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hypoleuca) fotograf: Peter Wintergren 

Baksida: Tofsvipa (Vanellus vanellus) foto-
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Fågelklubben i nytt decennium

Nu har vi varit med i fem årtionden och i Leksands fågelklubb har vi varit med om radikala 
förändringar i naturen. Somligt har varit gott, annat av ondo. Det var ju på 1970-talet som 
naturvårdsarbetet i kommuner och stat tog fart och chocken efter 60-talets miljöskandaler 
formulerades om till lagar och direktiv som skulle eliminera eländet som miljögifterna (typ 
kvicksilver, PCB och DDT) hade skapat. Men fortfarande fanns det stora problem i skötseln 
av naturen. De s.k. ”5:3-bidragen” (dvs. statsbidrag för att utrota och föryngra alla ”skräpsk-
ogar”) fanns kvar och innebar att de icke skötta skogarna med stort innehåll av löv och murkna 
trädstammar, i stort sett försvann från landet. Många fågelarter, ex.vis hackspettsarterna fick 
det kämpigt och hamnade på hotlistan. Samtidigt pumpade staten ut stora summor till sk-
ogsdikning och dränering av våtmarkerna i jordbrukslandskapet, vilket innebar en gigantisk 
eliminering av insektsliv och submers vegetation, dvs. basfödan för många av våra fågelarter. 
Dikningsföretagen kan nog sägas vara den enskilt största katastrofen för naturvården i mod-
ern tid. 70-talet blev det decennium som innebar att naturvårdstanken mobiliserades i landet. 
Naturvårdsverket kom till och kommunerna utsåg naturvårdsombud. Det tog inte många 
år för att förändra de statliga subventionerna från 5:3- och dikningsbidrag till anslag för att 
skydda skog och restaurering av våtmarker!

De största problem i dag, är att skogen fortfarande utarmas. Behovet av biobränsle, pappers-
massa och sågtimmer är globalt mycket stort och skogsindustrin expanderar på gott och ont.
Vi inom naturvården måste dra vårt strå till stacken i skogsdebatten och i alla lägen förklara 
hur dagsläget är för fauna och flora. Personligen tror jag inte att det finns någon större skillnad 
på uppfattningen om hur naturen bör se ut och innehålla, oavsett om man är trädkramare eller 
exploatör. Det är sannolikt okunskapen som innebär den största friktionen mellan skogsindus-
trin och naturvården. Vi vet lika lite om processerna och förutsättningarna för skogsindustrin, 
som de har en aning om vilka förutsättningar som krävs för starka populationer av växter, djur 
och fåglar. Fågelklubbens största uppdrag blir under 2010-talet, att fortsätta öka allmänhetens 
och också eventuella ”antagonisters” intresse för natur i allmänhet och fågelskydd i synnerhet.
Vi lovar att dra vårt strå till stacken och hoppas skogsägare och skogsindustri gör det samma! 

Staffan Müller
Ordförande 
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Staffan Müller

Foto: Staffan Müller

– Men var?
–  Jo på Kanarieöarna!

Grand Canaria är väl inte känt som något intressant resemål för charterresande naturturister.
Det är nog klimatet som lockar mest på frusna nordbor.
Så också för mig. Men kameran och kikaren var så klart med i packningen. Som alla andra öar 
söderut, visade det sig att också Kanarieöarna saknade högre vegetation. Det var mest de 
planterade ”palmskogarna” som gav skydd åt skogens fåglar. Dessa låg intill hotellen och var 
således inte särskilt artrika. Buskage var däremot ganska vanligt. Där höll sångarna till och i 
februari, hördes det i alla fall svarthätta och sammetshätta i dessa marker.
De mest intressanta biotoperna var exploateringsmarken, dvs. öppna ytor som i framtiden 
kommer att bebyggas. Fanns det lite buskar kvar på dessa grusmarker, kunde man vara ganska 
säker på att få se härfågel. En annan art som var lite speciell för Kanarieöarna var den särskilda 
fältpiplärkan som fanns här. Den var relativt oskygg och lättskådad.

Saharas sand
På ett litet ställe på ön finns det ett ökenlandskap som är ganska spännande att skåda fågel 
i. Strax intill Maspalomas har Kanarieöarna en yta som är täkt av Saharas sand som blåser hit 
över Atlanten. Mitt val av årstid för besöket var kanske inte det allra bästa, men såväl rödfalk 
som tornfalk och olika sångare fanns i det torra lanskapet. I den artificiella våtmarken som 
gränsade till sanddynorna gavs det också möjlighet att skåda havs- och våtmarksfåglar. Silk-
eshäger och sandlöpare fanns det gott om.

•	 Ta med kikare och kamera på semestern!
•	 Trots att just den här ön visade sig vara lite torftig på fågel, dyker det alltid upp något 

sevärt som är värt att dokumentera.
•	 Tag med utrustningen vart Du än beger dig!
•	 Det var intressant att se Kanarieöarna som man hört talas om sen barnsben, men det blir 

sannolikt ingen mer resa dit!
•	 Mallorca och Algarve är också två välkända turistmål. Där är fågellivet mycket bättre!
•	 Trevlig sommar!

Härfågeln var här!
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Redaktörens Ruta

Martin Linzie
Redaktör

Välkommen till sommarnumret av denna tid-
ning, detta numret har givit mig mycket mer 
möjligheter att utveckla tidningen på grund 
av fler skribenter, men kanske framför allt fler 
som fått möjlighet att skicka in bilder!

Detta nummer kommer också få en up-
pfräschning i form av nytt typsnitt, ut med det 
gamla Times New Roman och in med det nya 
Myriad Pro, heter det och tillsammans med 
diverse grafiska detaljer utarbetade av mig 
själv och Bogdan så visar detta på en mycket 
god framtid för “Fåglar i Leksand”!

