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1. INLEDNING

Jag har under senare år ofta sökt mig till Fredriksdal museer och trädgårdar. Ibland bara för att 
koppla av och njuta, men ibland också nyfiken på vilka fågelarter som kunde tänkas finnas i 
området. Och det var under en av mina vandringar våren 2017, som några tankar dök upp i mitt 
huvud: Vilka arter häckar egentligen här? Har det gjorts någon inventering tidigare? För att slippa 
spekulera vidare, bestämde jag mig för att påbörja en inventering och jag tog också kontakt med 
Cecilia Wånge, som är platschef på Fredriksdal Museer och Trädgårdar för att få information. 
Genom henne fick jag ta del av de material som fanns kring fågelförekomsten på Fredriksdal, bl.a. 
en redovisning av en inventering som gjordes 1983 ( vars resultat redovisas nedan som en 
jämförelse med årets ( 2017 ) inventering ). Rustad med dessa förutsättningar, kikare och 
notationsblock, tog jag mig an uppgiften att kartlägga fågelförekomsten på Fredriksdal Museer och 
Trädgårdar, maj – juni 2017.

2. VÄDER

Enligt SMHI´s statistik kom våren till Skåne redan i mitten av februari och sommaren anlände i 
början av maj. Mars blev varmare än normalt och april inleddes med varmt väder, som från mitten 
av månaden ersattes med kyligare temperaturer. Maj inleddes med att varmare luft tog sig in över 
landet, men kring den 10:e hade Skåne de kallaste majnätterna på mycket länge. I andra halvan av 
maj kom värmen tillbaka och i slutet av månaden hade vi dagar med högsommarvärme. Efter en 
kall inledning av juni, rättade temperaturen till sig och som helhet blev junis temperaturer nära de 
normala.
Nederbördsmässigt blev maj torrare än normalt, medan inledningen av juni blev normal och slutet 
av månaden något blötare än normalt.



3. Karta

1 Entrén   2  Rosarierna    3  Franska parken    4  Teatern    5-12  Stadskvarteren    13-14  Smedjorna
15-16  Ågård o Kägelbanorna    17-19  Kvarn o Timmersåg    20-21 Skogsbygd o Ängslada    22  
Lillaryd    23  Teglarödsstugan    24-25  Malttorka o Stubbskottsäng    26  Risbygd    27  Ringstorps 
mölla    28  Slättbygd    29  Pilevall    30-36  Herrgård o Stall    37  Kryddträdgård    
38  Köksträdgård     39  Fruktträdgård    40  Engelska parken    41-44  Botaniska trädgårdar   
45 Löväng    46  Fuktäng    47  Torräng    48  Lövskog o Stora dammen    49  Alskog    
50  Allmogeåker    51  Äng    52  Almskog    53  Saltvattensdamm    54  Bokskog    
55  Björkskog    56  Granskog    57  Enefälad    58  Ekskog    59  Tallskog    60-61  Skogsbetesmark 
o Björnbärsbuskar

4. INVENTERINGSMETODIK

Fredriksdal Museer och Trädgårdar är indelat i 61 delområden ( se karta ). fördelade på 36 hektar 
( 0,36 km2 ) Vid varje inventeringstillfälle besöktes hela eller utvalda delar av området och samtliga
fåglar ( revirhävdande, sjungande, varnande, bobyggande ) noterades enligt 
revirkarteringsmetoden*. Även rastande, födosökande, förbiflygande och sträckande fåglar 
antecknades. Allt eftersom inventeringen fortskred, noterades så klart även resultaten av 
häckningsframgångarna  – d.v.s. ungarna. Området besöktes ett 30-tal gånger under maj – juni och 
varje besök varade mellan c:a 1,5 och 2,5 timmar.

*Alla sjungande, bobyggande och varnande fåglar noteras på en exakt, eller något sånär exakt plats 
inom det område eller områden som inventerats.



5. INVENTERINGSKRITERIER

K -1  Säkerställd häckning
     Bo med hörda ungar. 
     Ägg eller ungar i bo
     Pulli eller nyligen flygga ungar. 
     Ruvande fågel. 
     Adult fågel in och ut ur bo på sätt som tyder på att boet är bebott. 
     Adult fågel med föda åt ungar. 

K -2  Sannolik häckning
     Bobygge.
     Permanent revir.  
     Parning eller ceremonier. 
     Besök vid sannolik boplats. 
     Adult fågel varnande.

K -3  Möjlig häckning
     Observerad under häckningstid och i lämplig biotop. 
     Spel/sång. 
     Par observerat under häckningstid och i lämplig biotop. 

K -4  Rastande, födosökande – ej häckningsindicium

K -5  Sträckande, förbiflygande

6. HÄCKANDE FÅGELARTER  2017  

( för detaljer se: Förteckning över samtliga observerade fågelarter och  Jämförelse av häckande 
fågelarter på Fredriksdal åren 1983 och 2017.)

