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Hej alla läsare!

Ledare

Jag tänkte att jag skulle skriva lite om mina idéer och tankar kring fågelklubben samt djur och
fågellivet här i Leksand i framtiden.
För er som inte visste de så är jag ny ordförande i Leksands fågelklubb och jag ser det som en
stor möjlighet och en spännande och bra utmaning, då jag är väldigt naturintresserad.
Jag heter Sebastian Falk och är 23 år gammal, några av mina stora intressen är träning, jakten,
skogen samt djur och fåglar. Naturen, skogen samt djur och fåglar har alltid funnits med mig
då jag är uppvuxen med skogen runt hörnet.
Men nu till det väsentliga i denna artikel, fågelklubbens framtid. Min åsikt är att vi ska fortsätta
vara en operativ organisation med så lite möten som möjligt och med så mycket engagemang
i våra projekt som möjligt, vi ska fortsätta att satsa på våra duktiga projektledare och deras
projekt.
Jag anser att de är grunden för hela fågelklubben och att de är just våra projekt som lockar
medlemmar, både ung som gammal. Det finns alltid någonting som är på gång. Är det vintertid så är det full fart på örnmatningen och på alla fågelvänners fågelbord utanför köksfönstret. Är det vår så är det full fart på våra fåglar och det är nu den verkligt härliga tiden står
för dörren för alla fågelintresserade. När sommaren har kommit igång är det full fart i våra
fågelholkar både på gårdarna och ute i skogen. De är en sak jag verkligen skulle vilja uppmana
alla fågelvänner till och det är att det finns alldeles för lite holkar ute i skogarna. Så ni som har
möjlighet, sätt igång och spika holkar så ni får ut dom i skogarna nu på våren. Har man inte
tid eller möjlighet att spika egna så finns det holkar till försäljning vid våran klubblokal vid
Norsbro intill Limsjön. Pris för småfågelholkarna är 50:- st och pengarna går till klubbens olika
projekt. Är du intresserad av att köpa någon eller några holkar? Kontakta Mats Kaij på telefon
070-5713603.
Jag ser fram emot att fortsätta utveckla Leksands fågelklubb och jag har fått känslan av att
intresset för fåglar ökar mer och mer över hela landet. Jag läste nyligen en artikel i en nyhetstidning där det stod att intresset växer storartat både bland män och kvinnor och det känns
väldigt positivt inför framtid.
Jag tycker att vi på fågelklubben ska ha ett bra och tätt samarbete med både skogsägare, skogsbolag och andra privata människor här i Leksands kommun eftersom våra projekt och våra
djur & fåglar ofta berörs av skog och mark.
Jag ser fram emot att få jobba tillsammans med samtliga projektledare, fågelvänner, skogsägare samt skogsbolagen för att tillsammans utveckla djur och fågellivet i våra skogar.
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Ordförande
Sebastian Falk

Redaktörens Ruta
Hej och välkomna till ytterligare ett nummer av vår
fantastiska tidning.
Nu i vårtid är det äntligen dags att få komma ut
igen, efter en lång och tålmodig väntan känns det
verkligen i kroppen!
Har ett hektiskt schema men får på något sätt
tiden att räcka till för att ta den där extra morgonpromenaden samt utforskandet av närområdet.
Det är ändå där vi som skådare finner mest ro och
det vore väl ändå konstigt om någon “utsocknes”
kände till “mitt” område bättre än mig själv!
Alla har vi någon plats där vi känner oss som mest
hemma, varför inte ta denna vårchans att återvända till just en sådan plats?
Det är mycket som jag skulle vilja skriva om denna
vår men jag avvaktar på att höstens långa nummer
kommer för att beskriva hur det verkligen blev.
Just nu är jag mest uppfylld av hur fantastiskt det
KOMMER att bli!

Martin Linzie
Redaktör

Lövsångare (Phylloscopus trochilus)
Foto: Per-Inge Mill
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Avgående ledare
Efter närmare 25 år som ordförande under en snart 40-årig period, känns det lite märkligt att
lämna ifrån sig huvudansvaret för vår förening, till någon som lätt skulle kunna vara barn till de
”miniorer” som var våra yngsta medlemmar i Fågelklubben i slutet av 1970-talet.
Det är i alla fall en lättnad att förstå, att det finns en återväxt i föreningen.
Sebastian Falk, från Mon i Siljansnäs, är 23 år och är i stort sett lika gammal som jag var när jag
blev vald som ordförande på höstmötet 1976.
Jag hoppas att Sebastian får lika mycket support från ”de äldre och mer rutinerade”, som jag
fick under de första åren i styrelsen.

Sigvard och Gunnar Lind, Henrik Killander, John Palm, Nils Linnman, Knis Karl Aronsson, Nisse
Pers och Gunnar Ingrids och sedermera Jan Danielsson, var några av de ”mentorer” som blev
ett stöd för en villrådig ordförande. Dessa ”gubbars” rutin och klokskap blev vägledande för
styrelsens arbete för att skapa bättre naturförhållanden, i ex.vis Limsjön och på Dragsängarna.
Ingen av dessa har någonsin haft någon styrelsepost i vår förening, men har genom sina erfarenheter ändå hjälpt till, så att vi som regel hamnat rätt.
Det är på detta sätt Leksands Fågellubb har fungerat. Styrelsen har formellt funnits där, men
drivkraften och aktiviteterna har skett ute på fältet.
Det är projektledarna som är stommen i det arbete vid utfört under nästan 40 år.
Jag vill se projekten som ”autonoma”, dvs. att de skall vara självgående och självstyrande.
Styrelsen har ”ingen susning” om berguven, pilgrimsfalken eller örnens behov. Däremot har
våra projektledare en otrolig kunskap om de arter som avses och måste således få verka fritt,
utan att styrelsen ”lägger sin näsa i blöt”!
De valdas uppgift blir således att se till att budget balanseras och utrymme i tidningen, hemsida och program blir tillräkligt för projekten. Det är här styrelsen kommer in.
Jag tror att detta arbetssätt har varit vägvinnande för Leksands Fågelklubb.

Denna strategi utformades på 1990-talet, av styrelsen under Henry Pollacks ledning. Då hade
vårt naturvårdsengagemang växt till sig och krävde en struktur. Ett klokt beslut!
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Från början var vi mindre än 20 medlemmar och idag är vi ca 500 st.
Av dessa 500, är åtminstone ett 50-tal ”extremt” aktiva. Det är bra.