…och härfågeln var där!
Då man pratar om trollen… Artikeln intill, om härfågeln på Kanarieöarna skrevs 
utan att vi visste vad som komma skall. Den 21 april dök en härfågel upp på gården 
hos Edit Vigander i byn Risholen i östra delen av kommunen. Edit ringde Staffan 
och sedan var ruljansen igång. Flera hundra fågelskådare har varit och tittat på den 
praktfulla fågeln. I skrivande stund kvällen den 24 april är den ännu kvar.
Bogdan Persson

Fotograf: Anders Krüger
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Upptaktsträff för våra volontärer

Vårt upprop om hjälp av föreningsmedlem-
mar tog skruv! På årsmötet anmälde sig 5 
av våra medlemmar till Volontärsuppdrag i 
föreningen, på ett styrelsemöte den 31 mars, 
passade vi på att bjuda in de nya Volontär-
erna och flera av våra ”dåliga samveten” fick 
hjälpredor som kommer att hjälpa dem!.
På mötet beslutades flera uppdrag till volo-
ntärerna. Ex.vis kommer Marie Gillander att 
ta över ansvaret för Gryssenstugan och In-
gegerd Hyttsten lovade att städa upp i Nors-
brolokalen (vilket för övrigt redan är gjort!).
Lars och Kerstin Laurell har lovat att tillsam-
mans med Marie fixa en tipspromenad till 
fågelskådningens Dag.

Björn Tengnér avvaktar med sina uppdrag 
till han går i pension och kommer också att 
bli en stor tillgång för vår förening. Det är 
toppen att kunna få hjälp med saker som 
annars blir en stressfaktor ifall de inte blir 
bortglömda! Skall vi hålla ställningarna som 
en föregångare bland de svenska lokalklub-
barna, behövs volontärer! Vi hälsar Ingeg-
erd, Marie, Kerstin, Lars och Björn välkomna 
som volontärer och önskar dem lycka till i 
Fågelklubben!

Styrelsen 

Staffan Müller

Foto: Staffan Müller
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Påsk är ju en helg som brukar vara en tid i konstens tecken. Runt om i landet arrangeras ut-
ställningar då allmänheten får ta del av nymålade tavlor och fotografier. Vi som har varit med 
länge i Leksands Fågelklubb minns de illustrationer (främst på allehanda skalbaggar) som 
Anders Ståhl och Anders Gudmundsson publicerade i vårt informationsblad på 1980-talet.
Anders Ståhl, som fortfarande är verksam i Leksand, har fortsatt med sitt konstnärskap och 
kan väl idag räknas in som en av landets förnämsta naturmålare. I påskhelgen, som sagt, 
ställde Anders ut på Greenverket i Tällberg och kunde då exponera helt fantastiska målningar 
från när och fjärran. Jag fastnade främst för ett fiskmåsmotiv som spred ett ljus över hela 
utställningen. Du som är intresserad av Anders konst kan besöka hans ateljé i Västanvik (ring 
först: 070 – 637 06 06) eller gå in på hans hemsida: www.andersstahl.se.
Arboga står härnäst i tur att få besöka av Anders utställning. Varför inte göra ett stopp där 
under semestern? Kolla på Anders hemsida när det är aktuellt!
Vi återkommer till Anders i framtida medlemstidningar och önskar honom lycka till med sin 
konst!

Talanger i föreningen!

Staffan Müller

Anders Ståhl i 
sin rätta miljö!
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Tillsammans med Mats Knutsson och Conny Trogen, besökte jag Falsterbo i april.
SOF hade där årsmöte och Dalarnas Ornitologiska Förening/DOF var representerad av 
Conny Trogen som hade regionens rösträtt.

Lars Lindell avgår som ordförande!
Efter 10 år som SOF’s ordförande, valde Lars Lindell (med rötter i Leksandsbygden!) att avgå. 
Han ersattes av Dennis Kraft från Göteborg, som härmed får ett tungt ansvar att övergri-
pande, lotsa alla landets föreningar genom arbete med fågelskydd, politiska remisser, 
vindkraftsutbyggnad, etc. etc. Vi kan bara önska Dennis lycka till och tacka Lars för det han 
har åstadkommit som ledare!

En mycket viktig strategi!
Hittills har ju såväl regionala föreningar (typ DOF) som lokala fågelklubbar som vår, varit 
”autonoma” föreningar som gått sina egna vägar.
På detta årsmöte fattades ett mycket viktigt, principiellt beslut att administrativt införliva de 
regionala föreningarna med SOF. Detta skapade mycket frågetecken och oro hos många av 
de ditresta regionalföreningarna, men beslutet fattades i alla fall i enighet, tack vare att frå-
gan som skall beslutas och stadfästas på kommande års årsmöte, kommer att gå ut på remiss 
till alla berörda regionalföreningar.
Huvudsyftet med reformen är att stärka svenskt fågelskydd, genom att SOF kan redovisa fler 
anslutna medlemmar och därmed bli en viktigare och större remissinstans.

Lokalföreningarna!
Jag hoppas att även Leksands Fågelkubb kan anslutas till ”SOF-familjen” i framtiden.
Därmed skulle vi kunna få det stöd från en riksförening, som behövs för att kunna driva 
igenom projekt även lokalt i Leksand. Många frågetecken måste rätas ut och det är väl inte 
klart att ens regionalföreningarna kommer att acceptera en anslutning 2011. Vi måste dock 
försöka hitta bättre samarbetsformer på de olika nivåerna i Fågelsverige, för att kunna bli 
starkare i det framtida fågelskyddsarbetet!

Presentation av LFK!
Inför detta årsmöte var jag inbjuden av SOF, för att presentera vår verksamhet i Leksands 
Fågelklubb. Många lokalföreningar är ”bara” skådarklubbar och vårt gedigna arbete med det 
lokala fågelskyddet attraherade många på årsmötet. Ett gigantiskt tack till alla projektledare 
och projekt inom LFK! Det är tack vare Er som vi blivit utsedda som förebild för lokalt svenskt 
fågelskyddsarbete!

Rapport från årsmöte med 
Sveriges Ornitologiska Förening/SOF

Staffan Müller
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3:e helgen i mars är helig!
Under många år har Leksands Fågelklubb guidat ”sörlänningar” just detta veckoslut.
Perfekt för revirhävdande hackspettar och mitt i ugglornas parningstid.
Vi har haft länsstyrelsen från Östergötland på besök. Hornborgapersonal, dalslänningar, 
smålänningar och skåningar!
På önskelistan har slagugglan, lappugglan och gråspetten samt tretåig hackspett och sko-
gens hönsfåglar stått överst på listan.

