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Ledare
Staffan Müller
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När Martin Linzie och jag gjorde en exkursion i Klarälvsdalen strax efter påsk, insåg jag att det 
����������
������������������������������������������
Vi åkte ut till ett naturreservat längs älven en skön vårmorgon.
Nästan 100 ha strandalskog mötte oss i ett område som var skyddat för fågellivet.
Detta måste vara den mest optimala biotopen för den hotade vitryggiga hackspetten!
Vi fann levande och död samt döende lövved i massor.
���������������������������������������������������������������������������������"������������
���������������������
�������������������#������������������$�����"�%
���������������������������
förbi, mitt i lövskogen. I en glänta stannade vi till och hörde en ”ovanlig” trumning. De var 
ganska lång, med en varierande frekvens på slutet. 
En vitryggig hackspett!
Under hela pausen, i minst 20 minuter visade den ovanliga hackspetten upp sig i morgonsolen 
och stunden var sannerligen andaktsfull!
Väl hemma i Leksand igen har jag förstått att också vi skulle kunna ha den vitryggiga hos oss.
Dalälvens strandskogar, Dragsängarna och Hundhagen borde kunna hys åtminstone 3 par 
vitryggar.
Jag kontaktade Nordens Ark och Länsstyrelsen i Göteborg (vilka har ansvar för åtgärdsprogram-
met för hackspetten). De blev intresserade av ett samarbete och hörsammade Fågelklubbens ön-
skan om att lokalt utveckla naturvården för den vitryggiga hackspettens skull. Vi har satt oss på 
intresselistan för att plantera ut ungar från Nordens Ark och kommer att arbeta med att inventera 
tänkbara habitat för fågeln, som är belägna längs älven från Orsa till Avesta.
�����������������������������������$��������������������������������&������$������������'�����
gott rennomé i naturvårdssverige. Det är Lasse Nilssons ”Falkprojekt”, som varit extremt 
framgångsrikt, som gett oss denna status. Han har genom sitt arbete visat att ”blåställstaktiken” 
varit lyckad och jag hoppas nu att vi får vara med i åtgärdsprogrammet för vitryggen. Därför 
hoppas jag att Leksands Fågelklubb kan ”visa musklerna” ännu en gång och se till att underlaget 
för en framtida hackspettshäckning kan säkerställas inom en snar framtid.
Således behöver vi återigen intresseanmälan från lugna, seriösa och ambitiösa fågelvänner från 
vår förening, som kan vara med om ytterligare ett fantastiskt projekt.

Hör av dig om Du vill vara med!

Vitryggig hackspett 
Dendrocopos leucotos

Foto: Martin Linzie
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Bäste medlem.
Hjälp Fågelklubben med att hålla vårt medlemsregister uppdat-
������*������������'������������%'������#��'�����������$�����
eller andra ändringar. Vi vill gärna även i fortsättningen kunna 
skicka vår tidning till dig.
Hälsningar Mats Kaij (medlemskontakt)
Se tidning och hemsida för adress, telefon, epost.

Redaktörens Ruta

+�����Parus fringilla
Foto: Peter Wintergren
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Då fotogruppen tog form hösten 2007 diskuterades bland annat vilka projekt gruppen skulle 
�$�����
��������������;�<��
�����������������������$������������	
�#������'����$����
på dess fågelliv. Vi gav oss själva i uppdrag att fotodokumentera så mycket som möjligt under 
våren, sommaren och hösten 2008. Just det faktum att vi skulle jobba under enbart en säsong 
gjorde det naturligtvis omöjligt att få med allt man tycker hör till Limsjön. Vissa, för fotografer 
och för fåglar, förmånliga förutsättningar inträffar enbart vissa år. En del arter är så svårob-
serverade att man behöver en rejäl portion med tur för att få med dem på bild, trots att de årligen 

��������������	
���*��#�����������������������������������������������������������������������
av sjön, utan snarare att ge en känslomässig bild av hur besökaren upplever Limsjön.
�����	���������������������	������������$���������������������������������������������������
miljötyper som Limsjön delats in i. I slutresultatet valdes dock bilder från samtliga fotografer, 
oavsett vilket ”uppdrag” de hade i den ursprungliga planen. Presentationen i bild presenteras 
med ett uppslag för var och en av dessa miljötyper. 

&
�	�������=����	
�'�����������������������������>
?� Vattenspegeln och skrattmåskolonin
?� Vassen
?� Skogen
?� Ängar och åkrar
?� Norra sjön
?� Inloppet

Den enda miljötypen som ingen hade som sitt uppdrag är ”Norra 
�	
�Q��X������������������
����������#�$���������������������������
”på köpet”.
  Följande fotografer ur fotogruppen har jobbat i detta projekt (i 
alfabetisk ordning):

- Bogdan Persson, Leksand (BP)
- Kjell Bond, Tällberg (KB)
- Lotta Adehed, Rättvik (LA)
- Per-Inge Mill, Rönnäs (PIM)
- Per Lindberg, Tibble (PL)
- Peter Wintergren, Borlänge (PW)
- Sören Stenberg, Leksand (SS)

�;*�YZ[�\�]������������������������
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Vassen

Vassen är en krympande biotop i Lims-
	
����������������������������$�$�����
i två närliggande bestånd intill vat-
tenspegelns södra och sydvästra sida i 
den södra delen av Limsjön. Den mest 
typiska arten för denna biotop är rörsån-
garen, men många andra arter använder 
vassen till att söka föda och skydd. 
Vissa år häckar den bruna kärrhöken här.

KB

Brun kärrhök 
Circus aeruginosus
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SS

Foto: Bogdan Persson

Sävsångare
Acrocephalus 
schoenebanus

Rörsångare Acrocephalus scirpaceus



Skogen

BP

BP BP

LA BP

Kungsfågel Regulus regulus

Rödvingetrast Turdus iliacus Större hackspett Dendrocopos major

Nötväcka Sitta europea

Blåmes Parus caeruleus



BP

BP

BP

Limsjöns skogar består i själva 
verket av en rad skogsdungar runtom sjön. 
^�����'��������%�����������'����������������
nästan rena gran- och barrskogar i norr och lika 
rena 
lövskogar i söder, till allt där emellan. Artrike-
domen är stor. Här häckar bl.a. hornugglan, kat-
tugglan, ormvråken, spillkråkan, minst 11 arter 
sångare, dessutom olika trastfåglar, mesar med 
mera. Fågelkören om våren är imponerande.

