov såg vi ganska snart 
när den spelade över 
strandängarna intill tornet. I april 
månad är reservatet i regel fullt av 
gäss och vi såg bl a spetsbergsgås 
rasta i de stora grågåsflockarna. I 
slutet av guidningen blev vi alla 
förvånade när en svartkråka drog 
över viken. Denna västliga ras av 
kråka är inte vanlig hos oss, men 

just denna individ kunde ses under 
drygt en veckas tid i reservatet.

På fågelskådningens dag den 6 maj 
stod Fågelklubben i 
Nybroplattformen i strålande sol 
och guidade 21 fågelintresserade 
besökare. Grågässens ungar syntes 

redan bakom sina vakande 
föräldrar och den stora 
skrattmåskolonin på 
Röudden utgjorde 
ljudfonden för guidningen. 
Pilgrimsfalken var kvar i 
reservatet men hade till 
detta tillfälle tröttnat på 
änder och riktat in sin jakt 
på de hundratals grönbenor 
som rastade på 
strandängarna. Nyligen 

lövade buskar och skirt gröna 
ängar var nu fyllda av rastande 
och revirhävdande fåglar. Vi såg 
gott om gulärlor, hörde flera 
svarthättor, njöt tornseglarnas 
skrin i skyn och fick en snabb glimt 
av en rödstrupig piplärka när den 
landade nedanför tornet. 
Höjdpunkten var de färggranna 
brushanarnas spel i tuvorna.

Vårens sista guidning var den 3 
juni när försommaren kommit av 
sig och ersatts med kyla och 
snålblåst. Sex deltagare fick se gott 
om fågel i reservatet. Svarttärnor

Vår i Sättunaviken
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2 födosökte i viken där dvärgmås 
och fjällgås rastade. En jorduggla 
drog över ängarna. Jordugglorna 
har setts uppträda som par och 
med lite tur kan vi få se resultatet 
av en häckning när guidningarna 
drar igång igen till hösten. Se 
höstens planerade aktiviteter för 
dessa datum. Till dess, väl mött i 
fågelmarkerna!

Peter Berry

Utflykter med Daglediga 
vintern och våren 2012

Första januariträffen gick till 
trakten av Fröberget en solig men 
kall dag. Vid Kolbyttemovägen såg 
vi siskor i en al och vid de tre små 
tallarna var det full aktivitet med 
småfågel, mest kungsfåglar men 
även trädkrypare och flera 
tofsmesar. Vi avslutade vid 
Smedstad koloniområde med full 
kommers vid fågelbordet. Gott om 
grönfink, grönsiskor, gråsiskor, 
mesar, och en hel del stenknäckar. 

En riktigt kall februarimorgon 
begav vi oss till Nykvarn. Flera 
smådoppingar fanns längre bort i 
ån. En var nära att bli uppäten av 
en storskrake.

Sista turen i februari gick till 
grannstaden Norrköping. Dagens 
naturupplevelse blev en flock 
gråsiskor och en snösiska. De 

badade i en pöl nedanför sin buske 
och satt sedan och torkade i solen, 
helt oskygga. Gråsiskehanarna var 
så vackra i solen. 

I slutet av mars åkte vi till 
Fågelmossens naturreservat för att 
lyssna på ugglor, framförallt 
pärluggla. Det blev dock en 
besvikelse för den mesta skogen 
var nedsågad och inte en pärluggla 
hörde vi på denna klassiska lokal.  
Pärlugglan lär ha minskat med 
70 % i år.

I början av april fylldes 
Sättunaparkeringen av 24 skådare. 
Vädret var strålande! Ute vid 
plattformen plockade vi in arter 
som större strandpipare, rödbena, 
stjärtänder, fjällgås m fl. En 
storspov defilerade förbi tornet och 
slog sig ner i viken. Vi åkte sedan 
till Ljungdammarna och tittade på 
paret rödhuvad dykand.
Alla var begeistrade över dessa 
vackra änder.

Utflykten i slutet av april gick till 
Rosenkälla och våtmarkerna 
däromkring. 
Svarthakedoppingarna hade 
anlänt och vi fick se flera men även 
skogssnäppa, skedand och 
snatterand. En kort strof  av 
gransångarens sång fick vi njuta av 
vid Ekängsdalgången. Sångsvan 
och än fler svarthakedoppingar låg 
i vattnet.
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2 Taltrast och rödvingetrast hörde vi 
på många ställen. Välkommet och 
passande denna aprildag!
Efter denna inventering av 
Tinnerö for några av oss till Södra 
dammen vid Gärstadverken för att 
kryssa svarthalsad dopping. En 
mycket vacker skådning av ett dito 
vackert par!
Ett tiotal daglediga mötte upp kl. 5 
denna vackra tidiga majmorgon 

för en tur till Kärnskogs mosse. 
Hörde orrarna bubbla på håll när 
vi klev ur bilarna och årets första 
gök hoade välkomnande. En 
trädpiplärka gjorde sin sångutflykt 
och en rödstjärt sjöng inne i 
skogen. 
Ute vid Bergön var det full fart på 
spelet. Ljungpipare och grönbena 
spelade också mycket vackert.

Härlig morgon! Nu hade vi blodad 
tand och åkte till Trolleflod för att 
göra ett försök efter tretåig 
hackspett och efter ett visst letande 
fick vi se den och fick många fina 
foton också. I skogen sjöng 

dessutom dubbeltrast, gärdsmyg, 
järnsparv, rödhakar, svartmes, 
trädkrypare och kungsfågel.

Norrköping med Betebyviken, 
Svenksundsviken och 
Leonardsberg gällde för dagen.
I höksångardungen vid Beteby 
kunde vi höra en nyanländ 
näktergal sjunga upp sig. 
Ärtsångare ibland slånblommen 

och buskskvätta på maderna. 
Göken gol bortåt Bråborg. Vi 
gick vidare nedåt och såg en 
ängshökshane attackera sin 
frände den bruna kärrhöken. 
Nere vid bodarna spanade vi 
ut över kärret med mest 
grönbenor, några brushanar 
och svartsnäppor.

