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Tidningens fyrtionde årgång är slutförd. Totalt har det under
dessa fyrtio år blivit hela 118 nummer och ungefär 4500 sidor
och över 1800 artiklar med varierat innehåll. Vi hoppas att även
det här numret ska ge trevlig julläsning. Samtidigt önskar vi en
God Jul och ett Gott Nytt År!

Trevlig läsning!
Redaktionen
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Vinterns och vårens program
26/12 Onsdag. Annandag jul. Hallands Väderö. Bjärekretsen har gjort annan-

dagen till en återkommande Väderödag och vi i vår förening behöver
bara haka på. Vill du få en ordentlig nypa ny luft mitt i julhelgens stök
och alla måsten så häng med denna dag! Avfärd kl. 08.45 från Netto.
Samling vid Väderöbåtarna i Torekov kl. 09.45. Ansvarig Eva Persson.

13/1 Söndag. Januarivandring i hemmanaturen. Vi gör en rundvandring
någonstans i hemmanaturen. Vart kosan styrs får vädret, vintern och
exkursionsledaren avgöra. Klä dig efter behov och ta med dig fika, kika-
re och gott humör. Samling vid Netto kl. 09.00.
 Ansvarig Janne Johansson

24/1 Torsdag. Holkspikning i Örkelljunga slöjdsal. Denna gång kommer
vår sågande, spikande innekväll att genomföras i Beringskolans slöjd-
sal. Skolledningen har tacksamt nog låtit oss använda dessa lokaler för
att bygga bostäder till både stora och små fågelarter. Hoppas du vill
hjälpa oss! Samling utanför Beringskolan kl. 18.00.
Ansvarig Björn Herrlund.

7/2 Torsdag. Örkelljungabygdens Naturs årsmöte med föredrag av Tho-
mas Johnsson. Åter har ett verksamhetsår lagts till handlingarna och vi
summerar och väljer förtroendepersoner för året som kommer. Direkt
efter årsmötet får vi se Thomas Johnssons bildföredrag: Island - landet
där hetta möter kyla. Vi reser till sagornas ö och får uppleva rykande
vulkaner, puttrande geotermalområden, imponerande glaciärer och några
av öns fågelberg. Samling för årsmötet kl. 18.30 i Vuxenskolans lokal.
Föredraget börjar ca kl. 19.00. Ansvariga styrelsen.

21/2 Torsdag. Biparadiset i Örkelljunga – En långsiktig workshop. Sand-
taget i Ekholm är idag ett exempel på hur man med små medel kan skapa
förståelse för biologisk mångfald. Pär Svensson visar bilder och berät-
tar om projektet och bjuder in till diskussion. Samling kl. 19.00 i Utbild-
ningscentrum. Ansvarig Pär Svensson

2/3 Lördag. Fågelexkursion där vädret avgör målet. Det är denna gång
fåglarna som styr vart hän vi åker. Är det fortfarande vinter eller har
kanske sånglärkor och de första viporna flaxat in över nejden. De ruti-
nerade, ansvariga skådarna lovar dock en trevlig dag oberoende av
vädret! Ta med kläder efter väder, fika, kikare. Samling vid Netto kl. 09.00.
Ansvariga Kurt Arne Johansson & Björn Herrlund.



– 4 –

Alcedo

14/3 Torsdag. Planeringskväll för en ny inventering av tjädern. Se upprop
här intill!

7/4 Söndag. Vandring i anslutning till Attarpamossen. Att besöka våra
myrmarker, våra mossar och kärr, har länge ingått i vårens programut-
bud. Detta år tänker vi inte välja någon av de mer kända mossarna, utan
istället styra stegen ut på Attarpamossen. Här finns också besöksvärda
gräsmarker som hör till Stora Bjälkabyggets gårdar. Du bör ha fotbe-
klädnad som motstår väta och fika för en halvdag. Hoppas du viker
denna dag för detta. Samling kl. 08.00 vid Netto.
 Ansvariga Patric Carlsson & Janne Johansson

5/5 Söndag. Bollaltebygget och Mästocka ljunghed. Denna majdag ägnar
vi åt spännande marker i vårt grannlandskap Halland. Framförallt är det
ljungheden i Bollaltebygget, intill den fina hembygdsgården, som får
ett besök men även naturreservatet Mästocka ljunghed ägnar vi vår tid
åt. Har vi turen på vår sida får vi se både blommande hårginstbuskar
och vackra mosippor. Samling vid Netto kl. 08.00.
Ansvariga Lars Schale & Janne Johansson

18/5 Lördag. Trollsländor i maj. Med Patric som ciceron ger vi oss denna
gång ut på jakt efter senvårens, försommarens första trollsländeliv. Det
ska bli intressant! Och det är alltid lika spännande att se om vi får tur
med vädret, en viktig ingrediens för att skådandet ska bli extra lycko-
samt. Samling Netto kl. 10.00 . Ansvarig Patric Carlsson

6/6 Torsdag. Nationaldagen. Rikkärret Åraslövs mosse och vulkanresten
vid Ynglingarum. Det blir två fina Hässleholmslokaler som kommer att
besökas. Vi hoppas på intressanta möten med kalkkrävande växter i
mossen, ett område som tidigare nyttjats som betes- och slåtterområde,
men även varit utsatt för torvbrytning. Söder om Sösdala besöker vi
Ynglingarum med sina bevarade formationer från tiden som vulkan!
Samling Netto kl. 09.00 . Ansvarig Janne Johansson

16/6 Söndag. 17/6 Vilda blommornas dag. I år är det faktiskt sjuttonde gång-
en som detta samarrangemang kring vår växtvärld äger rum. Olika eve-
nemang genomförs runt om i Norden och för vår del i Örkelljunga har vi
tänkt besöka Ingeborrarp. Samling vid Netto kl. 09.00. Ansvarig Zigge
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Tjäderinventering våren 2019!
Vi som är aktiva i Örkelljungabygdens Natur har under åren lagt stor energi på att ha
bra koll på våra skogshöns orren och tjädern. 2018 genomfördes en inventering av
orren i hela Skåne. Björn skrev en artikel om vår egen insats i Alcedo 2018:1. I det
senaste numret av Anser (Skånes Ornitologiska Förenings tidskrift) finns en redovis-
ning av resultatet för hela Skåne.

Tjäderns utbredning och förekomst i Örkelljunga kommun har vi på ett förhållande-
vis noggrant sätt inventerat under åren 2002, 2010 och 2015. Dessa arbeten har allt
eftersom redovisats i Alcedo. Någon gång har en artikel om Örkelljungatjädern även
skrivits för tidningen Anser.

Om du nu vill hjälpa till med 2019 års inventering, kan antingen höra av dig till någon
av undertecknade eller helt enkelt dyka upp på vår planeringskväll torsdagen den 14
mars, kl 18.30 på Utbildningscentrum.

Janne Johansson  0435-501 31,  Björn Herrlund  0709-51 53 23,  Patric Carlsson  0707-44 35 50

Du behövs - visst finns du?!
Ideella föreningar är helt beroende av aktiviteten hos sina medlemmar. Aktiviteten
hos medlemmarna speglar säkert på olika sätt det engagemang eller brist på engage-
mang som föreningen kan erbjuda.

Flera av de mer aktiva i vår förening, Örkelljungabygdens Natur, har ”gamlat” till sig
under de senaste 30-40 åren! Visst är det så att vi gärna vill att yngre förmågor tar vid
– med sina färdigheter, sina nytänkta infallsvinklar.

Detta lilla upprop är just riktat till Dig som kanske kan tänka Dig att göra en stor eller
liten framtidsinsats för framförallt uppmärksammandet av vår lokala natur, men också
för att ge inspirerande och nytt liv till vår långlivade förening.

Du behövs, varför inte höra av Dig??
Vi behöver inspirera varandra. För mångfaldens skull! För klimatets skull! För om-

tankens skull!!
Hör av dig till:
Björn – tel 0709515323
Janne – tel 0435-50131
Eller till nån annan i föreningen...
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Exkursioner
Finjasjön, Mölleröd - Hovdala slott söndagen den 21 oktober

En väldigt vacker, njutningsfylld vandring längs Finjasjöleden genomfördes av 5 per-
soner, modell 63+. Under ca 5 tim gick vi på fabricerade spångar och på mer fastmarks-
belägna stigar. Med start ära jätteekarna i Mölleröd i norr gick vandringen väster om
sjön ner till Hovdala slott i söder med fikapauser och gemytligt prat.

