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Linköpings fågelklubb är en politiskt och religiöst oberoende ideell förening. Dess 

syfte är att skapa och utveckla ett intresse för fåglar och fågelskådning i linköpings-

trakten. Föreningen ska även främja skyddet av fågelfaunan samt bidra till ett ökat 

ornitologiskt kunnande hos medlemmarna.  

 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 allmänhet-

en, samt håller föredrag och kurser. Ytterligare en uppgift är att utforska fågellivet i 

Linköpingstrakten. 

Rödspoven kommer ut med två nummer per år.  

Redaktör för detta nummer är Nils Petter Gregersen npgreger@outlook.com 

Omslag: Foto från ”Holkprojektet på Landeryds golfbana”. Flugsnappare vid en av 

de 160 byggda och uppsatta holkarna. Läs vidare om projektet på sidan 21. Foto:  

Weine Drotz. 

Linköpings fågelklubb 

Hemsida: www.linkopingsfagelklubb.se 

Facebook: https://www.facebook.com/LinkFK/ 

Postadress: 

Linköpings fågelklubb 

c/o Magnus Danestig 

Gallstrandsvägen 34 

585 99 Linköping  

 

Medlemsavgift för 2022 är 180 kronor. 

Ungdom 50 kr. 

Bankgiro 870-6046 
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Rödspov, skarv och röd         
liten stuga 

2021 blev ett år som också kom att 
präglas av coronapandemin. Skönt att 
man har fåglar som sitt största intresse 
då det ju är en aktivitet som har kun-
nat fortgå i stort som tidigare trots alla 
restriktioner. Vi lyckades genomföra 
många exkursioner och några få före-
drag under året och vad jag förstår så 
har det mesta fungerat bra. Det har 
varit lite färre deltagare på en del akti-
viteter men det tror vi kommer ändra 
sig framöver. Hur starten på 2022 blir 
vet vi dock inte i skrivande stund men 
vi hoppas vi kan genomföra alla pro-
grampunkter som planerat. Vår verk-
samhet bygger ju på det, att fågelin-
tresserade träffas, delar med sig av sitt 
kunnande och ger varandra tips på 
spännande fåglar och bra lokaler. Våra 
exkursioner och möten är sedan några 
år så många så vi inte har plats att 
trycka alla i Rödspoven. Utan som van-
ligt ger vi ett urval här i tidningen och 
resten hittar du på Facebook och vår 
hemsida. Så håll utkik där! 

Det finns mycket att glädjas åt när jag 
tittar tillbaka på fågelåret 2021. Som 
vanligt har det setts en massa spän-
nande fåglar i kommunen och vi lycka-
des hitta en ny art för kommunen på 
kommunrallyt i november. Det var en 
brunsångare som höll till i vassen ne-
danför Sjövik. Den var väldigt svår att 

få koll på så inte så många fick se den 
men ändå väldigt roligt. Det var blott 
det fjärde fyndet i Östergötland och 
det första utanför Häradskär. I övrigt 
hänvisar jag till sammanställningen lite 
längre fram i tidskriften och självklart 
till Artportalen. En plats jag själv kollar 
flera gånger varje dag. 

Vad som dock är oroande är att häck-
ningsframgången för rödspov och 
andra vadare i Svartåmynningens na-
turreservat var dålig. Inte heller i år 
sågs några rödspovsungar i reservatet. 
2022 kommer vi som planerat genom-
föra en hel del aktiviteter för att öka 
kunskapen om rödspov och ta fram 
förslag på åtgärder för att arten ska 
lyckas bättre med häckningarna. Vi 
tjuvstartade lite redan 2021 och bland 
annat framkom misstankar om kråkor 
som specialiserat sig på att plocka få-
gelägg utöver de vanliga rävarna och 

Skarvar i Roxen. Foto: Nils Petter 
Gregersen. 
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andra predatorer. Vi söker nu invente-
rare för att göra mer metodiska studier 
av predation på rödspov och andra 
vadare. Hör gärna av dig till mig om du 
är intresserad. Du behöver inte vara 
speciellt van vid inventeringar utan det 
räcker med att du kan avsätta några 
dagar för att bevaka ett rödspovsrevir 
på distans och notera om tex kråkor, 
rovfåglar eller rävar stör häckningen 
på något vis. Det blir en uppstartsträff i 
mars där vi går igenom hur allt ska gå 
till och sedan genomförs inventeringen 
i april-juni. 

En annan fågel som engagerat styrel-
sen en del är storskarv. Som säkert de 
flesta vet har Länsstyrelsen beviljat 
omfattande jakt på arten för att 
minska antalet häckande och rastande 
storskarvar. Detta för att gynna fisk 
och fisket i sjön. LFK har inget emot 
skyddsjakt av olika fågelarter när så-
dana behov finns, men i det här fallet 
är det både oroande och bekläm-
mande hur argumentationen för 
skyddsjakten bygger på ovetenskapliga 
åsikter för att inte säga falsarier. Hu-
vudargumenten är att storskarv består 
av två arter, storskarv och mellanskarv 
som alltså borde ”splittas”. Storskarv 
ses som en inhemsk art, men mellan-
skarven är en introducerad art från 
Kina. Den bör därför klassas som en 
främmande invasiv art (likt nilgås och 
signalkräfta) och jakten på storskarv i 
Roxen bör alltså ses som en natur-

vårdsåtgärd! Ja ni hör hur dumt det 
låter, men det visar att vi måste fort-
sätta med att sprida kunskap om fågel-
livet bland såväl allmänheten som våra 
politiker. 

Avslutningsvis vill jag tacka Länsstyrel-
sen för en fin julklapp. Det finns nu ett 
vackert rött dass vid parkeringen till 
Sättunaplattformen. Så äntligen slipper 
besökare krypa ner bakom jordhögar-
na för att uträtta sina behov. Vi får 
hoppas detta bara är börja på fram-
gångarna med att göra reservatet 
bättre för såväl fåglarna som fågelskå-
darna. Mer om detta framöver. 

Olof Hjelm, ordförande 

Det nya dasset vid Sättuna. 
Foto: Gunilla Wetterling. 
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Få Rödspoven digitalt i e-posten 

Från och med förra numret har man 
fått en möjlighet att avstå från Röd-
spoven i pappersform och istället få 
den som PDF till sin e-postlåda. Var 
och en kan värdera för- och nackdelar 
med detta och meddela vår kassör 
Magnus Danestig om du vill gå över 
till digital tidning i stället (magnus. 
danestig@gmail.com). Alla som inte 
hör av sig om detta kommer att fort-
satt få en papperstidning i brevlådan 
som vanligt.  

Höjd medlemsavgift 

Vid det senaste årsmötet beslutades 
att höja medlemsavgiften från 125 
kronor till 180 kronor per år. Ung-
domsavgiften ligger kvar på 50 kronor 
per år. Ni som redan betalat in 125 
kronor för 2022 ombeds komplettera 
med 55 kronor till bankgiro 870-6046. 

Nils Petter Gregersen, redaktör 

Från redaktören 

Nyponfrossa med sidensvansar. 

Foto: Nils Petter Gregersen 
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Linköpings Fågelklubb kallar härmed 

sina medlemmar till 2022 års års-

möte. 

Tid: söndag 6 mars kl 16.00 

Plats: Naturcentrum, Linköping  

Efter årsmötesförhandlingarna visar 

Mikael Gustafsson och Knut Eriksson 

bilder och pratar om "Vad spelar få-

gelskydd för roll i praktiken?"  

Styrelsen hälsar alla medlemmar 

varmt välkomna! 

 

 

 

 

 

Dagordning 

1.  Mötet öppnas 

2.  Val av ordförande vid mötet 

3.  Val av sekreterare vid mötet 

4.  Val av två justerare tillika rösträk-
nare vid mötet 

5.  Frågan om mötet blivit behörigt 
utlyst 

6.  Styrelsens årsredovisning 

7.  Revisorernas berättelse 

8.  Fastställande av årsredovisning 

9.  Fastställande av budget för kom-
mande verksamhetsår 

10. Fastställande av medlemsavgift för 
år 2023 

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrel-
sen för föregående års förvaltning 

12.Val av styrelseledamöter för ett år 

13. Val av två revisorer och två revi-
sorssuppleanter 

14. Val av valberedning på två perso-
ner 

15. Revidering av föreningens stadgar. 

16. Övriga frågor 

Kallelse till årsmöte 
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Hur länge har du varit engagerad i 
LFK? 

Jag har varit med i LFK:s styrelse se-
dan våren 2021 och sitter med som 
suppleant. 

Hur länge har du skådat fågel? 