BP

BP

Stare Sturnus vulgaris ������%$����������Ficedula hypoleuca

Spillkråka Dryocopos martius

Grönsångare Phylloscopus sibilatrix Trädgårdssångare Sylvia borin



Norra Inloppet

Limsjön får sitt vatten från bergen runtom, varav det 
mesta rinner in genom Bodaån i sjöns nordligaste ände. 
Det kanske mest uppseende fenomenet är betydande 
ansamlingar av sträckande sångsvan om vårvintern, in-
nan isarna har släppt i sjön. Här har även bävern byggt 
sin hydda och bidrar på så vis till åns översvämning 
som skapar ytterligare vattenspeglar i Limsjöns mosaik.

Sångsvan Cygnus cygnus
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KB

Sångsvan Cygnus cygnus

KB

KB

Jorduggla �������		
��



Vattenspegeln

Skrattmås Larus ridibundus



LA

LA

PI

KB

Södra Limsjön domineras av den stora vat-
tenspegeln och skrattmåskolonin belägen mitt i 
vattnet. Upp till ett par tusen skrattmåspar vårdar 
sina ungar här och samtidigt erbjder de en skyd-
�������������������
��%���������������	
�����#�
���������#������������������������������������
Längs stränderna häckar en alltmer växande 
stam av grågäss, samt en och annan kanadagås. 
Flera spännande arter doppingar ses här, från den 
årligen häckande skäggdoppingen till de mera 
sällsynta arterna gråhakedopping, svarthakedop-
ping och smådopping. Fiskgjusen jagar över sjön 
dagligen.

Foto: Per Inge-Mills

Knölsvan Cygnus olor

Knipa Bucephala clangula

Fisktärna 
Sterna hirundo

Fiskgjuse
Pandion haliaetus



Norra sjön
Vegetationen i norra delen av sjön domineras av 
starren. Enstaka sälgbuskar sticker upp. 
]�� ������� ������� 
�� ������ ����������#� ����������#�
gräshoppsångaren och sävsångaren. I starren hörs den 
���%��������$���
����������������������
Jordugglan brukar stanna till här i maj, under sin 
%'�����������$�#�
�������������������
������
stundande häckningen. Lärkfalken ses under 
sommaren jaga sländor över starren. Flera 
������	����� ���������������� ����� ���� �'���� ������
kricka och skedand.

BP

Lärkfalk
Falco subbuteo



BP

BP

_��������Carpodacus erythrinus

Sävsparv
Emberiza schoeniclus
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PW

PW

PW

Strandängar och åkrar

Storspov Numenius arquata

Grågås
Anser anser

Tofsvipa Vanellus vanellus



17

X������������������������������������������������$�$��������	
���
nordvästra och sydöstra del. Förutom att de erbjuder rätt häcknings-
biotop för arter som storspov, tofsvipa och sånglärka så vidgar de sjöns 
öppna landskap som är så viktigt även för arterna som häckar i själva 
sjön. Dessutom utgör de betesbiotop för gäss, sångsvanar, olika vadare 
och många andra arter. Golfbanan i nordöstra delen skulle också kunna 
räknas in här.

PW

PW

Sångsvan
Cygnus cygnus

Kanadagås Branta kanadensis
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Smålom
Storlom
Smådopping
Skäggdopping
Gråhakedop-
ping
Svarthakedop-
ping
Storskarv
Rördrom
Ägretthäger
Häger
Vit stork
Knölsvan
Sångsvan
Sädgås
Spetsbergsgås
Bläsgås
Stripgås
Kanadagås
Vitkindadgås
Prutgås
Gravand
Mandarinand
Bläsand
Amerikansk 
bläsand
Snatterand
Kricka
Gräsand
Stjärtand
Årta
Skedand
Am. Kopparand
Brunand
Vigg

Ringand
Bergand
Ejder
Alfågel
Svärta
Knipa
Salskrake
Småskarke
Storskrake
Bivråk
Havsörn
Brun kärrhök
Blåkärrhök
Duvhök
Sparvhök
Ormvråk
Fjällvråk
Kungsörn
Fiskgjuse
Tornfalk
Stenfalk
Lärkfalk
Jaktfalk
Pilgrimsfalk
Orre
Rapphöna
Fasan
Vattenrall
���%���$���
-
na
Kornknarr
Rörhöna
Sothöna
Trana
Strandskata
M. strandpipare

St. strandpipare
Fjällpipare
Ljungpipare
Kustpipare
Tofsvipa
Småsnäppa
Mosnäppa
Skärsnäppa
Roskarl
Kärrsnäppa
Myrsnäppa
Brushane
Dvärgbeckasin
Enkelbeckasin
Dubbelbeckasin
Morkulla
Rödspov
Myrspov
Småspov
Storspov
Svartsnäppa
Rödbena
Gluttsnäppa
Skogssnäppa
Grönbena
Drillsnäppa
Smalnäbbad 
simsnäppa
Bredstjärtad 
labb
Dvärgmås
Skrattmås
Fiskmås
Silltrut
Gråtrut
Havstrut

Skräntärna
Fisktärna
Silvertärna
Svarttärna
Vitvingad tärna
Tamduva
Skogsduva
Ringduva
Turkduva
Gök
Berguv
Slaguggla
Sparvuggla
Kattuggla
Hornuggla
Jorduggla
Pärluggla
Nattskärra
Tornsvala
`$���������
Biätare
Göktyta
Gråspett
Gröngöling
Spillkråka