Stjärnorpsravinen var 
säsongens sista mål. Stora 

svarta moln tronade upp sig 
över slottet. Väl nere i ravinen bröt 
blixt och dunder ut.

Vi väntade ut det värsta under ett 
stort träd och lyssnade till

Par av rödhuvad dykand

Daglediga i Stjärnorp
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2 fågelsången under tiden, flest 
trädgårdssångare och gärdsmygar. 
På återfärden stannade vi till i 
Härnaviken med bl a myr- och 
mosnäppa. Vid Westers sjöng en 
härmsångare.

Gunilla Wetterling

Reflektioner från en 
fågelmatning

Den första säsongen med storskalig 
fågelmatning vid Fröberget i 
Tinnerö är över. Bland fåglarna 
verkar denna pilotomgång ha varit 
mest uppskattad av de närmare 
200 pilfinkar som högljutt hälsade 
varje besökare välkommen. I 
övrigt är matningens artlista för 
2011/2012 måhända ingen 
imponerande läsning, men å andra 
sidan så inbjuder fågelmatning i 
allmänhet, och vinterfågelmatning 
i synnerhet, till en mer långsam 
och eftertänksam typ av skådning 
som kanske inte riktigt rimmar 
med raritetshetsande alla gånger.

Med en from förhoppning om att 
till framtida säsonger locka både 
ett större numerär fåglar till 
Fröberget så finns ett antal 
lärdomar att dra av vintern och 
våren som gått. För det första så 
måste matningslådorna justeras så 
att frön av olika sorter och 
storlekar obehindrat kan rinna ut 
oavsett väder och vind. Under den 
gångna säsongen var lådornas 
öppningar för snålt tilltagna, vilket 

gjorde att större frön fastnade och 
svällde upp när de blev fuktiga – 
och på så sätt blockerade större 
delen eller hela frötillförseln! För 
det andra kan vi konstatera att 
talgbollar snabbt blir en mycket 
dyr och skräpig historia vid 
storskalig matning och att deras 
innehåll och tillverkning dessutom 
är miljömässigt mycket tveksam. 
En tredje lärdom är att vi som 
jobbat under säsongen fått lära oss 
se kopplingen mellan fågelmatning 
vintertid och fåglarnas livssituation 
under sommarhalvåret. Att välja 
KRAV-märkt fågelmat innebär att 
grödorna odlas under garanterat 
giftfria förhållanden. I odlingarna 
accepteras också ogräs och andra 
växter än endast de planterade 
grödorna, vilket leder till en ökad 
biologisk mångfald, mer fågelmat 
för fler arter samt fler och bättre 
häcklokaler! Genom att välja 
KRAV-märkt fågelmat hjälper 
man alltså inte bara fåglarna 
vintertid, utan samma fåglar blir	  
också hjälpta under 
sommarhalvåret. Att vi 
fågelskådare väljer att mata på ett 
medvetet sätt innebär således att vi 
samtidigt skapar bättre 
förutsättningar för oss själva att 
åter få skåda ortolansparv och 
storspov som naturliga, och 
självklara(!), inslag i 
jordbrukslandskapet. 

Se där, tre tänkvärdheter att 
fundera över under 
sommarskådningen och som en



9

RÖ
DS

PO
VE

N 
N

um
m

er
 2

, 2
01

2 uppvärmning inför vinterns 
fågelmatning. I oktober drar vi 
igång säsong två vid Fröberget, 
besök Linköpings fågelklubbs 
hemsida för mer information om 
datum och tider! 

Avslutningsvis vill jag tacka alla 
som varit med och jobbat med 
Fröbergets fågelmatning under 
2011/2012. Tack också till 
kommunekolog Anders Jörneskog 
samt Linköpings ekoparksförening.

Martin Berry

Pilgrimsfalksholken vid 
Nykvarn

Få fågelintresserade har väl missat 
vår pilgrimsfalksholk på ett av 
Linköpings 
landmärken, 
lantmännens silo vid 
Nykvarn. En kall 
marsdag kom holken 
slutligen på plats och 
under ordförandens 
överinseende fästes 
den av de yngre och 
smidigare ledamöterna 
Martin Berry och 
Adam Bergner. Sedan 
dess har den 
mossgröna holken 
kunnat beskådas från 
Nykvarn, på senaste tiden även 
från det nya fågeltornet vid 
Snöbryggan. 

Det var under hösten 2011 som 
klubben fick förslaget från Thord 
Nilsson att sätta upp en holk likt 

den i Norrköpings hamn. Ganska 
snart vände vi blickarna mot 
silobyggnaderna i Nykvarn. Silos 
har  framgångsrikt använts för att 
artificiellt återskapa 
pilgrimsfalkens häckningsbranter i 
stadsmiljö i bl a Falkenberg, 
Halmstad och Kristianstad. Med 
en holk i grannstaden kunde inte 
Linköping vara sämre. Intresse 
fanns dessutom hos Lantmännen i 
Linköping att hålla populationen 
av tamduva nere, och därmed 
inleddes ett samarbete med dem. 
Under vintern byggdes holken 
efter förlaga av Patrick Berry. Den 
fylldes med grus och fick ett 
lutande tak täckt med tjärpapp. 
Därmed är den säkrad för väta och 
står i lä för de värsta västvindarna. 
Det färdiga resultatet bars upp, 
med viss möda, på silotaket i 
början av mars.

Monteringen rönte viss medial 
uppmärksamhet och 
Östgötacorrespondenten gjorde ett 
uppslag om holken. Under vintern 
hade en adult pilgrimsfalk setts 
jaga i närbelägna

Holkmontörerna Törnquist, Bergner och Berry
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2 Svartåmynningens naturreservat, 
samt en yngre individ som setts 
sittande på silon vid flera tillfällen. 
Fågelklubben räknar med att det 
tar tid innan ett falkpar tar holken 
i besittning, men uppmanar redan 
nu att medlemmar har uppsikt 
över falkar i området. 
Pilgrimsfalkarna hävdar revir tidigt 
på året, redan i februari.