Säkerställd häckning 
Kriterie 1

Sannolik häckning
Kriterie 2

Möjlig häckning
Kriterie 3

Art Antal par Art Antal par Art Antal par

Gräsand 1 Fiskmås 1 – 2. Ormvråk 1

Rörhöna 1 Gärdsmyg 3 Järnsparv 2

Ringduva 15 Rödhake 4 Härmsångare 1

Större Hackspett 3 Taltrast 2 Grå flugsnappare 1

Gröngöling  1 – 2. Trädgårdssångare 6 Svart-vit 
flugsnappare

1

Sädesärla 5 Lövsångare 5 Hämpling 1

Rödstjärt 18 - 19 Gransångare 8

Koltrast 12 Ärtsångare 2

Björktrast 20 Törnsångare 4

Svarthätta 12 Nötväcka 4



Talgoxe 10

Blåmes 11

Trädkrypare 2

Kråka 3

Skata 3

Kaja 7

Råka 6

Stare 7

Gråsparv 30 – 35  

Pilfink 7

Bofink 12

Grönfink 5

22 arter 191 - 198 10 arter 39 - 40 6 arter 7

7. FÖRTECKNING ÖVER SAMTLIGA OBSERVERADE FÅGELARTER   
(  62 arter  )

Förkortningar:   juv ( juvenil ) = ung.  ad ( adult ) = gammal, vuxen. pulli = dununge  
                          str = sträckande.  v = varnande.  ex = exemplar  K = kriterie.

Vitkindad gås  Branta leucopsis  K-5

300 ex str NO 13/5

Gräsand  Anas platyrhynchos   1 par  K-1

1 hona med 3 juv vid våtområdet intill stängslet i Alskogen 22/5. Dessutom minst 3 hanar. En dryg 

vecka senare var bara 1 juv kvar tillsammans med mamman, då vid Stora dammen. Troligtvis föll 2 

av ungarna offer för predatorer? Skata? Räv? Kråka?

13/6 sågs en hane och hona vid Stora dammen, men ingen ungfågel. Föll även unge nr3 offer för 

predator? Efter 15/6 inga observationer av par.

Storskarv   Phalacrocorax carbo   K-5  

Observerad förbiflygande



Grå häger   Ardea cinerea   K-5

Observerad förbiflygande

Bivråk  Pernis apivorus   K-5  

Observerad på sträck.

Röd glada  Milvus milvus   K-4

Mer eller mindre regelbunden besökare på Fredriksdal, med som mest 3 ex 13/5. Misstankar om 

häckning inom området har väckts av andra fågelskådare, men mina observationer har inte bekräftat

dessa misstankar. ( Såg aldrig någon fågel rasta eller uppföra sig på ett sätt som kunde tyda på 

häckning.) Möjligt är att arten eventuellt häckat i något närbeläget område ( Bruces skog? ) och att 

besöken på Fredriksdal enbart var i avsikt att leta efter föda?

Sparvhök  Accipiter nisus   K-4

1 ex rastade och jagade ( utan framgång ) en kort stund intill Bokskogen 5/5. 

Ormvråk  Buteo buteo   1 par   K-3

1 ex rastande i skogsbetesmarken 15/5, 29/5, 1/6 och  8/6  Vid det senare tillfället ivägjagad av en 

handfull upprörda kråkor. 11/6 sågs en ormvråk ( i samma område ) lämna ett träd och i låg flykt 

mellan träden, flyga bort och landa på en stolpe intill Slättbygden. Satt sedan och spanade på typiskt

”ormvråksmanér”. ( detta inträffade även vid senare tillfällen ). 14/6 kom en ormvråk flygande från 

området kring Saltvattensdammen och slog sig ner i ett träd i Skogsbetesmarken. Relativt många 

observationer av arten och beteenden som kan indikera häckning, gör att den klassas som möjlig 

häckare.

Lärkfalk  Falco subbuteo   K-5

1 ex str 13/5

Tornfalk  Falco tinnunculus   K-4

1 ex jagade en kort stund över Allmogeåkern 1/6

Rörhöna  Gallinula chloropus   1 par  K-1

1 ex i våtmarkerna intill stängslet..1 ex i Stora dammen. Bobygge 14/6 ( andra kullen? ) Sågs ruva 

18/6. Sannolikt är det samma vuxna fågel/fåglar, som rör sig mellan de olika våtområdena. Mycket 



sporadiska observationer, men så..... På midsommarafton visade sig hela familjen för första gången 

tillsammans. 2 ad och 7 juv. Första eller andra häckning?

Strandskata  Haematopus ostralegus   K-5

2 ex förbiflygande 13/5 och 1 ex 25/5 och 26/5. 1 ex födosökte på Slättbygden  9/6. 1 ex födosökte 

på gräsmatta vid Herrgården 11/6, samt 6 ex str 11/6. Kanske Fredriksdal så småningom kan räkna 

in strandskatan som häckfågel? 

Gråtrut  Larus argentatus   K-4

Sporadisk rastare och födosökare – framförallt i Slättbygdsområdet. Som mest 14 ex 5/6

Fiskmås  Larus canus   1 – 2 par   K-2

Regelbundna födosök vid bl.a. Ågård och Risbygden, samt då och då rastande vid 

Saltvattensdammen.  Upprepade besök i Stadskvarteren och vid Herrgården, skulle kunna tyda på 

letande efter lämplig boplats, men jag kunde inte finna några bevis för häckning där. Däremot är det

mycket sannolikt att häckning ägt rum med minst ett par, troligen två, vid det gamla mejeriet strax 

söder om området. Arten tas därför med i häckfågelförteckningen.