Rapphönor 2010 
Då passade det ju bra att Rapphönorna, en tjejgrupp från Stockholm kom på besök just i år, 
när vi kunde notera såväl tjäder som orre och järpe.
16 brudar samsades i Gryssenstugan och Conny Land och undertecknad tog med gruppen 
ut i Leksandsskogarna.

Hackspettar på ugglevakan och ugglor på hackspettsexkursionen! 
Det blev omvända världen just i år. Tyvärr var vädret på sitt sämsta humör och vinden 
ställde till det alldeles förfärligt. På fredagskväll var det dags att lyssna på vargen som enligt 
spåraren, några dagar innan fällt en älg vid Oppejen. Vargen brukar vara i närheten av sitt 
byte och vi begav oss till området så att vargen skulle kunna höras från Jerkersbodberget.  
Tack vare stormvindarna hördes tyvärr ingenting i skymningsljuset. Det hade varit läckert 
att kunna visa upp vargyl för våra gäster! Vindbyarna fortsatte även under lördagsmorgonen 
och de 30-tal entusiaster som hade mött upp för hackspettsexkursion fick inte höra en enda 
trumning förrän vi kom till Djura, dit vi nådde efter en skogsbiltur från Vägskälets naturreser-
vat via Kägelberget. Däremot fick vi se 2 sparvugglor i det skyddade området. Uppenbarligen 
ett par som sannolikt kommer att häcka vid Vägskälet.

Foto: Staffan Müller

Rapphönor i Leksand!
Staffan Müller



Korsnäbbar fanns det gott om, vi kanske hörde ett par hundra. Den enda gråspetten fanns 
i Kanngårdarna, men det var en individ som villigt sjöng och även exponerade sig. Det blev 
ett ”livskryss” för många av deltagarna. Tyvärr fortsatte det att blåsa och trots solsken och 12 
graders värme, försvann möjligheterna till fortsatt skådning.
På kvällen hade det mojnat och det artade sig till en läcker ugglekväll. Det första vi fick höra 
när vi passerade Björbergshälla, på väg till Siljansnäs och Lundbjörken, var en tretåig hacks-
pett som ivrigt trummade, trots att det var nästan mörkt!
En flock stjärtmesar drog också förbi i skymningsljuset.

Vid Lundbjörken var det alldeles tyst, trots förhoppning om såväl slag- som lappuggla. Vi 
drog vidare in på Vådsjövägen och där lyckades vi locka fram 3 slagugglor, som också var 
artiga nog att spela upp hela det register av läten som ugglan kan ha.Vid Siljansnäs flygfält 
gjorde vi sen ett stopp för att försöka lyssna in oss på horn- och kattuggla. Vi gick bet med 
kunde höra ytterligare en slaguggla. Avslutningen på ugglevakan gjorde vi på Fårnäsudden. 
Slaguggla nr 5 sjöng från Galberget och även hornugglan sjöng för oss.
Pärlugglan var också alert under hela natten vid återkomsten till Gryssenstugan.
Söndag morgon var om möjligt ännu ”jävligare” än lördagen. Snötjocka och en bister vind, 
förföljde oss under hela förmiddagen. Ingen kungsörn på åteln, men på väg dit lyckades vi 
klämma in en ”skrattande” gröngöling vid Björbergshälla. Där satt också en trädkrypare som 
gnisslade på sin vårsång. Strömstarar vid Ejdammen och en järpe på Leveransvägen, blev de 
sista observationerna på en trots väderleken, en fantastisk fågelhelg.

Ett tack till alla trevliga ”Rapphönor” och välkomna åter!
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Staffan Müller

Foto: Staffan Müller
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Limsjön är ju en av vår förenings främsta ”skyltfönster” som besöks av kanske av 100 000 
människor varje år (kommunen har haft en fotocellsräknare ute!).
Det är ju mer än 20 år sedan sjön restaurerades och sedan har vi bara kompletterat med små 
åtgärder för att hålla sjön i gott trim. 2008 räddade vi revlarna, genom att tillföra de massor 
som eroderat. Det blev en bra åtgärd för skrattmåskolonien!
2009 fick vi hjälp av Lindings våtmarksmaskiner för att betesputsa och fräsa sommarhagen 
för kreaturen som betar vid Limatornet. Åtgärden innebar att 22ha av den triviala starrmaden 
med tuvbildning på ca 1m, kapades av i marknivå. I stort sett hälften av ytan visade sig ligga 
under Limsjöns dämningsgräns och blir således vattenytor (ca 1dm djupa). Detta kommer 
sannolikt att locka enormt mycket fler våtmarksarter än vad starrmaden kunde göra!
I fall denna åtgärd visar sig vara genial, kommer vi sannolikt att fortsätta med fräsningen på 
de övriga ytorna i norra Limsjön.

Upprop!
Håll ögonen öppna på de nyrestaurerade ytorna i vår och sommar!
Rapportera de fågelarter Du sett och också antalet individer!
Skicka till mailadressen: staffan.myller@leksand.se, så kommer Du att kunna läsa om resulta-
tet i höstens FiL!

Limsjön 2010 Staffan Müller

Bläsand (Anas penelope) 
Fotograf: Tomas Andersson
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Rödspov (Limosa limosa)
Foto: Bogdan Persson

Saknar du gamla tidningar?

Den 7 oktober, kl. 19.00 vid Norsbro, de-
lar vi ut kvarvarande exemplar av ”Fåglar 
i Leksand” (och som den tidigare hette 
”Leksands Fågelklubb”), som ligger och 
”skräpar”. Enstaka nummer alltsedan 
70-talet finns att hämta. Det går bra att 
kontakta Ingegerd Hyttsten redan nu på 
tfn 0247-406 96 om du vill ha tidningar-
na tidigare. Det som blir kvar går till pap-
persåtervinningen.

Välkomna!