Under årens lopp har vi haft ett mycket gott samarbete med Leksands kommun.
Jag kan inte minnas att vi erhållit ”en enda krona” av kommunen som föreningsbidrag under
alla år vi funnits. Däremot har vi fått ett gott stöd till de projekt som Fågelklubben initierat.
Örnåteln, Limsjön, Dragsängarna, Hunhagen, Kliberg och Djupbäcka, är några av våra intresseområden som hörsammats.
Länsstyrelsen har också varit lyhörd i många frågor. Utan Hannes Mellqvist support hade inte
Limsjön varit det den har blivit. Vägskälets naturreservat är ett annat gott exempel.
Vårt samarbete med Skogsstyrelsen har också varit gott sedan starten av vår förening.
Göte Hagbergs enorma lokalkännedom och skogskunskap har från början bidragit till att vi sedan 1982 har haft möjlighet att påverka skogsavverkningen på samtliga inkomna avverkningsanmälningar. Detta innebär inte att vi varit lyckosamma för naturvårdsarbetet i skogsbruket.
De anmälningar som vi haft anledning att reagera på har ibland gett resultat och ibland inte.
Som regel tror jag att detta har berott på ekonomiska skäl och inte av ovilja från skogsbrukets
sida. Yngve Perjons har sedan ett 10-talet år, tagit över genomgångarna på Skogsstyrelsen och
Ann- Charlotte Lagerkvist har under de senaste åren, varit ett fantastiskt stöd i bl.a. Vitryggig
hackspett- och lövskogsprojektet.

Ett av glädjeämnena i vår förening, har varit det rationella arbetssättet som bedrivits såväl
av projektledarna som administrativt. Kjell Wallberg, vår första kassör var redan 1977 en
”datanörd” och köpte på egen hand in en dator (obekant pryl för gemene man!) och lade upp
bokföringen på sin ”hemdator”. Datorn blev ett suveränt hjälpmedel för föreningen och i ett
digitalt fotspår till framtiden, har vi tack vare i begynnelsen, Bosse Alexanderssons datakunskap i samband med tidningsproduktionen, fortsatt att utveckla såväl register som bokföring
och medlemsskrift samt hemsidan som proffsiga byggstenar i föreningen. Katarina Paunovic,
Martin Linzie och Mats Kaij bidrar med en suverän support i vårt nutida arbete!
På samma sätt har Per Inge Mill och Per Lindberg lyckats entusiasmera våra medlemmar till en
digital fotodokumentation som är unik.
Någon hög regeringstjänsteman sa redan på 1980-talet att ”det där med datorer var en dagslända som snart skulle gå över!”. Tack och lov var inte bara projektledarna ”autonoma”. Även
styrelsen gick sin egen väg och fattade rationella framtidsbeslut, de politiska signalerna till
trots.
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För att min summering av 35 års ideellt arbete inte bara skall bli en hyllning till datoriseringen,
vill jag som slutord ändå förmedla den starkaste känslan jag har av Leksands Fågelklubb. Det
är sammanhållningen, ett innerligt naturvårdspatos och ett engagemang som saknar girighet
och maktfullkomlighet, som är vårt signum.
Respekten för naturen och till medmänniskorna var Bogdan Perssons gåva till oss i Fågelklubben. Det är hans arv och alla våra andras drömmar och ambitioner, som nu en siljansnäsyngling, Sebastian Falk skall vårda och utveckla under de kommande decennierna.
Jag vet att han kommer att lyckas och är den förste att gratulera Leksands Fågelklubb att den
äntligen fått en ny ordförande som kan förvalta de framtida utmaningarna på ett modernt
sätt!
Lycka till Sebastian och se till att vi också om tjugo år, kan glädjas åt positiva populationsutvecklingssiffror för fåglarna i Leksands kommun!

Staffan Müller
Avgående Ordförande

Ärade medlemmar.
Tack för alla inbetalningar av medlemsavgifter för 2013. Det stärker vår verksamhet.
Än är det inte försent att göra det för er som missat att betala in, det är lätt gjort.
Hälsar kassören Mats / LFKaij@gmail.com
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Topp i England 10:a i Sverige!
Staffan Müller
Går man in på RSPB’s hemsida (motsvarigheten till SOF) kan man läsa resultatet av vinterfågelmatningskampanjen i England.
Vi genomför ju ”Vinterfåglar inpå Knuten” samma helg som engelsmännen har sin ”Big Garden
Birdwatch”.
Engelsmännen får in 15 ggr fler rapporter än Sverige, dvs. ca 300 000 rapporter. För dem är
vinterfågelmatning i trädgårdar en enormt gammal aktivitet och tack vare innevånarantalet,
kommer vi så klart aldrig i fatt dem.
För fågelklubben i Leksands del, håller vi dock måttet.
Hela 265 rapportörer från Leksand lämnades in och skulle vi ha samma rapporteringsfrekvens
i hela landet, skulle vi komma upp i över 130 000 rapporter. Med tanke på England befolkning
som är ca 52 milj. dvs. mer än 5ggr Sveriges, kan man med en uppskattning säga att Leksandsbornas rapporter är 4 ggr fler än genomsnittet i England!
Hänger Du med?
Strunt samma!
Här kommer i alla fall de jämförande Topp 10-listorna i de två länderna:

England

Sverige

Gråsparv

Talgoxe

Koltrast

Pilfink

Blåmes

Blåmes

Stare

Gulsparv

Ringduva

Domherre

Bofink

Grönfink

Talgoxe

Koltrast

Steglits

Skata

Rödhake

Kaja

Turkduva

Gråsparv

Tusen tack för din medverkan!
Leksand är definitivt Sveriges bästa ”Vinterfåglar inpå Knuten-kommun”!
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Sveriges vårfåglar kommer allt
tidigare

Magnus Hellström

Ringmärkningen av flyttfåglar vid Ottenby fågelstation har pågått utan avbrott i snart 70 år.
Den långa fångstserien gör det möjligt för forskare att beräkna genomsnittliga ankomstdatum
för de arter som spenderat vintern på sydligare breddgrader.
– Vi har valt att göra beräkningar på data från 1979 fram till 2012 – en period där vi har full
kontroll över fångstinsatserna berättar Magnus Hellström, chef på Ottenby fågelstation. Under dessa 34 år har flyttfåglarna i genomsnitt tidigarelagt sin ankomst med ca 4 dagar, och
för vissa arter är förändringarna betydligt större än så. Till exempel anländer rödvingetrast,
svarthätta och buskskvätta hela 8–10 dagar tidigare idag än för 30 år sedan.
Från tidigare studier vid fågelstationen vet man vinterklimatet är en betydande faktor. Oavsett om övervintringen skett i Afrika eller Europa så anländer de flesta fågelarter tidigare efter
milda och fuktiga vintrar.