Skrattmås  Larus ridibundus   K-5

Observerad på sträck med bl.a. 14 ex str.V  17/6.

Ringduva  Columba palumbus   15 par   K-1

En art som ökat under senare år. ( sträcksiffror vid Falsterbo, under hösten, indikerar detta ). På 

Fredriksdal häckade: 

1 par vid Rosarierna., 1 par Franska parken, 1 par i Engelska parken, 1 par i Stadskvarteren, 1 par 

vid Smedjorna, 1 par i området kring Ågård., 1 par vid Timmersågen, 1 par i området kring 

Malttorkan, 1 par i trädpartierna vid Märgelgraven, 1 par i området kring Nyttoträdgården, 1 par i 

Lövskogen, 1 par i Ekskogen, 2 par i Skogsbetesmarken – plus troligtvis ytterligare något par.

Som mest räknade jag, under en dag, till 90 adulta ringduvor som uppehöll sig inom 

Fredriksdal( 13/6 ), men med all sannolikhet var inte alla dessa häckande fåglar. 

Turkduva   Streptopelia decaocto   K-4

1 rastade i Fruktträdgården 26/6



Stadsduva  Columba livia livia   K-4

Stadsduvan eller Tamduvan ( som härstammar från Klippduvan ) var en oregelbunden besökare och 

födosökare på Fredriksdal, primärt i Slättbygdsområdet. Som mest 19 ex 28/5. 

Gök  Cuculus canorus   K-4

1 ex rastade kortvarigt i Alskogen 5/5

Tornseglare  Apus apus   K-4

Regelbundet födosökande i området. Från mitten av maj, i stort sett dagliga observationer.

Större hackspett  Dendrocopos major   3 par   K-1

1 par intill Allmogeåkern med minst 2 juv. ( bo i björk ) 1 par i Granskogen/Tallskogen. Från senare

delen av maj, frekvent varnande. Troligtvis ytterligare något par i Engelska parken.

Gröngöling  Picus viridis   1 – 2 par   K-2

Regelbundet observerad under hela inventeringsperioden i flera av delområdena. Bl.a. vid 

Ängsladan, med beteende som tydde på häckning. Senare observerades 2 juv i samma område och 

häckning kunde bekräftas. Arten observerades även bl.a. i Engelska parken, vid Timmersågen, i 

Almskogen och vid Märgelgraven. Ett säkert par inom Fredriksdal, men möjligt att 2 par fanns?

Att gröngölingen verkar ha funnit en fristad på Fredriksdal är positivt, då arten visat en nedåtgående

trend under en följd av år.

Göktyta  Jynx torquilla   K-4

1 ex rastade och sjöng! i Engelska parken  22/5

Ladusvala  Hirundo rustica   K-4

2 bon i Djurladan ( Stallet ) vid Herrgården var flitigt besökta under mitten och andra halvan av maj

och allt tydde på att häckning var på gång, men.......Tidig morgon 11/6:  2 ladusvalor flög ivrigt 

runt djurladan och försökte komma in. Så fort personal anlände och öppnade upp ladan, flög 

svalorna in, vilket indikerade intresse för ladan som häckningsplats, men.... Problemet för 

ladusvalorna var att dörrarna till djurladan stängdes tidigt på kvällen och inte öppnades upp förrän 

personal kom på morgonen. Detta gav inte fåglarna ständig fri passage in och ut ur ladan och 

bedömdes därför ( sett ur ladusvaleperspektiv ) inte som en lämplig häckplats. 

Även om arten inte är rödlistad och populationen i viss tillväxt ( Källa: Artdatabanken ), så är 

ladusvalan en art värd att värna om, som en fullvärdig representant för kulturlandskapet.



Hussvala   Delichon urbica    K-5  

Observerad på sträck.

Trädpiplärka   Anthus trivialis   K-4

1 ex sj i Bokskogen ( vid ett tillfälle )

Sädesärla  Motacilla alba   5 par   K-1

En art som hållit ett relativt stabilt bestånd under de senaste 30 åren och 2017 fanns det på 

Fredriksdal:

1 par vid Rosarierna. 1 par vid Smedjorna ( på gränsen till Stadskvarteren )  1 par vid 

Skvaltkvarnen. 1 par Herrgården ( bo under takpanna )  och möjligtvis 1 par vid Allmogeåkern.  I 

övrigt födosökande lite här och var i området. Från juni sågs unga ärlor lite här och var i området.

Gärdsmyg  Troglodytes troglodytes    3 par   K-2

En art som, mycket genom sin kraftfulla sång, drar till sig uppmärksamhet. ( Kraftfull för att 

komma från en så pass liten fågel. ) Men att upptäcka bo eller ungar, kan vara en grannlaga uppgift 

och var så även för mig, så arten faller därmed under kategorin sannolik häckare. 1 par i Alskogen 

vid åtskilliga tillfällen, 1 par vid Almskogen, samt 1 sj  i Skogsbetesmarken.