Det är vackert nu i
höstlövstider! Och lite
småspännande att gå
på den breda alsump-
skogsleden som sling-
rar sig fram på den för-
utvarande sjöbottnen
(Finjasjön är under för-
sta delen av 1800-talet
sänkt med hela 3 me-
ter). Mycket kvarståen-
de gröna ormbunkar,
ibland röda besksöte-
bär. Vi tog oss en titt ut
från fågeltornet   några
hägrar, änder, gäss,
skarv. Nötväckor prata-
de i kärret, en gärdsmyg
sjöng lite kort. Och en
större hackspett visade

upp sig hackandes på en låga. Och uppe vid de öppna åkrarna studerades en fjällvråk
under sorkjakt!

Leden går längre söderut genom Dallerödskogen, där det växer rikligt med avenbok,
men här finns även inslag av lind. Och bok och ek förstås. Ganska mycket säregna
trädindivider, död ved och stenblock i den gamla strandlinjen.

Mot slutet vandrade vi som omväxling upp för backarna vid Trädhuset (restaurang
i trädhöjd) och sneddade sen ner till Hovdala och dess slott och dess vandringscen-
trum. Skatnävan blommade och i en åkerkant lyste baldersbrået vitt i mängd. Hovdala
liksom Hässleholmsgården (som gav namn åt staden Hässelholm) ägdes lång tid av
släkten Ehrenberg.

En härlig, naturmättad dag, med fem mycket belåtna vandrare!
Janne Johansson

På världens längsta alsumpskogsspång.
Foto: Perry Vigelsbo
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Lärkesholmssjöarna lördagen den 24 november
Knappt tre timmars utevistelse och vandring kring stora Lärkesholmssjön. Vi var ett
ringa antal exkuranter som lite ledarlösa tog oss an utmaningen på egen hand. Härligt,
fast mulet väder, men vindstilla.

Korpen mötte oss med sin dova stämma, liksom olika läten från mesar och nötväcka.
På Kjällstorpssidan sågs flera nötskrikor och en gröngöling ropade till Ett tag trodde
vi mer på spillkråka, men vi fick sen se spetten på närhåll. Vid viltdammen sågs ett
knippar.

Vångamöllan är ett minne blott, men vid den bastanta dammen finns numera en ny,
välbyggd gångbro, där vattnet flera meter under en syns störta ner i sin vidare passa-
ge mot utflödet i sjön.

I den första Lärkesholmsboken (Bringéus & Forssell) står det: ”I samband med att
fördämningen vid Vångamöllan brast på 1950-talet spolades karp - kanske av den
gamla stam som von Liewen inplanterade - ner i Lärkesholmssjöarna.”

Färska vildsvinsbök fanns i Källstorpsområdet, liksom äldre från tidigare besök; man
blir allt mer tveksam till detta ”vidlyftiga” djur, som tagit sig rätten att fara fram på alla
våra betesmarker. Inte minst de fina fossila åkrarna i Lärkesholm. Stiftelsen verkar ha
en ambivalent inställning till vildsvinen. Man tjänar väl mycket jaktpengar på djuren?

En skön vandring avslutades med återvandring till bilarna, via åssträckningen mel-
lan sjöarna. Trevlig samvaro!

Janne Johansson

Fornåkerområdet. Foto: Perry Vigelsbo
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Brudand. Foto: Perry Vigelsbo

Årets fågelobsar (16/4-15/11)
Rapporten i detta nummer av Alcedo blir extra omfattande, då
observationerna som skulle varit med i Alcedo nr 2, fick stå över.
Observationerna sträcker sig från mitten av april till mitten av
november.

Under perioden begåvades kommunen med en ny art, vakteln, som upptäcktes av
Lennart på en av dennes många cykelturer runt om i trakten. Vakteln ser man i regel
aldrig, utan det är lätet som röjer dess närvaro. Platsen var Västra Flinka, på en betes-
mark med planterad gran.

I september hade vi också besök av en art med kommunens andra dokumenterade
fynd. En ägretthäger rastade vid en damm i Jännaholm. Det tredje besöket av arten
dröjde inte länge. I slutet av samma månad gjordes ännu en obs av arten i samma del
av kommunen, som den andra ob-
servationen tidigare i september.

 En art som troligen är förbi-
sedd, men som expanderar i Skå-
ne, är den brandkronade kungs-
fågeln. Under de senaste åren har
den noterats sjungande, så ock-
så i år på ett par lokaler. Även den-
na art är svår att få syn på, så dess
sång får i de flesta fall röja dess
existens, då troligen för det mesta
i uppväxande granskog.

Värsjön är, som vi känner till, ett
starkt fäste för Skånes storlom-
mar! Men, liksom i fjol, blev även
2018 ett år med bara misslyckade
eller uteblivna häckningar. Inga flygga ungar i år heller, tyvärr. Paret i Storesjö lycka-
des dock få ut en unge, som upptäcktes sent på sommaren av Kurt-Arne. Storlommens
släkting smålommen är en verklig raritet i vår kommun. En stugägare upptäckte på
nationaldagen ett rastande ex i Vemmentorpasjön. Tidigt sträckande prutgäss sågs
redan i augusti över Värsjön. Två par sångsvanar försökte eller genomförde häckning-
ar i kommunen, ett av paren sågs med 5 ungar. Brudanden, en parkrymling som uppe-
höll sig i Bruketområdet förra vintern, upptäcktes i Abborrasjön, och man får tro att det
rör sig om samma individ.

Gråhakedoppingen är inte årlig hos oss, men i maj rastade 5 ex i Hjelmsjön. Strand-
skatan ses sedan några år tillbaka under våren i centrum, vid Hjelmsjön och på Örkel-
ljunga idrottsplats. Så också i år, men någon häckning har aldrig konstaterats. Tidiga-

– 9 –

Alcedo

re, kanske för mer än 30 år sedan, häckade ljungpiparen i kommunen, bland annat på
Smedhultamossen. Observationerna efter det är mycket fåtaliga, men i september ras-
tade ett ex på Fagerhults Flygplats. En svartsnäppa på södersträck i juli i Skånes
Fagerhult sågs, vilket inte är årligt.

Skrattmåsen har även i år häckat på grundet i Hjelmsjön och en andra koloni etable-
rades i år på den nya våtmarken i Smörmyr. Cirka 120 ex sågs där och det kunde räknas
till minst 47 reden i maj. Av någon anledning försvann och upplöstes kolonin strax
efteråt av okänd anledning. Kanske torkan då våtmarken torkade ut. Hornugglan, som
vi inte hör varje år, sjöng i våras i Västra Flinka, och en kull på 4 ungar tiggde mat i
området mellan Ringåsen och Prästsjön. Mindre vanligt var det att två, kanske tre
göktytor, samtidigt sjöng i Troedstorp.
En gång, på 70-talet, har strömstaren konstaterats häcka i kommunen. Ungar sågs vid
Pinnån mellan nedre möllan och Landis. Denna gång, 2018, har arten häckat också vid
Pinnån, men just utanför kommungränsen, ner mot Stidsvig. Mattias såg under som-
maren ungar bli matade av vuxna fåglar.