Arter sedda vid Limsjön
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Större hackspett
Mindre hackspett
Vitryggig hackspett
Tretåig hackspett
Trädlärka
Sånglärka
Backsvala
Ladusvala
Hussvala
Trädpiplärka
Ängspiplärka
Rödstrupig piplärka
Gulärla
Forsärla
Sädesärla
Sidensvans
Strömstare
Gärdsmyg
Järnsparv
Rödhake
Näktergal
Blåhake
Svart rödstjärt
Rödstjärt
Buskskvätta
Stenskvätta
Ringtrast
Koltrast
Björktrast
Rödvingetrast
Dubbeltrast
Gräshoppssångare
Flodsångare
Sävsångare
Busksångare
Kärrsångare

Trastsångare
Rörsångare
Härmsångare
Höksångare
Ärtsångare
Törnsångare
Trädgårdssångare
Svarthätta
Grönsångare
Gransångare
Lövsångare
Kungsfågel
q���%$���������
�w��%$���������
Skäggmes
Stjärtmes
Entita
Talltita
Tofsmes
Blåmes
Talgoxe
Svartmes
Nötväcka
Trädkrypare
Törnskata
Varfågel
Nötskrika
Skata
Nötkråka
Kaja
Råka
Kråka
Korp
Stare
Gråsparv
{�����

+����
+������
q�
����
Steglits
Grönsiska
Hämpling
Vinterhämpling
Gråsiska
Snösiska
Mindre korsnäbb
Större korsnäbb
_�������
Domherre
Lappsparv
Snösparv
Gulsparv
Ortolansparv
Videsparv
Sävsparv

Knipa Bucephala clangula

Foto: Katarina Paunovic
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Förändringar i fågelfaunan i Siljansbygden

Här fortsätter min miniserie om tänkbara förändringar i fågelpopulationerna i vår kommun i 
framtiden. I förra numret av Fåglar i Leksand gav mig på att spekulera om konsekvenserna av 
det framtida skogsbruket. Den här gången, skall jag försöka mig på att kalkylera om förväntade 
fågelbestånd med hänsyn tagit till våtmarkernas utveckling i kommunen. Det passar ju bra i 
detta temanummer om Limsjön, vars restaurering har blivit något av en ”sannsaga”. Mina spe-
kulationer gäller förväntade framtidsutsikter i såväl vattensamlingar i skogen som i jordbruks-
landskapet.

Fåglarna i den framtida våtmarken i Leksand

Förutsättningar
�����������������������
�������������������	�����$������������#�������������������|��������
���������������������������'�������#��������������������������������%$��$���������������	�������
Österdalälven. Fram till det förra sekelskiftet varierade älven med 4m beroende på årstid. Detta 
medförde att många vikar längs vattendraget utgjorde fantastiska uppehållsorter för sjöfågel-
livet. När Trängslet byggdes i början av 1960-talet formulerades det en vattendom som innebar 
att nivåskillnaderna minskades till 2m. För Limsjön (som är en vik av Dalälven) och främst 
Norrviken på Sollerön, innebar denna sjösänkning en katastrof för våtmarken. Från att ha varit 
fågelrika, grunda vattenspeglar, utarmades våtmarkerna. Limsjön blev en trädbevuxen starrmad 
och Norrviken blev ett vasshav (tack vare näringsämnen från reningsverket där). Brenäsviken i 
Insjön påverkades också och blev under stora delar av året torrlagd. Rasen i niporna längs älven, 
uteblev (till glädje för många men till förfång för ex.vis backsvalorna) tack vare den minskade 
erosionen. Således drabbades våtmarkerna och stränderna i Siljansbygden i en mycket negativ 
riktning för ca 50år sedan. Lägg där till att skogen alla våtmarker, då var utsatta för en övergri-
pande dränering tack vare skogsdikningen.

 I dag arbetar naturvården med att kompensationsåtgärda för tidigare gjorda misstag. Sk-
ogsdikningen har ju i princip upphört och är förbjuden. Uttorkningen av skogsmarken i dag, 
beror på körskador och nya skogsvägars dragning, vilka inte är oväsentliga påverkansfaktorer. 
Sumpskogen fåglar minskar i allt större utsträckning och för vissa arters del, kommer framtiden 
att vara väldigt oviss.

Staffan Müller
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Möjligheter
�X��������
�$������������
�����������$����������������������������	�����q������������������
av diken och fräsning av myrar och strandkanter längs skogssjöar, kan ett ”normalt” habitat 
åstadkommas på några ytor. Leksands kommun har formulerat ett sumpskogsprojekt som syftar 
till att på ett relativt stort område (ca 4 000ha i Siljansnäs socken), restaurera och förstärka 
����������
�������������{����������������������'�������������������������������������������-
vattnats och skulle kunna återställas till vattenspeglar. Brenäsviken restaurering och Limsjön, 
vittnar ju om att dessa projekt kan vara lyckade.

Samhällets strategi
 På 1980-talet upplevde vi en boom, avseende restaureringsåtgärder i odlingslandskapets 
�����������}���������	
�#�`��������#�|��������%���������������������
����������������������
fågelsjöar. Samhället satsade också pengar på restaureringsåtgärder och internationella överens-
kommelser (ex.vis Ramsar-fördraget) innebar att framtiden såg ljus ut för våtmarkens fåglar.
I dag satsas nästa inga medel alls till sjörestaureringar. De miljöstöd som gavs till jordbruket 
som ville satsa på våtmarker i odlingslandskapet, konkurerades ut av höjda spannmålspriser som 
innebar att man hellre fortsatte att torrlägga potentiella åkrar än att lägga dem under vatten.
För skogsbrukets del har man valt att satsa på ett utbyggt skogsbilvägnät, för att eliminera kör-
skadorna i skogsmarken. Detta innebär 2009 att i stort sett all skogsmark i landet är perforerat 
av bilvägar med tillhörande vägdiken.
 Många tätorters reningsverk, har försetts med s.k. ”extrapoleringsdammar”, vilket innebär ett 
3:e steg i vattenreningen, genom en naturlig damm/våtmark som tar hand om kväve och fosfor. 
Fågellivet har svarat gott på dessa åtgärder och dessa dammar har i vissa fall blivit eldoradon 
för fågelskådare och besöksmål för den ”breda allmänheten”. I ex.vis Nynäshamns och Hässle-
holms kommuner har gatukontoret skapat fantastiska, tätortsnära grönområden med mycket 
fågel.