Järnsparv  Prunella modularis    2 par    K-3

Möjligtvis 1 par vid Botaniska trädgården och möjligt/sannolikt 1 par i Alskogen

Rödhake  Erithacus rubecula   4 par   K-2

En art som hållit en stabil population sett över de senaste decennierna. 2017 häckade  1 par  i 

Alskogen, 1 par vid Smedjorna, 1 par i Björkskogen och troligtvis 1 par i Ekskogen. 

Rödstjärt   Phoenicurus phoenicurus   18 – 19 par   K-1

En av de vanligaste arterna på Fredriksdal. Vart man än gick, verkade denna vackra fågel vara 

närvarande och som också gärna exponerade sig för observatören, genom att slå sig ner på staket 

och stolpar. Antalet häckande par kanske är i underkant, men så här fördelade sig rödstjärtarna:

1 par häckade i holk vid entrén. 1 par fanns vid Rosarierna.  1 par  i Franska  parken.. 1 par i 

stadskvarteren. 1 par i området kring Ågård.. 1 par vid Benstampen. 1 par vid Lillaryd,  1 par under 

taket i Teglarödsstugan, 1 par i Skogsbygden.  1 par vid Stubbskottsängen.  1 par i Risbygden.  1 par

vid Ringstorps mölla. 1 par vid Slättbygden. 1 par i Fruktträdgården. 1 par i området kring 

Botaniska trädgården. 1 par i Almskogen.. 1 par i Bokskogen.. 1 par i Granskogen ( där de visade 



intresse för kattuggleholken, men som de som tur var övergav eventuella planer på att häcka i ) och 

1 par i Skogsbetesmarken.

Många av de häckande paren sågs med juv, så häckningsframgångarna var överlag lyckade.

Buskskvätta   Saxicola rubetra   K-4  

8 ex rastade i Risbygden och på gränsen till Stubbskottsängen  13/5

Koltrast   Turdus merula     12 par   K-1

Övervintrande koltrastar kan man kan höra sjunga mycket tidigt på våren, eller senvintern, och 

många koltrastar inleder också sin häckning tidigt. 

På Fredriksdal fanns 2017: 1 par vid Rosarierna. 1 par i Franska parken. 1 par vid Timmersågen. 1 

par i trädpartiet vid Ängsladan. 1 par vid Fruktträdgården.. 1 par i Engelska parken. 1 par i 

Alskogen. 1 par i anslutning till Allmogeåkern.. 1 par i Ekskogen. 1 par i Björkskogen och 1 par i 

Skogsbetesmarken. 

Skattningen av 11-12 häckande par är kanske för snålt tilltagen, då flera koltrastar inledde en andra 

häckning under senare delen av juni och är här inte medtagna i förteckningen.

 

Björktrast   Turdus pilaris   20 par   K-1

Allerstädes närvarande. Så kan man beskriva björktrastens uppträdande på Fredriksdal våren 2017. 

Under maj och början av juni, sågs arten överallt inom området. Och det skulle komma att bli en 

grannlaga uppgift att försöka skatta antal häckande par. En anledning till det stora antalet, kan vara 

att många björktrastar valde att övervintra i Skåne. Hur det än förhåller sig, så fanns arten enligt 

följande:

1 par i Franska parken. 1 par vid Smedjorna, 3 par bakom Timmersågen ( liten koloni ) 1 par vid 

Ängsladab. 1 par i Risbygden. 2 par i trädpartiet vid Slättbygden. 2 par i Engelska parken. 1 par i 

Franska parken. 2 par i Alskogen. 1 par i Bokskogen. 2 par i Granskogen. 1 par i Ekskogen, 2 par i 

Skogsbetesmarken.

Taltrast   Turdus philomelos    2 par   K-2

Tidig häckning av ett par i Engelska parken och troligtvis1 par i Björkskogen. Ingen fågel hörd eller

observerad efter 28/5.

Svarthätta   Sylvia atricapilla   12 par    K-1    

Svarthättans har ökat kraftigt de senaste 30 åren och är på många håll den idag vanligast 

förekommande sångaren. Så också på Fredriksdal 2017. 



1 par i Franska parken. 1 par i Engelska parken. 1 par kring Timmersågen. 1 par i Engelska parken. 

2 par i Alskogen. 1 par i Lövskogen. 1 par i anslutning till Allmogeåkern..1 par i Bokskogen. 1 par i

Ekskogen. 1 par i Granskogen. 1 par i Skogsbetesmarken. 

En försiktig skattning ger 12 par, men kanske siffran var högre med tanke på att en del svarthättor 

påbörjade en andra häckning i slutet av juni.

Trädgårdssångare   Sylvia borin   6 par   K-2

En art som hållit en relativ stabil, eller något ökande, stam under de senaste 30 åren. På Fredriksdal 

häckade:

1 par vid Fruktträdgården. 1 par i Lövskogen. 1 par i Almskogen. 1 par vid Stora dammen. 1 par i 

Ekskogen, samt 1 par i Engelska parken.

Ärtsångare   Sylvia curruca   2 par   K-2

1 sannolikt häckande par i området kring Ängsladan och 1 möjligt par vid Kägelbanorna. Borde 

funnits något eller några par mer, men arten verkar att ha varit fåtaligare i Helsingborgstrakten  i år 

än tidigare år. 