Peter Berry

Vita trutar, röda änder och 
annat skoj

Vintern och våren 2012 har varit 
ovanligt rik på rariteter. I februari 
fick Gärstadverken och 
Stångåmynningen fint besök då en 
ung vitvingad trut bestämde sig för 

att övervintra i Linköpingstrakten. 
Denna vinter uppträdde 
vitvingade trutar ovanligt talrikt 

utanför sitt normala 
utbredningsområde och flera 
vitvingade trutar fanns även runt 
de svenska kusterna. Att även 
Linköping skulle få besök var det 
nog få som trodde förutom några 
trutentusiaster som lade många 
timmar på att leta igenom de 
tusentals gråtrutar som denna 
vinter uppehöll sig runt 
Gärstadverken. Den vitvingade 
truten sågs kort på kvällen den 19 
februari av Christian Williams och 
kunde sedan återupptäckas dagen 
därpå till många skådares glädje. 
Den var i början svår att få se då 
den var mycket rörlig. En kortare 
tid fanns den även i Norrköping 
innan den tog sig tillbaka till södra 

Roxenstranden och 
Gärstadverken där den 
fanns kvar fram till 14 
april. Detta var det 
första fyndet av 
vitvingad trut i 
Linköpings kommun 
och det tredje i 
Östergötland.

Till mångas förvåning 
dök det dessutom upp 
en ung vittrut bland alla 

gråtrutarna. Denna gång var de 
Johan Green som hittade den i 
Stångåmynningen. Vittruten som 
var en 3K-fågel dök upp den

Vitvingad trut. Foto: Arne Ekström 
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2 17 mars och fanns kvar till dagen 
därpå. Det var vid några tillfällen 
möjligt att se såväl vitvingad som 
vittrut samtidigt i 
Stångåmynningen den helgen!

Drygt en vecka senare hittade 
Claes Svedlindh 2 hanar och en 
hona rödhuvad dykand i norra 
Härnaviken. De visade sig fint 
under kvällen men var sedan 
spårlöst försvunna redan 
morgonen efter. 1 april besökte Per 
Törnquist Ljungdammarna 
utanför Ljungsbro och där hittade 
han ett par av rödhuvad dykand. 
Högst sannolikt var det två av 
fåglarna från Roxen som hade 
flyttat sig dit. Extra spännande 
blev det när hanen började 
uppvakta honan och paret dröjde 
sig kvar på lokalen vecka efter 
vecka. Efter ett tag blev honan mer 
svårsedd och förhoppningar om 
eventuell häckning väcktes. I 
skrivande stund är det oklart om 
några av fåglarna är kvar på 
lokalen och ingen häckning har 
ännu noterats. Den senaste 
observationen av hanen gjordes 20 
maj. Därefter sågs en hane i 
Norrbysjön och det kan ju vara 
hanen från Ljungdammarna eller 
kanske den ”överblivna” hanen 
från Roxen i mars.? Det bör 
tilläggas att ytterligare ett par 

rödhuvad dykand dök upp i 
Tåkern under våren och där 
genomfördes senare den första 
konstaterade häckningen i 
Östergötland och antagligen 
Sverige.

Svartåmynningens naturreservat 
bjöd som vanligt på lite rariteter i 
form av dammsnäppa (18 maj) och 
amerikansk kricka dagen efter. 
Övriga trevligheter som 
svarthalsad dopping, skärfläcka, 
fjällgås, lappuggla etc redovisas 
under Aktuella obsar. Jag väljer 
istället att avsluta denna kavalkad 
av trevliga fåglar med den 
busksångare som hade det goda 
omdömet att slå sig ner mitt i 
Linköping. Denna gång var det 
Håkan Bengtsson som hörde fågel 
på förmiddagen den 8 juni. Den 
satt nedanför 
Tinnerbäcksdammanra nära US 
och sjöng för fullt precis jämte 
cykelvägen. I flera dagar bjöd den 
på fantastiska sångnummer väl 
exponerad på en torr gren. 
Försommarskådning kan knappast 
bli bättre än så!

Olof  Hjelm
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2 Häradsskär 5-6 maj

Vårens traditionella tur ut till 
Häradsskär gick av stapeln helgen 
5-6 maj med väldigt fint väder hela 
helgen. Med facit från tidigare års 
resor var förväntningarna ganska 
höga hos årets deltagare som 
landsteg på ön tidigt på 
lördagsmorgonen. Som vanligt 
lades fokus på sträckskådning först 
från fyren där de flesta 
skärgårdsfåglar även kunde ses. 
Bland annat fina observationer av 
kustlabbar, våra vanligaste alkor 
samt en roskarl på ett skär långt ut. 
Vad gäller sträcket var det mycket 
magert till inte existerande men 
med två skärfläckor som största 
överraskning som tyvärr inte alla 
deltagare fick se. Eftersom 
aktiviteten över havet var låg lades 
fokus ganska snabbt över till 
tättingarna på ön. Redan på vägen 

ut till fyren märktes det att det 
fanns ganska 
mycket liv bland 
buskarna. Det 
hade kommit in 
många nya 
fåglar under 
natten. 
Lövsångare, 
ärtsångare och 
svartvit 
flugsnappare 
fanns nästan i 
varje dunge och 

enstaka svarthättor, törnsångare, 
rödstjärtar och grå flugsnappare 
gladde och markerade att även 
långflyttarna hade kommit tillbaka 
till Sverige. Vid niotiden hittades 
helgens största raritet i form av en 
turturduva på ön. Duvan var 
ganska svår att hitta och skrämdes 
väldigt lätt men eftersom fågeln 
sågs fram och tillbaka över hela 
dagen kunde alla deltagare få se 
den. Andra trevliga arter som 
noterades av några deltagare 
under dagen var mindre 
flugsnappare och småtärna. Till 
kvällen intogs gemensamt en 
fantastisk vegetarisk middag vid 
norrstugan där vi skådare kunde 
summera en väldigt bra dag på 
skäret.