Svarthätta är en av de arter som återvänder tidigare år för år.
Foto: Per-inge Mill
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Trädkrypare – skogens
största stamkund
Trädkryparen är skogens mesta stammis.
Det är fågeln som klättrar upp, upp och flyger
ner, ner. Börjar vid rotstocken för att småjäkta
sig runt stammen mot toppen. Och så vips ner
till nästa. Om och om igen. Alltid på jakt efter
en insekt bakom närmaste barkflaga. Livet ut.
Det måste finnas en massa spännande att
berätta .om vår skogsvän, lika mycket värd som
en nationalfärgad blåmes vid fågelbordet eller
en julkortsfin domherre.
Som exempelvis hur många stammar per
dygn som hinns med. Och är det vänster- eller
högervarv som gäller?
Har någon alls sett trädkryparen mer än två
sekunder i taget? Den försvinner ju alltid bakom ”knuten”.
Mina frågor fann inga svar. Ingen tycks veta (å
andra sidan; vilken skogsägare vet hur många
löpmeter träd skogen hyser...)
Fast det finns annat att berätta. För jag fick tag
på Mister Trädkrypare,
Anders Enemar, professor emeritus i zoologi –
still going studying vid 86 års ålder.
Hans pågående studier kring häckningsbiologin visar att de är väldigt stationära. Bland
annat har han kunnat följa en hona under fyra
säsonger.
Eller åtta kullar, om man så vill. För de dubbelhäckar.
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Att de bara orkar, typ två femlingar på raken. Gör de det, förresten?
Enemar berättar: Faller en hona för en hannes locktoner så börjar hon bygga bo i en trädspringa. När ägg blivit till ungar startar slitet för hannen. Och han får slita som en galärslav.
För honan inleds nästa kapitel redan innan första kullen är ute; hon bäddar nytt.
Fast när förstakullen är överstökad så väljer hannen vilostolen; han blir trött, börjar gäspa.
Tryter orken?
Nej snarare lusten. Honan kan ha vänsterprasslat och varför ska han då hjälpa till med andra
fäders ungar? Det är åtminstone en teori bakom beteendet.
På vintern råder samma födosök – insekter. Tuffast blir det när blöta och kyla möts. Då finns
risk för isbark. Och fågelns långa, böjda och sylvassa pincettnäbb är dysfunktionell om nöden
krävar isskrapa eller ispik. Maten kan då frysa inne.
För övrigt är den spridd över större delen av landet, föredrar lövskogsmiljöer, och har en ”mild
och behaglig” sång.

Dan Rapp
journalist och krönikör

Arbetsdag vid Gryssenstugan
Det är många år sedan stugan renoverades och det är
dags för en uppfräschning. Boka redan nu in lördagen den 7 september!
Stugan behöver målas om utvändigt och en del mindre arbeten behöver utföras.
Arbetet går lättare om vi är flera.
Gå in på fågelklubbens hemsida för mer detaljerad information i augusti.
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Sebastian Falk blir ny
ordförande
Rapport från årsmöte 2013

Ett 30-tal trogna medlemmar hörsammade Fågelklubbens årsmöte i mars 2013.
Mötet blev som vanligt lugnt och stillsamt. Allt känns ju som redan planerat, efetrsom projekten rullar på kontinuerligt och sköter sina uppdrag enligt redan bestämda regler.
Det känns tryggt och stabilt i vår förening. De enda orosmomenten är sannolikt ungdomsengagemanget och kassörsskapet. Vi har för få ungdomsaktiviteter och för få ungdomar i vår
förening.
Vår eminente kassör, Mats Kaij, har ställt sin plats till förfogande och årsmötet gav styrelsen
och valberedningen i uppdrag att försöka hitta en ersättare för Mats. Tills vidare upprätthåller
Mats Kaij kassörssysslan, men styrelsen har för närvarande bara sex ledamöter i väntan på
en nyrekrytering. Däremot fick avgående kassören förtroendet att vara firmatecknare tillsammans med ordf. och vice ordf.
Backsvalorna blev inte inventerade under 2012 och det blir också en uppgift för styrelsen att
utse någon som tar på sig ansvaret för den sköra populationen som finns längs Älven.
Under årsmötet presenterades klubbens årsberättelse i ord och bild och det var inte utan stolthet i rösten, som Staffan Müller kunde redovisa verksamheterna i våra olika ansvarsområden.
Per - Inge Mill hade raggat bilder från fotogruppen och spetsade därmed årsberättelsen på ett
förträffligt sätt.
Avgående styrelsen fick årsmötets förtroende och beviljades ansvarsfrihet för 2012 års
verksamhet.
Sören Stenberg
Staffan avslutade sitt engagemang som ordförande genom att särskilt tacka Sören Stenberg
för det arbete med bo-plattformar och holkar som han, under hela föreningens existens, jabbat med i det tysta. Sören fick som utmärkelse, en s.k. fladdermusdetektor i gåva av årsmötet.
Parallellt med fågelskyddet är fladdermössen, Sörens stora intresse i naturen.
Sebastian Falk
Efter nästan 30 år som ordförande i vår förening, hade Staffan Müller avböjt omval inför
årsmötet. Sebastian Falk som tidigare har varit styrelseledamot, har under det föregående
verksamhetsåret skolat in sig som ordförande och blev helt logiskt vald till Staffans ersättare.
Årsmötet önskar Sebastian lycka till i det framtida arbetet för Leksands Fågelklubb!
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Rapport från Linköpingsfågelklubb: ”Tidig vår i Dalarna” 22-24/3
Text:Peter Berry