På SOF´s årsmöte togs frågan om vindkraftens vara eller icke vara upp till debatt och infor-
mation.
Vi har kunnat läsa om ihjälhackade havsörnar och förstörda skogsbiotoper i samband med 
etablering av vindkraftverk. Principen med denna form av miljövänlig elproduktion är väl 
accepterad av alla fågel- och naturvänner. För att eliminera de största farorna har nu SOF 
antagit en vindkraftspolicy som i stort går ut på följande:

Bakgrund
Vindkraften har utretts av många olika intressenter. Vid uppföljning av etablerade vinkraft-
verk har man konstaterat att
•	 Mindre än 2 fåglar per vindkraftverk och år, förolyckas av rotorbladen  

eller annan kollision
•	 Det är större risk för större än mindre fåglar att kollidera
•	 Vindkraftverk belägna vid våtmarker är betydligt mer frekventa i olycksrapporteringen

Policy
SOF har beslutat att lämna följande rekommendationer i frågan om vindkraft:
•	 Placera vindkraftverken rätt! Undvik fåglarnas jaktmarker och boplatser samt frekventa 

flyttfågelstråk samt områden med täta fågelpopulationer.
•	 Undvik lokaler som hyser hotade arter
•	 Föredra produktionsskogar och öppet landskap i stället för naturskogar
•	 Varje aktuell kommun skall presentera ett förslag till vindkraftsetablering i sin revi-

derade översiktsplan
•	 Sätt press på exploatörernas Miljökonsekvensbeskrivning/MKB i frågan

I Leksands kommun
Det finns förfrågningar om etablering av vindkraftverk, även för vår kommun.
Miljökontoret har tillsammans med länsstyrelsen, utarbetat en strategi för hantering av frå-
gan. Jag räknar med att fågelklubben kommer att höras ifall något verk skall effektueras.

Fågelvännernas vindkraftspolicy

Staffan Müller



15

Leksands Fågelklubb välkomnar nya 
medlemmar till klubben

Anders Åhlén
Lotta Åhlén
Monica Eriksson, Borlänge
Lilly Hansson, Borlänge
Margareta Karonen ,Djura
Seppo Karonen, Djura
Perr Gustafsson, Falun
Sonia Olsson, Göteborg
Anders Linus Larsson, Hässleholm
Agneta Ivåker, Insjön
Simone Carling, Leksand
Susanne Carling, Leksand
Torbjörn Carling, Leksand
Marianne Höglund, Leksand
Hans Johansson, Leksand
Hampus Book c/o Sandberg, Luleå
Anja Tengnér, Leksand
Bo Trudevall, Leksand
Inge Woxmark, Leksand

Kassören, Mats Kaij, vill ha hjälp med:

Dels att hitta de tre av våra medlemmar som har betalat in medlemsavgift utan att ange från 
vem.  Betalning har skett dessa datum: 23, 26 och 31 mars.
Dels att få adress till två av våra nya medlemmar som inte skickat med sin adress.
Dels med att de medlemmar som har ny adress meddelar detta.

Mats tackar på förhand. Mobil: 070-571 36 03 E-post: LFKaij@gmail.com

Ulla Woxmark, Leksand
Jenny Sander, Falun
Carin Hjalmarsson, Mora
Emil Nilson, Mora
Bertil Spåman, Rättvik
Eva B-Brandt, Stockholm
Lotta Book-Hyttsten, Stockholm
Gunilla Hyttsten, Stockholm
Magnus Hyttsten, Stockholm
Lotten Sjölander, Stockholm
Anders Hyttsten, Sundborn
Anton Hyttsten, Sundborn
Clara Hyttsten, Sundborn
Linda Hyttsten, Sundborn
Ronja Hyttsten, Sundborn
Göran Forsberg, Svartsjö
Gigi Sahlstrand, Svartsjö
Adela Sjöö, Vikarbyn
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Siljan

Att vara fågelskådare/foto-
graf i våra trakter har sina 
klara fördelar. Miljöer som 
Limsjön med sina arter som 
i flera fall har sin nordgräns 
här, samt storskogens och 
myrarnas arter som hör till 
den nordliga faunan. Des-
sutom har vi ytterligare en 
mycket intressant miljö, näm-
ligen Siljan. Här har vi flera 
arter som häckar och arter 
som mellanlandar i sam-
band med flytt på vår eller 
höst.  För att kunna komma 
fåglarna nära satte jag upp 
ett gömsle på en liten holme 
på vinst och förlust. Under 
två somrar besökte jag göms-
let då och då och fick ett litet 
bildmaterial. Många arter 
höll sig utom fotohåll medan 
andra var helt obekymrade 
över min närvaro. 

De fåglar som gav mig mest sällskap (och bilder) var drillsnäppa, småskrake, fiskmås och 
sädesärla. Arter  jag såg men hade svårare att få  bra på bild var lärkfalk, storlom, trana, glutt-
snäppa, gråhäger, fiskgjuse m.fl.

När sommaren börjar glida över till höst kan ett besök på Vattholmsskären vara intressant. 
Har man tur och stort tålamod så kan det komma rariteter från norr som rastar där på väg 
söderut. Ofta är de trötta efter en lång flygtur och tämligen orädda. Under mina besök där 
har jag bl.a. sett kärrsnäppor, rödbenor, roskarl,drillsnäppa, sandlöpare,stenskvätta,fisktärnor, 
måsar och trutar.

Kjell Bond
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Bäste medlem.
Hjälp Fågelklubben med att hålla vårt medlemsregister uppdaterat. Meddela 
mig ny adress vid flyttning, byte av postnummer 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.

Kärrsnäppa i solnedgången
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Sandlöpare rastar på Vattholmsskären överst!
Storlom med familj på utflyckt under!
Foton: Kjell Bond
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Varje år väljer SOF (Sveriges Ornitologiska Förening) en eller ett par arter som ska inven-
teras i hela riket. Under 2010 är brun kärrhök den utvalda fågeln. Leksands Fågelklubb vill 
vara med och stötta dessa inventeringar. Men, för att den ska vara effektiv är det viktigt att 
många ställer upp. Du som är ute i markerna ha för vana att notera dina möten med brun 
kärrhök och rapportera till ”Artportalen”, eller som den populärt kallas ”Svalan”, på 
www.artportalen.se/birds/ Om du inte trivs med att rapportera direkt på ”Svalan” går det 
bra att kontakta våra inventeringsansvariga:

•	  Conny Land, conny.land@telia.com, 070-21 65 555
•	  Ander Hans, anders@bluetail.se, 070-56 05 243

Samtliga observationer är av intresse. Notera plats, tid, miljö, fågelns beteende, häcknings-
indikationer (ex parning, fågel bär på bomaterial, osv.), ev. kön och ålder.