Tidig uppstigning på 
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bara hoppas på att det skulle röra 
sig mera fåglar över havet denna 
dag. På vägen ut till fyren kände vi 
av att antalet rastade fåglar var 
mindre än förgående dag och från 
fyren kunde vi bara konstatera att 
aktiviteten på fåglarna över havet 
var mycket låg även denna dag. 
Aktivare var dock flottan som hade 
en stor militär övning i området 
denna helg med flera båtar. Vi 
lämnade fyren för att söka igenom 
ön efter rastande fåglar, kunde vi 
bara fastställa att det som vi hade 
känt på väg till fyren var sant. De 
flesta av gårdagens fåglar hade 
lämnat ön över natten och inga 
nya hade kommit ner i det fina 
vädret. Artrikedomen var 
fortfarande ganska hög men med 
mycket sämre antal. Det blev 
därför en ganska lugn skådning på 
ön som inte bjöd på någon 
överraskning i det bra vädret till 
dess att båten kom och tog oss 
tillbaka till Fyrudden. Även om 
söndagen inte bjöd på något nytt 
så kan årets resa ses tillbaka med 
nöje, flera roliga arter med 
turturduvan i topp och härligt 
väder.

Erik	  Stensman

Kjell och Erik slöskådar
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2 Att inventera 
jordbrukslandskapets 
fåglar

Sedan 2007 driver Sveriges 

ornitologiska förening (SOF) och 
Hushållningssällskapet projektet 
Fågelskådare och jordbrukare i 
samarbete. Projektet startades efter 
alarmerande siffror för 
jordbrukslandskapets fåglar. 
Sånglärkan sägs ha minskat med 
75 % under en 50-årsperiod. 
Storspov, kornknarr och rapphöna 
är andra arter som är stadda i 
minskning. Att kartlägga dessa 
fåglars utbredning och 
populationernas numerärer lokalt 
och samtidigt ge den enskilde 

jordbrukaren tips på åtgärder som 
gynnar fågellivet är projektets syfte 
och kärna. Det unika i projektet är 
alltså samarbetet mellan 
jordbrukare och fågelskådare för 

fågellivets bästa. Mötet med 
jordbrukarna är ofta mycket 
trevligt och givande, och från vår 
erfarenhet av tre år inom projektet 
så krävs ganska små åtgärder för 
att gynna vissa arter. Det kan 
handla om att värna s.k. EU-zoner,  
alltså de ca fyra meter breda 
remsor av obrukad mark som skall 
löpa längs med diken, eller att 
informera om kornknarrarnas 
revir för att vallen inte ska slås för 
tidigt. 

Morgoninventering i försommarråg
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2 Jordbrukarna som vi har träffat 
har varit mycket intresserade och 
engagerade i hela djurlivet på sina 
marker och vill alltid få mycket och 
fyllig information om vilken art 
som häckar var. Att man är stolt 
över sina häckande tofsvipor, 
sånglärkor och stenskvättor är 
förstås en bra grundförutsättning 
för att senare gynna dessa arters 
biotopbehov. Nu kan jordbrukare 
med smartphone ladda ner appen 
lärKvitter där artblad med 
interaktiv information om fågeln 
och åtgärder finns.

Dessutom bjuder denna typ av 
inventering på en speciell och 
rofylld typ av skådning som man 
inte ägnar sig åt särskilt ofta. Man 
tvingas vara noggrann på alla 
fåglars rörelser i landskapet. Totalt 
handlar det om 29 arter vars 
uppträdande ska bokföras på 
kartor för varje skifte inom 
jordbruket under tre tillfällen från 
maj till juli. En sjungande 
sånglärka markeras SOKA med en 
ring runt och konkurrerar den 
med en annan lärka på samma fält 
skall dessa cirklar knytas samman 
med en streckad linje. Dessutom 
ska överflygande fåglar markeras 
med flyktväg och skärskådas om 
sitt syfte, kanske handlar det om en 
stare med mat i näbben på väg 

mot sitt bo. Till slut har man för 
varje skifte en karta som ger en 
bild av fågellivet just i denna lilla 
del av jordbrukslandskapet. När 
skaffar man sig annars en så tydlig 
bild över fågellivet på en vanlig 
skådartur? Den här typen av 
inventerande skådning ger de 
”vanliga” (citationstecknen behövs 
här, med tanke på arternas 
populationsutveckling) arterna 
extra omtanke och 
uppmärksamhet. I jämförelser över 
olika delar av jordbrukets mark är 
det sedan mycket spännande att 
kunna dra slutsatser om var 
fåglarna trivs bäst. Ofta visar det 

sig att buskskvättorna är flest där 
EU-zonernas regler respekterats 
och där det dessutom finns en del 
buskar och träd. Sånglärkorna är 
som flest på sädesfälten, medan de 
är färre på rapsfälten, antagligen

EU-zoner är förvånansvärt artrika
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2 p.g.a. tätheten mellan plantorna.

På tre år har vi inventerat fyra 
gårdar i Motala och Mjölby 
kommuner. Man säger ofta att 
slätten är platt och det ser ibland 
rätt sterilt ut med de stora 
odlingsytorna fria från buskar och 
träd. Men när man går sina 100 
hektar och pulsar genom midjehög 
råg i försommarmorgonen är det 
alltid överraskande vilket liv det 
finns på åkrarna. Flera gånger har 
man skrämt rävar, rådjur och 
grävlingar, för att inte tala om alla 
skränande fasaner, rapphönor och 
vid något enstaka tillfälle även 
vaktel som helt plötsligt gör ett 
ljudligt uppflog precis där man 
tänkte sätta ner foten. Dessutom 
hör ofta små ängar och äldre 
hävdad mark till ägorna, vilka är 
extra intressanta att undersöka. 
De, liksom åkerholmarna ligger 
ofta isolerade som små öar i 

åkerhavet och utan inventeringen 
hade de väl aldrig blivit utforskade 
av någon skådare. Det är endast på 
det här sättet man får riktig 
närkontakt med 
jordbrukslandskapets fåglar. 
Njutningen i att få skriva in ÄH för 
ängshök på sitt protokoll är lika 
stor som att konstatera sitt 
sextonde par buskskvättor på 
jordbrukarens mark.