Foton: Arne Anderssson

Exkursionen “Tidig vår i Dalarna” lockade sex deltagare som under helgen mötte en tveksam
årstid i Dalarna. Var det vår? Var det vinter? Vi fick aldrig riktigt veta. Vi visste åtminstone att vi
hade två målarter, gråspett och slaguggla. Uppresa under fredagen med stopp i Trolleflod för
att öva på tretåig hackspett. Den bommade vi men en spännande storuggla lyfte från dagkvist
och flög obestämd ifrån oss (men vi lutar åt berguv).
Väl uppe i Leksand mötte vi upp Inge Frid som blev vår ciceron för helgen. Under kvällens
uggletur väster om Leksand i skogarna kring Limå bruk hördes en hona slaguggla. Något
senare mitt inne i en svacka i storskogens kuperade landskap lyssnade vi på en spelkör av
tre pärlugglor när plötsligt ett svagt pumpande hoande hördes. Lappuggla! Vi lyssnade noga
men kom aldrig riktigt nära.
Efter kylig övernattning i Leksands fågelklubbs stuga vid sjön Gryssen sydväst om Leksand var
vi med på nämnda fågelklubbs årliga hackspettsguidning under lördagen. Staffan Muller guidade kunnigt kring hackmärken från vitryggig hackspett vid Åkerby denna kalla morgon. Han
försökte vissla fram samtliga arter hackspett men vi gick faktiskt bet på alla. Förmodligen hade
det varit för kallt under natten och denna försenade vår satte inte igång spettarnas vårkänslor.
En värmande fika vid Lysbodarna senare tackade vi Staffan för en fin guidning och styrde sent
omsider kosan mot Rättvik.
Trevlig och välbehövlig fika bjöds hos Inge och Monika i Rättvik innan kvällens uggletur vid
Stumsnäs norr om Rättvik. Ännu en stjärnklar och kall kväll som började tyst. Vi roade oss med
vargspår och utterspår under tiden, och det var häftigt att se. Efter åtta på kvällen hördes den
första pärlugglan och vi närmade oss den och samtidigt en äldre boplats för lappuggla. Snart
hördes faktiskt det dova hoandet igen. Vi kom riktigt nära lappugglan denna gång, så nära att
det kändes i bröstet när denna stora uggla hoade sin åttastaviga ramsa. Lyckan var total och
mitt i ruset fick vi bara någon kilometer därifrån in spelande slaguggla. En mycket lyckad tur!
Under söndagsmorgonen ändrade vi taktik för spettarna. Vi valde att vänta ut gråspetten vid
matningen utanför fönstret på Gryssenstugan med varsin kopp kaffe. Naturens behov gjorde
sig påmind och tur var väl det, för Inge hörde trumningar i långa raka serier utanför stugan. Vi
gick ut och lyssnade och lockade gråspett. Trumningarna upphörde och snart flög en lockande gråspett över stugan. Den gjorde en sekundsnabb visit vid matningen men kunde ses bra
när den drog runt stugan.
Vi tackade Inge för proffsig guidning och fina ugglekvällar när vi passande nog skiljdes åt vid
Vägskälets naturreservat. På vägen hem plockade vi in resans fjärde uggleart vid Mossbodarna
strax söder om Borlänge.
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Invigning av Hundhagens
vandringsled

Under 2012/2013 har Leksands kommun iordningställt en grusad vandringsled med
naturinformation i Hundhagens naturreservat. Denna åtgärd har finansierats av Skogsstyrelsen och innebär att vi har fått ännu ett naturreservat som är ”tillgängligt för alla”!
Dessutom har kommunen tillsammans med Fågelklubben, utfört ringbarkningsarbete av
lövträd, i hela naturreservatet. Syftet är att skapa ”död ved” för de hackspettsarter som finns i
reservatet.
Tunstagården AB har genom Rolf Tjäders manskap utfört såväl professionella som ideella åtgärder i skogen. Det är vi mycket tacksam för, eftersom det har varit oroligt att släppa ut våra
enskilda medlemmar med motorsåg i terrängen. Grundsyftet med vandringsleden, är så klart
att göra området mer tillgängligt, men en ”baktanke” finns också att kanalisera besökarna till
den iordningställda vandringsleden, så att övriga lövskogsdungar lämnas i fred för fågel- och
djurliv.
Hundhagens naturreservat, kommer att bli mycket uppmärksammat och kommunens ambition, är att kunna presentera ett specifikt skogsområde/naturreservat, där besökarna kan ha
möjlighet att få kontakt med alla landets hackspettsarter!
Det är möjligt att om några år, då tillräckligt mycket död ved finns tillgänglig, att även vitryggig hackspett finns i området!
Fågelklubben har en arbetsgrupp som kommer att arbeta för det framtida utvecklingsarbetet
av Hundhagen; Per-Inge Mill, Conny Trogen, Ragnar Nyberg, Åke Tidigs, Sebastian Falk, Henry
Pollack, Mats Knutsson, Ulla Corinne och Staffan Müller (sammankallande) är hittills vidtalade.
Gruppen är inte sluten, så finns det andra medlemmar som vill vara med i arbetet att främst
reintroducera vitryggen i Hundhagen, är det bara att anmäla sig!
Staffan.myller@telia.com

Invigning av Hundhagen Runt
Lördagen den 11 maj 2013 kl.08.00 samlas vi i Brenäs. Följ skyltarna så hittar Du en parkering!
Kommunalrådet Ulrika Liljeberg och Siw Englund/Insjön inviger vandringsleden
Fika serveras! Guidning runt slingan! Tipspromenad!
Välkomna!

Leksands kommun Skogsstyrelsen Leksands Fågelklubb
Insjöns Intresseförening PRO/Insjön Insjöns Hembygdsförening
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Dragsängarnas vadarstrand är ett av de tre spännande restaureringsprojekten som kommunen
genomför 2013!
Foto: Staffan Müller

Spana i de restaurerade fågelmarkerna!
Leksands kommun har ny- eller återskapat några mycket intressanta fågelbiotoper under vintern.
Nu vill Leksands kommun ha hjälp med att notera fågelobservationer på främst tre ställen som
har färdigställts i vinter:

•

Stenbrotjärn

Den tidigare uppgrävda våtmarken strax norr om Insjöbron, har iordningställts.
Massorna är borttransporterade och häckningsöar har skapats. Målet är att exempelvis skrattmåsen skall etablera sig i den nya våtmarken, en måskoloni skulle kunna locka fler arter till
Stenbrotjärn.
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•

Norra Limsjön

Även här har muddermassor fraktats bort, vilket är en förutsättning för att de nya vattenspeglarna skall locka sjöfågel!
För dessa två biotoper, är det lämpligt att spana under häckningssäsongen, dvs. 1 maj – 31
augusti.
Staffan Müller är rapportmottagare dessa objekt; staffan.myller@telia.com

•

Dragsängarna

Vadarstranden är äntligen iordningställd så att nötkreaturen kan beta av hela den tidigare
skogsbevuxna strandängen. Här är det inte de häckande fåglarna som är intressanta, utan det
vadarsträck som pågår mellan 20 juli – 31 september.
Anders Jerker Dahlin tar gärna emot observationer; dahlin@mac.com

Gluttsnäppa (Tringa nebularia) är en av de arter som gynnas av Dragsängarnas
restaurering. Foto: Per-Inge Mill
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Den upphittade 20-åriga berguven är död!
Henry Pollack

Leksand fågelklubb, fick under hösten 2012,ta hand om en utmärglad berguv.
Fågeln var en hona som var uppfödd för 20 år sedan hos Ragnar Nyberg i Moje/Gagnef.
Återfyndet skedde blott 19,2 km från utsläppsplatsen!
Bengt Östberg och jag gjorde “första insatsen” och utöver det, allt som stod i vår makt.
Tyvärr klarade sig inte uven, trots en konsultation med Emma Billbäck på Rättviks Viltjour, vilka
har tillstånd att rehabilitera vilt.
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Fågeltornkampen
Sverige - Finland
Fågeltornskampen är en landskamp mellan Sverige och Finland.
Sveriges Ornitologiska Förening/SOF vill ha rapporter från så många fågeltorn som möjligt i
hela landet. Vi brukar ställa upp med bemanning vid de 4 fågeltornen i Limsjön och kompletterar nu med ytterligare fågeltorn och gömslen.
Syftet är att räkna in så många arter som möjligt under en viss tid.