Inventering av berguv, riksinventeringsart 2009 fortsätter under 2010
Eftersom berguven är en svårinventerad art blev resultatet av 2009-års inventering inte 
helt tillfredsställande. Fågelskådare uppmanas därför att även under 2010 vara särskilt 
uppmärksamma även på berguven och rapportera den på samma sätt som den bruna 
kärrhöken.

Rapportera brun kärrhök 
– riksinventeringsart 2010!

Brun kärrhök
Foto: Per Leijström

Bogdan Persson
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Äntligen finns det nu möjlighet att promenera längs Älven från Insjön till Häradsbygden.
Leksands kommun har iordningställt en vandringsled som går från Västannorstjärn till Bäcken-
hamn. Stigen passerar stranden längs Österdalälven mellan Västannorsviken och Tunstabron och 
är dragen under riksvägen vid norra Tunstabron. Den går sen vidare, på skrå, längs Insjöns strand 
ut på Dragsängarna och vidare mot Ytteråkerö. Stigen är handikappanpassad, dvs. grusad så att 
det går att ta sig fram med rullstol, eller för all del, med cykel eller i barnvagn! Typ ”Limsjön Runt” 
således.

Fortsättning följer!
Tanken är att kommunen skall fortsätta med vandringsleden redan i vår. Till slut kommer 
den att gå ända fram till Övermo. Därifrån kan man sedan relativt enkelt kan ta sig ut på 
Siljansleden, Solvändan eller ”Limsjön Runt” i Leksand.

Fantastiska fågelmarker!
Vandringsleden passerar helt suveräna fågelmarker och promenaden blir därför särkilt värde-
full för oss i Fågelklubben.
Vad sägs om hägerkoloni, bebodd tornfalksholk, fiskgjuse vid fiskodlingen, vadare på Drag-
sängarna, skönsjungande fåglar i lövskogshavet, storspovsdrill i Ytteråkerö och backsvalor i 
Bäckenhamn!?

Älvpromenaden är klar! Staffan Müller

Gråhäger
Foto: Katarina Paunovic
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Invigning på ”Fågelskådningens Dag”!
Leksands Fågelklubb har valt att lägga årets ”Fågelskådningens Dag”, lördagen den 8maj! 
för att vara med under invigningen av projektet. Kl. 08.00, samlas vi vid Västannors bystuga. 
Där kommer kommunalrådet Ulrika Liljeberg och Jonas Jakobsson (killen med flest OS-
guld genom tiderna!) att förrätta invigning av vandringsleden. Därefter gör vi tillsammans 
med övriga deltagare, en promenad till Dragsängarna för att under resans gång lyssna på 
fågel och umgås med andra naturintresserade.
Våra volontärer har gjort en tipspromenad och Västannors by serverar kaffe vid vadargömslet 
på Dragsängarna. Leksands skyttegille arrangerar luftgevärstävling tillsammans med 
Jonas Jakobsson, då får framför allt de yngre deltagarna mäta sin förmåga att pricka rätt 
jämfört med skyttestjärnan!

Ställ upp!
Leksands fågelklubb vill ha med så många av sina medlemmar som möjligt, eftersom detta 
blir ett utmärkt tillfälle att göra oss kända. Vi hoppas att kunna ”ragga” ett 25-tal nya medlem-
mar till vår förening!

Strandpromenaden passerar under broarna 
i Insjön 

Sten Dräckes
Staffan Müller

Foto: Bogdan Persson
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Foto: Per Leijström

Det är gott om fisk även utanför kassarna vid fiskodlingen i 
Insjön, eftersom det alltid finns spillmat där. Fiskgjusen drar 
nytta av detta. 

Foto: Bogdan Persson
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Precis som alla andra föreningar har vi under de senaste åren haft stora problem med att 
rekrytera barn och ungdomar till vår förening. Tidigare hade vi ett samarbete med natur-
skyddsföreningen och några av våra förskolelärare i föreningen hade ett 20-tal ungar engag-
erade i ”Natursnokarna”.
Efter det, har vi helt enkelt inte haft tid att mobilisera för ungdomssatsningar, tack vare vårt 
arbete inom de övriga projekten.
Nu har i alla fall undertecknad startat en barngrupp som har grupperat sig runt mina barn-
barn, Albin och Adela. Det känns liksom lättare att boka in fritiden, när familjen kan vara med.
Gruppen består f.n. av Albin och Adela samt deras kompisar Fredrik och Dominique. Således 
blir min bil full, när vi åker ut!

En barn/ungdomsgrupp har startat!
Staffan Müller

Foto: Staffan MüllerAdela, Fredrik, Dominique och Albin
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Anslut!
Jag ser gärna att andra föräldrar/morföräldrar hänger på när vi är ute i fält!
Jag tar bara ansvar för ”min” bil, men tycker att åtminstone 3 – 4 bilar till kan vara med.
Årets program handlar mycket om fågelholksuppsättning och fågelskådning. Vi hoppas 
också att kunna vara med när Henry och Mats ringmärker slagugglor i vår.
Är Du intresserad att vara med, föreslår jag att Du hör av dig till staffan.myller@telia.com eller 
ringer 070-  322 2345!
Fyll gärna din bil med kompisar till dina ungar och fyll termosen med kaffe eller choklad!

Albin och Adela Sjöö möter vildsvin i storskogen, 
de gillar bullar enligt grisarnas utsago!

Fotograf: Staffan Müller



Frasse Blomberg

Bergsbranter har oftast lämnats orörda p.g.a. sin 
otillgänglighet. Här lever därför många djur 

och växter som kräver skugga och som behöver 
lång tid för att kunna utvecklas i de olika nedbryt-
ningsfaserna. Brantens orientering påverkar starkt 
lokalklimat och därmed vilka djur och växter som 
trivs.