Jag har skådat fågel sedan 
sommaren 2017, då jag 
läste en sommarkurs i flo-
ristik och faunistik vid Lin-
köpings Universitet och 
hade Kjell Carlsson som 
lärare. Jag fastnade för 
skådningen dels på grund 
av att det var så spännande 
att upptäcka nya arter, 
men också för att jag tycker 
om att fotografera. Jag har 
dessutom fastnat för ring-
märkning och ringmärker både en del 
vid Tåkern med Tåkerns Fältstation 
och på Häradsskär med Häradsskärs-
projektet.  

Vilken är den bästa fågelupplevelsen 
runt Linköping? 

Min bästa fågelupplevelse runt Linkö-
ping måste nog vara den vårkväll 2020 

jag och min radarpartner Maria spen-
derade vid Jakobsdal. Vi var där för att 
fota kungsfiskare och fick en helt un-
derbar dag! Vi spenderade timmar vid 
ån och varvade nära fågelupplevelser 
med fika i värmande vårsol.  

Vad gör du annars på dagarna? 

När jag inte skådar jobbar jag som 
ämneslärare i biologi, kemi och natur-
kunskap på Ebersteinska gymnasiet i 
Norrköping. Jag spelar dessutom fot-
boll i LiU AIF FK och innebandy i Bo-
rensberg IBC, samt ägnar en hel del tid 
åt alla mina krukväxter hemma.  

Gabriella 

Rinaldo, ny 

i styrelsen Foto: Maria Nilsson 

Foto: Gabriella Rinaldo 
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Hur länge har du varit engagerad i 
LFK? 

Jag har varit med i LFKs styrelse sen  
våren 2021 och jag har skådat fågel 
sen 2019. Halkade in som suppleant 
och hoppas kunna bidra med lite hjälp 
med lite bilder förutom mitt arbete i 
klubben då fotografering av fåglar är 
det stora intresset.  

Hur länge har du skådat fågel? 

Att fotografera fåglarna står 
högre i kurs för mig än djupdyk-
ningen i arterna vilken kanske 
hämmat min lärkurva lite, men 
det är alltid kul att kryssa en ny 
art, eller som nu i januari börja 
om med en ny årslista. Tur att det 
finns många bra skådare i Linkö-
ping som hjälper mig när det är 
svårt med artning på en bild jag 
fotat eller en ljudupptagning jag snap-
pat upp i skogen. 

Vilken är den bästa fågelupplevelsen 
runt Linköping? 

Min favoritupplevelse var den kungs-
örn som satt i Östra Harg hösten 2020 
och åt på en hare under 17-18 timmar 
utan att röra på sig. Jag var där när en 

person från länsstyrelsen kom för att  
försöka fånga in den för att se om den 
var skadad. Jag kunde följa med ut på 
fältet och fick då uppleva örnen på 
riktigt nära håll. När vi var 7-8 meter 
ifrån den så lyfte den och flög några 
hundra meter för att sedan flyga iväg 
helt. Det visade sig att den bara hade 
förätit sig och höll hårt I sin slagna 
hare. 

Vad gör du annars på dagarna? 

På den tid som jag inte fotar fågel så 
jobbar jag som tekniker på Linköpings 
universitet där jag hjälper de anställda 
med alla världens problem som de 
kan tänkas ha med sina datorer. När 
jag inte jobbar eller skådar så är det 
renoveringar på huset som står näst i 
tur.  

Stefan 

Åström, ny i 

styrelsen 

Foto: Stefan Åström 

Foto: Jenny Rydén 
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Fågelbordskampen är en tävling där 

varje art som äter ur din fågelmatning 

räknas. För att en art ska räknas så 

krävs det att du som har anmält dig 

och din matning till tävlingen har sett 

att fågeln har ätit något från den ak-

tuella matningen.  Se vidare regler och 

hur du anmäler dig på ÖgOF:s hem-

sida https://ogof.se/tavlingar/fagel-

bordskampen/ 

Tävlingen pågår från 1 december till 

31 mars så det är inte för sent att 

hoppa på. Och inte tävlas det om en-

dast äran (även om den inte går av för 

hackor), utan deltagarna har chans att 

vinna presentkort hos ingen mindre 

än Slåttergubben. Ekologisk fågelmat 

för alla smaker! Vinnaren kammar 

hem ett presentkort till ett värde av 

500 kronor, silvermedaljören samt en 

lottad övrig deltagare till ett värde av 

250 kronor. 

Fågelbordskampen  

Vinterfåglar inpå knuten 2022 
28 – 31 januari 2022 

Sista helgen i januari räknar vi hur 

många fåglar vi ser vid våra fågelmat-

ningar runt om i landet. Det är en av 

våra mest populära aktiviteter, för här 

kan alla vara med och bidra genom att 

enkelt rapportera vilka fåglar och hur 

många av respektive art man ser sam-

tidigt vid fågelmatningen. De senaste 

åren har runt 20 000 rapporter kom-

mit in från enskilda personer, före-

ningar, skolklasser med flera – men vi 

vill ha ännu fler rapporter!  

Tack vare alla rapporter får vi en bra 

bild över de fåglar som tillbringar vin-

tern hos oss. Talgoxen är den talrik-

aste vinterfågeln följd av blåmes och 

pilfink, men efter denna trio varierar 

topplistan från år till år. Via denna 

räkning kan vi också följa hur vinter-

fåglarna anpassar sig till klimatföränd-

ringarna. 

Vinterfåglar finns som app både till 

iPhone och Android.  

Läs mera på www.vinterfaglar.se 
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I förra numret presenterade jag ett 
urval informationskällor i sociala me-
dia, bl.a. i Facebook. Som en uppfölj-
ning kommer här en presentation av 
ett urval appar som kan vara av in-
tresse för oss fågelskådare. 

Det finns i grova drag fyra typer av 
fågelappar: bestämning av arter, pre-
sentation och inrapportering av fynd, 
kryssande av arter samt hjälp att hitta 
fågellokaler. I beskrivningarna anges 
för vilka operativsystem apparna är 
tillgängliga, A=Android, I=IOS /Iphone 

Bestämning av arter 

Det finns ett stort antal appar som i 
enklare form och mer ingående ger 
möjlighet att bestämma vad det är för 
fågel man ser. Det finns appar för 
barn, nybörjare och experter. Här pre-
senterar jag tre av de som jag bedö-
mer vara viktigast. 

Fågelguiden (A+I) 

Fågelguiden som app bygger på Lars 
Svenssons, Killian Mullarneys och Dan 

Zetterströms 
bok från åttiota-
let. Appen (och 
boken) är nog 
den mest an-
vända hjälpre-
dan för att be-

stämma fågelarter och variationer 
inom arter. Den presenterar över 700 
arter och ger möjlighet att lyssna på 
olika läten, jämföra liknande arter och 
i övrigt förstå grundläggande fakta om 
arter. Appen kostar 179 kronor. 

Fågelguide Europa (A) 

Innehåller 442 europeiska fågelarter 
med grundläggande data, fotografier, 
beskrivningar, illustrationer, utbred-

ning och aktuell 
systematik. Man 
kan koppla upp 
sig direkt till 
Xeno-canto som 
är ett om-
fattande biblio-
tek av olika typer 

av fågelläten inspelade av fågelskå-
dare på olika platser i Europa. En flik 

finns också under varje art för direkt 
uppkoppling mot Wikipedia. Appen 
ger möjlighet att välja bland 12 olika 
språk. Appen kostar 49 kronor. 

BirdNET (A+I) 

BirdNET är ett forskningsprojekt som 
använder artificiell intelligens för att 
träna datorer att identifiera läten från 

Tips på appar som hjälper dig 

som skådar fåglar 
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mer än 3000 av de vanligaste fågelar-
terna i världen. 
Med deras app i 
mobilen kan 
man spela in ett 
fågelläte och få 
fågelarten be-
stämd. Man 
bidrar till för-

bättring av modellerna för AI genom 
att dela med sig av sina inspelningar 
till projektet. 

Presentation och inrappor-
tering av fynd 

I Sverige är det SLU:s Artportalen som 
man rapporterar sina fynd till. Där kan 
man också söka efter inrapporterade 
fynd. Artportalen finns dock inte som 
app utan man måste koppla upp sig 
till hemsidan www.artportalen.se 
(man kan dock lägga en ikon på start-
sidan som öppnar Artportalen direkt). 
Det kan ibland vara besvärligt att an-
vända Artportalen i mobilen och i fält. 
För inrapportering har man därför 
tagit fram en mobilvänlig hemsida 
”Artportalen Checklista”. Det finns 
också en app och en annan hemsida 
som underlättar kontakten med Art-
portalen i mobilen, Seglaren och Glutt. 