Framtiden
 Sannolikt kommer intresset för våtmarkerna att avta med tiden. Markerna behövs ju för att 
producera livsmedel och skogsprodukter. En våtmark är i dessa sammanhang, väldigt orationell 
och kommer därmed att försämras eller försvinna.
Det räcker tyvärr inte med en fragmenterad yta av våtmarker i landet, utan dessa måste ha 
närhet till varandra och vara väldigt många, för att våtmarkens fåglar och andra innevånare skall 
kunna överleva i stora populationer.
 Sett till ”dagens politik” och ”förhärskande strategier” formulerar jag ett tänkbart scenario för 
våtmarkens fåglar i Siljansbygden:
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Vinnare
 Jag vet egentligen ingen leksandsfågelart som kan tänkas trivas i ett torrare landskap. Kanske 
skulle buskskvättan hitta någon nisch, trots att den också är beroende av insekter som i sin tur är 
beroende av vatten. Skatan kan vara en annan tänkbar vinnare.
Förlorare
�~�������������#��
�����#����������#���$�������
�#�����	$��#��������#�����������#����%������
sumphöna, rörhöna, sothöna, trana, 13 vadarearter, 5 måsarter, hornuggla, jorduggla, torn-
seglare, 3 svalarter, ängspiplärka, trädpiplärka, gulärla, sädesärla, strömstare, gräshoppsångare, 
����������#��
��������#���
��������#��
��������#��$�������#����������%$���������#��������
%$���������#���	������#�������#�������#���������#�������#������=�#����������#������#������#���
�-
siska, gulsparv, ortolansparv, videsparv, sävsparv.

Slutord
 Även denna artikel har ett sorgligt innehåll, precis som de andra spekulationerna om fågellivets 
framtid, p.g.a. samhälleliga förändringar, som jag skrivit om i tiigare nummer av FiL. Ser man 
till hela landets fågelpopulationer blir konsekvenserna som jag beskrivit, än mer förödande, 
eftersom vi i Siljansbygden har en relativt blygsam andel av hela rikets våtmarksfauna.
Om omfattande våtmarksrestaureringar kommer till stånd i vår bygd, går det att hysa större 
hopp för merparten av de angivna fågelarterna. Leksands kommun har ambitioner, men räcker 
det?
 I nästa nummer beskriver jag de konsekvenser som modern jordbrukspolitik medför för fågel-
livet i Leksandstrakten. Få se om det kan bli lite mer optimism i den artikeln?!

Sothöna Fulica atra

Foto: Per Inge-Mill
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Inventering av små- och storlom i Leksands 
kommun 2008

En sen eftermiddag i augusti var jag ute på mitt sista besök för säsongen vi sjöarna i Leksands 
sydvästra del. Vid Gränsen var allt lugnt och stilla och lomparet som detta år inte lyckats med 
������������������������������������������������q�'���������	��������������%'���������������
�$����	
��
��������������%'���������;������������������������������'�����������������������
eller så hade de kanske helt enkelt avstått från att häcka. Jag fortsatte den slingrande skogsvägen 
mot sjön Sången och stannade till vid badplatsen. Ganska snart såg jag något långt borta på an-
dra sidan sjön och körde runt till södra sidan. Vattenståndet var tillräckligt lågt för att jag skulle 
kunna gå längs stranden för att få bättre utsikt över den vackra sjön. Helst plötsligt såg jag dem! 
Åtta adulta storlommar närmade sig varandra och sträckte stolt på sina halsar och simmade 
runt i en cirklande rörelse. Att få se ett sådant möte på nära håll kändes nästan magiskt och blev 
��������
��������������������$����������������
�������������;���������������������$����	������
någon stor unge så min förhoppning är att nästa säsong blir mer framgångsrik för denna urtida 
mytomspunna fågel.

Ingela Spegel-Näs

Ge Ditt stöd åt det nordiska arbetet för att bevara våra örnar.
Bli stödjande medlem ”Örnfadder” i föreningen ÖRN-72!
Kostnaden är 100 kronor/år och beloppet kan sättas in på 
plusgirokonto:
83 36 72 – 9 (ÖRN-72)
Medlemmarna erhåller tidskriften ”KUNGSÖRNEN” 
som ges ut 1 gång per år.

För mer info: 
Bogdan Persson tfn. 073-800 87 20
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Smålommen (Gavia stellata��
���������������������	�����#�����$�������������#������	������
måste ha en öppen vattenyta som är tillräckligt lång för att smålommen ska kunna landa och 
�������������������'�����������������$��%'�����������������������%'������
���������������%'-
������������������������
�����������������������	
���
�����������������������������������$������X���
�����������$������������$����$����������������������������
	�#��
����������������������������
ligger inom ett avstånd av maximalt 8-10 kilometer från häckningssjön. En viktig anledning till 
������������������������������������������������������'��������������$�����������������������������
uppätna av gäddor, som är en viktig dödsorsak bland t.ex storlommens ungar.