Törnsångare   Sylvia communis   4 par   K-2

1 par vid Björnbärsbuskarna i område 60, som senare också fick ut ungar. I övrigt inga 

observationer under maj och början av juni. Men i mitten av juni anlände ”nya” törnsångare och 

sång hördes på flera håll. Mest frekvent var sången i området kring Malttorkan, samt i 

Fruktträdgården och området kring Fuktängen. Och törnsångarna var fortsatt sångvilliga vid 

inventeringens slut och sannolikt häckade också några av de ”sena sångarna”.

Härmsångare   Hippolais icterina    1 par   K-3

1 sj vid några tillfällen i Lövskogen och 1sj strax utanför entrén 25/5. 

Lövsångare  Phylloscopus trochilus   5 par   K-2

Länge, jämte bofinken, den vanligaste fågelarten i Sverige, men så är troligtvis inte fallet längre. 

Alla trender visar på en klar tillbakagång och på många håll har både svarthätta och gransångare 

gått om lövsångaren som den vanligast häckande sångaren. Och så var fallet även 2017 på 

Fredriksdal. Trots denna negativa utveckling, häckade 5 par i följande områden:

1 par i Franska parken. 1 par i Lövskogen.. 1 par i Almskogen. 1 par i Ekskogen och 1 par i 

Skogsbetesmarken.



Gransångare  Phylloscopus collybita    8 par    K-2

Gransångaren har ökat kraftigt under de senaste decennierna och är idag, på många håll, betydligt 

vanligare än den snarlika lövsångaren. Det är väl inte riktigt utrett om gransångarens ökning kan ha 

något samband med lövsångarens minskning, men dessa två faktorer har gått hand i hand. På 

Fredriksdal fanns 2017 åtta par som fördelade sig enligt följande:

1 par vid Smedjorna. 1 par vid Timmersågen. 1 par i området kring Malttorkan. 1 par i Engelska 

parken.1 par i Alskogen  1 par i Lövskogen. 1 par i Granskogen och 1 par i Ekskogen. 

I slutet av juni började gransångarens sång ljuda igen från en del håll, vilket tyder på att en andra 

häckning nog var på gång.

Lundsångare   Phylloscopus trochiloides   K-4

1 sj vid Lövängen 12/6. 

Kärrsångare   Acrocephalus palustris   K-4

1 sj vid Malttorkan 29/5

Svart-vit flugsnappare  Ficedula hypoleuca    1 par   K-3

Man tycker att det stora antalet uppsatta holkar på Fredriksdal skulle lockat till sig den svart-vita, 

ment trots en del förhoppningsfulla observationer under första halvan av maj, med som mest 5 ex 

( 3 hanar och 2 honor ) 13/5,  så bedömer jag att endast ett par möjligtvis häckade i området. Detta 

bakom Timmersågen, på gränsen till koloniområdet. Inget bo funnit, men sångaktivitet från och till, 

indikerar att eventuellt häckning kan ha ägt rum?

En liten oenighet över den svartvitas status råder mellan Artdatabanken och Svensk fågeltaxering. 

Enligt den förra har beståndet minskat över 30 år, men varit stabilt de senaste 10 åren. Enligt 

Svensk fågeltaxering har beståndet minskat med c:a hälften de senaste 10 åren. 

Grå flugsnappare   Muscicapa striata   1 par   K-3

1 sj vid några tillfällen vid Allmogeåkern indikerade möjlig häckning. 

Talgoxe  Parus major   10 par   K-1

En art som håller ett stabilt bestånd i Sverige och kanske till och med en liten ökning sett över 30 år.

De många uppsatta holkarna på Fredriksdal gynnar så klart också arten, som fanns spridd över hela 

området: 

1 par i holk vid entrén, 1 par i Engelska parken. 1 par vid Smedjorna. 1 par vid Timmersågen. 1 par 

i holk i Risbygden. 1 par i holk på Lövängen. 1 par i Lövskogen. 1 par i Bokskogen.1 par i holk i 



Ekskogen och 1 par i Skogsbetesmarken.

Blåmes  Parus caeruleus   11 par   K-1

En holkhäckare som liksom talgoxen gynnats av många lämpliga boplatser. Kanske frånvaron av 

svart-vit flugsnappare också bidrog till en lyckad häckningssäsong? Liksom talgoxen fanns arten 

spridd över hela Fredriksdal:

1 par i holk vid entrén.  1 par i Franska parken. 1 par i Skogsbygden i anslutning till Lillaryd. 1 par i

häcken mellan Risbygden och Fruktträdgården. 1 par i Engelska parken. 1 par vid Fukt-och 

Torrängen. 1 par i anslutning till Allmogeåkern. 1 par i Bokskogen. 1 par i Björkskogen. 1 par i holk

i Tallskogen. 1 par vid Friluftsteatern.

Nötväcka   Sitta europaea   4 par   K-2

Att springa med huvudet före nedför en trädstam, är denna art ensam om att kunna i Sverige. På 

Fredriksdal kunde denna konst avnjutas av de 4 par, som häckade inom området 2017:

1 par i Engelska parken. 1 par i Björkskogen. 1 par vid Ågård och 1 par vid Stubbskottsängen.