Artportalen Checklista (A+I) 

I checklistan kan du skapa en artlista 
som är anpassad efter området du 
befinner dig i och den aktuella tiden 
på året. Genom att även rapportera 
vilka arter du inte ser under ditt fält-
besök hjälper du till att skapa värde-
fulla så kallade "noll-data" för forsk-

ningen. Checklistan är alltså ingen app 
uan en hemsida (man kan dock lägga 
en ikon på startsidan som öppnar 
checklistan direkt). För mer inform-
ation: https://checklista.artportalen.se 

Glutt (A+I) 

Glutt är ingen app men kan läggas 
som en ikon på startsidan och som 
kopplar upp till www.glutt.se direkt. 
Den fungerar då i princip som en app 
utformad för mobilen. Glutt bygger 
helt och hållet på Artportalen och 
följer kontinuerligt vad som händer 
där, men bara för fåglar. Glutt ger en 
översikt av läget i fågel-Sverige. Man 

kan välja art, geografi, datum och fil-
trera på andra sätt. Där finns också 
listor över ”Veckans tyngsta”, ”Fler än 
vanligt”, ”Färre än vanligt” och ”Årets 
mest rapporterade arter” samt alla 
fågelfotografier på Artportalen. Man 
kan inte rapportera in fynd till Glutt. 
Hemsidan är ett privat initiativ av 
Magnus Rahm. 

Seglaren (A) 

Seglaren är en mobilanpassad app där 
man kan söka efter fynd och rappor-
tera egna obsar till Artportalen. Segla-
ren är tänkt att underlätta kontakten 
med Artportalen när man är ute i fält. 
Seglaren visar fynd av ovanliga arter 
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från hela Sverige, men man kan ställa 
in sitt hemområde varifrån även van-

liga arter visas. 
Man kan även 
spara filter på 
kommuner, 
lokal eller art 
för att snabbt 
kunna lista det 
urval obsar 
men är intres-

serad av. Om man har ett konto på 
Artportalen så kan man rapportera 
obsar dit. Seglaren är gjord för att det 
ska vara enkelt att rapportera obsar 
direkt när man är ute i fält. Seglaren 
är utvecklad av Johan Svedberg. 

Kryssande av arter 

300 svenska fåglar (A+I) 

För den som önskar kryssa observe-
rade fågelarter med mobilen finns det 
hjälp att få. Appen 300 svenska fåglar 

är just en app 
för detta. Den 
innehåller ett 
register över 
300 arter där 
man för varje 
art kan sätta 
kryss, ange 
plats, tidpunkt 

och skriva kommetarer. I appen anges 
överst i högra hörnet hur många arter 
man har kryssat och i listan över alla 
arter ser man vilka dessa är. 

Hjälp att hitta fågellokaler 

Självklart kan man använda Artporta-
len, Glutt och Seglaren för att hitta 

fågellokaler. Det finns dock några ap-
par som hjälper oss mer systematiskt 
med detta och som beskriver lokaler-
na ingående. Här tipsar jag om två 
olika appar, en lokal, ”Skåda fågel i 
Östergötland” och en mera nationell 
”Naturkartan”. BirdLife Sverige har 
också en hemsida ”Svenska fågelloka-
ler” där man länsvis kan klicka sig fram 
till olika fågellokaler. 

Naturkartan (A+I) 

Appen beskrivs som Sveriges mest 
heltäckande naturguide med massor 

av naturupple-
velser. Alltifrån 
naturreservat 
till badplatser 
och fågeltorn 
presenteras på 
Terrängkartan 
och Fjällkartan 
från Lantmäte-

riet. Informationen täcker ca 50 kom-
muner och 7 länsstyrelser. Genom att 
söka på ”Fågelskådning” och klicka på 
”Karta” får man upp klickbara symbo-
ler som visar olika fågellokaler, fågel-
torn mm. Klickar man på en sådan 
kommer information upp om lokalen, 
fåglar mm. Man kan också välja olika 
typer av kartor, t.ex. Satellit. 

Skåda fågel i Östergötland (A+I) 

Appen innehåller två typer av inform-
ation, en karta med klickbara symbo-
ler och en lista över fem olika regioner 
av Östergötland. Väljer man att gå via 
listan klickar man på en region och får 
då upp en klickbar lista över lokaler. 
För varje lokal finns sedan beskrivning 
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av lokalen, fåg-
lar, tips för be-
sökare, vägbe-
skrivning och 
senaste obsar. 
Samma inform-
ation kommer 
man fram till 
om man klickar 
direkt på kar-
tan. Samman-
lagt finns det 

över 100 fågellokaler beskrivna i Ös-
tergötland.  

Appen är utvecklad av Anders Fors-
lund med bidrag från en lång rad få-
gelintresserade i Östergötland. Samt-
liga personer finns listade i appen. 

Svenska fågellokaler (A+I) 

Svenska fågellokaler är ingen app men 
man kan lägga en ikon på startsidan så 

att man snabbt kommer direkt dit vid 
behov. Den finns hos BirdLife Sverige 
på hemsidan www. svenskafagelloka-
ler.se. Där hittar du kartor med ut-
märkta stigar och leder, information 
om p-platser, toaletter, om stigar är 
anpassade för rullstol, barnvagn, om 

det finns vinterfågelmatningar osv. 
Det finns också tips om vad man kan 
förvänta sig att finna under de olika 
årstiderna. 

Det finns i förekommande fall infor-
mation om det finns närliggande få-
gellokaler eller andra sevärdheter och 
i många av beskrivningarna så kan du 
också läsa om vilka fåglar du har chan-
sen att få se. 

I menyn kan man välja mellan Norr-
land, Svealand och Götaland. På nästa 
nivå för t.ex Götaland väljer man en 
ornitologisk länsförening, t.ex ÖgOF. 
Där följer en beskrivning av länets 
natur och övergripande om fågelliv 
och fågelarter i länets olika delar. Där-
efter finns en klickbar lista och en 
klickbar karta över kommuner och 
lokaler. För varje lokal ges en beskriv-
ning av området, observerade fåglar 
och tips för hur man får ut mest av sitt 
besök. Sidan är utvecklad av BirdLife 
Sverige i samarbete med de ornitolo-
giska läns- och lokalförbunden. 

Nils Petter Gregersen 
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Några glimtar från Dagledigas höst-
utflykter. 

Traditionsenligt började vi hösten på 
Visingsö med gott om backsvalor, 
roskarlar och olika falkar. Dessutom 
goda mullbär! 

Fantastiska Roxen bjöd i september 
fortfarande på fina vadarobservatio-
ner med småsnäppa, myrsnäppa, 
spovsnäppa, kustsnäppa, sandlöpare 
m. fl. 

Häradskär bjöd i slutet av månaden 
på fint väder, demonstration av ring-

märkning och sträck av prutgås. 

I oktober blev det premiär för Dagle-
diga på Kisatippen i Motala med rov-
fågelskådning. Vi hade tur för det blev 
årets bästa sträckdag med närmare 
200 ormvråkar, duvhök, sparvhök, 

stenfalk och tornfalk, 
samt 8000 bofink m fl 
tättingar. Platsen gav 
mersmak. 

Regnet hängde i luften 
vid Roxen i november 
men det var varmt och 
behagligt. Många äg-
retthägrar sågs. 

En novembertur gick till 
Fjällmossen i Kolmår-
den. Där hade vi tur att 
se en kungsörn, några 
orrar, varfågel och fler-
talet skogsmesar. Vi 

gick en lång, vacker och varierad pro-
menad i området. Hem via Skenäsfär-
jan med några bergänder. 

I slutet av november gick vi en annan 
långpromenad vid Kullgölarna i Rim-
forsa. Gölarna var nyfrusna och det 
var rejält kallt ute. Roligaste obsen 

Dagledigas höstutflykter 2021 
    Häradskär i soluppgång. Foto: Catharina Ekman 

Visingsö hos backsvalorna. Foto:Svante Söderström 
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tiotalet kungsfåglar nära. Det blev en 
4 timmars vandring i vacker skog.  

Årsavslutning genomfördes som van-
ligt på Naturcentrum med först lite 
skådning runt matningen vid Belve-
deren . Ingemar hade satt samman ett 

fågelquiz med luriga bilder som var 
roligt! Nils Petter visade också några 
av sina foton på havsörnar. 

Mer detaljerade rapporter finns på 
hemsidan. 

Gunilla Wetterling 

Besök på Kisatippen i Motala. 

Foto: Gunilla Wetterling 
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Ett halvår har gått och Rapphönorna, 
dvs det kvinnliga nätverket av fågelin-
tresserade kvinnor, har haft åtta 
träffar. Vi har gjort många fina obser-
vationer ihop. 