Fakta om små- och storlommen

Storlommen (Gavia arctica) behöver större sjöar med längre startsträcka för att kunna lyfta 
från vattenytan samt landa. Den bygger sitt enkla bo direkt på stranden nära vattnet eftersom 
storlommen är dålig på att ta sig fram på land och enkelt måste kunna ta sig ned till vattenytan. 
I och med detta beteende är storlommen särskilt utsatt för förändringar i vattenståndet. Om 
vattennivån höjs pga att sjön är reglerad och används som magasin eller efter kraftigt reg-
nande så översvämmas boet och häckningen misslyckas. Storlommen häckar i stort endast vid 
näringsfattiga klarvattensjöar. I mindre sjöar häckar endast ett par medan det i större sjöar oftast 

���������%�������������������~�����������������	����	
�����������������������������
�������
���������	$����
������������������������������������������������'��������������������������������
$������������������������������������������

Foto: Bogdan Persson

Foto: Bogdan Persson
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2008 års inventering av storlom och smålom
"������������������������������������������$�
���������������������������	
�������������%����
inventerare inom Leksands fågelklubb. Målet var att täcka in så många sjöar och tjärnar som 
möjligt för att få en heltäckande bild av antalet lommar i Leksand kommun. 
Inventeringen är ett projekt inom Leksands fågelklubb och ingår även som tidigare år  Svenska 
lomföreningens ( Projekt LOM) riksomfattande inventering av storlom och smålom i landet.
�	
��������������������=�������������������������������>�����������#�������#��'�������#��'�
�-
tra, norra samt nordöstra Leksand. Totalt har 14 smålomstjärnar inventerats samt 17 storloms-
sjöar. Ytterligare 22 sjöar och tjärnar fanns med i inventeringsplanen men blev på grund av 
tidsbrist inte inventerade 2008. 

Smålom: Vid inventeringen av de 14 tjärnarna fann man smålom i 9 av dessa, St Lindtjärn, 
Slättjärn, Torraktjärn, Svarttjärn, Åstjärn, Igeltjärn, St Budtjärn, Sågtjärn och V.Gansåstjärnen..
I Igeltjärn och i St Lindtjärn inventerades par med varsin unge medan paren i Åstjärn och St 
Budtjärn endast sågs ruvande i juni. I Slättjärn, Torraktjärn och Svarttjärn sågs smålom både 
����������������$������������*����`�$�������$���������������������������������������	
���
|������������������������	���������������������������������������������������������������
�������$����
�����������	������$����������������������������%�������������������'��������������
häckning är inte möjlig att fastställa men en trolig orsak kan vara att olika predatorer som t.ex  
rödräv, korp, mås eller trana tagit ägg eller ungar.

Storlom: Vid inventeringen kunde man konstatera storlom i 16 av de 26 sjöarna. Lommarna 
sågs ensamma, i par eller i andra grupperingar. Lyckade häckningar kunde konstateras i Gryssen 
��;��	
�������"�������$����#�������������������������$�����������X	$��	
��������������������
resp. 2 stora ungar.
Den totala häckningsframgången har alltså inte varit så lyckad i år troligen beroende på övers-
vämmade bon som är en vanlig orsak. Tyvärr blev inte alla sjöar i nordvästra Leksand inventer-
��������������������������%�������������#�����������������$����#����������

Ambitionen inom Leksands fågelklubbs lomprojekt är att ytterligare öka antalet inventerade 
�	
������������$�������
���%���������������������$�������������������������	
���	�����������-
eringsarbetet är enkelt och ger fantastiska naturupplevelser på köpet. Det som behövs är en bra 
kikare, tid att besöka sjön vid sammanlagt tre tillfällen under juni, juli och augusti, samt lite 
tålamod. 

Så tveka inte utan hör av dig till mig! 

Ingela Spegel- Nääs. Tel. 0247-50514 eller via e-mail: gaviidae@telia.com
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Limsjön en våtmark i Leksands kommun

 Limsjön var innan regleringen av Siljans vattennivå, en god våtmark för dåtidens sjöfåglar.
��������������X�������#�����������������������������
�������%$��$��������������������������
högre vegetation hade någon chans att etablera sig på viken.
Innan Trängslet byggdes och Älven muddrades i Insjön, kunde vattenståndet variera med över 4 
meter. 1914 kunde man ro upp till Tibble ålderdomshem!
�X���=������%
����#�����������
���������������$���������	��#����������������������������-
dom som ändrade nivåerna. Den senaste domen är från 1960-talet och innebär att variationen nu 
bara kan uppgå till ca 2m. I stort sett innebär det att man har sänkt den tidigare översvämning-
snivån med 2m. Följderna blev att Limsjön så småningom förbuskades och sjön växte igen med 
främst starr och vass.
Fågellivet förändrades i takt med igenväxningen och på 1970-talet fanns endast sporadiska 
häckningar av främst gräsand och knipa.
 Leksands fågelklubb bildades 1976 och vår främsta ambition var att verka för en restaurering 
av sjön. Ett fågeltorn byggdes 1978 och från Norsbro har vi i över 30år, haft en vy över sjöns 
utveckling.
 1989 fräste Leksands kommun ca 40ha av sjöns yta med en specialbygd maskin från Horn-
borgasjön. Ungefär 40cm av bottensedimentet kultiverades under lågvattensäsong i april. 
X������������%
������������$��������������'�����������%�����������������	�������������������
�������������%'����������������	
������������������������������������������%
�������������������
�����������
��������������������������������������������������������$��%'����������#�����
strandade vid Lyckastranden. Resten av den frästa sjöytan blev blankvatten och vi kunde således 
glädja oss åt att vi med enkla medel lyckats återskapa en ca 35ha stor vattenspegel som hade 
förutsättningar att bli ett gott habitat för sjöfåglarna.

Staffan Müller

Kanadagås Branta canadensis
Tittar ut över limsjön. 

Foto:Per inge-mills
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1990 byggdes en damm vid utloppet för att säkerställa en lämplig dämningsgräns för fågelsjön. 
����������������������������������������������������\�����������������������������%��������
�-
made in i Limsjön. Nu kunde vi se till att sjön var dämd till sin högsta nivå redan i april, när 
redena anläggs. Resultatet lät inte vänta på sig och i följande tabell kan läsas om populationsut-
vecklingen för några sjöfågelarter i Limsjön.
Samma år avverkades strandskogen längs Tibblestranden, för att skapa en strandäng som är vik-
tig för en fungerande fågelsjö. Efter några år förbuskades strandängen och efter röjningsarbete 
stubbfrästes ytan och nötkreatur köptes in för att få till en hävd av de fuktiga ängarna. Hemköp-
skedjan AB och Antonia Axelsson Johnson sponsrade livdjursinköpen. Fortfarande är det Hasse 
Tolförs, en jordbrukare i Tibble, som efter nästa 20år sköter djurbesättningen. Resultatet av åt-
gärden blev omedelbar och genast kunde vi konstatera häckning av såväl grågås, årta, rödbena, 
sydlig gulärla och ängspiplärka, dvs. alla de förväntade arterna som vi ville bereda väg för!
Mer åtgärder
I början av 1990-talet var våtmarken och strandängarna klara.