Trädkrypare   Certhia familiaris   2 par   K-1

Med tanke på de ökade fynden av trädgårdsträdkrypare i trakterna av Helsingborg, gjordes en extra 

grundlig kontroll av de trädkrypare som observerades på Fredriksdal. Men inga av dessa visade sig 

vara annat en vår vanliga art. 2017 häckade 1 par i Alskogen och 1 par med bo under barkflaga i 

Granskogen.

Kråka   Corvus corone    3 par   K-1

Liksom i fallet med skatan, är det lätt att tro att antalet häckande kråkpar är högre än det i 

verkligheten är. Arten exponerar sig ofta vid sina födosök och vid några rundvandringar på 

Fredriksdal, räknade jag till 30-talet kråkor. Men även icke häckande kråkor och kråkor från 

närliggande områden använde Fredriksdal som ”matbutik”, så min uppskattning stannade vid 3 

häckande par:

1 par i Franska parken. 1 par i Skogsbetesmarken 1 par i området kring Timmersågen, i närhet av 

råkkolonin.

Råka  Corvus frugilegus   6 par   K-1

En liten koloni med 6 bon fanns i trädpartiet bakom Timmersågen. Efter hand som grönskan bredde 

ut sig, doldes bona och gjorde det svårt, för att inte säga omöjligt, att följa vilka aktiviteter som 

ägde rum i råkkolonin. Men observationer av vuxna och så småningom juv fåglar, gjorde att jag 



bedömde att alla bon var bebodda. 

Råkan sågs ofta födosöka, framför allt i Risbygden och Slättbygden,  

Kaja   Corvus monedula   7 par   K-1

Många fjolårsungar fanns inom området och som ibland bildade flockar om 20–30 individer och 

sökte föda, ofta i Ris – och Slättbygden. Men som regel häckar inte fjolårsungar. Häckande fåglar 

fanns primärt kring bebyggelse. 

3 par i stadskvarteren,( varav 2 i prästgårdens skorstenar ). 2 par vid Herrgården. Utöver dessa fanns

något par vid Smedjorna och 1 sannolikt par i Engelska parken.

Skata   Pica pica   3 par   K-1

En art som enligt Artdatabanken har en stabil population i Sverige, men som enligt Svensk 

fågeltaxering minskat något under de senaste 10 åren. Hur det än förhåller sig, så känns skatan 

allestädes närvarande och så också på Fredriksdal, även om det faktiska antalet observerade fåglar 

är fler än antalet häckande par. Men de skator som häckade fanns enligt följande:

1 par vid Herrgården, 1 par i Engelska parken. 1 par vid Skogsbetesmarken.

Möjligtvis var antalet häckande par något fler, men i den täta grönskan var det mycket svårt, för att 

inte säga omöjligt, att upptäcka den för artens så typiska risbo.

Stare  Sturnus vulgaris    7 par   K-1

Enligt Artdatabanken och Svensk fågeltaxering har staren successivt minskat i antal sedan 1970-

talet och klassas numera som en sårbar art. Häckningsstatistik från närliggande Kullaberg ( 2014 ) 

visar på en kraftig minskning av antalet par, varför siffran för Fredriksdal är både glädjande, men 

kanske också lite förvånande:

1 par under takpanna i Grafiska museehuset. 1 par vid Timmersågen. 1 par i området kring 

Ängsladan. 1 par vid Teglarödsstugan.  2 par vis Stubbskottsängen och möjligtvis något par i 

Engelska parken.   

11/6 18 unga starar sträckte S. 12/6  24 starar, varav 14 juv, födosökte vid Ågård och 

Stubbskottsängen - dessutom 6 juv och 2 ad vid Lillaryd.  Utgår man från att ungstararna är en 

produkt av häckning inom området, så har ungproduktionen varit relativt god.

Gråsparv   Passer domesticus   30 – 35 par   K-1

Som brukligt är för gråsparvar var arten, även på Fredriksdal, knuten kring mänsklig bebyggelse. 

Minst 10 par fanns i Stadskvarteren och 15 – 18 par vid Herrgården och Stallet. Även vid 

Smedjorna fanns 3 – 4  par och några par i området kring Timmersågen. 



Även om alla trender visar på en kraftig tillbakagång av arten i Sverige, så bedöms den av 

Artdatabanken som livskraftig. Och livskraftig var den, åtminstone på Fredriksdal, som bland annat 

genom sin djurhållning tillhandahåller en perfekt miljö för den grå sparven.

Pilfink   Passer montanus   7 par   K-1

Till skillnad från gråsparven, fanns pilfinken mer spridd inom Fredriksdal museer och trädgårdar. 

Här fanns: 1 par vid Rosrierna, 1 par vid Teglarödsstugan. 1 par i holk vid Djurladan ( stallet ). 1 par

vid Malttorkan  1 par vid Allmogeåkern. 1 par kring Timmersågen och 1 par i Alskogen.

Bofink  Fringilla coelebs   12 par   K-1

En av Sveriges vanligaste fågelarter och givetvis hade också Fredriksdal sin beskärda del av 

häckande bofinkar. 1 par i fanns i anslutning till Rosarierna. 1 par intill Stadskvarteren. 1 par i 

Engelska parken. 1 par vid Timmersågen. 1 par i anslutning till Lillaryd. 1 par strax V om 

Herrgården. 1 par i området kring Märgelgraven. 1 par vid Skogsbetesmarken. 1 par i Ekskogen. 1 

par i Bokskogen. 1 par S om Stora dammen och möjligtvis ytterligare något par i Franska parken.