Andfåglar / hönsfåglar / lomfåglar / doppingfåglar
Prutgås - 6 ex str Värsjön 4/8 (SN). En lite udda obs för årstiden! Vitkindad gås - 11 ex
str Almliden Öa 17/4 (LP), 1 ex Hjelmsjön 17/4 (BH), 75 ex str Lärkesholmmsjön 2/5 (LP).
Höstobs, 25 ex str Ekorrstigen Öa 12/10 (BH). Sångsvan - 2 ex ruvande Håleryds
dammar 6/5 (PC), fortfarande ruvande 12/5 (PC), par med 5 pull Ö Spång 10/6 (PC), 2 ex
Jännaholm (Pölen) 23/9 (KAJ), ett stationärt par. Skedand - 2 ex Hjelmsjön 20/4 (SN).
Kricka - 7 ex Värsjön 24/10 (BH). Brudand - 1 ex Abborrasjön 23/9 (SN). Troligen
samma ex som vistades i Bruket under förra vintern. Vigg - Mellan 2 och 9 ex sedda
under perioden, som mest 9 ex Hjelmsjön 2/5 (LP). Första höstobs, 5 ex Hjelmsjön
23/9 (SN), som mest i Värsjön under hösten, 23 ex 28/10 (BH). Ejder - 2 ex Lärkesholms-
sjön 8/5 (PC), 1 ex Lärkesholmssjön 13-14/5 (SN, PC). Sjöorre - 1 ex 16/4, 6 ex 17/4 båda
Hjelmsjön (SN). Storskrake - Höstgruppen börjar samlas i Värsjön, 25 ex 24/10 (BH),
63 ex Värsjön 4/11 (BH). Småskrake - 2 ex Hjelmsjön 16/4 (LP). Tjäder - 1 ex höna
Bosjöholm 28/4 (BH). Hämtades som spelgalen i Sjöhultet och släpptes i Bosjöholm.
Dök senare åter upp i Sjöhultet, 1 ex Svenske myr 19/5 (KAJ), 1 ex Häradsgränsen 7/10
(BGö). Orre - 2 ex Smedhultamossen 16/4 (BH), 1 ex Sonnarpsmossen 17/4 (LP), 2 ex
Långalts myr 18/4 (JJ), 1 ex Storemosse 20/4 (LP), 5 ex Liamyren, 3 tuppar 2 hönor 21/4
(KAJ), 3 ex Svenske myr 26/4 (KAJ), 1 ex Smörmyr 10/5 (LP), 3 ex Långalts myr 27/4
(JA), 4 ex Flåssmyr, 3 tuppar 1 höna 28/4 (PC), 1 ex Flåssmyr 28/4 (PLi), 1 ex Stensmyr
29/4 (EPe), 1 ex Flåssmyr 29/4 (MW), 1 ex Jännaholm 2/5 (KAJ), 2 ex Flåssmyr 4/5 (SR).
Är inte tupp/höna noterat, rör det sig om tuppar. Höstobs, 1 ex Liamyren 21/10 (KAJ).
Vaktel - 1 ex V Flinka 14/5 (LP). Ny art för kommunen!  Smålom - 1 ex Vemmentorpasjön
6/6 (BH). Sällsynt rastfågel, hittades efter tips av en stugägare vid sjön. Storlom - 4 ex
28/4(KAJ), 11 ex 10/5(LP), 10 ex 12/5(SN), 8 ex 2/6(SN), 14 ex ad 8/7(SN). Alla obsarna
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Värsjön. Dessutom 2 ex Lärkesholmssjön 3/6 (PC). Dessvärre verkar det som alla häck-
ningsförsök misslyckats. 13 ex ad Värsjön 1/9(SN). Senare på sommaren upptäcktes en
unge i Storesjö, som alltså kläckts fram i nämnda sjö. (KAJ). Gråhakedopping - 5 ex
Hjelmsjön 16/4 (SN, LP). Skäggdopping - 5 ex Hjelmsjön 2/5 (LP). Första obs. Ett av
paren Hjelmsjön fick ut 2 ungar 10/9 (BH). Höstobs, 2 ex Värsjön 4/11 (BH).

Pelikanfåglar / hökfåglar
Ägretthäger - 1 ex Jännaholm (Pölen) 23/9 (gm KAJ). Andra fyndet i kommunen. Det
första från Lillsjön, Lärkesholm 2013. Fiskgjuse - 1 ex Åsljungasjön 19/4 (CS, BE).
Första obs. 1 ex Lärkesholmssjön 22/4 (BH), 1 ex Värsjön 19/5 (ÖN). Bivråk - 1 ex
Värsjön 19/5 (ÖN). Första obs. 2 ex Krångelbygget, 1 ex Klippebygget 27/5 (båda PC),
1 ex Lärkesholmssjön 1/6 (BH), 1 ex str Fagerhults flygplats 9/9 (SN). Kungsörn - 1 ex
str Fagerhults flygplats 9/9 (SN), 1 ex Grytåsa 7/10 (BH). Duvhök - 1 ex Värsjön 19/5
(ÖN), 1 ex Värsjö 30/9 (BH), 1 ex Harbäckshult 6/10 (PC). Brun kärrhök - 1 ex Smörmyr
27/4 (LP). Långasjön (bästa lokalen i kommunen), 1 ex 29/4 (KAJ), 2 ex 10/5 (LP).
Havsörn - 1 ex str Grytåsa 23/9 (SN), 1 ex ad förbiflyg Ö Ringarp 22/7 (JA). Fjällvråk -
1 ex str Harbäckshult 6/10 (PC).

Tran- och rallfåglar / vadarfåglar
Rörhöna - 1 ex V Spång 16/4 (LP), 1 ex Prästsjön 17/4 (LS), 1 ex Abborrasjön 23-30/9
(SN). Sothöna - 1 ex Hjelmsjön 16/4 (BH). Trana - Första höststräcket, 50 ex S Össjö 2/9

(KAJ). Ett par med 2 stora ungar
Lönsjöholm 2/9 (BH). Sen obs, 3 ex
str Långalts myr 7/10 (PC).
Strandskata - 2 ex sedda runt Öa
centrum under våren. Tofsvipa -
5 ex Lemmeshult 18/4 (BH), 1 ex
Store mosse 20/4 (LP), 3 ex Smör-
myr 27/4 (LP), 2 ex Flåssmyr 28/4
(PL), 2 ex Smörmyr 10/5 (LP), 4 ex
Lemmeshult 14/5 (BH), 3 pull Lem-
meshult 14/5 (BH), 4 ex Store mos-
se 16/5 (JJ), 3 ex förbiflyg Värsjön
19/5 (ÖN). Höstobs, 28 ex Store
sjö 7/10 (PC). Ljungpipare - 1 ex
rast Fagerhults flygplats 9/9 (SN).
Är utgången som häckfågel i kom-
munen sedan länge och sällsynt

som rastfågel. Mindre strandpipare - 1 ex Krohns damm 19/4 (LS), 4 ex  Fagerhult 22/4
(KAJ), 3 ex Smörmyr 27/4 (LP), 3 ex Ljungaskog 8/5 (LP), 4 ex Smörmyr 10/5 (LP), 5 ex

Ljungpipare. Foto: Perry Vigelsbo
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Smörmyr 14/5 (BH), 3 ex Smörmyr 8/6 (LP), 1 ex Lärkesholm 10/6 (PC), 6-7 ex rast
Jännaholm 7-12/7 (KAJ). Morkulla - 1 ex Smörmyr 12/10 (LP), 1 ex Trulsabygget 2/11
(KAJ), 1 ex Bosjöholm 15/11 (BH). Drillsnäppa - 1 ex Hjelmsjön 28/4 (PC). Första obs.
Skogssnäppa - Åter 17/4 (BH, LP). Första obs. Grönbena - 1 ex Svenske myr 26/4
(KAJ). Första obs. 2 ex Bergbrottet Ekholm 28/4 (UT), 1 ex Samma lokal 6/5 (PC),
noterad Smörmyr 9/5 (LP), 4 ex Svenske myr 7/6 (KAJ), m. fl. obsar av 1 ex. Svartsnäppa
- 1 ex rast Jännaholm 7/7 (KAJ). Gluttsnäppa - 1 ex Hjelmsjön 4/8 (JJ), Jännaholm 8/8
(LH). Skrattmås - 120 ex revir Smörmyr 10/5 (LP), 47 ex ruvande Smörmyr 14/5 (BH).
Lokalen senare övergiven! Häckade som vanligt i Hjelmsjön, resultatet dock inte känt
vad gäller antal par och ungar. Havstrut - 1 ex Värsjön 8/7 (SN). Gråtrut - 5 ex str
Harbäckshult 6/10 (PC). Fisktärna - 4 ex Värsjön 10/5 (LP). Första obs. 6 ex bobygge
Värsjön 2/6 (SN).

Gökfåglar / ugglefåglar
Gök - Åter 1/5 (KAJ). Första obs. Hornuggla - 1 ex sj V Flinka 14/5 (PC, BH), 4 pull
hörda Ekorrstigen 27/6 (BH), 1 ex S Össjö 19/8 (KAJ).