Fortsättning
 Efterhand så har Limsjön förbättrats genom olika åtgärder. Ex.vis byggdes häckningsholmar 
upp redan från början. Det blev 4 revlar som syn bäst från Norsbrosidan. Genast började fågel-
livet utnyttja dessa konstgjorda häckningsöar och som mest har det häckat nästan 1 300 fågelpar 
�����*��������������������������������$���������������������������]�����������������������-
tärnor häckar också här. Såväl brunandens som viggens reden hittas under skrattmåsinventerin-
garna. Kanadagåsen föredrar också denna yta som häckningsbiotop.
Under hand har revlarna restaurerats eftersom de är errosionskänsliga.
Dessa ytor är också perfekta för vadarna som väljer bankarna när de rastar i Limsjön.
Kärrsnäppa och brushane är vanliga främst under höststräcket.
Ett försök att anlägga en stenö mitt i sjön kan sägas vara misslyckad. Trots ett gott underarbete 
������������������������$�#�������������������������������������
���$������������������������
�	
������$�����������'�����|������������������������������������������������
�����������������
och strandpipare.
 Under kallperioden, vintern 1996, grävdes vattenspeglar på ett par hektar i norra delen av Lims-
jön. Syftet var att skapa vattenspeglar i det monotona starrbältet. Fortfarande efter 13år utgör 
dessa vattenspeglar en bra miljö för fågelarter som häckar här. Såväl sothöna som knölsvan och 
skedand, gräsand samt vigg och knipa har lyckats få ut ungar här. Förhoppningsvis kommer 
sångsvanen att etablera sig i dessa vattenspeglar. Habitatet är perfekt och under några år har vi i 
alla fall haft översomrande svanar i pölarna.
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Viltgrisar och Highland cattle
 Eftersom en grund våtmark, typ Limsjön, är oerhört dynamisk och växer igen fort, införskaf-
fades djur även till de andra delarna av sjön än Tibblestrandängen. En ca 20ha inhägnad av 
starrmaden i de mellersta delarna av sjön utgör än i dag betesmarker för de vackra, skotska 
kossorna.
 På Lyckasidan anlades också ett grishäng på ca 3ha. Tanken var att gristrynena skulle böka upp 
vattenspeglar i starrmaden och på så vis skapa miljöer för fågellivet. Tyvärr försvann viltgri-
sarna från Limsjön av olika anledningar. De ca 100 grisarna gjorde i alla fall nytta så länge de 
var i våtmarken. Rötter bökades upp och strandlövskogen torkade av och utgör än i dag ett gott 
hackspettshabitat. Under ”gristiden” lockades ex.vis dubbelbeckasin att spela vid Lycka. I dag 
är det främst skedanden som har förkärlek för de bökade ytorna.

Framtiden
 Kommunen har f.n. beställt en stubbfräsning av Highlandhagens marker. Starrtuvorna är idag 
som mest 1m höga och fågellivet skyr denna typ av strandäng. Tanken är att jämna till ytorna så 
att grässvålen kan konkurera ut starrvegetationen och därmed skapa ett bättre bete och en bättre 
fungerande strandäng för bl.a. gäss, simänder och vadare .
 Det största problemet som vi har just nu med Limsjön, är den extrema tillväxten av vattenaloe i 
sjön. För blott 4 år sedan upptäcktes de första plantorna i sjön. 2008 fanns det uppskattningsvis 
några 10-tals tusen av dem i södra Limsjön.
 Aloen fyller ingen positiv funktion för sjöfåglarna och är en extremt duktig på att ta upp 
�������������$�����������X��
�����������������'������������������������#����������
��������
undervattenväxterna, vilka är betydelsefulla för sjöfåglarnas meny.

Sociala arrangemang
�X��������������������$�������	
���*������	��������$���������������$�����#�������������������
skådningen och solljuset. Ett fast gömsle har byggts i vassrugganar vid riksvägen, vilket gör att 
man utan att skrämma, kan komma nära fågellivet.
 En 7km lång grusslinga som är handikappanpassad gör att sjön är lättillgänglig och har blivit 
mycket välbesökt.

30
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_�����������������������$����������������$���������������������
����X�����$��������%����$��-
�
��������������������������������������������%�������
������+�����������������$�������������
stämma då facit stod klart. Havsörnarnas rekord ökade visserligen ”bara” från 8 till 9, men 
�$���
������������%����������������������������������X�������������������������������������
höjdes till smått fantastiska 82! Egentligen blev det ytterligare en (ringmärkt) kungsörn, men 
�������������������������
���������������#��������������������������������������$�����������#�
så räknar vi inte med den. Detta för att det skall vara statistiskt korrekt och jämförbart med 
tidigare vintrar.
�����������������������������������������
�������[��$����������������%���������������������������
Om vi börjar med själva inventerarna, så har bevakningen ännu en gång varit mer omfattande 
än något tidigare år. Hela 870 timmar i gömsle, fördelade på 82 bevakningsdagar! Likväl 
räcker inte denna ökning av nerlagda timmar för att förklara det ökade antalet kungsörnar. 
Däremot skedde en mera omfattande bevakning i mars månad, än vad som var brukligt. Vi har 
tidigare varit medvetna om att vi missar en hel del örnar på vårsträcket just på grund av sämre 
bevakning under denna tid. Att vi normalt ägnar mindre tid i mars månad har att göra med att 
dagarna blir väldigt långa, samtidigt som örnbesöken är få. Det blir åtskilliga ”tomma” timmar. 
I år har vi löst det med att lägga de sista veckorna på alternativ plats där man ibland anordnar 
exkursioner. Där kan man gå in i gömslet mitt under dagen och likaså lämna gömslet när som 
helst, utan att skrämma fåglarna. Observera dock att bevakningstiden som lagts ner här, inte är 
inräknad i ovanstående siffra på antalet bevakningstimmar, eller bevakningsdagar.
  Om vi tittar till mera naturliga faktorer som styrt örnarnas beteenden så har den snörika vintern 
�����������������������������%���
������
������������$��������������������������������������	$��������
en örn vistas på utfodringen, desto mindre är risken att den blir missad).
  Vårsträcket under hela februari gav ovanligt många nya individer, troligen på grund av att det 
fortfarande fanns mycket snö i landet.