I andra halvan av juni, påbörjade en del bofinkar sin andra häckning för säsongen. 

Grönfink  Carduelis chloris   5 par   K-1

En art som minskat i stora delar av landet, dock inte någon större minskning i södra Sverige. På 

Fredriksdal häckade 4 – 5 par. 1 par vid Rosarierna ( intill stängslet ) 1 par vid Smedjorna. 1 par vid

Lövängen. 1 par i Alskogen, samt sannolikt ytterligare något par vid Stubbskottsängen.

Hämpling  Acanthis cannabina   1 par   K-3

1 ex sjöng vid några tillfällen under en 3-veckorsperiod vid Stubbskottsängen. Därav noterad som 

möjlig häckare. Hämplingen är en art som förevisat en klar minskning, sett över de 30 senare åren, 

men ligger numera på en stabil nivå. Mindre ogräsbekämpning hade klart gynnat arten.

Steglits   Carduelis carduelis   K-4

3 individer rastade en kort stund vid Björnbärsbuskarna 4/6

Stenknäck   Coccothraustes coccothraustes   K-4

2 ex rastade i ett träd vid Allmogeåkern 28/5



8. Jämförelse av häckande fågelarter på Fredriksdal åren 1983 och 2017.
Art Antal par

1983
Antal par

2017
Kommentar

Gräsand 2 1 Troligtvis överlevda ingen av ungarna 2017.

Fasan 1 - En art som, under en följd av år, visat en klart 
nedåtgående trend. 

Rörhöna 2 1 Paret fick 7 juv 2017.

Ringduva 5 15 Ökningen från 1983 kan nog till viss del 
förklaras av en ökad population i Sverige, men 
sannolikt också av ringduvans ”urbanisering”.

Kattuggla 1 - Holken i Granskogen gapade tom på kattuggla 
2017. De enda fåglar som visade ett visst 
intresse för holken, var ett rödstjärtpar! Men 
som tur var tog de sitt förnuft till fånga och 
övergav idén om att bosätta sig i en så pass 
öppen och utsatt boning.

Större hackspett - 3 Förvånande att inga större hackspettar häckade 
1983.

Gröngöling - 1 – 2. Bara att hoppas att denna hotade art, fortsätter 
att behålla sin position på Fredriksdal.

Sånglärka 2 - Att sånglärkan inte finns med bland häckande 
arter 2017, är inte någon större överraskning. 
Beståndet är något på tillbakagång ( 2,2% 
minskning/år ) och arten är klassad som nära 
hotad. ( Källa: Naturhistoriska museet och 
Artdatabanken )

Sädesärla 2 5 En art som hållit ett relativt stabilt bestånd under
de senaste 30 åren. 2 par 1983, känns därför lite 
i underkant.

Gärdsmyg - 3 Lite förvånande att Fredriksdal inte hyste någon 
gärdsmyg 1983. 

Järnsparv 2 2 En art som minskat i Sverige under en följd av 
år.

Rödhake 5 4 Inga större förändringar sedan 1983 av denna art
som hållit en relativt stabil population under de 
senaste 30 åren.

Näktergal 5 - Enligt Artdatabanken och Svensk fågeltaxering 
har det skett en minskning av populationen, sett 
över de senaste 30 åren, Men på vissa håll trots 
det en ökning av häckande par. Även om arten 
totalt sett minskat i antal, förvånade det mig att 
inte en enda näktergal syntes eller hördes på 
Fredriksdal våren/sommaren 2017, med tanke på
mycket passande biotoper för arten.

Rödstjärt 3 18 - 19 Artens höga numerär på Fredriksdal 2017, kan 
nog inte enbart förklaras med den ökning av 



beståndet som skett i Sverige under senare år. 
Troligtvis är det så att området erbjuder optimala
förutsättningar för arten och sådan information 
sprider sig – även i djurriket.

Koltrast 23 12 En art som ökat i antal i Sverige under de 
senaste 30 åren, varför halveringen av häckande 
par på Fredriksdal är något förvånande.

Taltrast - 2 Något förvånande att ingen häckning ägde rum 
1983. 

Björktrast 10 20 Här föreligger en fördubbling av antalet par, 
jämfört med 1983, men fluktuationerna är stora 
år från år för björktrast. Migrationen hösten 
2016 var låg och många björktrastar valde att 
stanna kvar inom landet över vintern. Detta gav 
dem en fördel när det var dags för häckning 
våren 2017.

Kärrsångare 4 - Att inte Fredriksdal hyste något häckande par av
kärrsångare 2017, måste nog tillskrivas 
tillfälligheter. Arten har haft ett relativt stabilt 
bestånd i Sverige, sett över 30 år.

Härmsångare 2 1 Borde varit något eller några fler häckande par 
på Fredriksdal 2017. Bilden av artens förekomst 
är något splittrad. Enligt svensk fågeltaxering 
håller beståndet en någorlunda jämn nivå, sett 
över de senaste 40 åren, medan man på en del 
lokaler i södra Sverige, bl.a. Kullaberg, har 
upplevt en stadig ökning under samma tid.