Nattskärrfåglar / seglarfåglar / praktfåglar / hackspettartade
fåglar / falkfåglar

Nattskärra - 1 ex Lönsjön 13/5 (PC). Första obs. 1 ex S Össjö 15/5 (KAJ), 3 ex Långalts
myr 29/5 (PC), 1 ex Lönnsjön 29/5 (PC), 2 ex Store mosse 30/5 (LP), 1 ex Troedstorp 1/6
(LS), 1 ex Lönsjöholm 1/6 (BH), 1 ex Sonnarpsmossen 1/6 (BH), 1 ex Jännaholm 3/6
(KAJ), 1 ex Svenske myr 7/6 (KAJ), 1 ex Stensmyr 15/6 (CA). Tornseglare - Åter 14/5
(PC). Första obs. Kungsfiskare - 1 ex Skogabäcken Ejdern 9/10 (BC), 1 ex Pinnån
V Ringarp 26/10 (BH), 1 ex Pinnån, nedan Ringåsen 26/10 (BH). Göktyta - 2 ex sj 16/5
(JJ), 2 ex sj 20/5 (BH, LP), båda Troedstorp, 1 ex sj Ekholm 21/5 (BH), 1 ex S Össjö 21/5
(KAJ), 2 ex Troedstorp 22/5 (PC), 1 ex Ramnekärr 22/5 (BH, JJ, LS). Mindre hackspett -
1 ex Ö Ringarp 19/4 (BH), 2 ex Lärkesholmssjön 22/4 (BH), 1 ex Fagerhults flygplats
27/4 (BH), 1 ex Lemmeshult 12/5 (LP), 1 ex Orreslättsvägen Åsljunga 13/5 (SN), 1 ex
Ö Ringarp 26/9 (JJ). Tornfalk - 1 ex S Össjö 29/4 (KAJ), 1 ex Ringbo Gård 20/5 (LP), 1 ex
Krohns damm 27/5 (SN), 1 ex Örkelljunga 1/6 (SN). Flera obsar under hösten, 1-2 ex,
dock hela 4 ex Långalts myr 18/9 (PC). Stenfalk - 1 ex str Ljungaskog 22/9 (PC). Lärk-
falk - 1 ex Grytåsa 13/5 (SN). Första obs. 1 ex Värsjön 19/5 (ÖN), 1 ex Harbäckshult 28/6
(PC), 1 ex Ö Ringarp 28/7 (BH), 1 ex Grytåsa 29/7 (BH). Pilgrimsfalk - 1 ex rast Ekholm
10/8 (BH).

Tättingar
Törnskata - 2 ex Harbäckshult 12/5 (PC). Första obs. 1 ex Värsjön 2/6 (SN). Varfågel -
Första höstobsen, 1 ex Flinka sjö 30/9 (PC), 1 ex S Össjö 7/10 (KAJ). Nötkråka - 1 ex
Värsjön 2/6 (SN), noterad Yxenhult 7/6 (CA). Sidensvans - 5 ex Ekorrstigen Öa 21/10
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(BH), 25 ex V Ringarp 26/10 (BH). Trädlärka - 1 ex sj Ö Spång 13/5 (LP), 2 ex sj
Smörmyr14/5 (BH), 1 ex sj Store mosse 20/5 (BH), 1 ex sj Smörmyr 8/6 (LP). Sånglärka
- 2 ex sj Fagerhults flygplats 27/4 (BH), 4 ex sj S Össjö 8/5 (KAJ), 1 ex Yxenhult 19/5
(FB). Ladusvala - Sena höstobsar, 10 ex Flinka sjö, 18 ex Ljungaskog, 3ex Värsjö, alla

30/9 (PC, SN, BH). Hussvala - 1 ex
Skogen 5/5 (PC). Första obs. 10 ex
Lärkesholmssjön 3/6 (PC), 4 ex
Svinstorp 5/6 (LS), 2 ex Smörmyr
8/6 (LP), 4 ex besökte bo St Kjäll-
storp11/6 (BH), 1 par hä Grytåsa
12/7 (BH), 5 par hä Öa, DinX 12/7
(BH). Lövsångare - Åter 16/4 (BH,
LP). Första obs. Gransångare - 1
ex V. Ringarp 7/10 (BH). Grön-
sångare - Åter 1/5 (EPe, BH). För-
sta obs. Rörsångare - 1 ex Långa-
sjön 5/5 (PC). Första obs. Kärr-
sångare - 1 ex sj Värsjön 22/5 (BH).
Härmsångare - 1 ex sj V Ringarp
13/5 (SN), 1 ex sj Ö Spång 13/5
(LP), 1 ex sj Gyllet Öa 13/5 (BH),
första obsar. 1 ex sj Gyllet Öa 22/5
(PC). Gräshoppsångare - 1 ex sj

V Flinka 8/5 (LP), 1 ex sj samma lokal 13-14/5 (LP, PC, BH). Svarthätta - Åter17/4 (BH).
Första obs. Trädgårdssångare - Åter 8/5 (KAJ). Första obs. Ärtsångare - Åter 22/4
(BH). Första obs. Törnsångare - Åter 6/5 (PC, BH, LS). Första obs. Brandkronad
kungsfågel - 1 ex sj Bergbrottet Ekholm 28/4 (UT), 1 ex Harbäckshult 12/5 (PC). Stare
- Mellan 13-40 ex Ljungaskog i slutet på september till mitten på oktober. (SN, LP, BH).
Grå flugsnappare - Åter 3/5 (KAJ). Första obs. Svartvit flugsnappare - Åter 19/4 (BH).
Första obs. Rödstjärt - Åter 19/4 (SN). Första obs. Buskskvätta - Åter, 2 ex Stensmyr
29/4 (EPe). Första obs. Många rastande, 16 ex Lillgården Harbäckshult 21/8
(PC).Stenskvätta - 1 ex Flåssmyr 14/4 (PC). Första obs. 1 ex Gårdssjön 15/4 (SN), 1 ex
Skogen 16/4 (BH), 1 ex Ö Tockarp 1/5 (SN), 2 ex Krångelbygget 1/5 (SN), 2 ex Lärkes-
holm 2/5 (LP), 1 ex Fagerhults flygplats 6/5 (KAJ), 3 ex Lillgården Harbäckshult 7/5
(PC), 2 ex Harbäckshult 7/5 (PC), 2 ex S Össjö 8/5 (KAJ), 2 ex Lemmeshult 14/5 (BH), 2
ex, föda åt ungar Lärkesholm 3/6 (PC). Sen obs, 1 ex Ljungaskog 7/10 (SN, BH). Ström-
stare - Konstaterad häckning längs Pinnån i riktning Stidsvig. Gammal fågel sågs
mata 3 ungar under sommaren. (MK). Sädesärla - 47 ex Lillgården Harbäckshult 14/9
(PC). Ängspiplärka - 200 ex rast Ljungaskog 22/9 (PC). Bergfink - 1 ex sj Värsjön 19/5
(ÖN). Hämpling - 1 ex Harbäckshult 12/5 (PC), 2 ex V Flinka 20/5 (LP), 2 ex Håleryd 21/5
(PC), 1 ex V Flinka 23/5 (LP) 1 ex sj Grytåsa 27/5 (SN), 1 ex Ekholm 4/6 (BH). Steglits -
3 ex Grytåsa 13/5 (SN), 2 ex V Flinka 17/5 (LP). Sävsparv - 1 ex str Ljungaskog 7/10 (BH).

Storskarv
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Förklaringar
Lokaler skrivna i kursiv stil ligger strax utanför kommungränsen, t. ex. Rössjön och
Sjöaltssjön. (ad=vuxen, hä=häckning, juv=ungfågel, k=kull, 1K=första kalenderåret,
pull=nykläckt unge, sj=sjungande, str=stäckande).
Vi tackar alla som rapporterat in sina observationer. Inkomna observationen ligger till
grund för sammanställning och status på Örkelljunga kommuns fågelarter; då, nu och
för framtiden.

Uppgiftslämnare

Har du något att rapportera? Gör det gärna på vår hemsida!
Alcedo vill ha hjälp av dig att samla in uppgifter om fågelobservationer inom kom-

munens gränser. Vi vill ha observationer av ovanliga fågelarter för vår kommun, alla
arter utanför den tid de normalt förekommer i landskapet, större sträckförekomst, an-
märkningsvärt stora flockar, intressanta häckningar, återfynd av ringmärkta fåglar,
tidiga vårobsar, sena obsar på hösten eller observationer som du tycker är särskilt
notabla. Alla rapporter arkiveras för framtida behov.

Senaste inrapportering före nästa tryckning av Alcedo: 15 april.
Rapportera dina obsar på vår hemsida www.orkelljunganatur.se eller via Artporta-

len, www.artportalen.se/birds/
Björn Herrlund

BE Björn Ekelund
BC Bo Carlström
BGö Bengt Göransson
BH Björn Herrlund
CA Christer Albinsson
CS Christer Strid
EPe Eva Persson
FB Freddie Blank
JA Jörgen Andersson
JJ Janne Johansson
KAJ Kurt Arne Johansson

LH Lars Hallbäck
LP Lennart Persson
LS Leif Sigbo
MK Mattias Karlsson
MW Michael Wigforss
PC Patric Carlsson
Pli Per Lif
SN Seth Nilsson
UT Ulrika Tollgren
ÖN ÖN-exkursion
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Sidensvansen
På hösten när det är ganska sparsamt med fågelläten, så hör man plötsligt ett fint
svirrande, sirrande läte. Man höjer blicken, jo där kommer en flock sidensvansar. De
sätter sig i en trädkrona för att se sig om i omgivningen, spejande efter sin favoritföda,
rönnbär, men de tar också gärna för sig av parker och villaträdgårdars prydnadsbus-
kar. Hittar de ett äppelträd så tar de för sig med välbehag.