Fågelskådningens Dag 2013 innebär fågelskådning från våra fågeltorn.
I ett tidigare utskick av Fåglar i Leksand/FiL, presenterades i programmet att Fågelskådningens
Dag är den 11 maj.
Sveriges Ornitologiska Förening har fastställt den 4 maj som officiell ”Fågelskådningens Dag”.
Vi är följsamma!
Petrus Tengér samlar dem som inte vill stå i tornen utan gå en promenad runt Limsjön.
Alla fågeltorn kommer att vara bemannade från kl. 06.00 – 09.00. Connys grupp kommer att
besöka alla Limsjötornen och få rapport från vart och ett!
Samling kl. 07.00 vid Norsbrotornets parkering. Petrus Tengér
Övriga torn
Även fågeltornet i Brenäs kommer att vara bemannat från kl.06.00 – 09.00.
Det samma gäller även för utsiktstornet i Naturum på Björkberget i Siljansnäs samt gömslet/
plattformen vid Dragsängarna.
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Dagsläget Dragsängarna
Under de senaste åren har Dragsängarnas miljö som vadarelokal försämrats. Trots det fantastiska strandängsbete som Kenneth Backs kreatur gjort, har alen vuxit sig hög utanför
vallen och därmed försämrat möjligheterna för rastande vadare.
Tack vare välvilliga markägare och Länsstyrelsen LONA-bidrag, har nu Leksands kommun
fått möjlighet att ta ett totalgrepp på strandängarna vid Dragsängarna.
Hela strandremsan från flygfältet till älvkröken en km nedströms är totalavverkad.
Under året kommer Kenneth Backs nötkreatur och en stubbfräsning, att skapa ett otroligt
område för de vadarfåglar som rastar i höst.
Anders Jerker Dahlin och Kenneth Forsman, kommer att tillsammans med Samhällsbyggnadskontoret på Leksands kommun, att göra uppföljande inventeringar av restaureringsåtgärder. Resultatet kommer att presenteras i kommande nummer av Fåglar i Leksand/FiL.
Fågelklubbens tips till allmänheten är att besöka Dragsängarna och spana efter vadare
fr.o.m. 1 augusti – 1 oktober. Då är det vadarsäsong och vi hoppas att kunna notera många
fler arter än det som gjorts under de senaste åren.
Anders Jerker Dahlin sammanställer de uppgifter som kommer in och tar tacksamt emot
rapporter via dahlin@mac.com
En rapportbok kommer också att läggas ut i gömslet!
Lycka till!

Samhällsbyggnadskontoret
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På äventyr med kamera kring
Limsjön.

Bertil Jenning

Kring Limsjön kan allt hända. Jag hade införskaffat en bättre beggad kamera för att kunna fota och inte minst snabbskjuta på intressanta saker för att senare i lugn o ro kunna
artbestämma.
Den 24 september 2012 gick jag den vanliga rundan, Jag brukar utgå från Limatornet, ta en
sväng norrut och sedan vända söderut. Jag hade traskat förbi tjurhagen och inte sett något
speciellt och vände hemåt. Hade precis gått förbi tjurhagen igen på väg norrut mot Limatornet, när jag såg något i ögonvrån som kom flygande över ängarna mellan Lycka och Norsbro,
stor falk?? Vad händer, rusar så gott det går tillbaks och får med darrande fingrar upp kameran
och knäpper. Hoppas att det blir något! Rätt stressigt, har kanske 30 sekunder på mig och inte
riktig koll på grejorna ännu. Jag vred på lite rattar, knäppte på så gott det gick, skärpa, skärpa,
skärpa, oj, oj oj, får se om det blir något. Så försvann den över vägen in över ängarna på andra
sidan, borta.
Spännande o mycket adrenalin. Jag kom och tänka på förvuxen lärkfalk eller liknande men
det var något som inte stämde med stor falk. Kändes i ryggmärgen att det kanske kunde vara
något celebert besök.
När jag kom hem så förde jag över bilderna till datorn och tänkte direkt Blå Kärrhök eller….?
Kommunicerade lite med Jerker Dahlin. Tittade på fler bilder börja räkna fingrar, 4st. Kanske,
kanske Ängshök?? Hm, här behövdes mer hjälp.
La upp en bild på Svalan och fick svar omgående kanske Stäpphök!!! Jag lade upp någon bild
till och klart som korvspad, nu ingen tvekan. Fick gratulationer för att jag hade lyckats hänga in
en Stäpphök. En av ca 5 obsar i Dalarna under 2012, det hade aldrig hänt utan kamera.
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Förändringar i fågelfaunan
Staffan Müller
Naturen är dynamisk!
I fall någon skulle sagt åt mig för 10 år sedan, att 2013 har du steglits i din trädgård varje dag,
hela året om, hade jag varit mycket skeptisk.
Nu har det blivit så.
Under det senaste decenniet har det skett stora och märkbara förändringar i fågelfaunan i
Siljansbygden.
Gråspettens närvaro har hittills varit den mest påtagliga förändringen, inte jämfört med för 10
år sedan, men kanske med ett 20-årsperpektiv.
Det var inte så länge sedan man fick åka 10 mil ut i skogen i västra Leksand för att kolla in den
sannolikt enda häckningen av hackspettsarten i kommunen.
För ett par år sedan åkte jag de 15 kilometrarna från Insjön, runt Sätergläntan, Timmersmora,
Helgnäs och åter till Insjön. Vid ett tillfälle kunde jag räkna in 11 individer under rutten. Dussinet fullt blev det med fågeln som satt på späcket i trädgården!
På samma sätt har nötkråkan etablerat sig hos oss. Sannolikt den smalnäbbade från Sibirien.
Vid sekelskiftet hade vi förmånen att notera nötkråka under särskilda s.k. invasionsår.
Förutsättningen var att nötkråkorna drog iväg från Östeuropa och att Leksands cembratallar, anlade särskilt mycket kottar. Då fanns det möjlighet att främst under hösten få se den
sibiriska nötkråkan på cembratallarna vid Leksands kyrka eller på dito träd på Åkerö. Detta
kanske skedde med en periodicitet av 5 år.
I dag går det inte en sommardag utan att man hör nötkråkan i ex.vis Insjön.
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Många av de bästa och största cembratallarna har huggits ner, men fortfarande räcker beståndet till för översomrande nötkråkor.
På Knippboheden och vid g:a Sangbiografen finns det träd som lockar nötkråkan.
Enligt goda vittnesmål har det också häckat en familj av arten i Sätra by i Insjön.
Vintertid finns fåglarna kvar i Åhl’s socken och besöker då de fågelbord som är aktiva.
Havsörn
Det måste finnas ett havsörnsrevir i skogarna mellan Insjön och Falun.
I stort sett dagligen, året runt, kommer det in rapporter om en örn som siktats längs Älven
mellan Insjön och Leksand.
När Leksands fågelklubb bildades 1976, fanns det blott en handfull par av havsörnarna i hela
landet!
Varför finkfåglar?
För övrigt är det förändringarna i finkfågelpopulationen som är anmärkningsvärd sett till utbredningen i ett tidsperspektiv.
De anmärkningsvärda steglitserna som sprider glädje med sin närvaro i Insjön nu för tiden,
kan balanseras mot videsparv och ortolansparv. Dessa två arter har minskat i sin numerär så
att de kan sägas ha försvunnit från Leksand under de sista 20 åren.
I mitten av 1990-talet fanns det åtminstone ett 10-tal par videsparv kvar på skogsvåtmarkerna,
främst i västra Leksand.
Fem år tidigare kunde man räkna in minst 15 sjungande ortolansparvar på Sjöbotten i Djura.
I dag är det helt tyst i de gamla reviren!
Hämplingen som ännu lite tidigare, var en relativt vanlig fågel i vårt jordbrukslandskap, har
under de senaste 40 åren, inte noterats mer än som strörapporter under sträcktid på hösten.
Det skulle vara spännande att få en relevant förklaring till de nämnda förändringarna i fågelfaunan som skett på en så relativt kort tid.
Gråspettens ankomst kan säkert förklaras med det aktuella skogsbruket (man sparar aspdungar och högstubbar på hyggena). Havsörnens uppträdande beror säkert på minskat jakttryck
och framför allt decimering av miljögifter i vår natur (PCB, DDT och kvicksilver m.fl.).
Men hur kan vi förklara steglitsens ankomst och ortolanens försvinnande?