I augusti och september var vi vid 
Svartåmynningen och kämpade med 
artbestämning av flyttande vadare och 
änder i eklipsdräkt. Vi hade också nö-
jet att på nära håll göra bekantskap 
med törnskator i buskagen utanför 
tornet i Sättuna.  Flockar av ladusva-
lor, tranor med siktet 
ställt på sydligare vistel-
seorter hade vi också. 
Och som kronan på ver-
ket tre isländska rödspo-
var som med stoiskt lugn 
klev runt och sökte föda. 
Ägretthägrar visade ock-
så upp sig fint. 

Herrebro i Norrköping 
fick ett besök och gav 
oss observationer av 
liknande arter som vi 
sett i Svartåmynningen 
och blåhaken vid Ring-

stad mosse hade redan dragit vidare 
mot södern. Vi fick trösta oss med tre 
ormvråkar i skruv och två havsörnar 
med stenkoll på läget.  

En vacker gåsafton vid Hovtornet, Tå-
kern med ljumma vindar och solned-
gång i skyarna bakom Omberg skedde 
i början av oktober. Medan vi väntade 
på tranor och gäss såg vi en honfärgad 
blå kärrhök flyga förbi tornet på nära 
håll. Två ägretthägrar och en havsörn 
nära på en sten gladde oss också. En 

Hösten 2021 med 
Rapphönorna 
Behaglig stund i kvällssol vid Hovtornet. Foto: Okänd 

Solnedgång vid Hovtornet. 

Foto: Margareta Pilemelm. 
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lyckad ringmärkningsvisning vid Natur-
rum Tåkern lockade många rapphönor 
två veckor senare. I näten fastnade 
många skäggmesar, grönsiskor. Några 
stillsamma rödhakar ringmärktes och 
de inte fullt lika stillsamma blåmesar-
na och en större hackspett fick också 
de ringar. Ringmärkarna uthärdade ett 
och annat nyp i fingrarna med blodvite 
som följd. 

I november skedde 
kommunkampen och 
där deltog flera av rapp-
hönorna och bidrog till 
en andraplats.  

Första advent tillbring-
ade ett stort gäng rapp-
hönor på Gärstadver-
ken, vid trutdammen 
först och sedan vid 
Södra dammen. I den 
iskalla vinden försökte 
vi utskilja gråtrut, sill-

trut och kaspisk trut. Till vår hjälp 
hade vi Christian Williams, som be-
rättade, visade och tipsade oss. Ingen 
kaspisk ville infinna sig men vi enades 
om att göra nya försök framöver. Da-
gen avslutades vid Trädgårdsförening-
ens matningar där steglits, bergfink 
och stenknäck visade upp sig. 

Sista turen för året blev en promenad 
vid Reningsverket, Nykvarn och mean-
dern. Detta sammanföll med årets 
upplaga av Skådarhjälpen. Två 
strömstarar underhöll, forsärlan hade 
tappat stjärten stackarn, en kanadagås 
uppvisade karaktärer för dvärgkanada-
gås och en stor flock grönsiskor flög 
rastlöst av och an och en trut satte 
myror i huvudet på oss. En vanlig 
gråtrut? Kaspisk? Havstrut? Silltrut? På 
sluttampen var vi några som vandrade 
upp till meandern innan E4-bron och 
där stod den kritvita ägretthägern. 
Plötsligt flög en stor duvhök förbi och 
fem eller sex gråhägrar lyfte för-
skräckta. 

Margareta Pilemalm 

Forsärla som tappat stjärtfjädrarna. 

Foto: Johan Ekstrand. 

Ilsken nymärkt större hack-
spett vid Tåkern. Foto: 

Margareta Pilemalm 
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Ett halvår i Linköpings                
fågelmarker 

Denna text syftar till att ge en 
sammanfattning av noterbara 
fynd i Linköpings kommun under 
det andra halvåret 2021 men 
ska inte ses som en fullständig 
summering. Texten baseras på 
fynd rapporterade i Artportalen 
och flera av de fynd som presen-
teras har ännu ej behandlats av 
ansvarig rapportkommitté och 
kan därför komma att revideras. 

Sensommar och tidig höst inne-
bär rastande vadare i Svartå-
mynningens naturreservat, där 
de födosöker på de dyiga strän-
derna innan de drar vidare sö-
derut. Som vanligt kommer först 
de gamla fåglarna, och ju senare 
på hösten desto fler blir årsung-

arna. Myrsnäppa sågs 
mellan 12/8 och 8/9 
där det under en dag 
sågs två individer, men 
i övrigt bara en åt 
gången. De första 
sandlöparna sågs den 
28/7 och fram till den 
17/9 sågs som mest 
fyra individer samti-
digt. Omkring 320 
kärrsnäppor sågs den 
8/9, vilket är en väldigt 

Småsnäppa i Svartåmynningens reservat.”Tänk den 

som vore så stor…” Foto: Nils Petter Gregersen. 

Myrsnäppa. Foto: Stefan Åström 
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hög siffra. I övrigt sågs som flest fem 
roskarlar, 31 kustsnäppor, sju spov-
snäppor, 23 små-
snäppor respektive 
63 större strandpi-
pare. Gällande spov-
snäppa är högsta 
siffran förhållandevis 
låg, medan den för 
småsnäppa är hög. 
Två smalnäbbade 
simsnäppor sågs, 
vardera en 1/8 och 
30/8, och även två 
fynd av dubbelbec-
kasin gjordes, den 
11/8 och 3/9.  

Höstens enda stäpphök sågs i Knivinge 
den 29/9, medan blåhake har setts på 
en handfull platser, bl.a. Härnaviken, 
Jordhanteringen och Stjärnorp under 
augusti-september. Brun glada sågs 
vid tre tillfällen i september, två av 

fynden i närheten av Svartåmynningen 
och ett fynd utanför Brokind. Även 
lappsparv sågs två gånger vid Svartå-
mynningen samt en gång i Sjögesätter 

under september. Den 8-9/10 sågs en 
stripgås vid Svartåmynningen, och den 

11/11 sågs minst en bändelkorsnäbb i 
Trädgårdsföreningen mitt i stan. Två 
fynd av mindre sångsvan har gjorts 
under hösten, sju individer vid Svart-
åmynningen den 15/11 och två sträck-
ande vid Gärstadverken den 21/11. 
Kaspiska trutar har setts vid Gärstad-

verken under hela hös-
ten, framför allt års-
ungar med som mest 
hela sju individer rap-
porterade samtidigt. 
En alfågel sågs i Bergs 
hamn och vid Tvär-
skogsudde under stör-
re delen av november. 
Under hösten har det 
blivit uppenbart att 
tallbitarna åter är i 

rörelse, med många rapporter från 
norrlandskusten och Svealand, och 
från 23/10 och framåt har de setts 
även i Linköping, bl.a. i Stavsätter (3 
individer), Stjärnorp (6), Berg (22) och 

Stripgås vid Nybroplattformen. Foto: Jenny Rydén 

Alfågel vid hamnen i Berg. Foto: Göran Friman 
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Ljungsbro (4). Även om det har varit 
förhållandevis många fynd av arten är 
det långt ifrån rekordvintern 
2019/2020. Årets (i skrivande stund) 
enda observation av lappuggla gjor-
des den 3/11 strax norr om Axsjön. 
Två järpar har setts under hösten, 
vardera en vid Prästtomta och Ha-
raldsbo den 20/11. Ett spännande 
fynd fenologiskt sett är den skogs-
snäppa som sågs i Jakobsdal den         
7-25/12, vilket är första gången nå-
gonsin den noteras i Östergötland i 
december. 

Den helt klart största rariteten under 
hösten hittades under det årliga kom-
munrallyt, vid Roxens vassar nedanför 
Sjöviks gård i Härnaviken. Kommu-
nens första och landskapets fjärde 
brunsångare uppehöll sig på platsen 
den 21-22/11 – de tre tidigare fynden 
i Östergötland är alla från Häradsskär. 

Som brunsångare ofta är, så var den 
extremt svår att se och när den väl 
visade sig så var det under korta 
ögonblick, innan den försvann ner i 
vegetationen igen. Därmed blir det 
desto viktigare att höra den för att 
kunna artbestämma den, och skådar-
na på plats lyckades få bra inspelning-
ar av dess lockläte. Brunsångaren 
häckar i Sibirien och flyttar på vintern 
till Sydostasien, men ses årligen i Sve-
rige. 

Som vanligt har det varit ett fågelrikt 
halvår i kommunen med den skul-
kande brunsångaren som det största 
utropstecknet! Nu ser vi fram emot 
att år 2022 ska föra med sig många 
spännande upplevelser och härliga 
stunder ute i fågelmarkerna! 