En god vän till mig pratade om att han en dag, bara tillfället vid juletid, ställt ut en
låda med fina röda Ingrid-Marie. Då hade det kommit en flock med sidensvansar och
helt gått bärserkagång på frukterna. De tog så pass för sig att för hans del blev det inga
juläpplen kvar till den julen. Glupska är de, sidensvansarna.

På tal om sidensvans, vilket namn på en fågel. Man kan undra vem som hittat på dess
namn. De flesta fågelnamn har något som associerar till deras utseende. Man skulle tro
att det är ett däggdjur eller något annat när man funderar över namnet. Sidensvansen
och steglitsen är väl de som har den klatschigaste färgkontrasten av våra vanligaste
fåglar i närområdet. Jag har haft nöjet att få besök av sidensvansarna på fågelmatning-
en och kunnat studera dem på nära håll. Tofsen på huvudet som den reser då den är
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Årets kryss!
Bland alla årets cykelturer, som väl kan vara si sådär 50 75 stycken, är ju varje gång
unik. Ingen är den andra lik i alla avseenden. De varierar i längd, väder, bygd, tid,
förväntningar, sinnesstämning etc. Men så blir det alltid någon runda som sticker ut
med sin speciella upplevelse.

En sådan blev det den 14 maj. Gick upp kl 05, åt en tallrik havregrynsgröt, cyklade
stora Flinkarundan, troligen medsols och har gjort noteringar endast för Västra Flinka

6:45 7.00. Så den platsen var väl det primära må-
let; Nils Nilssons f.d. ägor.

De fält som för bara några få år sedan hyste
betande nötkreatur, födosökande tranor eller rast-
ande tofsvipor, är nu planterade med granplan-
tor, 2 3 meter höga. Så den dåvarande fina bioto-
pen är spolierad för dessa fågelarter och djur.
Men den nu rådande granåkern är ju lockande
för andra arter. Aktuell morgon skrev jag; törn-
sångare, buskskvätta, lövsångare, gök, överfly-
gande korp, gräshoppsångare och X-et: VAK-

TEL. Det tog en stund att hitta rätt i minnesbanken men omsider klarnade tanken. Den
häckar i öppen jordbruksbygd på de vida slätterna med klövervall och sädesfält. Bi-
otopen för arten här är väl inte den optimala men i flyttider kan den visst duga. En
granplantering med stort inslag av gräs och andra växter. Jag gick längst in på den
anlagda vägen och njöt av morgonen. När jag nådde vändplanen kom detta välkända
läte, som i Fågelguiden betecknas ”bytt bull-ytt” till mina öron.

Till denna typ av biotop har Margit och jag under många tidigare år kört ut. I Östra
Ljungby och Bläsinge ängar kan man i juli månad lyssna till denna raritet. Vi har dock
aldrig sett den, men här finns alltså rätt biotop för arten.

För den som vill kryssa arten finns anledning att ge sig ut i sådana områdena i
landskapet vid rätt tidpunkt. Lycka till!

Lennart Persson

irriterad över något; vingbandet som har en gul rand längs med vingen. Och tittar man
närmare så ser man en röd liten fläck utav små tunna spolar som sticker ut under
vingkanten.

Det är under vinterhalvåret som vi får njuta av denna vackra fågel. Den drar sig
tillbaka mot norr för att häcka i de stora skogarna i Finland och på den ryska Taigan.
Under det mörka vinterhalvåret så finns det små ljusglimtar som lyser upp i vinter-
mörkret tack vare dessa små undrbara fåglar, vilka de nu än är.

Kurt Arne Johansson
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LONA-projekt om tofsvipan
Det är nog bekant för de flesta att landskapet i kommunen förbuskas och förskogas
runt oss allt eftersom. Lantbruk efter lantbruk läggs ner, de öppna markerna brukas
eller betas inte längre. En dyster utveckling som väl pågått här i norra Skånes skogs-
bygder upp emot 50 år. Med detta följer en mängd biologiska skeenden i naturen.

Mångfalden utarmas, allt från insekter, groddjur och fåglar till däggdjur blir färre eller
försvinner helt från området.

Dessa omständigheter har vi nu nappat på och beslut har tagits att söka LONA-
medel för ett projekt som till en del tar upp denna utveckling. Begreppet LONA står för
den ”Lokala naturvårdssatsningen” och är en projektform som används mycket nu för
tiden. På detta sätt kan kommunerna få halva kostnaden av ett projekt, bekostat av
staten. Kommunens miljöstrateg Katja Lilja är spindeln i nätet, och till viss del är även
Naturvårdsgruppen i Örkelljunga kommun involverad.

Fokus i projektet har lagts på att försöka få tofsvipan tillbaka på den åker- och
betesmark som fortfarande finns kvar och framförallt inriktar man sig till marker som
tidigare har hyst vipor under häckningstid. Tofsvipan vill gärna ha våtmark i närheten
sin häckningslokal, öppen jord under våren och gärna betade marker i anslutning till
våtmarken. Vi har diskuterat projektet vid en del sammankomster under hösten och
funderat på lokaler som kan komma ifråga.

Vid en av träffarna bjöd vi in Petter Haldén från Uppsala, med erfarenhet av jord-
bruksfåglarnas svårigheter i det moderna öppna kulturlandskapet. Han har främst
varit verksam i Uppland och forskat på både tofsvipans och andra jordbruksarters allt

Tomas Nilsson, Tuve Lundström, Petter Haldén
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mer pressade läge. Petter besökte oss också tidigt i våras med anledning av vårt redan
då planerade, kommande LONA-projekt. Vid denna träff presenterade Tuve Lund-
ström, från Naturvårdsingenjörerna, sitt företag med säte i Hässleholm. Han redogjor-
de i ord och bild sina erfarenheter av restaurering och framför allt av skapande av
våtmarker. Han visade många foton från lyckade projekt i Skåne under senaste årtion-
det.

Möjliga tofsvipelokaler att förbättra
De möjliga tofsvipelokaler vi har tänkt oss att inrikta oss på i ett första skede, om vi nu
får ta del av de statliga LONA-medlen, är följande: Ett område i Lemmeshult, där vipan
under senare år uppträtt med minst 3 par och ibland lyckats få ut flygga ungar. I Värsjö

by ligger ett andra område, där markäga-
ren också är positiv till att marken görs
mer attraktiv för tofsvipan. De sista åren
har inga vipor visat något intresse för
lokalen i dess nuvarande beskaffenhet.

Smedhult/Långalt-området har de se-
naste åren, dock inte under 2018, hyst
flest tofsvipor i kommunen, men med skif-
tande lycka med sin reproduktion. Varje
år besöks lokalen under våren av vipor
och där kan de hitta betade marker med
kort gräs. Dock saknas en öppen vatten-
yta och kanske kan en sådan skapas om
våra planer går i lås. Ett fjärde område
ligger i Svinstorp, en lokal som förr i ti-

den också hyste vipor under häckningstid, men i våra dagar har tofsvipor mest iaktta-
gits som tidiga vårgäster. Arbetet här, för att förbättra fågelmiljön, kräver lite mer
markarbete, så detta projekt planeras över lite längre tid, kanske cirka 2 år.

Med lite ändrade biotopförhållanden i alla dessa områden följer givetvis en hel
mängd andra positiva förändringar i naturen runt omkring. Den biologiska mångfalden
gynnas i stor grad, inte minst gynnas insektslivet i form av trollsländor och fjärilar, ja,
även groddjur, vissa små däggdjur och fågellivet i närområdet bör få bättre förhållan-
den. Och öppna små vattenspeglar tycker även den vanliga människan förskönar ett
område!

Finansieringen då? Jo, LONA är utformat så, att staten står för halva kostnaden och
kommunen för den andra hälften. I kommunens del kan även ingå ideellt, oavlönat
arbete, som information, möten, inventeringar, utebesök på lokalen m.m. Det innebär
att ideellt naturvårdsarbete ges en timpeng som får räknas in i projektet, varigenom
bidraget från staten i sin tur ökar.