Nötkråkan (Nucifraga caryocatactes) är en av vinnarna i den förändrade fågelfaunan i Leksand.
Foto: Staffan Müller
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Naturreservat i Leksand
I detta nummer inleder vi en serie med beskrivningar av naturreservat i Leksands
kommun. Några reservat är redan beskrivna i tidigare nummer av FiL, tex Hundhagen och Vägskälet, men det finns fler som kanske inte är lika kända som vi därför
ska bekanta oss med.
Först ut är:

Nybodalen
Detta reservat bildades i mitten av 1990-talet av kommunen tillsammans med privata
markägare för att skydda lövskogen i området.
Tack vare Länsstyrelsens s.k. ”LONA-projekt”, finns det sedan 2012 en grusad vandringsled
i området. Vid ”Engvalls dammar” finns en rastplats. Vattenpölarna är handgrävda i början
av 1900-talet och hyser i dag bl.a. mindre vattensalamander.

Det tio hektar stora området består av gamla ängs- och hagmarker som till stora delar
vuxit igen med lövskog.
Den finaste tiden att besöka området är nog under vår och försommar då det sjuder av
fågelsång och det blommar i sluttningarna.
Fåglar som man kan möta är mindre hackspett, gröngöling, olika sångare och trastar.
Även mindre flugsnappare har noterats i området.
Hitta hit
Du hittar bäst till Nybodalen via ”Tällbergsporten” vid riksvägen. Passera Tällbergs järnvägsstation och strax före järnvägsövergången köra rakt fram mot Green hotell m.fl. Vid
järnvägsviadukten tar Du till höger mot Tällberg. Strax efter att du passerat över järnvägen hittar du reservatet till vänster.