Om du är intresserad av att 
inventera jordbrukslandskapets 
fåglar kan du besöka SOF:s 
hemsida www.sofnet.org för att 
läsa mer om projektet och hitta 
kontaktuppgifter. Att inventera på 
slätten är både viktigt och roligt!

Martin Berry 

Peter Berry

Ofta får man gå i sprutspår

http://www.sofnet.org
http://www.sofnet.org
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2 Aktuella observationer i 
Linköpings kommun januari 
– juni 2012
Observationerna är hämtade från 
rapportsystemet Svalan och är inte 
granskade av Raritetskommittén eller 
Regionala rapportkommittén.

Bläsgås
Sågs allmänt vid Västra Roxen 
under våren och högsta 
rapporterade antal blev 41 ex den 
18.3. I början av juni fanns 
fortfarande en fågel kvar i 
Svartåmynningens naturreservat, 
Roxen. 

Fjällgås
Riktigt många fynd gjordes vid 
Västra Roxen under våren, och en 
tendens till att arten ökar som 
rastare vid sjön kan noteras. Första 
obsarna gjordes 29.3 och som mest 
noterades 28 ex 11.4. En ännu 
större flock, hela 49 ex, rastade 
dock kortvarigt på vattnet utanför 
Ekängen samma datum vilket 
indikerar att det kan ha rört sig om 
uppemot 80 fåglar i Roxen den 
dagen! Även denna vår 
konstaterades världens äldsta 
fjällgås, en färgmärkt hona på 17 
år, uppehålla sig i området med sin 
partner. De stora flockarna tömdes 
succesivt och de sista fåglarna 

lämnade Svartåmynningens 
naturreservat den 7.5. En 2k-fågel 
förblev dock kvar in i början av 
juni.

Spetsbergsgås
Första observationen gjordes vid 
Stångåmynningen, Roxen 29.2 då 
två ex flög förbi. Regelbundet 
rapporterad i 1-5 ex var sedan 
arten vid Västra Roxen under 
perioden 4.3–6.5.  

Amerikansk kricka
En hane rastade kortvarigt vid 
Nybro, Svartåmynningens 
naturreservat 19.5. Arten är 
närmast årlig i reservatet med en 
eller ett par fåglar.

Rödhuvad dykand
Två hanar och en hona upptäcktes  
rastande i norra delen av 
Härnaviken, Svartåmynningens 
naturreservat 27.3. Ett par, 
sannolikt delvis samma fåglar som 
i Härnaviken, uppehöll sig sedan i 
Ljungdammarna, Ljung kyrka 
fr.o.m. 1.4 och inledde av allt att 
döma en häckning. Honan sågs för 
sista gången 11.5 och ruvade 
sannolikt därefter. Hanen sågs på 
lokalen förs sista gången 20.5. 
Häckning av rödhuvad dykand har 
aldrig konstaterats i Sverige 
tidigare. Det kan också nämnas att
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2 ett par sannolikt inledde häckning i 
södra Tåkern under våren. Ska 
Östergötland bli landets hotspot 
för rödhuvad dykand i framtiden?

Ejder
Två sträckobservationer från 
Roxen: en flock på 27 ex flög 
österut förbi Hamra udde 24.4 och 
3 ex sträckte österut vid Kungsbro 
29.4.

Sjöorre
Två observationer från Hamra 
udde, Roxen under våren: 5 ex 
rastande 15.4 och 2 ex 
förbiflygande 24.4. En flock på 
fyra fåglar sågs också i Järnlunden 
vid Viggeby naturreservat 22.4.

Svärta
Ett vinterfynd: 2 honfärgade fåglar 
sågs vid Sättunaviken, 
Svartåmynningens naturreservat 
6.1. 
Under våren noterades två 
rastande fåglar i Rosenkällasjön, 
Tinnerö eklandskap 22.4 och fem 
oststräckare vid Götudden, Roxen 
1.5.

Alfågel
En hane rastade utanför Nybro, 
Svartåmynningens naturreservat 
16.4. En udda obs utgjordes av det 
alfågelpar som rastade i Södra 

dammen, Gärstadverken 22.4. Att 
så små vatten attraherar arten 
under flyttningen är mycket 
ovanligt.

Vaktel
Minst åtta vaktlar hördes i 
kommunen under våren från 
mitten av maj och en bit in i juni.

Kornknarr
Totalt minst femton ex snärpte i 
kommunen under våren och 
försommaren, en god siffra. Som 
vanligt återfanns flest i området 
runt Tinnerö eklandskap och 
Lambohov söder om Linköping. 
Även detta år bedriver Joakim 
Wallin ett projekt där hanarna 
infångas och märks, allt för att 
insamla biometriska data på denna 
okända art men också för att 
undersöka ortstroheten. 
Förhoppningen är också att någon 
av fåglarna ska kunna utrustas 
med en s.k. ljuslogger, ett litet 
instrument som mäter dagslängd 
och kan ge värdefulla data på 
exakt flyttriktning hos den märkta 
individen.