Björn Herrlund

Tofsvipa. Foto: Perry Vigelsbo
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Forskare om Wallins skog
Onsdagen den 31 augusti 2011 besökte vi (Allan Gunnarsson och Henrik Sjöman)
Wallins arboretum i Örkelljunga på inbjudan av Örkelljungabygdens Natur och mark-
ägaren Johannes Pålsson. Målet var att vi skulle skaffa oss en bild av platsen inklusi-
ve dess bestånd och viktigaste trädindivider, samt att i någon mån reflektera kring
arboretets rekreativa och vetenskapliga värden. Under två timmar vandrade vi runt i
det 7 hektar stora området och fick därigenom ett ganska gott grepp om beståndens
uppbyggnad och artsammansättning.

Generellt intryck
Arboretet kan grovt delas in i två huvuddelar. Det ena på ca 3 hektar med tyngd-

punkt i fastighetens södra och östra delar innehåller blandbestånd av skiftande ålder,
struktur och artsammansättning med stort inslag av exotiska träd- och buskarter från
olika tempererade områden i Asien, Amerika och Europa.

Från vänster: Henrik Sjöman, Nils Rosenlund, Zigge,
Johannes Pålsson i orange väst.
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Det andra på ca 4 hektar i fastighetens norra och centrala delar består av en föryng-
ringsyta (med angränsande randbestånd), som nyligen avverkats (framför allt granbe-
stånd) och som inom kort skall återplanteras (förmodligen med gran).

Området som har hög bonitet och god vattentillgång, sluttar från norr mot söder och
genomkorsas av två bäckar liksom av stigar och en äldre körväg. I söder och öster
gränsar fastigheten mot villaområden.

I dagsläget är det helt naturligt den skogsbärande och artrika delen som har de stora
kvaliteterna. En varierad skiktning med väl utvecklade busk- mellan- och trädskikt,
stor åldersspridning och en blandning av lövfällande och vintergröna arter ger höga
upplevelsevärden och potential för en allmänt hög artdiversitet.
Stommen av inhemska arter (tall, gran, björk, bok, ek m.m.) med insprängda grupper
och enstaka individer av exotiska arter bildar en harmonisk helhet inte minst på grund
av de exotiska arternas självföryngring och representation i olika åldersgrupper och
skikt. Individer med imponerande höjd och stamomfång inom släktena Abies (ädelgra-
nar) och Pseudotsuga (hemlockgranar) ger ett mäktigt intryck. Kombinationen av
imponerande tillväxt/storlek och osedvanligt rik självföryngring hos flera arter bidrar
till det vetenskapliga värdet.
Om föryngringsytan enligt planerna utvecklas med konventionellt granskogsbruk
kommer den inte att vara en del av det rekreativa och vetenskapliga värdeområdet.

Johannes begrundar sin avverkning
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Särskilda värden
Följande aspekter och egenskaper kring och i arboretet bidrar särskilt till dess värde:

• Äldre och pågående dokumentation av arboretets planterade växtmaterial

• Lokal uppbackning från naturvårds- och hembygdsföreningar
• Markägarens vällvilliga och generösa inställning till arboretet och dess be
  varande/utveckling
• Det tätortsnära läget och den goda tillgängligheten

•Beståndens varierade och komplexa struktur och blandning av inhemskt och
  exotiskt växtmaterial
• Den imponerande utvecklingen hos enskilda arter och individer

• Den rika spontana föryngringen hos vissa exotiska arter

Japansk strimlönn
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Rekreativ utvecklingspotential
Läget i anslutning till tätortens bebyggelse och de pedagogiska möjligheter som arbo-
retet erbjuder, innebär att en utveckling av de rekreativa aspekterna är motiverad.
Området har också fungerat som rekreationsområde för de närboende under lång tid.
Genom att ytterligare förbättra tillgängligheten och framkomligheten, framhäva och
exponera de spektakulära individerna, kompletteringsplantera nya arter och förmedla
kunskapen om växterna, kan områdets värde som såväl lokalt rekreationsområde som
dendrologiskt besöksmål ökas. Arboretet kan inte minst bli ett viktigt, pedagogiskt
besöksmål för närområdets skolor.

Vetenskaplig utvecklingspotential
Wallins arboretum har ett mycket stort värde som ett referensbestånd bland flera där
ett flertal nordiska arboreta och växtsamlingar ingår. Genom att undersöka och analy-
sera olika arters tillväxt, utveckling och föryngring på olika ståndorter och i olika klimat
kan vår kunskap om dessa arters beteende och strategier i norra Europa jämföras med
hur de beter sig och utvecklas inom sitt naturliga utbredningsområde. Wallins arbore-
tum kan bli en viktig länk i denna arboretakedja. Möjliga projektinriktningar med Wal-
lins arboretum som undersöknings- och experimentområde är:

• Långsiktiga studier av några arters interaktion och
   utvecklingsstrategier i enarts- respektive flerartsbestånd –
   gärna i jämförelse med andra bestånd på annat håll
• Studier av några arters spontanföryngringskapacitet och
   spontanföryngringsmönster i arboretet – gärna i jämförelse med
   andra platser och ståndorter där arterna finns sedan länge och där
  den spontana föryngringen inte röjts/klippts bort.
• Undersökning av etablerings- och utvecklingsstrategier vid
   kompletteringsplantering av nytt, intressant växtmaterial under
   befintligvegetationsskärm – gärna i jämförelse med plantering utan
   skärm i kanten på fastighetens föryngringsyta och i jämförelse med
   etableringsresultatet för samma arter på andra platser.

Möjligheter kan också finnas att låta arboretet ingå i en kulturhistorisk studie av
idéerna och drivkrafterna bakom och resultaten av arboretasatsningar i Sverige under
drygt 100 år. En annan möjlig infallsvinkel är att undersöka själva utvecklingsproces-
sen med ett samarbete mellan universitet, kommun och olika intressenter i ett så kallat
”comunicative planning” projekt.

Vad krävs för att realisera detta?
För det första krävs en ekonomi som möjliggör erforderliga satsningar. Denna ekonomi
kan t ex nås via ett så kallat partnerskapsprojekt mellan universitetet å ena sidan och
Örkelljunga kommun å den andra med ev. ekonomiskt stöd från föreningar och stiftel-
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ser. Finns en ekonomisk bas lokalt kan universitetet gå in med belopp motsvarande
upp till halva kostnaden. Arboretet representerar enligt vår bedömning sådana värden
på såväl nationell som lokal nivå, att det bör vara ett intressant investeringsprojekt
såväl för universitetet som för Örkelljunga kommun och andra lokala intressenter

I ett andra steg sedan den ekonomis-
ka frågan förhoppningsvis är löst, bör
en utvecklings- och skötselplan upp-
rättas där de olika satsningarna och un-
dersökningarna/experimenten skrivs in.
Först därefter kan det konkreta genom-
förandet liksom forskningsprojekten
startas.

Vår förhoppning är att arboretets up-
penbara värde och potential liksom den
värdering vi har gjort skall skapa det
intresse och den satsningsvilja som
krävs för att realisera en mycket önsk-
värd satsning.

Henrik Sjöman
 Intendent vid Botaniska trädgården

i Göteborg;
forskare och lärare vid SLU Alnarp

Allan Gunnarsson
Agronomie doktor vid SLU Alnarp

med inriktning mot
vegetationsbyggnad och land-

skapsvård

Nutida kommentarer december 2018
Mer än sju år har gått sen Henrik Sjöman och Allan Gunnarsson besökte Wallins skog,
Kyrkolyke arboretum, beläget tätt in på Örkelljunga centrum. På grund av att markäga-
ren inte visade något större intresse för de idéer som Alnarpsforskarna lyfte fram har
inget av de förslag som finns redovisade i denna artikel kunnat realiseras.

Ägaren har under senare år velat avveckla området och enligt en artikel i HD under
hösten blev Örkelljunga kommun, efter flera turer till och utslag i både förvaltningsrät-
ten och därefter i mark- och miljödomstolen, tvingade att lösa in området för inte
mindre än 1,7 miljoner kronor. Mer än fyra gånger det belopp som kummunen erbjöds
första gången området var till salu. Dessa pengar kunde verkligen behövts på annat
sätt –  exempelvis för att bevara vad som räddas kan av arboretets tidigare storhet.