Erik Jonsson 

Kommunrallyt 2021 klart 
Årets Kommunrally är avslutat.  Vi 

gratulerar Norrköping som även i år 

tog hem segern med 127 arter. Linkö-

ping kom tvåa med  121 arter varav en 

var brunsångare. Hela listan ser ut så 

här: 

1) Norrköping (127) 

2) Linköping (121) 

3) Motala (101) 

4) Kinda (99) 

5) Ödeshög (94) 

6) Åtvidaberg (74) 

7) Vadstena (65) 

8) Valdemarsvik (65) 

9) Finspång (53) 

10) Boxholm (51) 

11) Ydre (46) 

12) Söderköping (27) 
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Holkprojektet på Landeryds 
golfbana 

Hur många birdies blev det? 

Detta är berättelsen om hur det kom 
upp 160 fågelholkar på Landeryds 
golfklubbs tre banor. Vi redogör också 
för resultat av fältinventering våren 
2021 och fynd vid holkrensning hösten 
2021. 

Upprinnelsen och startarbetet 

En medlem och vän i 
golfklubben berättade hös-
ten 2019 att han spelat på 
Vreta Kloster GK och där 
sett att man satt upp en 
massa fågelholkar. Med-
lemmarna hade fått betala 
150 kr för ett ”holk-
värdskap” och som tack 
fått sitt namn textat på 
holken.  Den idén tyckte 
vår vän att vi skulle kopiera 
och det nappade vi på. Det 
dröjde dock till våren 2020 
innan vi fått idén presente-
rad för och godkänd av klubbledning-
en. Klubben ställde sig positiv och lo-
vade stå för materielkostnader och 
inköp om vi stod för jobbet.  

Holkproduktionen 

Vi satsade på tre holktyper - en blå-
mesholk dvs. en mindre holk med litet 

hål ca 30 mm, passar även entita, en 
något större talgoxeholk med hål ca 35 
mm, passar även svartvit flugsnappare, 
samt en ännu större starholk med ca 
50 mm hål. Weine hade redan hemma 
i garaget skapat holkprototyperna av 
eget virke och de kom till nytta när vi 
en junidag 2020 arrangerade en holk-
byggardag på Landeryd. Det hade gått 

ut en inbjudan till medlemmarna att 
delta. Det blev ett 10-tal personer som 
i fint väder och god stämning snickrade 
ihop ett 40-tal holkar. Men målet var 
satt till 150 holkar och materiel inköpt 
därefter. Det fanns ingen riktigt bra 
plats för förvaring av detta på klubben. 
Så vi körde hem alltihop till vår garage-

De tre holk-
prototyperna 
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plan i Bestorp. Sen sked-
de resten av jobbet där, 
i garaget, i trädgården 
och köket. Hela somma-
ren 2020 präglades av 
holkproduktion. Först 
snickrande, sen målning. 
Röd holk med grönt tak. 
Vännerna Eva Törnqvist 
och Helle och Håkan 
Brage hjälpte oss vid ett 
flertal tillfällen. Totalt 
blev det 47 st blåmes-
holkar, 79 st talgoxhol-
kar och 33 starholkar. Vi 
gjorde även en uggle-
holk. 

Holkar till medlem-
marna 

I augusti fick medlem-
marna erbjudande att 
”köpa” en holk och för-

säljningen löpte på 
bra. Meta ägnade 
många timmar i 
köket åt textande.  
En del ville bara ha 
sitt förnamn på 
holken. Lite fyn-
diga texter som 
”Off course” och 
”Endast birdie” 
förekom också. 

Holkar upp 

Allt eftersom hol-
karna sålts och 
textats satte vi upp 
dem. De som köpt 

Holkbyggardag 

Exempel på holkplacering: I tätorten – Södra banans 
hål fyra är holktätast enligt medlemmarnas önske-
mål med bibehållen fågeltrivsel. Holkbeståndet be-
står av sex för talgoxe (T) och en vardera för blåmes 
(B) och stare (S).  
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holk fick lämna in önskemål om var de 
ville ha sin holk och det kunde vi i de 
flesta fall fixa. Målet var ca 50 holkar 
på var och en av Landeryds tre banor 
och lite drygt så blev det.  Vi valde att 
sätta holkarna väl synligt utmed ba-
norna men ändå med ett läge och 
närhet till varandra som bedömdes 
kunna accepteras av fåglarna, se ex-
empel i Figur 1. Vi hade ambitionen 
att så långt möjligt undvika att spika/
skruva i träden så det blev metallband 
runt träden alternativt upphängning 
med armeringsjärn. I oktober 2020 var 
vi klara. Därefter tillkom ett par be-
hjärtansvärda önskemål så den allra 
sista holken sattes upp 17 oktober 
2021. 

Banornas karaktär 

Banorna domineras naturligtvis av 
kortklippta samt vildvuxna gräsytor. 
Till dessa ansluter åkrar, å- och sjö-
stränder samt betade hag- och skogs-
marker med inslag av gamla träd. 
Många mindre bäckar och småvatten 
förekommer även spritt på banorna.  

Vesterbybanan kringgärdas av natur-
reservatet Västerby lövskogar som är 
rikt på lövblandskog och ekhagar där 
barrträd är sällsynta.  

På Norra banan (inklusive klubbom-
råde och korthålsbana) och Södra ba-
nan är hällmarkskullar med gamla 
tallar vanliga men där finns även 
lövrika kullar med gamla ekar. 

Inventering under häcksäsong 

Vi studerade häckningsaktivitet vid 14 

tillfällen per bana under totalt 24 da-
gar mellan 19 april och 21 juni.  I bör-
jan av säsongen rörde iakttagelser 
t.ex. revirhävdande, bobyggnadsakti-
viteter och parningsbeteenden, se-
nare sågs matningsaktiviteter. 

Väderleksförhållanden 

Beskrivningen utgår från Linköpings 
(Malmslätts) horisont. Regnmängder-
na kan ju naturligtvis ha varierat 
mycket lokalt. 

Aprilvädret var något svalare än nor-
malt med sex frostdagar. Det blev en 
normal nederbörd på 39 mm under 
nio nederbördsdagar.  

Majvädret var kallare än normalt med 
sex frostdagar. Endast de allra sista 
dagarna i maj var sommarvarma. Det 
blev en våt månad med väldigt mycket 
regn: 123 mm föll under 18 dagar mot 
normala 47 mm.  

Junivädret var mycket varmare än 
normalt utan frostdagar. Det blev en 
torr månad med väldigt lite regn: 14 
mm föll under tio dagar mot normala 
71 mm.  

Bedömning av bobyggnad vid hös-
tens holkrensning 

Vid rensningen noterades boets inne-
håll och utseende samt eventuell före-
komst av rester av ägg, ungar och 
vuxna fåglar.  

De olika arterna väljer olika typer av 
material för att utforma sitt bo. Tal-
goxen och blåmesen byggde likar-
tade bon. I botten fyllde de upp 
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främst med mossor (t.ex. hus-, vägg- 
och hakmossa) och på toppen av 
denna en bobale som fodrades med 
hår (t.ex. hjortdjur) och dun. Staren 
samlade lite gräs, grova lavar, kvistar, 
träbitar och fjädrar till en tunn ofodrad 
bale. Den svartvita flugsnapparen 
byggde lite varierat men ofta fluffigt 
med gräs, grova lavar och tunna bark-
flagor utan att fodra balen speciellt. 

Nötväckan har egenheten att mura 
med lera i och omkring ingångshålet. 
Den verkar ha som mål att få till ett 
mycket litet ingångshål. De fyra aktu-
ella holkarna hade påbörjad murning 
runt 20 april. Själva boet bestod av 
rikligt med barkflagor från tall, vissna 
löv och ganska grova kvistar och träbi-

tar utan speciell fodring. Nötväcka 
byggde i en starholk, två talgoxholkar 
och en blåmesholk. Häckningen i blå-
mesholken misslyckades tyvärr medan 
de andra tre bedöms ha lyckats.  Hos 
göktytan fanns knappt något bo-
material. 

Häckningsförsök 

Givetvis finns säkerställda häckningar 
med lyckat resultat; vi har t.ex. sett 
talgoxungar göra strömhopp ur en 
holk med oroliga föräldrar intill. Det 
finns även häckningar som med säker-
het har misslyckats såsom döda kullar. 
Det är svårt att alltid vara säker på att 
en häckning har gett flygga ungar eller 

inte. Vi använder därför endast be-
greppet häckningsförsök där vi har 
vägt in data från både fältinventering-
en och bobalens uppbyggnad och in-
nehåll.  

Vid fältinventeringen sågs matningsak-
tiviteter vid 51 holkar främst mot slu-
tet av perioden, se Figur 2. Vid ytterli-
gare drygt nittio holkar sågs under 
hela perioden andra aktiviteter som 
tydde på häckningsförsök.  