Ständiga ras och stormfällen medför att branten 
ofta är lövträdsrik och att mängden döda träd 

och omkullfallna stammar är stor. Den döda veden 
rötas av många olika sorters vedsvampar, som drar 
till sig olika insektsarter, som i sin tur lockar mäng-
der av insektsätande fåglar.

Många av våra rovfåglar 
är knutna till orörda 

bergbranter. Dalarnas land-
skapsdjur berguven, är ett 
av dessa. Branten ger uven 
skydd mot predatorer på jakt 
efter uvens ägg och ungar. 
Uven föredrar sydvända 
branter som tidigt värms upp 
under våren. 

En annan sällsynt rovfågel 
som kräver ungefär sam-

ma betingelser är pilgrims-
falken, som nu återigen är på 
väg att etablera sig i Dalarna 
efter många årtiondens 
frånvaro. 

Bergsbranten
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  Örnutfodringen har ännu en gång överraskat på ett positivt sätt. Då vi sammanfattade 
utfodringsvintern 2009/2010 hade de mest optimistiska prognoserna överträffats och 
100-strecket hade passerats.
  Vintern började dock lite på halvfart. Det milda vädret var säkert en bidragande orsak till att 
framförallt kungsörnarna tvekade. Sedan kom kylan och snön, några dagar före jul. Då bör-
jade det hända saker och utfodringen fylldes snabbt på med nya örnar. Fram till nyåret kom 
vi ikapp siffrorna för den tidigare rekordvintern 2008/2009. Sedan ”blåste det bara på” och 
det stod tidigt klart att vi skulle nå nya rekordsiffror. Det stannade på 105 kungsörnar. 
Detta är den högsta siffran för kungsörn som någonsin registrerats på en utfodringsplats i 
Sverige!
  
  För havsörnen blev det lite omvänt. Tidigt på vintern såg det ut att bli en ”havsörnsvinter”. 
Dagssiffror på upp till 4 havsörnar kunde noteras, vilket aldrig tidigare hänt i Leksand. Då vin-
tern slog till blev det betydligt magrare och endast något enstaka besök av havsörn kunde 
noteras. Antalet individer stannade på 8, en färre än det tidigare rekordet.
  Totalt blev det alltså 113 örnar som under kortare eller längre perioder nyttjade klubbens 
utfodringsplats och på så sätt klarade vintern.

113 örnar under en vinter! Bogdan Persson
Projektansvarig

Kungsörn landar 
Foto:Katarina Paunovic
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Människorna bakom utfodringen
  Vi var 7 personer som jobbade med utfodringen och inventeringen i Leksand: Hans Nydahl, 
Henry Pollack, Per Lindberg, Peter Wintergren Pär Johansson Torbjörn Franc och Bogdan 
Persson. En nyckelroll för projektet hade även Rolf Grahm från Vedum och Helge Sundén från 
Falköping som såg till att örnmaten levererades från slakteriet i Skövde. Utan den hjälpen 
hade det varit betydligt svårare att få tag i örnfoder och bedriva projektet.

Bevakningen
  Då vi var en person färre än de senaste åren och dessutom drabbades av en del sjukdom 
och annat blev följden något färre bevakningsdagar, men 64 dagar i gömsle är inget att 
skämmas för. Antalet timmar blev således 682 vilket överträffats bara av två tidigare vintrar.

Örnarna
  Trots att antalet kungsörnar var högre än någonsin blev dagssiffrorna något lägre (7,38), än 
2008/2009 (8,10) och i nivå med vintern 2007/2008 (7,40). Vad detta beror på vet vi inte, men 
det är klart att örnarna stannade i snitt under kortare perioder än vad som var fallet den förra 
vintern. Noterbart är att mer än var tredje kungsörn var helt adult. Kanske är det en del av 
förklaringen varför besöken var korta. Adulta örnar lämnar ogärna sina revir om inte födo-
brist slår till. Den snörika och kalla vintern tvingade många att ta det olustiga steget att flytta.

Foto: Torbjörn francPå vårkanten började det dyka upp en del fjolårsungar 
av kungsörn. Fram till början av mars hade vi bara en 
juvenil på platsen, men till slut blev de i alla fall 5.
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Ringmärkta örnar
  29 ringmärkta kungsörnar och 2 märkta havsörnar fanns bland besökarna. Bland de mest 
spännande avläsningar kan nämnas följande:
•	 Kungsörn 135D från Norge. Denna örn har tidigare lästs av hos oss den 1 och 2 februari, 

2003. Den dök nu upp på dagen 7 år efter det förra besöket: 2 februari, 2010!
•	 Kungsörnen 069C från finska Lappland har nu besökt oss för sjunde vintern i följd. Det är 

den enda ringmärkta örnen som finns i samtliga våra 7 örnkataloger. Den är nu i sin 12-e 
vinter.

•	 Kungsörnen 225N var även denna vinter den flitigaste besökaren trots att den sin vana 
trogen lämnade platsen relativt tidigt under vintern (senaste obs den 9 februari). Fram 
till den dagen har den setts under hela 33 bevakningsdagar (52%)

•	 Örnen 219A var den äldsta ringmärkta kungsörnen denna vinter. Den var nu i sin 14-e 
vinter och är en av örnarna ur den första generationen som märktes med färgringar 
1996 (två individer färgmärktes förvisso, på prov redan 1995). Den kommer från Ånger-
manland. Det är första gången den besökt utfodringen i Leksand.

•	 Lika gammal var den lappländsk-finska havsörnen 306F, som blev våran äldsta ring-
märkta havsörn denna vinter.

Om övriga ringmärkta och omärkta örnar kan du läsa och se dem på klubbens hemsida:

www.fagelklubben.leksand.nu
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Kungsörn
Foto:  Per lindberg
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Örnutfodringen 2009/2010 i siffror:
Antal kungsörnar: 105
•	 Juvenila	5	(4,8%)
•	 Subadulta	64	(61,0%)
•	 Adulta 36 (34,3%) – som adulta räknar vi örnar som är 7V och äldre. Observera att vi i 

LF har räknat även 6V-örnar som subadulta, då de oftast inte är helt utfärgade. Hade vi 
räknat dem som adulta (så som de flesta övriga utfodringsplatserna gör), då hade dessa 
varit 10 fler och subadulta 10 färre.