Redaktionen
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Stubbe av kustgran

Trädfot av hemlock

Hiba

Blad av tulpanträd

Japansk solfjäderslönn

Foton: Janne Johansson
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Invasiva arter – en föreläsning i tiden
En torsdagskväll mitt i november hade ett 40-tal personer bänkat sig i
Utbildningscentrums hörsal i Örkelljunga för att uppdatera sig i ett ämne som redan

har och säkert i framtiden kommer att få ett än större fokus i naturvårdsdebatten.
Tänker på problematiken med de invasiva, ”främmande” arterna. Den person vi
lyckats få att komma till Örkelljunga var Nils Carlsson, ansvarig i på länsstyrelsen i
Skåne, men även med koppling till Naturvårdsverket i frågan.
Denna artikel är till stora delar ett referat av Nils föredragning den aktuella kvällen.

Problemen med de invasiva arterna
De invasiva arterna är ett av de största hoten mot vår biologiska mångfald, men trots
detta ligger Sverige efter många andra länder när det gäller att ta tag i de reella problem
som är kopplade till denna händelseutveckling.

Jättebalsamin
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I USA, berättar Nils, finns en japansk ärtväxt, kundzu, Peuraria, som blivit till ett
gigantiskt problem. Man tog in den för att stabilisera vägbankar, eftersom arten ”växer
och täcker snabbt”. Den kan faktiskt växa 3 dm/dygn! Kudzun håller på att kväva
södra USA. Områden motsvarande 90 000 fotbollsplaner erövras varje år av denna ört.

Den definition som görs av ordet invasiv när det gäller växt- eller djurart kan delvis
förklaras av dessa orsakssamband:

• Om en art är både främmande och invasiv kan stora problem inställa sig
   i förhållande till den biologiska mångfalden
• Arten kan bli ett stort hot mot både jordbruk, skogsbruk, fiske, ja, även
   mot människors hälsa
• Arten kan generera enorma samhällskostnader under oöverskådlig tid

Det är hög tid för samhället att komma igång med motåtgärder, framhåller Nils vidare,
nästintill som ett understatement. Vi måste på allvar börja identifiera var införselvägar-
na för de mest expanderande, invasiva arterna finns för svenskt vidkommande.

Redan idag finns det i landet ca 400 kraftigt invasiva arter, men Nils menar att siffran
2000 är den relevanta siffran om man ska räkna alla främmande arter som fått fäste i
svensk natur. Framförallt är det inom trädgårdsodlingen som många nya arter introdu-
cerats, drygt 1000-talet invasiva sådana kan uppräknas. Men andra sektorer av sam-
hället som ”hjälper till” i sammanhanget är jord- och skogsbruk, liksom transportsek-
torn.

Mårdhunden som paradexempel!
I normalfallet överlever ju sällan en växt- eller djurart som förflyttats långt från sin
hemmiljö, men för vissa arter kan detta ”experiment” tvärtom bli ett lyckokast, dess
population kan till och med explodera i individantal! De arter som tilldelas epitetet
”invasiv” kan alltså vid förflyttning till för dem främmande trakter ibland bli ”befriade”
från det som håller tillbak populationen i hemlandet.

1930 togs mårdhunden (Nyctereutes procyonides) in i Ryssland från Korea. Man
hoppades att djurens eftertraktade vinterpäls skulle berika den ryska ekonomin. Men
man förstod efter ett tag att pälsen inte blev så välutvecklad i burhållna djur, så i slutet
av 30-talet släppte man helt sonika ut djuren i den vilda naturen. Det var närmre
bestämt 9 300 djur som släpptes ut – dessa har fram till våra dagar förmerat sig enormt
och utgörs numera av en mångmiljonpopulation i Ryssland!

Mårdhunden spred sig förstås snart även till Finland. Den första föryngringen
konstaterades 1962 och 20 år senare ”var större delen av landet ockuperat.” (Dägg-
djur, alla Europas arter, Bjärvall, Ullström, 1985). Enligt samma källa sköts i Finland
1979 mer än 12 000 djur! Och flyttar vi oss sen snabbt fram till våra dagar uppger flera
källor att man under den populära mårdhundsjakten i Finland numera nedlägger i
storleksordningen 150 000 mårdhundar varje år. Så tala om expansion.
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Nils Carlsson berättar vidare under kvällen att detta nytillkomna däggdjur/hunddjur
”är så vanlig i södra Finland idag att häckningsframgången för markhäckande
fåglar är lika med noll!” Även ute i den finska skärgården kan mårdhunden etablera
starka populationer och den kan ses simma från ö till ö; när maten tar slut kan de även
utveckla kannibalism och döda och äta upp varandra. Redan som 1-åring kan en
mårdhund få upp till 11 valpar.

Mårdhunden i Skandinavien
Första fynden av arten i Sverige gjordes under 1940-talet i Norrland. I dagsläget kom-
mer dessa djur fortfarande in i Sverige via Finland, över landgränsen längst upp i norr.
Den första föryngringen konstaterades 2006. Här har dock stora ansträngningar gjorts
i senare tid för att hålla borta mårdhunden. Den metod som ofta används är den att
sätta halsband med sändare på in-
fångade djur. Sen kan man lätt följa
hur detta sändardjur söker upp
andra artfränder och då kan man
relativt enkelt ”slå till” och deci-
mera, döda. Ett fungerande sätt
att arbeta på har det visat sig. I
norr finns det idag 6 personer som
enbart jobbar med spårning och.
avlivning av mårdhundar. Blir vin-
tern tuff har mårdhunden det ock-
så tufft att överleva.

I Norge är man superhård mot
risken att få in mårdhund i landet;
man betalar faktiskt jägare för att
skjuta mårdhund i finska Öster-
botten; allt för att minska risken
för invandring till sitt land uppe vid finska gränsen i norr.

I vårt grannland i söder, Danmark, har däremot inte mindre än 1000 mårdhundar
dödats 2018. Man fick under 1980-talet motta invandrande djur från sitt grannland i
söder, Tyskland. Men i Danmark har natur- och viltvården fått ett mycket stort problem
att lösa eftersom man på andra sidan sundet inte kan få ”garanterad markåtkomst” i
samband med dylika beslutade insatser. Vägrar en markägare, kanske en markrik greve,
att släppa in mårdhundsjägarna på sin mark. Kanske de tycker att mårdhundsinsatsen
stör annan, prioriterad jakt som den på kronhjort eller råbock, så kan man inget göra.
Detta har fört med sig stora svårigheter i bekämpningen av arten!
Det tycks vara ganska uppenbart att Sverige under lång framtid måste föra ett två-
frontskrig mot denne pälsbegåvade invandrare från Korea. Dels det pågående kriget i
norr, dels ett avvaktande, smått förväntat angrepp från söder. Mårdhunden brukar
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ibland tituleras asiatisk vattenräv och man har konstaterat att den simmat över sundet
mellan Lilla och Stora Bält.

Myndigheterna, EU, Sverige – och de invasiva arterna
Mårdhunden fick ett långt kapitel denna informationskväll i hörsalen på Utbildnings-
centrum.. Sverige har dock, enligt Nils, hitintills oftast legat på sofflocket vad gäller
engagemang i dessa sammanhang. Ja, han menar att det enbart är en art, nämligen
mårdhunden, som bekämpats i Sverige på ett metodiskt sätt.

De europeiska länder som utgör EU har från den 1 januari 2015 antagit en ny EU-
förordning där de som medlemsstater förbinder sig att vidta starka motåtgärder mot de
invasiva arterna, besvärande arter som tagits upp på en gemensam lista. Tanken är
förstås den att adekvata motåtgärder i framtiden ska sättas in innan en enskild art blir
till ett problem. Om en listad art i ett visst land redan bedöms ha stor spridning, då kan
inte EU kräva att det landet måste totalutrota arten i fråga. Det skulle bli omöjligt att
efterkomma, men artens vidare spridning ska bekämpas.

Det har alltså funnits mycket grus i maskineriet i Sverige och tillämpningen och
efterföljandet av EU-lagstiftningen från 1 januari 2015 har inte varit rekordsnabb, kon-
staterar Nils. Problemet har varit att riksdagen inte satt ner foten och att ingen an-
svarsfördelning av arbetet gjorts den vägen. Men nu den 1 mars detta år togs lagråds-
remissen och därför kunde också en svensk förordning sjösättas och antas den 22

Blomsterlupin
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Jätteloka
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Parkslide

Gul skunkkalla

Foto: Zigge och Perry Vigelsbo
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november 2018. Nu blir det klarare spelregler, vad ska länsstyrelsen ansvara för, vad
ska kommunen bidra med osv.