Bogdan Persson

Örnvintern 2008/2009 slog alla förväntningar!



Nedan följer lite statistik och kuriosa från vintern som gått

Åldersfördelningen för kungsörnarna såg ut enligt följande:
Juvenila = 9 (11%)
Subadulta = 56 (68%)
Adulta = 17 (21%)

Åldersfördelningen bland havsörnarna:
Juvenila 1 (11%)
Subadulta 6 (67%)
Adulta 2 (22%)

Av de 82 kungsörnarna var 19 ringmärkta, 63 icke ringmärkta och för 1 individ är det okänt då 
�����������������
������
�����

De ringmärkta örnarnas ser ut enligt följande:

Kungsörn
Sverige, 12 individer (1 ej helt avläst)
Finland, 5 individer (1 ej helt avläst) – ”örn nr 83” från Finland, ej inräknad.
Norge, 3 individer

Havsörn
Sverige, 2 individer
Finland, 2 individer

Mera fakta om dessa örnar kommer i nästa nummer av Fåglar i Leksand. Här kommer dock en 
del anmärkningsvärda fakta:
För första gången någonsin hade vi besök av en havsörn av juvenil ålder.
För första gången hade vi i Leksand fått in ringmärkta havsörnar från Finland.
En av de norska kungsörnarna var utrustad med radiosändare. Trots att sändaren slutat fungera 

��������������#���������	$��������	�����������������
������$�����������������_����������
oläsbar.
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trar. Ungfåglarna är naturligtvis inte inräknade i denna siffra, eftersom de inte existerade under 
tidigare vintrar. För havsörnarna är motsvarade andel 33%.
Den äldsta ringmärkta örnen var en havsörn från Dalsland. Egentligen är dess ursprung och 
exakta ålder okänt, då den hade fångats in som skadad och åldern var då uppskattad till 3V+ 
(tredje vintern, eller äldre). Trolig verklig ålder 20V (19 år).
X��������������$���
���������������������������#�������������]��������������������������
069C, medan den andra är ny hos oss och heter 256C. Dess ursprung är i dagsläget inte helt 
känt, men färgen på ringen talar om att det är någonstans i Mellansverige.

Till sist vill jag framföra ett stort tack till det åttamannalag som jobbat med utfodringen och 
inventeringen. De heter Torbjörn Franc, Hans Nydahl, Henry Pollack, Pär Johansson, Peter 
Ekström, Peter Wintergren, samt undertecknad Bogdan Persson. Tillsammans har vi skött 
Sveriges bäst väldokumenterade utfodringsplats för örnarna. Ett extra stort tack dessutom till 
Rolf Grahm som fraktat kött åt oss ända från Skara. Du har räddat våran vinter och är en stor 
hjälte!
�����������
��������������������������������
������������QZ���������������"���w"���Q#������$�-
bens hemsida www.fagelklubben.leksand.nu
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Leksands Fågelklubb välkomnar 
nya medlemmar till klubben

Mats Ogander Leksand
Per Olsson Göteborg
Per Olsson Leksand
Laila Oscarsson Täby
Bo Oscarsson Täby
Ulla-Britt Plars Siljansnäs
Anders Sennerö Tullinge
Johannes Sennerö Tullinge
Margareta Sjölund Siljansnäs
Magnus Sjölund Siljansnäs
Tidigs Stefan Leksand
Bert Wiklund Falun
May Wilhelmsson Siljansnäs
Leif Wilhelmsson Siljansnäs
Lillemor Wilhelmsson Siljansnäs
Lars Winther Leksand

Kjell Becker Siljansnäs
Lotta Bonde Falun
Erik Darke Leksand
Jan-Olov Falk Leksand
Marie Gradén Djura
Monica Grahm Vedum
Sven Gräfnings Siljansnäs
Stina Grönberg Leksand
Ann-Britt Jones Leksand
Barbro Kvist Insjön
Magnus Lalander Ludvika
Maria Larsdotter Darke Leksand
Jobs Karl Larsson Uppsala
Ingrid Lundström Bjursås
Rita Mattila Hudiksvall
Kent-Ove Hvass, Värsås
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Leksands fågelklubb äger en skogskoja med utblick över sjön Gryssen, ca 25 km från centrala 
Leksand. Den är idealisk om du längtar efter avkoppling långt från vardagens alla bekväm-
ligheter och krav. Här kan man njuta av tystnaden och mörkret. Är du intresserad av stjärnor är 
�������������������#�����������������������������������������	$������������
Stugan är uppdelad i fyra rum med totalt 18 bäddar med nya sängkläder, och har komplett 
köksutrustning för enkelt boende. Vatten hämtas i ån som hyser strömstare och forsärla! Up-
�����������������������������������������������������������������X���������������������
mobiltäckningen är dålig.
[���������	
�����������������'�������������������������������������������'����
;�������������X$����������������������#������������������#�����$�������������$�������%�������������
Inom ett par km är det ett lodjursrevir och sedan slutet på 1980-talet är vargen etablerad. Björn 
����������������������������������������"��"����������������������������$���+����������������-
��������������$��������$�������������������������X�������������%���������	
��������������
Hyra per dygn: För medlemmar i Leksands Fågelklubb: 100 kr plus 30:- per person.
För icke medlemmar i Leksands Fågelklubb: 200 kr plus 30:- per person.
Bokning sker hos Ulla-Britt Larsson på tfn 0247-210 91 eller via http://fagelklubben.leksand.nu 
Grupper har möjlighet att boka guidning hos Staffan Müller på tfn 070- 322 2345 eller Conny 
Land på tfn 070-216 55 55.