Smålom
En flock på hela 6 ex sträckte 
österut förbi Hamra udde, Roxen 
24.4.
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2 Svarthakedopping
Vårens första fågel siktades i 
Rosenkällasjön 3.4, och under 
våren noterades ett par i sjön. I 
närliggande våtmarker är antalet 
par desto högre: minst 6 par 
inledde häckning i Frökärret 
medan som mest fem ex sågs i 
Edhaga våtmark, dock utan att 
någon säker häckning inleddes. I 
nyanlagda Ekängsdalgångens 
våtmarker, Ullstämmaskogen 
inledde 9 par häckning i maj. I 
Sträp i södra kommundelen 
inledde ett par häckning. Ett par 
sågs under våren i 
Svartåmynningens naturreservat 
där troligen en häckning inleddes. 
Likt förra året inleddes slutligen 
minst en häckning i Södra 
dammen vid Gärstadverken. Arten 
behåller ställningarna i kommunen 
och dragningen till nyanlagda 
småvatten är tydlig. 

Smådopping
Likt förra året inleddes inga säkra 
häckningar i kommunen och arten 
tycks således ännu inte ha 
återhämtat sig efter de hårda 
vintrarna 2009/2010 och 
2010/2011. Ett rekordstort antal 
övervintrare noterades dock vid 
Stångån i Linköping med minst tio 
ex på sträckan Tannefors-
Stångåmynningen, Roxen. Därtill 

fanns maximalt fem ex vid Nybro, 
Svartåmynningens naturreservat 
och sju ex vid Kungsbro, Roxen. 
Under häckningstid finns 
observationer från fyra lokaler: 
Sträp i södra kommundelen, 
Rosenkällasjön i Tinnerö 
eklandskap, Södra dammen vid 
Gärstadverken och i ett viltvatten 
nära Risnäs, Sturefors. En fågel 
sågs också rastande i 
Svartåmynningens naturreservat 
12–14.4.

Svarthalsad dopping
Ett par upptäcktes i Södra 
dammen, Gärstadverken 16.4 och 
sågs kontinuerligt under hela 
våren. Av allt att döma inleddes en 
häckning på lokalen, den första 
konstaterade i kommunen sedan 
2003.

Gråhakedopping
En fågel rastade i Rosenkällasjön, 
Tinnerö eklandskap 23.3. 

Rördrom
Denna årets riksinventeringsart 
noterades på minst sju lokaler i 
kommunen under våren. Två 
fåglar spelade i Roxen (Sättuna 
badplats och Häradskärret), 
medan övriga hördes vid 
Sjögesätersviken i Stora Rängen, 
Sundsbro vid Ärlången, 
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2 Peenemünde respektive Vistkärret 
vid Sturefors samt Gårasjön, 
Skeda udde. För att få en 
heltäckande bild av artens 
uppträdande i kommunen 
efterfrågas fler besök vid områden 
som tidigare hyst arten. 
Framförallt vid östra Roxen borde 
det finnas ytterligare någon fågel. 
Tidigare år har fåglar också hörts i 
Hallebysjön, NO Örtomta och vid 
Rödsjön i södra kommundelen. 
Observationer av tutande 
rördrommar kan rapporteras till 
Svalan eller förmedlas till någon i 
styrelsen.

Ägretthäger
En fågel sågs flygande förbi 
Gärstadverken, Linköping 12.5.

Kungsörn
Tolv rapporter föreligger mellan 
20.1 och 17.3. Som mest 
observerades två ex samtidigt. 
Något fler rapporter denna vår än 
vanligt.

Röd glada
Hela 21 fynd finns registrerade på 
Svalan, vilket är ett rekordartat 
uppträdande för kommunen. 
Merparten av fynden gjordes i 
vanlig ordning i slättområdet 
väster om Roxen. Hur länge 
kommer det att dröja innan vi kan 

skriva in arten på listan över 
häckfåglar i kommunen?

Brun glada
En långstannande individ sågs vid 
några tillfällen i trakten kring 
Nykil under perioden 21–31.5. 
Troligen samma fågel observerades  
även vid Vikingstad, Slaka och 
Skeda i början av juni. Ett ex, 
möjligen samma individ, sågs 
seglande över E4 vid Malmslätt 
30.5.

Ängshök
Endast ett fåtal rapporter 
föreligger: en hane flög österut 
förbi Nybro, Svartåmynningens 
naturreservat och Säbyviken, 
Roxen 25.4, en hona sågs vid 
Sättunaviken, Svartåmynningens 
naturreservat 27.4, en hona drog 
förbi Sättuna badplats, Roxen 17.5 
och slutligen sågs en födosökande 
hane mellan Tollstorp och 
Bröttjestad väster om Slaka kyrka 
18.5.

Småfläckig sumphöna
Årets första fågel spelade i Tinnerö 
kärr, Tinnerö eklandskap 23–25.4. 
Max två ex hördes i 
Svartåmynningens naturreservat 
mellan 6.5 och 30.5. Slutligen 
hördes en ropande fågel vid södra 
delen av Ekängen, Roxen 20–22.5. 
Ett tämligen normalt uppträdande.
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2 Skärfläcka
En flock på max fem ex rastade vid 
Nybro, Svartåmynningens 
naturreservat 9-12.4. Även förra 
året sågs en lika stor flock rastande 
vid samma tid.

Fjällpipare
Två flockar rastade i kommunen: 5 
ex på ett fält vid Flistad kyrka 11.5 
och 9 ex vid Tolefors, Ledberg 
kyrka 12.5.
Småsnäppa
1 ex rastande Sättunaviken, 
Svartåmynningens naturreservat 
13.5. Max tre ex rastade i 
Härnaviken, Svartåmynningens 
naturreservat 15–22.5. 

Myrsnäppa
Två ex rastade i Härnaviken, 
Svartåmynningens naturreservat 
21–23.5. Två ex sågs också på 
samma lokal 2.6. 

Rödspov
Arten tenderar att öka som 
häckare och rastare i 
Svartåmynningens naturreservat, 
Roxen vilket är mycket glädjande. 
I slutet av maj noterades som mest 
13 ex samtidigt vilket är ett nytt 
rekordantal för senare år.

Myrspov
Tre fynd i Svartåmynningens 
naturreservat, Roxen under våren: 
2 ex vid Nybro 9.5, 1 ex i 
Härnaviken 19.5 och 2 ex vid 
Nybro 27.5. Arten är normalt sett 
knappt årsvis i kommunen under 
vårsträcket.