•	 Antal ringmärkta kungsörnar: 29 (27,6%)
•	 Snittåldern för de ringmärkta kungsörnarna var 5,4V
•	 En kungsörn sågs i snitt under 4,3 bevaknbingsdagar.
•	 Den mest sedda kungsörnen 225N var sedd hela 33 gånger, mellan 24 november och 9 

februari.
•	 Hela 46 av kungsörnarna har setts bara under en bevakningsdag, vilket är en ovanligt 

stor andel (43,8%).

Antal havsörnar: 8
•	 Juvenila: 1 (12,5%)
•	 Subadulta: 3 (37,5%)
•	 Adulta (5V och äldre): 4 (50%)
•	 Antal ringmärkta havsörnar: 2 (25%)
•	 Snittåldern för de två ringmärkta havsörnarna har 

varit 9V
•	 En havsörn sågs i snitt under 3,9 bevakningsdagar.
•	 Den mest sedda havsörnen Nemo, var sedd 11 

gånger mellan 29 november och 5 januari.
•	 4 av havsörnarna sågs under endast en bevaknings-

dag, vilket utgör 50% av havsörnarna.

  Läs mer om vinterns örnar på klubbens hemsida. www.fagelklubben.leksand.nu .Där hittar 
du även den digitala örnkatalogen ”Örnar i Leksand 2009/2010”.

  Ett stort tack till alla som på olika sätt bidrar till att örnutfodringen i Leksand fungerar på ett 
exemplariskt sätt!

Avslutande bild för detta`??   

Foto: Hans Nydahl
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Ännu en hjälte!
 Hundhagens vinterfågelmatning besöks av 100-tals skådare varje vinter.
Hittills har besökaren fått stå ute på Rönnäsvägen för att P-platsen varit igensnöad.
Trafikfarligt och trångt!
I år har vi fått gratis hjälp att ploga upp parkeringsytan utan att vi ens frågat!
Rolf Tjäder som har snöröjning i Insjön, passerar Hundhagen på väg hem till sig och förstod 
att vi behövde assistans för att hålla P-platsen ren från snö.
Tusen tack till Rolf, för hjälpen med ett jobb som var oss övermäktigt!
Styrelsen

Bivråkens Dag på Falsterbonäset den sista söndagen i augusti, har arrangerat sedan många år. 
Det har varit häftigt att bege sig ner till södra Sverige för att se sträckande vråkar och andra 
rovfåglar i tusental över Ljungen! Skånes Ornitologiska Förening/SkOF, har lockat stora skaror 
av fågelskådare från när och fjärran. Från och med 2010, kommer arrangemanget att ligga 
den första helgen i september. Vellinge kommun och Sveriges Ornitologiska Förening/SOF, 
samt Danmarks Ornitologiska Förening/DOF, kommer i år att vara medarrangörer under en 
mässhelg som skall innehålla olika utställningar, föreläsningar och försäljning av fågelskådarp-
rylar.  Mässtälten och föreläsningarna kommer att inhysas på hästarenan som ligger strax intill 
Ljungen. Således kommer Vellinge kommun att i framtiden ha såväl Falsterbo Horse Show som 
Falsterbo Bird Show!

Välkomna ner till Skåne den 3 – 5 september 2010!
Hälsar Skånes Ornitologiska Förening!

Välkommen till Falsterbo Bird Show!

Foto: Kalle Bergström

Bivråk (Pernis apovorus)
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I våra kattuggleholkar blev det inga häck-
ningsförsök, vilket är första gången sedan 
projektet startade. Det hittades dessutom 
ovanligt många döda kattugglor i Leksands 
kommun.
Vi har ju dessutom haft en ovanligt kall och 
snörik vinter efter det magra fjolåret, så vi får 
verkligen hoppas att de som överlevt orkar 
gå till häckning. Då det var så mycket snö, 
borde gnagarstammen ha klarat vintern bra, 
så att det förhoppningsvis åtminstone ska 
finnas mat åt våra ugglor.
Slagugglorna gjorde 12 häckningsförsök, 
varav 10 lyckades. Vi ringmärkte 3 av hon-
orna, och i de 10 lyckade häckningarna  blev 
det 17 ungar sammanlagt, som alla ring-
märktes. De hade förvånansvärt små kullar, 
med 4 häckningar som endast hade en unge, 
och detta är också mycket ovanligt.
Tornfalken gjorde 21 häckningsförsök, och 
16 lyckades. Vi fick ringmärka 60 av de 64 
ungar, som blev stora nog för ringmärkning.  
En rolig och uppmuntrande händelse, var att 
vi hade tre tornfalkshäckningar på laduhol-
kar vid en och samma jordbruksslätt, så vi 
får hoppas att den trenden håller i sig och 
att vi får fler häckningar i jordbrukslandska-
pet.  Tornfalkarna har ju tenderat att lämna 
jordbrukslandskapet och börjat dra sig ut på 
hyggen i skogen under senare år. Det ska bli 
intressant att följa utvecklingen framöver.
Även tornfalken misslyckades ovanligt 
mycket med sina häckningar, så vi hoppas 
på ett mycket bättre år nu. 

Sammanfattning av 2009 års 
storholksprojekt.

 Slaguggla och tornfalk inventeras i våra 
holkar varje år. Man använder vanligt-
vis spegel för att titta in i holken, men 
numera har vi även börjat kika in med 
digitalkameror. På så vis förevigas kollen.