För några mesholkar tydde boinnehållet 

Bobale av svartvit flugsnappare 

Nötväcka matar den 18 maj. 

Ett par svartvita flugsnappare intresse-

rar sig för en talgoxholk den 13 maj. 
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på meshäckning men det var svårt att 
avgöra om det var talgoxe, blåmes 
eller annan mes som har försökt 
häcka. I dessa fall noterades blåmes i 
blåmesholk och talgoxe i talgoxholk. 
15 holkar förblev obebodda medan 

145 hade ett, och i några fall två tyd-
liga, häckförsök som resulterade i to-
talt 155 påvisade häckförsök. Se Tabell 
1 och 2.   

Vad gäller holkval så skötte sig talgoxar 

Art Antal försök Vesterbybanan Södra banan Norra banan 

Talgoxe 58 16 17 25 

Blåmes 47 15 14 18 

Svartvit flugsnappare 30 8 12 10 

Stare 15 4 6 5 

Nötväcka 4 1 1 2 

Göktyta 1 1 - - 

Totalt 155 45 50 60 

Arter Blåmesholkar 47 st 
varav 4 tomma 

Talgoxholkar 79 st 
varav 6 tomma 

Starholkar 33 st 
varav 4 tomma 

Talgoxe 5 (10 %) 45 (57 %) 8 (21 %) 

Blåmes 32 (68 %) 14 (18 %) 1 (3 %) 

Svartvit flugsnappare 6 (13 %) 16 (20 %) 8 (24 %) 

Stare - - 15 (45 %) 

Figur 1: Fältobservationer av matande föräldrar i 51 holkar mellan 17 maj och 21 
juni. Varje ruta avser en holk. En talgoxholk (x) är noterad två gånger då det be-
döms röra sig om två olika kullar. De olika arterna anges med olika färg.  

Tabell 1: Bedömda minsta antalet häckningsförsök för samtliga arter på de tre ba-
norna. 

Tabell 2: Antal häckningsförsök för talgoxe, blåmes, flugsnappare och stare för re-
spektive holktyp (dubbelhäckning i några). 

Nötväcka 
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och blåmesar och valde i första hand 
sina holkprototyper, se Tabell 4.  De 
svartvita flugsnapparna valde helst en 
talgoxholk men kunde även nöja sig 
med annan holktyp. Stararna häckade 
endast i starholkar. 

Som förväntat blev de vanligaste 
häckfåglarna i fallande skala talgoxe, 
blåmes, svartvit flugsnappare och 
stare.  

För blåmes, talgoxe och svartvit flug-
snappare finns tecken på att ca 10 % 
misslyckades med häckningen. Det 
kalla och fuktiga vädret tidigt på sä-
songen kan ha försvårat häckningen. 
Det var mycket matningsaktivitet un-
der de tre första juniveckorna vilket 
kan bero på att häckningen var förse-
nad eller omstartad. 

För nötväcka kan antas att tre av fyra 
häckförsök gav flygga kullar innan 
utgången av maj.   

För stare kan antas att alla häckförsök 
har gett flygga ungar (ett par ungar 
återfanns döda i en holk) under maj 
eller senast några dagar in i juni. Sta-

ren är specialiserad på daggmaskar 
vilka bör ha varit lättåtkomliga under 
maj. 

Kuriosa 

I tre holkar i Landeryd fanns fladder-
möss (dvärgpipistrell) vid höstens 
rensning. 

Tio holkar blev efter häckningssäsong-
en fullständigt utfyllda av bålgeting-
bon: åtta på Vesterby, en på Norra 
och en på Södra.  I ytterligare arton 
har bålgeting gjort en liten byggstart 
men sen avbrutit. 

Slutord 

Väldigt mycket jobb, många arbets-
timmar blev det med detta projekt 
men det har varit ren glädje att ge-
nomföra det. Fältinventeringen och 
holkrensningsarbetet gav oss en 
massa nya insikter och kunskaper. Vi 
hade nog en väldigt diffus förväntan 
på hur pass många holkar som skulle 
bebos och blev glatt överraskade av 
resultatet. Att följa fåglarnas arbete, 
strider, framgång och motgångar vid 

häckningarna gav nya 
funderingar och infalls-
vinklar. Det kommer 
snart en ny vår och det 
blir spännande att då 
följa upp hur häcknings-
säsongen 2022 artar sig. 

Text och foto Weine 
Drotz och Meta Björk 
Drotz 

Dvärgpipistrell (dvärgfladdermus) 

den 27 september 
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Nitton åhörare hade kommit till Nya 
Munkens aula för att höra Jan Sondell 
berätta om sina och medarbetares 
undersökningar kring sånglärkan och 
dess häckningsutfall i jordbruksland-
skapet runt Kvismaren i södra Närke. 

Jan var med och startade Kvismare 
Fågelstation för 60 år sedan. Där be-
drivs, förutom ringmärkning, flera 
forskningsprojekt på fågelarter i om-
rådet. Mest känd är kanske forskning-
en kring trastsångaren.  

År 2008 uppskattades sånglärkans 
svenska population till ca 800 000 par, 
av vilka 680 000 häckade på åkrar. 
Övriga finner man på alvar, 
strandängar och liknande. Sånglärkan 

är den enda vanliga tättingarten som 
häckar på öppen åkermark i Sverige. 
För sin häckning kräver den fält på 
minst 10 ha, dvs. ca 300 x 300 m. Boet 
läggs minst 100 – 200 m från när-
maste skogskant. Även närhet till en-

staka stora träd på fältet 
undviks. Därigenom mins-
kar risken att predatorer 
spanande från träd lokali-
serar boet. 

På åkermark lägger lärkan 
endast en kull per säsong. 
Förstörs den är det endast 
ett fåtal par som börjar om. 
På alvar och stränder läggs 
troligen normalt två kullar. 
Boet är väl dolt och svårt att 
hitta för den som inventerar 
lärkor. 

Sånglärkan anländer som bekant 
mycket tidigt på våren. Den är mycket 
hemortstrogen, och orsaken till den 
tidiga ankomsten är rimligen att revi-
ret skall kunna hävdas redan innan 
själva häckningen påbörjas. Boet läggs 
mer eller mindre på samma plats som 
tidigare år. När boplatsen utses skiljer 
paret inte mellan vallbesådda och 
stråsädsbesådda fält. 

Idag upptas 45 % av all jordbruksmark 
i Sverige av vallodling (snitt för riket, 

Sånglärkan, föredrag av          

Jan Sondell 

Jan Sondell. 
Foto: Ingemar 
Ander 
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gäller ej nödvändigtvis regionalt). Ensi-
lage från vall är nämligen huvudföda 
för landets nötkreatur. Ur näringssyn-
punkt är det fördelaktigt att skörda 
innan stjälkarna har förvedats i större 
utsträckning. Minst två årliga skördar 
tas från vallen.  

Slåttern tar död på alla fågelbon! Det 
som inte förstörs av maskinerna 
blottas för predatorer, t.ex. kråkfåglar, 
kärrhökar, glador samt däggdjur som 
räv och grävling. Om en ny kull läggs så 
kommer den att förstöras nästa gång 
vallen slås! Detta är givetvis ett pro-
blem inte bara för sånglärkan utan 
även för andra åkerhäckande arter 
som storspov, kornknarr och tofsvipa. 
Däremot tycks gulärlan, åtminstone i 
Kvismarområdet, på senare tid ha ökat 
som häckfågel på/invid åkrar. 

I spannmålsfält når lärkorna i regel 
goda häckningsresultat. De öppna spår 
och sprutgator som lantbrukarens ma-
skiner lämnar i fälten utnyttjas av fåg-
larna för födosök. Vårsäd ger ett bra 
habitat, men höstsäd är troligen 

bättre.  

Jan är inte helt överens med SOF/
BirdLife om nyttan med lärkrutor. 
Bland annat upptar de nämnda trak-
torspåren i fälten större yta än lärkru-
torna i samma fält. Lärkrutor tillämpas 

bara för höstsådda fält, 
som utgör mindre än 25 
% av spannmålspro-
duktionen. 

Lärkprojektet har fått 
ekonomiskt stöd från 
Jordbruksverket. Just nu 
har man bara pengar 
beviljade till och med 
2022. Metodiken är 
svår. Det gäller att över-
tala bönder att ställa 
upp på experimentella 
upplägg, som kan på-

verka deras skörd negativt. Hittills har 
det varit svårt att hitta en form av vall-
odling som inte spolierar lärkans fort-
plantning.  