Dammsnäppa
1 ex observerades vid Nybro, 
Svartåmynningens naturreservat 
18–19.5. Första fyndet i 
kommunen på två år.

Dubbelbeckasin
1-2 ex hördes spelande i 
Svartåmynningens naturreservat, 
Roxen under perioden 2-9.5. 

Dvärgbeckasin
En rastande fågel observerades i 
Brokind 30.4.

Vitvingad trut
En 3k-fågel upptäcktes vid 
Gärstadverken, Linköping 18.2 
och var rörlig i området mellan 
Roxen och soptippen fram till 
14.4. Tillfälligtvis noterades fågeln 
också kortvarigt i 
Norrköpingstrakten under 
perioden. Detta var första fyndet i 
kommunen och endast tredje 
östgötska fyndet.
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2 Vittrut
1 3k hittades i en stor trutflock vid 
Stångåmynningen, Roxen 17.3 
och sågs även dagen efter. Vid ett 
par tillfällen kunde fågeln ses i 
samma tubkikarfält som 
ovanstående vitvingade trut.

Sågs regelbundet i 
Svartåmynningens naturreservat, 
Roxen under vårsträcket, med som 
mest 19 ex (de flesta adulta) den 
7.5. Enstaka fåglar fanns kvar i 
området ända in i juni, men 
häckningsindikationer saknas. 
 
Svarttärna
Den första gruppen med tre fåglar 
dök upp i Svartåmynningens 
naturreservat, Roxen 9.5. 
Maximalt sågs 6 ex i reservatet 
under maj månad, men endast 
någon enstaka individ dröjde sig 
kvar i juni. Det är oklart om 
häckning inleddes. 

Silvertärna
Högsta rapporterade antal var 190 
ex som sträckte mot öster förbi 
Götudden, Roxen 1.5.
Berguv
Som vanligt fanns ett par vid en 
sedan tidigare känd häcklokal i 
kommunen. En individ rastade 
också kortvarigt vid Nybro, 

Svartåmynningens naturreservat 
13.3.

Lappuggla
1 ex observerades vid 
Hellgrenshagen, Malmslätt 29.5, 
men trots visst eftersök på platsen 
blev detta det enda som sågs av 
fågeln. 

Jorduggla
Ett fåtal fynd gjordes vid Västra 
Roxen och Gärstadverken, 
Linköping under januari och 
februari. Fr.o.m. 23.4 fanns ett 
revirhävdande par i området kring 
Svartåmynningens naturreservat, 
Roxen, och sannolikt genomfördes 
en lyckad häckning i området då 
hela 4 ex (varav några troliga 
ungfåglar) sågs i området i början 
av juni. Fynd under häckningstid 
gjordes på ytterligare tre platser: 
Västerlösa kyrka, Slaka kyrka och i 
trakten runt Östra Harg och 
Rystad.  

Nattskärra
Vid Ormstensmossen, Rådsla 
hördes maximalt två spelande 
fåglar i slutet av maj. Ett ex hördes  
också vid Bjäsätter, Stjärnorp 
socken 13.6.
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2 Kungsfiskare
Minst en fågel övervintrade i 
vanlig ordning vid Nykvarn, 
Linköping. Under våren 
observerades arten på två möjliga 
häcklokaler längs Svartån.

Härfågel
1 ex noterades strax utanför 
Bankekind 24.4. 

Skärpiplärka
1 ex rastande Sättunaviken, 
Svartåmynningens naturreservat 
1.5.

Rödstrupig piplärka
Tre observationer i kommunen 
under maj månad: ett ex rastade 
vid Nykilskorset, Skeda udde 2.5, 
ett ex sågs vid Nybro, 
Svartåmynningens naturreservat 
6.5 och ett ex hördes spela vid 
Sättunaviken, Svartåmynningens 
naturreservat 20.5.

Forsärla
Endast två vinterfynd: 2 ex 
Nykvarn, Linköping i februari. 
Under våren noterades arten på 4 
möjliga häckningslokaler, och på 
två av dessa konstaterades lyckade 
häckningar. Arten tenderar att 
minska efter ett par goda år med 
ett tiotal häckningar per säsong.  

Blåhake
En tidig fågel rastade vid 
Sättunaviken, Svartåmynningens 
naturreservat 29.4. En hane 
rastade också i en villaträdgård i 
Skeda udde 8.5.

Svart rödstjärt
Ett par häckade vid Värmeverket, 
Linköping och fick ut två ungar.

Ringtrast
En fågel rastade på G-husets 
innergård, Universitetet, 
Linköping 16.4. En hane rastade 
vid Nybro, Svartåmynningens 
naturreservat 18.4. Ett ex 
noterades vid Skeda kyrka 22.4. 
Slutligen observerades en hane på 
en gräsmatta på Vifolkagatan i 
Tornhagen, Linköping 23–26.4. 

Busksångare
En sjungande fågel hördes vid 
Ledberg kyrka 8.6. Ytterligare en 
sjungande fågel hördes vid 
Tinnerbäcksdammen, Linköping 
fr.o.m. 12.6.

Flodsångare
Minst fem olika fåglar sjöng i 
kommunen under våren, vilket är 
en ovanligt hög summa: årets 
första hördes nära Ledberg kyrka 
25–30.5 och flyttade sig sedan till 
Mjölorpesjön, Kaga kyrka 6.6.
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2 En sjungande noterades vid 
Uggleboängen, Ljungsbro 29–
30.5. 1 ex hördes vid 
Blackebäcken, Bergs slussar 30.5. 
En fågel noterades vid 
Ljungdammarna, Ljung kyrka 11–
12.6. Slutligen hördes en fågel vid 
Valla fritidsområde, Linköping 
12.6.

Trastsångare
En hane sjöng vid Nybro, 
Svartåmynningens naturreservat 
19–21.5. En hördes i östra 
Norrbysjön 6.6 och en annan 
hördes vid Ljungdammarna, 
Ljung kyrka 10–12.6.