Framtiden får utvisa hur olika myndigheter tar sig an de problem och hot som inryms
i detta komplex. Nils berättar att de frågor som riksdagsmännen ställt vid hans före-
dragningar i Stockholm oftast har inkluderat frågan: ”Ja, men när är ni klara med

uppgiften att rädda naturen från de
invasiva arterna?” Nils har då ställt sin
motfråga: ”Vad kostar det vårt samhäl-
le att inte göra något?” Svaret är för-
stås att man helt enkelt inte kan tidsbe-
gränsa ett projekt som detta, kampen
mot de invasiva arterna. Det har kommit
för att stanna!

Mördarsnigel, parkslide,
vresros

Men vi har alltså redan ca 400 främman-
de och invasiva arter i vårt land som
ställer till problem av högst olika slag.
Mårdhunden är bara en av många, fast
visst utgör den ett av de största hoten.

Ett antal arter passerar revy när Nils
fortsätter sitt föredrag. Och visst åter-
kommer han gång på gång till vårt pas-
siva förhållningssätt; hur detta ställt till
det för oss genom historien. Den s.k.

mördarsnigeln, den spanska skogssnigeln, är ett sådant exempel. När den dök upp
första gången i Påarp, utanför Helsingborg år 1974 kontaktades såväl Naturvårdsver-
ket som Jordbruksverket. Men båda verken höll problemet borta ifrån sig; det var inte
deras bord menade de. Vi vet hur det gick.
Parkslidet är en buskartad trädgårdsväxt som med åren visat upp många avigsidor. Har
den väl etablerat sig är det minst sagt svårt att säga adjö till den. Den har funnits
mycket länge i England och de problem den ställer till med har gjort att man inte längre
kan försäkra sitt hus om man har parkslide växande på tomten. Kostnader för bekämp-
ning av arten lär hitintills ligga på 2,5 miljarder kronor. Och skulle man vilja utrota den
från landet kalkylerar man med att notan skulle gå på 16,5 miljarder!
Sjögull är ju en vattenväxt som vi är starkt bekanta med från den egna kommunen. Den
kan om den får fritt spelrum och trivs i en sjö, ställa till med stora problem för  fiskaren,
roddaren, badaren... Om detta har vi skrivit tidigare i Alcedo.

I ett EU-projekt med namnet Sand Life har vresrosen vid våra kuster hamnat i en
berättigad skottglugg – en art som verkligen ”rosat” marknaden på många håll. Vack-

Vresros med nypon
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ert stora, röda blommor, men en buske som kan bli mer än dominant. Försök har därför
gjorts för att återställa igenvuxen sandmark, men visst kostar det.

Bisam infördes till Europa 1905 och kom till Sverige kring 1950. Några jätteproblem
har nog än så länge inte noterats i vårt land, men nere i Holland underminerar arten
dammvallar och vägbankar. För att försäkra sig framöver mot detta hot har ca 400
heltidsjägare anställts för bekämpningen av denna kaninstora gnagare i landet.

Hur klarar vi kampen?
Nils förklarar att arter som redan idag har stor spridning i landskapet, som signalkräf-
tan, jättebalsaminen och jättelokan, knappast kan utrotas, utan i dessa fall får man
försöka begränsa arternas ytterligare spridning genom olika former av insatser.

Den nya förordning som för en kort stund sen manglats igenom i riksdagen påtalar
att alla länsstyrelser nu måste jobba med de problem de invasiva arterna för med sig. Vi
får återkomma till detta och förhoppningsvis kunna följa hur man som både myndighet
och enskild bör agera när vi ställs inför olika invasiva ”invasioner”.
Slutligen nämner Nils hur behoven av insatser kan spaltas upp:

• omvärldskontroll (exv. jämföra med norra Tyskland, vad är på gång)
• inre gränskontroll (Öresundsbron står mest helt öppen för införsel)
• vara snabb med att upptäcka besvärliga arter
• vara snabb med åtgärder
• använda exv. gröna jobb/naturnära jobb  (70 ton skunkkalla i Höör;

       nyanlända, arbetslösa)
• insatsstyrka med specialister med mandat och garanterad

         åtkomst  där av de främmande, invasiva arterna dyker upp

”Det är faktiskt så att flera andra länder har betydligt bättre beredskap än Sverige
i dessa sammanhang”. Ja, Nils efterlyser mer ACTION! Från både samhälle och den
enskilde.

Visst tar han problemen på allvar. Det är faktiskt också hans jobb. Och framöver ska
hans arbete på länsstyrelsen vara än mer fokuserat på denna ”ofrivilliga” framtidsfrå-
ga. Rovdjuren och viltfrågorna får han lämna till nån annan.

Janne Johansson
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Ljust kulturlandskap övergår i
granmörker!

Vi har i olika nummer av Alcedo försökt belysa frågor kring vårt kulturlandskap här i
nordvästra Skånes skogsbygd. Frågor om lönsamhet, om svårigheter för markägare/
brukare att kunna leva på vad markerna ger. Samtidigt måste det öppna kulturlandska-
pets många natur- och kulturvärden ständigt lyftas fram.

Om man skärmar av blicken till att endast gälla landskapets växt- och djurliv kan vi
ju konstatera att många av det gamla jordbrukets arter som slåttergubbe, svinrot,
granspira, kattfot, jungfru Marie nycklar snart bara finns kvar i dammiga herbarier eller
i Zigges noggrant förda anteckningar. Sak samma för fågelarter som storspov, tofsvi-
pa, kornknarr, rapphöna, lärkor och svalor. Och visst måste vi i sammanhanget också
lyfta fram de många kända och okända insekterna, likaså en hotad värld på reträtt.

Ska vi kunna bevara kulturlandskapets säregenhet, ja, om vi dessutom tycker att
dessa arter är något av det vi betraktar som omistligt i vår del av världen. Då är det
onekligen hög tid att låta dessa frågor få en helt annan uppmärksamhet. Vi måste lära
oss prioritera. Vissa miljöer får vi aldrig igen! Hur natur- och historielösa får vi vara,
kan man fråga sig?

Hur en rimligare omställning av det gamla kulturlandskapet i praktiken ska se ut är
svår att sia om. Men att våra byars inägomark, som i regel i flera århundraden legat
kvar i byns mitt, ska få planteras igen med förödande granskog är ganska horribelt och
oansvarigt mot kommande generationer. Att detta är ett ansvar för samhället i stort
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borde vara en självklarhet. När gårdarna en gång i tiden etablerades var det förstås på
den bästa lövskogsmarken som de viktigaste åkrarna togs upp. Nu börjar vi alltmer
släcka ljusen i flera av våra byar genom att helt sonika försura dem med mörk gran-
skog. Vem som har ansvaret för denna utveckling kan och bör man förstås belysa.

Bilderna här intill är tagna nere i Esborrarp hösten 2018. Markägaren är Mikael
Eskilandersson, oppositionspolitiker för SD. Han satt förra mandatperioden både i

Örkelljunga kommunfullmäktige och i Sveriges riksdag.
Han var uppe i Stockholm också medlem av Miljö- och
Jordbruksutskottet. Jag tyckte det skulle varit intressant
att få intervjua honom med anledning av den bakgrund
han har – med tankar om jordbrukets situation i vår bygd,
och inte minst med koppling till hans egen igenplantering
av central åkermark nere i Esborrarp. Mikael ville i sitt
svarsmail från Stockholm dock inte ställa upp på någon
intervju. Synd tycker jag.

Det ska givetvis sägas att flera andra markägare i kom-
munen har agerat likartat med Mikael Eskilandersson un-
der det senaste decenniet och går man längre tillbak är det
framförallt von reiserska stiftelsen i Lärkesholm som gått

i bräschen för att granplantera åkermarken på många av sina arrendegårdar. Men det
började man med redan innan mitten av 1900-talet!

Janne Johansson
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Svampangripen lax
I år har många laxar i Stensån varit angripna av svamp. Det är första året jag sett detta
i lilla Stensån (ca 50 % smittade), i norrländska älvar har det förekommit några år.Man
vet inte vad det beror på, kanske miljöproblemen i vattnen, varmare vatten eller smitta
från fiskodlingar. Man vet inte om det är samma sorts svamp här som det är i norrlands-
älvarna. Tyvärr finns det inte pengar till att forska och ta reda på orsaker.

Lars Schale

Trafikdödad utter
Den 28 augusti hittades denna lilla utterhona längs väg 24 vid Stora Ömosse. Tragiskt,
även om det är positivt att uttern blivit allt vanligare.
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