Nyligen kom man av en tillfällighet på 
ett uppslag: Man lade märke till att 
lärkorna ofta bevakade omgivningen 
sittande på upplagda jordvallar eller 
högar av mer tillfälligt slag. Fördelen 
för fågeln är att den då kan spana efter 
konkurrenter och predatorer utan att 
behöva vara på vingarna. Det vore 
intressant att undersöka detta mer 
systematiskt. En upplöjd plogfåra i 
mitten av fältet skulle kunna räcka. 
Men då måste ju boet placeras nära 
denna, utom räckhåll för slåttermaski-
nen.  

Sånglärka högt i skyn. Foto: Stefan Åström 
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Oavsett om man hittar en lösning som 
tillfredsställer både odlare och lärkor 
så är det givetvis värdefullt att veta hur 
olika odlingsformer påverkar lärkpopu-
lationen. 

Under den efterföljande frågestunden 
kom ortolansparven upp. Kivsmarom-
rådet är ju ett av de sista fästena för 

denna art i södra Sverige, ett fäste som 
dessvärre är på väg att falla, trots att 
man har vidtagit olika åtgärder för att 
gynna artens häckning. 

Ingemar Ander 

 

 

Slåttergubbens vinterfågelrally 

 

 

 

 

Hur många arter kan man se en 

vinterdag? Slåttergubbens eko-

rally innebär skådarglädje, ge-

menskap, ekokryssning, och in-

samling av pengar till vårt natur-

vårdsarbete. Rallyt hålls den 12 

februari och är öppet för alla i 

hela Sverige!   

Läs vidare om tider, regler mm 

på www.slattergubben.se/vinter-

fagelrally 
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När jag bläddrade i gamla årgångar 
av Svenska Faunistisk Revy så föll 
min blick på en artikel skriven 1949 
av Bertil ”Bisse” Wahlin. ”Bisse” var 
botaniker och ornitolog med ett 
förflutet i Linköping. Han var med 
på den tiden LFK bildades och var 
en av eldsjälarna. Sedermera blev 
han också känd genom TV-
programmet ”Mitt i naturen” till-
sammans med Gunnar Arvidsson. 
Han har också varit med och skrivit 
flera böcker om natur för barn.  

För att säkertställa att det upphovs-
rättsligt är ok att vi publicerar arti-
keln har  kontakt tagits med Bisses 
efterlevande – en sonson vid namn 
Karl Wahlin, som i sin tur talat med 
sin far, Mats Wahlin. Han svarade: 

”Hej! Tack för det trevliga brevet! 
Det stämmer bra att jag är barn-
barn till Bisse. Jag talade med min 
far och ni får gärna återge texten. 
Den var rolig att läsa, en inblick i en 
annan tid. 

Hälsningar Karl Wahlin.” 

Så här formulerade sig ”Bisse” 1949: 

”Stenknäck i Linköping år 1949 
Av B. Wahlin 

I Trädgårdsföreningens park i Linkö-
ping har under flera års tid uppträtt 

stenknäck, Coccothraustes c coccoth-
raustes L. Två mycket fågelkunniga 
trädgårdsmän, Erik Danielsson och 
Arne Fransson, har haft dem under 
uppsikt alltsedan vintern 1946, då de 
för första gången uppenbarade sig, 
och deras iakttagelser, varav förf. fått 
taga del, är av mycket stort värde för 

Stenknäck i Linköping - en åter-

funnen artikel från 1949 

Pusskalas. Foto: 

Nils Petter Greger-
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bedömande av eventuell häckning av 
den sällsynta fågelarten i Linköping. 

Sedan vintern 1946 har stenknäck i ett 
antal av 2-5 exemplar brukat visa sig 
vintertiden i parken, där de med för-
kärlek hållit till bland trädgårdens häg-
gar, bokar och avenbokar. Redan på 
förvåren har de emellertid försvunnit 
igen, till sorg för dem av stadens fågel-
vänner, som haft kännedom om de 
celebra gästerna. Våren 1949 tycktes 
de emellertid dröja sig kvar längre än 
vanligt och man hade vissa skäl miss-
tänka en förestående häckning någon-
stans i omgivningarna. 

Under vintern 1948-1949 höll inte 
mindre än 7 stenknäckar till i parken, 
där de lät sig bokollon och häggbär väl 
smaka. När födan småningom började 
tryta på träden, erbjöds fåglarna föda 
av goda människor, och de tycktes 
därför alltjämt trivas i grannskapet. 
Regelbundet dök de upp på de olika 
utfodringsplatserna varje dag och för-
summade aldrig att taga vara på de 
utlagda godbitarna. Flocken höll ofta 
ihop, så att man kunde beundra de 
säregna fåglarna samtidigt. I april må-
nad började de emellertid att skingras, 
och snart såg man aldrig mer än två 
fåglar tillsammans på en gång. Framåt 
maj månad började de ses och höras 
alltmera sällan, och snart var det bara 
en hane, som drog uppmärksamheten 
till sig genom att sitta och sjunga och 
kvintilera för sig själv.  

Enligt uppgift av assistent O. Aldén 
gjorde fåglarna vid den tiden ansatser 
att häcka. I en trädgård alldeles intill 
Trädgårdsföreningen iakttog han näm-

ligen en fågel, som inte kunde vara 
något annat än stenknäckshonan, ligga 
i ett just färdigställt bo. Följande dag 
var boet emellertid nedrivet av skator, 
varför någon häckning inte kunde full-
följas på den platsen. Fåglarna för-
svann också från platsen och det 
dröjde ganska länge innan man åter 
fick syn på dem. 

I slutet av juli månad uppenbarade sig i 
Trädgårdsföreningens park stenknäc-
kar igen. Det var en gammal, men den 
kom inte ensam utan i sällskap med 
fyra ungar. Den var hela dagarna livligt 
sysselsatt med att skaffa föda och 
mata sina ungar. Härmed har den hållit 
på under sensommaren, och fåglarna 
har kunnat iakttagas nästan dagligen i 
en väl samlad grupp. 

Ännu i oktober månad har de fem fåg-
larna visat sig då och då. I början av 
månaden har emellertid en katastrof 
drabbat familjen, i det att en sparvhök 
lyckades taga en av ungfåglarna. Ex-
emplaret tillvaratogs, men tyvärr med 
avsliten stjärt, varför det inte duger till 
konservering. 

Fastslås kan sålunda, att stenknäck 
gjort ansats att häcka i en trädgård i 
Linköping, där boet emellertid blev 
nedrivet av skator, samt att stenknäck-
en häckat någonstans i Linköping, tro-
ligast i Trädgårdsföreningens park eller 
i dess omedelbara närhet. Fåglarna har 
lyckats kläcka fram och föda upp fyra 
ungar, varav dock en förolyckats på 
hösten. 

Man har kanske rätt att ställa sig frå-
gan, huruvida stenknäck håller på att 
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öka i vårt land. Det skulle i så fall vara 
synnerligen glädjande. Ett inslag av 
stenknäck bland fågelbeståndet i stä-
dernas parkanläggningar vore något, 
som kunde hälsas med den allra 
största glädje av varje fågelvän. Sten-
knäcken är dekorativ och har en sär-
präglad profil, som gör den till en be-
hagfull gestalt i den svenska fågelvärl-
den.” 

Kopierat ur ”Svensk Faunistisk Revy” 
n:r 3 1949 

En härlig liten berättelse om fågelskåd-

ning i mitten på förra seklet, full av 
tidsanda. Jag tycker B. Wahlins språk 
är så vackert. Och stenknäcken verkar 
ha levt vidare i Trädgårdsföreningen, 
den kommer gärna fram till matningar-
na där. Hur det står till med häcknings-
försök vet jag inte. I dessa dagar sak-
nar vi ”fågelkunniga trädgårdsmän och 
assistenter”, som ”håller fåglarna un-
der uppsikt.”  

Margareta Pilemalm 

Stenknäck. Foto: Nils Petter Gregersen 
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Program för Linköpings Fågel-
klubb våren 2022 

Här lämnas information om några hu-
vudpunkter ur höstens program. Erfa-
renheterna visar att  aktiviteter då och 
då behöver ändras avseende tid och 
plats  Aktuell information om aktivite-
ter, mötesplatser, kontaktinformation, 
coronapandemin etc., kommer därför 
i fortsättningen att finnas på vår hem-
sida  www.linkopingsfagelklubb.se där 
även alla våra rapporter från genom-
förda aktiviteter finns att läsa. Se även 
vår Facebooksida.  

Aktiviteter i Norrköping finns på 
www.finknet.se och i Motala på 
www.motalabiologiskaforening.se. 

Alla är välkomna oberoende av kun-
skapsnivå. De som kan mer hjälper 
gärna dem som är nybörjare! Glöm 
inte matsäck! 