Mer information
Både Leksands kommun och Länsstyrelsen har information om Nybodalen på sina hemsidor. Kommunen har också producerat foldrar över de kommunala naturreservaten, däribland Nybodalen.
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Mindre Hackspett (Dendrocopos minor)
Fotograf: Kent-Ove Hvass
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Bokrecension:
Tranorna vid Hornborgasjön
Staffan Müller
Clas Hermansson och Alf Karlsson, två av de mest erfarna och tongivande funktionärerna på Hornborgasjöns Fältstation har antagit utmaningen att skriva en artmonografi.
Detta uppdrag är kanske den svåraste journalistiska utmaningen man kan få.
Risken att bli tjatig och upprepande i texten är överhängande. Att som författare kunna hålla
läsarens intresse till avslutningskapitlet är en bedrift ifall man lyckas.
Författarna till ”tranorna vid Hornborgasjön” har lyckats.
Tack vare ett konglomerat av uppslag upplever man som läsare av boken, att man fått vidare
kunskap om tranan och dess livsbetingelser.
Dels beskriver boken tranans villkor under alla 4 årstiderna. För oss ”vanliga” fågelvänner är det
kanske bara vårsträcket (i synnerhet vid Hornborgasjön), som är bekant. Många ser tranorna
vid Trandansen och på våtmarkerna runt om i landet i mars och april. ”That’s it!”
Undantaget är kanske den vemodiga perioden i slutet av augusti, då tranorna fylkas i plogarna
på väg söder ut och hörs på himlavalvet.
Trots att vi har häckande tranor i de flesta regionerna i Sverige, är det bara ett fåtal som känner
till deras liv på boplatsen. Denna bok sprider ett ljus över den okunskap som finns.
Boken beskriver också det fantastiska arbete som ligger till grund för den tranräkning som
finns på allas läppar i april.
Det djupa engagemanget och energin som lagts ner av volontärerna sedan mitten av
1950-talet, är kanske det mest minnesvärda intrycket av boken. Parat med underbara illustrationer via naturfotografer och konstnärer, lyfter boken liksom tranorna!
Denna populärvetenskapliga publikation om tranan behövs också, eftersom tranan på något
sätt har blivit en symbolart för fågelskådandet i landet. Tidningarnas Telegrambyrå/TT, skickar
”per automatik” ut nyheten om den först anlända tranan vid Hornborgasjön. I stort sett alla
medier rapporterar vidare som om det vore en riksangelägenhet för alla. Vilket det har blivit!
Tranan är symbolen för den annalkande våren och sedermera sommaren.
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Tack vare att Hornborgasjöns Fältstation har haft goda mecenater, bl.a. Västergötlands Ornitologiska Förening, har man kunnat ge ut boken till ett mycket bra pris.
Tranorna vid Hornborgasjön är så billig, så att de kommer att hamna hos gemene man.
Detta är en värdefull artmonografi och kompletterar P-O Svanberg’s och Kjell Bylin’s bok ”Tranan” (1993), mina källhänvisningar till kunskapen om och engagemanget kring tranan.
Arne Blomgrens lavskrikor, Bengt Bergs örnar och Sten Bergmans paradisfåglar, Stig Wessléns
fiskgjusar, m.fl. artmonografier finns redan i mitt bibliotek.
Boken om ”Tranorna vid Hornborgasjön”, i min bokhylla, pryder sin plats och kommer att vara
en utmärkt referens, när jag tåtar ihop mina projektbeskrivningar om våtmarker runt om i
landet. Dessutom kommer boken fram på nattduksbordet under senvintern, när man är trött
på kylan och längtar till våren!
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Limsjön Marathon
Klockan 08:00 lördag den 19 maj 2012 klipps ett sidengrönt band strax norr om Norsbro. Det
är det första varvet av totalt sex i Limsjön Marathon som startar! Ett band av löpare ger sig iväg,
en del springer snabbt, andra promenerar, men lyckokänslan och glädjen över att vara där och
då är gemensam.
Idéen om att arrangera ett marathon runt Limsjön fick jag någon gång när jag löptränade
där. Ibland sprang jag varv efter varv runt fågelsjön i försommargrönskan, och tänkte att är
det någonstans man borde springa marathon så är det här! Jag blir aldrig mätt på stigen runt
Limsjön. Jag såg framför mig hur starten skulle gå en tidig försommarmorgon, solen skinande,
och fåglarna sjungande. Precis så blev det.
Via en blogg, en Facebook-sida och Twitter marknadsförde jag min idé om ett etappmarathon,
ett slags ultraintervaller runt Limsjön. Att vi gemensamt skulle springa 1-6 varv runt det 7 km
långa spåret. Sex varv blir 42 kilometer, den magiska marathonsträckan. Mellan varven hade
vi picknick och fika vid Norsbro, och alla valde själva hur många varv man deltog. Intresset
visade sig vara större än jag kunnat föreställa mig! Efter en del tjat rapporterade både lokaltidningar och radio om loppet. Det gav utdelning, för när dagen väl var kom deltog 80 stycken!
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Leksands gymnasium ställde upp med funktionärer, och som tack samlade vi in pengar till
deras vänprojekt i Uganda. 6000 kr samlade vi in under dagen. Att deltaga i loppet kostade ingenting. Mina föräldrar ansvarade för vätskekontrollen Tranmyren efter halva banan. De stod
där i tolv timmar och serverade outtröttligt löparna saft, vatten, bullar och bananer.
Under dagen fullföljde 11 stycken alla sex varv och klarade därmed marathonsträckan. Många,
många slog sina personliga distansrekord när man klarade av alltifrån 7-42 kilometer. Många
överträffade sig själva flera gånger om.
En udda fågel deltog under ett av varven. Motsols skymtades en pingvin som joggade sig
igenom ett av varven. När pingvinen gått i mål försvann han hastigt från platsen och efterlämnade endast en liten hög med småfisk.
Fågelklubben lånade ut sin lokal som ombytesrum, och det betydde mycket för dagens genomförande. Vi var förskonade från regn under hela dagen. En liten stund efter att dagens
sista löpare gått i mål började regnet falla…
Många är de som ska tackas för sin optimism och hjälpsamhet! Faktiskt möttes jag under
planeringen inte en enda gång av en negativ kommentar utan alla tillfrågade, alltifrån orienteringsklubb, Hemköp, Hasse Carlström och Staffan Müller på kommunen, och familjemedlemmar såg bara möjligheter.
Tillsammans skapade vi en underbar dag den 19 maj 2012. Någon uttryckte att Limsjön Marathon är ett sympatiskt lopp, och det är precis så det ska vara. Ingen som vinner, ingen som
förlorar. Vi tävlar tillsammans, med varandra, för oss själva, mot oss själva. Och spåret runt
Limsjön är öppet för alla. Under alla träningsrundor runt sjön möter jag livliga barnfamiljer,
ensamma vandrare, fågelskådare med stora kameror hängande över ryggen, rappa powerwalkare. Sommar som vinter, höst som vår. Kanske får Limsjön marathon ytterligare några att
upptäcka denna förunderliga, vidunderliga plats.

Den 18 maj 2013 kör vi igen! En gemensam dag full av
löparglädje, gemenskap, frisk luft och fika. Allt det bästa i livet!
Välkommen att vara med du också! Du kan läsa mer på http://
www.limsjonmarathon.blogspot.com eller maila

jonnafartfylld@yahoo.se
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Våren är här! Lövsångare
Foto: Kjell bond
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Leksands Fågelklubb välkomnar
nya medlemmar till klubben
Peter Bergsten 		

Leksand

Karl-Ivar Ehnström

Gagnef

Anna Carlsson 		

Leksand

Lena Samuelsson

Gagnef

Stig Carlsson 		

Leksand

Margreth Göransdotter Gagnef

Bo Gåfvels 		

Leksand

Lars-Erik Kalles

Vikarbyn

Gunilla Gåfvels 		

Leksand

Ingwor Bergfors

Järfälla

Jan Hellqvist 		

Leksand

Lars Bergfors 		

Järfälla

Birgit Göras 		

Leksand

Bertil Johansson

Siljansnäs

Carina Isenberg 		

Leksand

Jan Svensson 		

Siljansnäs

Leif Risander 		

Leksand

Åsa Svensson 		

Siljansnäs

Ingalill Robertsson

Leksand

Carin Wikström 		

Siljansnäs

Eva Wohlin 		

Leksand

Jonny Wikström

Siljansnäs

Sanna Åstrand 		

Leksand

Mina Krmic 		

Siljansnäs

Lars Storén 		

Leksand

Anna Tengnér 		

Falun

Jan Magnusson 		

Leksand

Jonatan Tengnér

Falun

Alfred Berggren 		

Tällberg

Lasse Tengnér 		

Falun

Birgitta Berggren

Tällberg

Mikael Tengnér 		

Falun

Martin Berggren

Tällberg

Gun Marie Lyrenäs

Tällberg

Clas Bond 		

Insjön

Linn Sund 		

Insjön

Erika Isenberg 		

Linköping
31

Holkförsäljning

Nya holkar finns på lager.
Var rädd om våra flygande små vänner. Fågelholkar kan sättas upp under hela året. Vi har
fått en ny leverans av holkar med 32 mm bohål. Kontakta Mats Kaij för köp av holkar. Mobil
070 57 13603 eller e-post LFKaij@gmail.com. 50 kr/st är det facila priset.
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LFKaij@gmail.com
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Rödvingetrast (Turdus iliacus)
Foto: Bertil Jenning
Fiskmås (Larus canus)
Foto: Per Leijström
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Bygatan 15, 793 30 LEKSAND, Tel. 0247-10002, Fax 0247-10009
lu.papperab@telia.com www.lundellsbokhandel.se

Fågelsång
Jan Pedersen och
Lars Svensson
150 svenska fåglar och deras läten!