Hyr Gryssenstugan - mitt i vildmarken!
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I Insjön hos Bengt Östberg har vi två avelspar, som 2008 båda gjorde misslyckade häcknings-

��
���X��������������������
����������������'�|��������q������X������������$������]�����
�����#�������
����������#����������������������'�����������$������������Q���������Q#���������-
��
�������������������#��������������������������������������������#������������������������
����$����%'������������������������X��������������X����������
����������$��������������������
�������#��������
�����������������������������������������������������
  Ett av kullsyskonen, en hanne förolyckades senare under hösten i centrala Leksand, och yt-
terligare en berguv, som med all sannolikhet var en hona förolyckades i Yttermo hösten 2008. 
Dess urspung är i skivande stund okänt. Hur som helst ligger ena uvhonan stadigt på sitt rede i 
den ena voljären i Insjön nu i början av april 2009, medan den andra ligger till och från. Vi får 
hoppas att det detta år leder till några uvungar även i Insjön.

I skrivandets stund så måste dock en rapport in om att Daphne troligtvis förolyckats.

Historik gällande Berguv i Leksand.
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  Kom ihåg att Dalarnas egen landskapsfågel BERGUVEN är riksinventeringsart 2009. Rappor-
tera in alla berguvsobservationer eller aktiva revir till Svalan eller om det är i Leksand till Henry 
Pollack, tfn. 0247-409 64 eller via e-post till zyq693p@tninet.se. 
  Andra orter kan rapportera till kommunombuden eller till Henry, som förmedlar rapporterna 
till rätt ställe.
  
]�����$���
�����������������������������������$�����
�	�����������>

http://www.sofnet.org

RIKSINVENTERING AV BERGUV

Skrattmåsräkning Limsjön
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1990 482
1991 389
1992 59
1993 248
1994 321
1995 731
1996 895
1997 619
1998 1012
1999 Ej invent.
2000 Ej invent.
2001 Ej invent.
2002 626
2003 378
2004 759
2005 846
2006 736
2007 1225
2008 1180

Antal par som häckar i Limsjön 
undersökt med båt av 
Staffan Müller och Gunnar Lind.
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www.fagelklubben.leksand.nu
har fått ett nytt ansikte

  Du som besöker klubbens hemsida någorlunda regelbundet vet det redan. Våran hemsida har 
�	�������������������X����'����������������������������������������������X����������������������
har alltså tillkommit redan då Ulla-Britt Larsson och senare Kalle Bergström varit webbredak-
törer. Små förändringar och nya sidor tillkommer dock efterhand.
  En annan nyhet är att Martin Linzie tar över rollen som webbredaktör. Han får hjälp av Bogdan 
Persson och Katarina Paunovic. Katarina är även kvinnan bakom hemsidans nya utseende.
  Martin och Bogdan är välkända namn i klubben, så det är inte mer än rätt att vi även presen-
terar Katarina. Hon är född 1974 i Belgrad i dåvarande Jugoslavien. Idag bor hon i Novi Sad i 
norra Serbien. Hon har ett genuint intresse för djur och natur sedan barnaben och på senare år är 
���%��������������������%����$����������������������}�������������������������������#�����
	�������������������
��%�����������������������
�����������������$�����#������������������
Fågelklubb. Katarina har även en egen hemsida www.wild-serbia.com med massor av natur-
bilder och i synnerhet fågelbilder. I maj kommer hon för första gången att besöka Sverige och 
Leksand och då träffa folk från klubben. Katarina berättar att hon redan tidigare önskat besöka 
Norden, men vägrades då inresevisum till Danmark där hon har släkt. Sverige är lyckligtvis inte 
Danmark och Katarina kommer att närvara vid Limsjön på ”Fågelskådningens dag”, den 10 
maj.
  Jag vill härmed också passa på att tacka Kalle Bergström som skött våran hemsida sedan 
hösten 2007. Kalle har gjort ett fantastiskt jobb och framförallt get begreppet ”uppdaterad hem-
sida” en ny innebörd. Få hemsidor är så levande som de som Kalle sköter. Det nya teamet har 
inga ambitioner att sköta jobbet lika aktivt som Kalle gjorde, men vi kommer ändå att se till att 
hemsidan är aktuell och informativ. Den ska även i framtiden vara den snabbaste nyhetsförmed-
laren mellan klubbens styrelse och dess medlemmar runtom i landet.



Leksands Fågelklubb

Styrelsen
Ordförande 

Staffan Müller  070-322 23 45 staffan.myller@leksand.se
Sekreterare

Petrus Tengnér   0247- 349 99 petrus.tengner@leksand.se
Kassör

Mats Kaij  0247 - 136 03 LFKAIJ@GMAIL.COM
Ledamöter

Bogdan Persson 0247 - 154 76 bogdan.persson@telia.com
Ingela Spegel- Nääs 0247 – 505 14 ingela.spegel-naas@leksand.se

Vårt program hittar du i bilagan till tidningen, samt på hemsidan

Projektansvariga
Projekt berguv

Henry Pollack 0247 - 409 64
Projekt Limsjön

Staffan Müller 070-322 23 45
Projekt Slaguggla/tornfalk

Henry Pollack 0247 - 409 64
Projekt Storlom

Ingela Spegel-Nääs 0247 - 505 14 ingela.spegel-naas@leksand.se
Gryssenstugan

Ulla Britt Larsson 0247- 210 91 ulla.21091@telia.com
Hemsidan:

Bogdan Persson 0247 - 154 76 kb1@telia.com
Studiekontakt:

Conny Land  0247 - 225 45 
Trivselkommittén:

Ulla Britt Larsson 0247- 210 91 ulla.21091@telia.com
Pilgrimsfalk:

Lasse Nilsson  070- 329 13 57 
Programkommitté 

Staffan och Bogdan samt Conny Land

Våra övriga projekt och projektansvariga 
hitar du på klubbens hemsida 
www.fagelklubben.leksand.nu
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