Hela LFK, ett urval 

15 februari kl. 18:30 Föredrag Natur-
centrum, Linköping 

Martin Green: ”Fåglar, ljudlandskap 
och människor - blir det fler eller färre 
fåglar och låter naturen likadant idag 
som förr?” 

Martin arbetar vid Svensk Fågeltaxe-
ring vid Lunds universitet. Förutom att 
bevaka beståndsutvecklingen har han 
också funderat på hur ändringar i få-

gelfaunans sammansättning har på-
verkat kören av fågelsång som vi mö-
ter när vi är ute i skog och mark. 

Detta är ett samarrangemang med 
föreningen Rädda Vallaskogen. 

Ansvarig: Ingemar Ander  

19 februari kl. 9:30 – ca 12:00 
Segelbåtshamnen, Linköping 
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Guidad fågelskådning längs Stångån. 
Vi samlas vid segelbåtshamnen i Linkö-
ping norr om motorvägen. Därifrån 
promenerar vi mot åmynningen och 
kollar vad som finns i ån, på fält och i 
buskage. Med litet tur får vi se kungs-
fiskaren på spaning efter småfisk.  Om 
Roxen är islagd finns det helt säkert en 
vak med mycket fågel utanför åmyn-
ningen.  

Guide: Ingemar Ander. 

6 mars kl. 16:00 Naturcentrum  

Årsmöte. Efter sedvanliga årsmötesför-
handlingar bjuder vi på fika, därefter 
på föredrag. 

Mikael Gustafsson och Knut Eriksson: 
”Vad spelar fågelskydd för roll i prakti-
ken?” 

Häckfåglar av skyddade och hotade 
arter kan påvisas inför planerad mark-
exploatering. Enligt artskyddsförord-
ningen måste hänsyn tas till dessa. 
Men vad händer när art- och habi-
tatsskydd vägs mot samhällsnytta och 
ekonomiska intressen? Har fågelföre-
komst relevans i aktuella miljödomar? 

Mikael ägnar sig åt naturfotografi på 
fritiden. Knut är biolog och gymnasie-
lärare med bakgrund som fältinvente-
rare. 

Tillsammans har Mikael och Knut 
utforskat ett för fågelskådare hittills 
rätt okänt område i Skeda strax utan-
för Linköping med höga naturvärden 
och funnit ett rikt fågelliv. Resultatet 
påverkar beslut i Mark- och miljödom-
stolen. 

Föredraget illustreras självklart av bild-
skatten från området. 

Ansvarig: Olof Hjelm, 070-670 64 28  

24 mars kl. 19:00 Naturcentrum 

Föredrag med Bengt Legnell: ”Back-
svalorna – vart skall de ta vägen?”   

Backsvalans naturliga häckningsmiljö 
är grus- eller sandbranter, t.ex. vid 
stränder vid hav, sjöar och åar, där den 
gräver ut bohålor. På lämpliga platser 
bildar denna vår minsta svala häck-
ningskolonier. Många naturliga miljöer 
har försvunnit genom människans akti-
viteter. Å andra sidan har våra grustäk-
ter erbjudit lämplig häckningsmiljö, 
men idag undviker man att öppna nya 
sådana.  

Så var kommer vi att hitta svalkolonier-
na i framtiden? Kommer de att finnas 
kvar i våra täkter, människans domän, 
eller på något sätt ha återvänt till den 
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naturliga världen utmed älvnipor och 
strandbrinkar, eller finns det andra 
alternativ?  

Bengt Legnell har arbetat mycket med 
backsvalans situation i Sverige. Därut-
över är han en kännare av fågelfaunan 
i Sydostasien där han tidvis varit bo-
satt och där han också har varit arran-
gör av skådarresor.  

Ansvarig: Ingemar Ander, 076-776 26 
68 

23 april kl. 8:00-12:00 Parkeringen 
vid Nybro, Svartåmynningens natur-
reservat, Roxen 

Rödspovens dag. Bekanta dig 
med rödspoven. Linköpings 
klenod bland fåglarna.   

Vi berättar om rödspoven 
och de insatser som görs för 
att gynna denna unika fågel-
art och andra våtmarksfåglar 
vid Roxen. Guidad tur utgår 
varje hel timme från parke-
ringsplatsen. Ute vid Ny-
broplattformen finns fler gui-
der på plats och hjälper till 
att identifiera alla fåglar som 

vi ser.  

Ansvarig: Olof Hjelm, 070-670 64 18  

7 maj hela dagen. Nybroplattformen 

Tornkampen och fågelskådningens 
dag. Guider finns på plats från tidig 
morgon fram till lunch och alla är väl-
komna att delta och se till så att just 
vårt torn ser flest arter i denna tävling 
mellan Sveriges alla fågeltorn.  

Ansvarig Erik Jonsson, 070-311 6468 

Daglediga, ett urval  

11 januari kl. 9:00 Snöbryggan  

Samling direkt vid Snöbryggan, som 
ligger vid Stångån mitt emot renings-
verket. Vi går både uppströms och 
nedströms. Här brukar vi kunna se 
kungsfiskare, rörhöna, forsärla, små-
dopping, strömstare mm.   

18 januari kl. 9:00 Tinnerö  

Vi återupptar Tinnerö-vandringarna 
och ser (och lyssnar) vad vi kan hitta.  

Guide: Ingemar Ander. 

Backsvala. Foto: Ingemar Ander 

Knölsvanar i Rosenkällasjön. 

Foto: Nils Petter Gregersen 
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8 februari kl. 9:00 Tåkern 

Det blir en heldagstur till Tåkern. För-
hoppningsvis kan vi gå en tur på isen 
och i vassarna och se skäggmesar nära. 
Havsörn och blå kärrhök brukar även 
dyka upp.  

19 april kl. 5:00 Råssnäsudden Motala 
samt kl. 8:00 Tåkern 8.00 

Fin lokal för sträckande marina änder i 
Vättern. Vi fortsätter dagen i Tåkern-
trakten. Möjlighet för de som önskar 
komma senare att ansluta vid Tåkern. 

26-27 april Landsort 

Landsort är en fantastisk sträcklokal i 
Södermanland. Vi övernattar på vand-
rarhemmet och skådar så mycket vi 
orkar i dagarna två. Vid denna tid 2021 
rastade upp mot ett par tusen ejdrar. 
Anmälan till                  
gunilla.wetterling@gmail.com. 

Rapphönan, ett urval 

30 januari Snöbryggan 

Vi börjar med att ströva utmed Stång-
ån, det är bästa platsen att skåda så här 
års. Har vi flyt så kommer kungsfiskare 
och strömstare att ge oss underhåll-
ning. Kanske är forsärlan synlig. Plus 
annat smått och gott. Ansvarig Else. 

13 februari Smedstad Tinnerö 

Vi besöker Smedstadområdet med mat-
ningen vid kolonierna där vi kan se 
övervintrande tättingar på nära håll. 
Stjärtmesen brukar komma om man 
väntar en stund. Dammarna brukar 
kunna bjuda på något i fågelväg. 
Kanske en vattenrall som för några år 
sedan. Ansvarig Maggan. 

V 10 Ugglelyssning 

Många är sugna på att höra ugglor på 
våren. Och det är verkligen häftigt att 
stå i mörkret och höra kattugglans dra-
matiskt vibrerande hoande. Eller bergu-
vens rytmiska, dova och bestämda 
”ho”. Ugglor vill inte ha regn och blåst, 
så därför lämnar jag inget besked om 
datum förrän några dagar innan. Håll 
tummarna. Ansvarig Maggan. 

10 april Tinnerö 

En skön promenad i vårt fina ekland-
skap gör vi nu. Hackspettarna bör vara 
”på hugget”. Enkelbeckasin och brun 
kärrhök plus många rödhakar hade vi 
på denna tur 2021. Dessutom har Cat-
harina Ekman lovat att berätta om Frö-
berget, matningen och visa på några av 
de fågelholkar föreningen satt upp 
(skogsduva och göktyta). Ansvarig Mag-
gan och Catharina. 

24 april Kärnskogs mosse orrspel 

Dags att ställa klockan på ringning för 
tidig uppgång. Traditionsenligt besöker 
vi Kärnskogsmosse en tidig morgon för 
att njuta av orrspel. Ljungpipare och 
andra tidiga flyttare kommer säkert 
också att finns på plats. Denna exkurs-
ion välkomnar även män. Ansvarig 
Maggan 

5 juni Missmyra våtmark gökotta 

Avslutningsvis blir det en gökotta i 
Missmyra våtmark mellan Björsäter och 
Åtvidaberg. Ett favoritställe för mig 
med fin potential. Räkna med många 
kryss. Värt att stiga upp lite extra tidigt 
för. Ansvarig Maggan 

 