Fågelklubbens medlemspris:

Väst WALTER

Väst RYAN
Vadderad väst med
avtagbar huva.
Vind-och vattenavstötande coaching

624:- inkl moms
Tryck:Leksands Fågelklubb 35:-

STJÄRN
Reklam

190.-

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

419:-

inkl moms

Tryck: Leksands Fågelklubb 35:-

R

Skyltar Bilreklam Dekaler Banderoller
Logotypes Textiltryck Inramningar

Hellebergs väg 42795 33 Rättvik
e-mail:stjarnreklam@telia.com
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0248-104 27

www.stjärnreklam.com

Hyr Gryssenstugan - mitt i vildmarken!
En lättillgänglig oas mitt i vildmarken.
Leksands Fågelklubb äger en stuga med utsikt över sjön Gryssen ca 25 km från centrala Leksand. Det är en idealisk plats om du längtar efter avkoppling och vill uppleva ett rikt djurliv.
Stugan har fyra rum med totalt 18 bäddar samt komplett köksutrustning för enkelt boende.
Sängarna är utrustade med täcken och kuddar. Du tar själv med lakan eller sovsäck samt örngott.
Vatten hämtas i ån. Uppvärmning sker med en kamin och vedspis. Utedass finns på gården.
Stugan saknar el och mobiltäckningen är dålig.
Nere vid sjön finns ett vindskydd med eldstad samt en handikappanpassad brygga. Prova
gärna fiskelyckan men kom ihåg att fiskekort gäller. Det finns även flera andra sjöar i närheten.
I området har du chans att se strömstare, forsärla, gråspett, tretåig hackspett, slaguggla och
lappuggla. Inom ett par km finns ett lodjursrevir och sedan slutet av 1980-talet är vargen etablerad. Björn finns också till och från och senast 2002 hade den sitt vinteride 1 km västerut.
Från stugan utgår en ca 4 km lång naturstig.

Bokning av stugan sker hos våra stugvärdar Kerstin och Lars Laurell via klubbens hemsida
www.leksandsfagelklubb.se ”Hyr vår stuga”. Där kan du även själv se när stugan är ledig.
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Grundhyran för stugan är 150 kr
per dygn om den som bokar är
medlem i klubben. Sedan tillkommer 50 kr per person och dygn.
Om den som bokar stugan inte är
medlem är grundhyran 300 kr per
dygn. Sedan tillkommer 50 kr per
person och dygn.
Grupper har möjlighet att boka
guidning hos Staffan Müller,

tfn 070 - 322 2345.

Välkommen!
		

Det finns plats för ytterligare en liten vedkamin i stugan. Har du en
kamin eller vet du någon som har
en att skänka eller sälja för en billig
penning till Leksands Fågelklubb?
Hör då av dig till stugvärdarna!

Stugvärdar:
Kerstin och Lars Laurell
Erkersgattu 11
79333 Leksand
Tfn 0247-12001
gryssen@leksandsfagelklubb.se
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www.leksandsfagelklubb.se

Hemsidan uppdateras fortfarande nästan dagligen nerifrån Serbien av Katarina Pauonvic, och
Martin hjälper henne med översättningar och liknande. Föreningen är mycket nöjda med resultatet av vår hemsida som vi anser vara i toppklass bland landets fågelklubbars hemsidor!
Vi hoppas ni är inne och håller er uppdaterade då och då, och självklart tackar vi för alla bidrag
till både hemsida och tidningen som vi fått under gången tid!
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Leksands Fågelklubb
Ordförande
Sebastian Falk
Sekreterare
Petrus Tengnér
Ekonomiansvarig
Mats Kaij		
Ledamöter
Jerker Dahlin
Ingela Spegel- Nääs
Per Lindberg
Staffan Müller

Styrelsen

073 – 702 92 79

sebastian.falk@leksandsfagelklubb.se

070 – 320 36 19

petrus.tengner@gmail.com

0247 – 136 03

LFkaij@gmail.com

070 – 634 68 77
0247 – 505 14
0247 – 34 813
070 – 322 23 45

dahlin1975@mac.com
ingela.spegel-naas@leksand.se
per.lindberg@leksand.se
staffan.myller@telia.com

Projektansvariga
Projekt Berguv
Henry Pollack		
0247 – 409 64
uvhenry@gmail.com
Projekt Lom
Ingela Spegel-Nääs
0247 – 505 14
gaviidae@telia.com
Projekt Vitryggig hackspett
Staffan Müller		
070 – 322 23 45
staffan.myller@telia.com
Projekt Pilgrimsfalk
Lasse Nilsson 		
070 – 329 13 57
lasse.nilsson@leksand.se
Projekt Lavskrika
Per Lindberg		
070 – 733 48 55
per.lindberg@leksand.se
Örnprojektet
Per Lindberg		
070 – 733 48 55
per.lindberg@leksand.se
Projekt Limsjön
Staffan Müller		
070 – 322 23 45
staffan.myller@telia.com
Gunnar Lind		
0247 – 348 66
ymostaffan@hotmail.com
Projekt Storholk
Henry Pollack		
0247 – 409 64
uvhenry@gmail.com
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Projekt Gryssenstugan
Lars & Kerstin Laurell
0247 – 12 001
gryssen@leksandsfagelklubb.se
Hemsidan
Katarina Paunovic
+3816422912687
cyberkat74@yahoo.com
Studiekontakt
Conny Land		
070 – 216 55 55
conny.land@telia.com
Rapporter/Inventeringar
Conny Land		
070 – 216 55 55
conny.land@telia.com
Anders Hans 		
070 – 560 5243
Anders.hans@leksand.se
Ungdomsgruppen
Gittan Lokgård
070-275 03 15
gittan.lokgard@hotmail.com
Fotogruppen
Per-Inge Mill		
070-330 30 32
per-inge.mill@mondo.se
Programkommitté
Staffan och Conny

Våra övriga projekt och projektansvariga
hittar du på klubbens hemsida

www.leksandsfagelklubb.se
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