Foto: Bogdan Persson



Bengt Östberg sköter fortfarande om våra två berguvspar, som båda som 
vanligt gjorde häckningsförsök i fjol.  Den äldsta honan är det tveksamt om 
hon hade några ägg överhuvudtaget, men hon låg i boet i flera veckor. Uvpa-
ret i den andra buren fick bevisligen ägg, men trots detta inga kläckta ungar. 
Projektet fortsätter även detta år och det ser ut som de går till häckning som 
vanligt.
Det äldsta uvparet är nu utbytt mot föräldrarna till den berguvshona, som 
släpptes i samband med invigningen av naturreservatet vägskälet, och fick 
namnet Daphne. Tyvärr har Daphne nu förolyckats vid en bilkollision. Hur som 
helst så får vi hoppas att uvparet fortsätter att producera uvungar, som vi kan 
släppa ut i den fria naturen. Senast vi hade en känd vild uvhäckning i Leksands 
kommun är 2002, då det blev två ungar. Glädjande nog har det även i år hörts 
berguv som hoat. Vi får hoppas på att det resulterar i en lyckad häckning.
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Berguv (Bubo bubo)
Fotograf: Per Leijström

Berguvsprojektet.
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Småfågelholkar säljes!

Det är dags att sätta upp holkar till 
småfåglarna. Leksands Fågelklubb har nu 
holkar till salu. Holkarna är i ohyvlat virke, 
skruvade och utrustade med skyddsplåt 
(mot hackspetten). Öppningsbara i botten 
för rensning efter avslutad häckning. Passar 
talgoxe, blåmes, svartvit flugsnappare, med 
flera. Pris 50:-/styck. Pengarna går till klub-
bens olika projekt. 

Är du intresserad, kontakta Bogdan Persson, 
albireo_star@yahoo.se, eller Mats Kaij, 
LFKaij@gmail.com telefon: 070-571 36 03

Skydda dina holkar mot 
hackspetten!
Vi har ”holkplåtar” i hård-
plast till salu. De hindrar 
hackspetten från att 
vidga ut ingångshålet och 
plundra holken. Pris: 5kr/
styck, eller 400kr/100 st. 
Kontakt samma som för 
holken ovan.
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Fotograf: Per LeijströmFiskgjusen letar efter fisk en 
vacker solnedgång!
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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 bekvämlig-
heter och krav. Här kan man njuta av tystnaden och mörkret. Är du intresserad av stjärnor är 
det en perfekt plats, eftersom man inte ser något artificiellt ljus på himlen. Stugan är uppdelad 
i fyra rum med totalt 18 bäddar med nya sängkläder, och har komplett köksutrustning för en-
kelt boende. Vatten hämtas i ån som hyser strömstare och forsärla! Uppvärmning sker med en 
kamin och vedspis. Utedass finns på gården. Det finns ingen el och mobiltäckningen är dålig. 
Nere vid sjön finns ett vindskydd med eldstad samt en handikappanpassad brygga. I området 
har Du chans att se gråspett, tretåig hackspett, slaguggla och lappuggla m.fl. taigaarter. Inom 
ett par km är det ett lodjursrevir och sedan slutet på 1980-talet är vargen etablerad. Björn finns 
också till och från och hade senast 2002 sitt vinteride 1 km västerut. Bävern bor i kvarndam-
men vid stugan och utter har spårats vid ån. Det finns även flera fiskesjöar i närheten.

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 Marie Gillander 070-225 25 04 marie.gillander@gmail.com eller via 

www.fagelklubben.leksand.nu 
Grupper har möjlighet att boka guidning hos  Staffan Müller på tfn 070 - 322 34 35 
staffan.myller@telia.com, eller Conny Land på tfn 070-216 55 55 conny.land@telia.com.

Hyr Gryssenstugan - mitt i vildmarken!

Hellebergs väg 42795 33 Rättvik   0248-104 27
e-mail:stjarnreklam@telia.com www.stjärnreklam.comSkyltar   Bilreklam   Dekaler   Banderoller

Logotypes   Textiltryck   Inramningar
Skyltar   Bilreklam   Dekaler   Banderoller

Logotypes   Textiltryck   Inramningar

Reklam
STJÄRN

R

Väst RYAN

Vadderad väst med 
Microfleecefodrad
väst med vind-och
vattenavvisande beläggning
på insidan av yttertyget.
 

avtagbar huva.
Vind-och vatten-
avstötande coaching

 624:- inkl moms inkl moms

Väst WALTER

419:-
Tryck:Leksands Fågelklubb  35:- Tryck: Leksands Fågelklubb  35:-



Fotograf: Tomas Andersson

Fotograf: Marie GillanderStrömstare

Storlom
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Alla nyfikna är mycket välkomna till vår hemsida som enligt egen utsago befinner sig kvali-
tetsmässigt i framkant bland Sveriges fågelklubbar. Efter denna vinter så har en hel del hänt 
med arbetet kring hemsidan, men det viktigaste i detta är att Ni som läsare får så bra nyheter 
som möjligt. Om du vet något som kan intressera hemsideredaktionen så tveka inte att ringa 
eller maila så kommer det upp!



Leksands Fågelklubb
Styrelsen

Ordförande 
Staffan Müller  070 - 322 23 45 staffan.myller@telia.com

Sekreterare
Petrus Tengnér   070 – 320 36 19  petrus.tengner@gmail.com

Kassör
Mats Kaij  0247 – 136 03 LFkaij@gmail.com

Ledamöter
Bogdan Persson 0247 – 154 76 albireo_star@yahoo.se
Ingela Spegel- Nääs 0247 – 505 14 ingela.spegel-naas@leksand.se
Per Lindberg 0247 - 34 813 per.lindberg@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
Gunnar Lind  0247 - 348 66

Projekt Slaguggla/tornfalk
Henry Pollack 0247 - 409 64

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

Gryssenstugan
Marie Gillander 070-225 25 04 marie.gillander@gmail.com

Hemsidan
Martin Linzie 073 - 048 54 54 martinlinzie@gmail.com

Örnprojektet
    Bogdan Persson 073-800 87 20 albireo_star@yahoo.com
Studiekontakt

Conny Land  0247 - 225 45 conny.land@telia.com
Vitryggig hackspett

Staffan Müller 070 -322 23 45 staffan.myller@telia.com
Pilgrimsfalk

Lasse Nilsson  070- 329 13 57 lasse.nilsson@leksand.se
Programkommitté 

Staffan och Bogdan samt Conny

Våra övriga projekt och projektansvariga 
hitar du på klubbens hemsida 

www.fagelklubben.leksand.nu
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