Höksångare
En fågel rapporterades från Bergs 
slussar, Roxen 18.5.

Mindre flugsnappare
En sjungande fågel hördes i 
Vallaskogen, Linköping 27.5. 
Dessutom noterades en sjungande 
fågel på Unön, Stora Rängen 3.6. 

Pungmes
Endast ett fynd: troligen två olika 
hanar (varav en samlade 
bomaterial) sågs på sträckan 
Stångåmynningen – Säbyviken vid 
södra Roxen 8.5.

Snösiska
En honfärgad fågel uppehöll sig i 
en gråsiskflock på Gärstad 
schakttipp, Linköping 21–30.1. En 
hane rastade på en fågelmatning i 
Åleryd, Linköping 31.1. I februari 
gjordes fyra fynd: 1 hane 
Högdalsgatan, Linköping 3.2, en 
honfärgad vid Flamman, 
Gottfridsberg 4.2, 1 ex Tornhagen,  
Linköping 11.2 och slutligen en 
hane vid Gunnarstorp, Ljung 
kyrka samma datum.  

Ortolansparv
En hane uppehöll sig vid Sättuna 
samhälle, västra Roxen 15–17.5 
där den även hördes sjunga vid 
några tillfällen. Ett fynd får 
numera anses som en normal siffra 
för denna starkt minskande art.

Adam Bergner
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Fågelguidningar i 
Svartåmynningens 
naturreservat hösten 2012
Linköpings Fågelklubb guidar 
vidare i kommunens fågelrikaste 
reservat, som har något att bjuda 
både den erfarne skådaren som 
nybörjaren. Under höstens tre 
guidningar följer vi 
fågelflyttningen från plattformarna 
i Sättuna och Nybro. Kanske 
dyker det upp något ovanligt bland 
alla vadare, änder, gäss och 
rovfåglar? Titta till hemsidan en 
vecka innan guidningen för exakt 
tid och plats. Ingen föranmälan 
krävs. Söndagarna 9 
september, 7 oktober och 4 
november står fågelklubbens 
guide i tornet. Kontakt: Peter 
Berry, 
peter.berry1983@gmail.com, 
070-557 35 75. 

Häradsskär 29-30 september
Varför ändra på ett vinnande 
koncept? Traditionsenligt åker vi 
till Häradsskär i ytterskärgården 
för att spana sträckande sjöfågel 
och rastande tättingar. De senaste 
resorna till Häradsskär har gett 
rostgumpsvala, taigasångare, 
turturduva och en massa annat 
skoj. Så var tidig med din anmälan 
då det är begränsat antal platser. 
Vi åker tidigt på lördagen, sover en 
natt på ön och åker hem på 
söndagens eftermiddag. Anmälan 
senast 20 september till 

olof.hjelm@telia.com alternativt 
070-670 64 18.

Succé i repris: GOTLAND 11 
– 14 oktober 
Många har säkert besökt Öland 
under vecka 41 och undrat vad 
som kan dölja sig på den i 
jämförelse mycket underskådade 
grannön under samma period. 
Fågelklubben beger sig till Gotland 
och söker svaret. Följ med på en 
intensiv skådarresa där vi besöker 
södra Gotlands hetaste lokaler, 
däribland Hoburgen, Faludden, 
Aurriv och Lausvik. Avresa torsdag 
kväll, återresa söndag kväll. Resan 
har ett begränsat antal platser och 
anmälan är bindande. Pris 
meddelas när resan är fullbokad. 
Anmäl dig senast 31/8 till Peter 
Berry: 
peter.berry1983@gmail.com eller 
070-557 35 75.

Föredrag: Ringmärkning av 
tärnor och annat spännande i 
Namibia 26 november 
Ingemar Ander berättar om några 
veckors ringmärkning i Namibia 
under 2007 med glimtar från 
landets natur och djurliv. Plats: 
Naturcentrum, Linköping. Tid: 
19:00. Kontakt: Per Törnquist, 
073-672 53 71.

Stormskådning vid Vättern
Förra årets envetna slitande i minst 
sagt snålblåst gav ett fåtal skådare 
chansen att se stormsvala vid 
Hästholmen - en näst intill

mailto:peter.berry1983@gmail.com
mailto:peter.berry1983@gmail.com
mailto:olof.hjelm@telia.com
mailto:olof.hjelm@telia.com
mailto:peter.berry1983@gmail.com
mailto:peter.berry1983@gmail.com


26

RÖ
DS

PO
VE

N 
N

um
m

er
 2

, 2
01

2 osannolik fågelhändelse som rönte 
stor uppmärksamhet. Under hela 
oktober och november har 
Linköpings fågelklubb därför en 
stand-by-satsning på 
stormskådning vid Vättern! I och 
med vädrets oförutsägbarhet 
kommer denna aktivitet att ske när 
stormen kommer, oavsett när så 
sker. Genom att maila Martin 
Berry på nedanstående adress 
hamnar du på en maillista där tid 
och plats för stormskådningen 
kommer att meddelas MED 
MYCKET KORT VARSEL. Håll 
också koll på hemsidan för vidare 
ytterligare information! Kontakt: 
Martin Berry 
martin.s.berry@gmail.com 
073-623 47 10.

mailto:martin.s.berry@gmail.com
mailto:martin.s.berry@gmail.com
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2 Klubbens	  styrelse:

Ordförande:
Per	  Törnquist
per_33@hotmail.com
073-‐672	  53	  71

Vice ordförande: 
Olof  Hjelm 
olof.hjelm@telia.com

Kassör 
Stefan Desai 
stefan@desaiekonomi.se

Ledamöter 
Adam Bergner
adam.bergner@yahoo.se
Peter Berry
peter.berry1983@gmail.com
Martin Berry 
martin.s.berry@gmail.com

Suppleanter
Gunilla Wetterling 
Erik Stensman

Webredaktör:
Anders Karlsson
webmaster@linkopingsfagelklubb.s
e