Ärtsångare 1 2 Enligt Artdatabanken har ärtsångaren en stabil 
eller något minskande population i Sverige, sett 
över 30 år. 

Törnsångare - 4 Anmärkningsvärt att inga törnsångare häckade 
på Fredriksdal 1983, eftersom arten då var minst
lika vanligt förekommande som nu.

Trädgårdssångare 7 6 Siffrorna speglar väl vad som verkar vara ett 
rimligt bestånd inom Fredriksdal museer o 
trädgårdar.

Svarthätta 5 12 Ökningen av häckande par från 1983, speglar 
mycket väl den ökning som skett av svarthättans
population i Sverige.

Lövsångare 6 5 Trots lövsångarens tillbakagång, under de 
senaste 30 åren, var antalet häckande par på 
ungefär samma nivå som 1983.

Gransångare - 8 Med tanke på gransångarens ökning, inget 
anmärkningsvärt i skillnaden mellan 1983 och 
2017.

Grönsångare 1 - Avsaknaden av arten 2017, kan nog tillskrivas 
tillfälligheter, även om Artdatabanken och 



Svensk fågeltaxering anger en viss minskning av
arten under de senaste 30 åren.

Kungsfågel 1 - Enligt Artdatabanken en sårbar art, som uppvisat
en klar minskning under en följd av år. 

Svart-vit flugsnappare 3 1 Trots minskning av beståndet, borde fler par 
häckat 2017.

Grå flugsnappare - 1 Trots att Fredriksdal tillhandahåller kvalitativa 
miljöer för den grå, så noterades bara 1 möjlig 
häckning 2017. 

Talgoxe 14 10

Blåmes 1 11 Arten har ökat med c:a 30% de senaste 30 åren 
och till dels förklarar detta skillnaden i 
häckningsresultat mellan åren 1983 och 2017. 
Men skillnaden i häckande par är för stor för att 
detta skall vara den enda förklaringen.

Nötväcka - 4 Alla trender visar på en ökande population av 
nötväcka i Sverige under de senaste 30 åren, 
vilket också avspeglades på Fredriksdal 2017.

Trädkrypare - 2 Förvånande att inga trädkrypare häckade 1983.

Skata 2 3

Kaja - 7 Var fanns kajorna 1983?

Kråka 1 3

Råka 11 6 Nästan en halvering av antal häckande par, 
jämfört med 1983. Enligt Artdatabanken har 
populationen av råka ökat under de senaste 30 
åren och minskningen på Fredriksdal kan nog 
tillskrivas tillfälligheter. Sträcksiffror vid 
Falsterbo visar däremot på en minskning av 
utsträckande råkor, sett under samma tidsperiod.
( Förmodligen är förklaringen till detta att fler 
råkor stannar kvar i Sverige över vintern 
numera.)

Stare 1 7 Överraskande stor skillnad i antal häckande par 
1983 och 2017. Enligt Artdatabanken och 
Svensk fågeltaxering har staren successivt 
minskat i antal sedan 1970-talet och klassas 
numera som en sårbar art. Häckningsstatistik 
från närliggande Kullaberg visar på en kraftig 
minskning av antalet par, varför siffran för 
Fredriksdal är både glädjande, men kanske 
också lite förvånande.

Pilfink 150! 7 Här föreligger en enorm skillnad mellan 1983 
och 2017 års resultat och en, i mina ögon, 
oförklarlig för att inte säga osannolik skillnad. 
Trenden, enligt Svensk fågeltaxering och 
Artdatabanken, pekar på en ökning av antalet 
pilfinkar och en kraftig minskning av gråsparvar,



sett över 30 år. Häckningsresultat från bl.a. 
närliggande Kullaberg, bekräftar denna trend. 
Men på Fredriksdal är förhållandet alltså det 
omvända. En förklaring till det ökade antalet 
häckande gråsparvar, kan vara djurhållningen. 
En annan att Fredriksdal representerar den lite 
”äldre” typ av landskap, som är tilltalande för 
gråsparvar? Förklaringen till den kraftiga 
minskningen av antalet pilfinkar, är däremot 
svårare att finna orsak till.

Gråsparv 10 30 – 35  ( se kommentar om pilfink )

Bofink 5 12 Skillnaden mellan åren kan möjligtvis tillskrivas
tillfälligheter, men också förklaras av en viss 
ökning i bofinksbeståndet sedan 1983. Arten 
bedöms som livskraftig av Artdatabanken.

Grönfink 2 5 En art som minskat i stora delar av landet, dock 
inte någon större minskning i södra Sverige.

Hämpling - 1 Hämplingen är en art som förevisat en klar 
minskning, sett över de 30 senare åren, men 
ligger numera på en stabil nivå. 

Stenknäck ev. 1 par -

9. Bland övrig fauna på Fredriksdal kan nämnas: 

Räv  

Fanns 2 individer. Observerade vid Slättbygden, Allmogeåkern, Enefäladen och Granskogen. Tyvärr

uppgavs en blivit  dödad vid slåtter kring mitten av juni ( källa: personal på Fredriksdal.)

Kanin 

Sågs lite här och var inom området.

Ekorre

Observerad i de flesta områdena

Brunråtta

Noterad vid ett tillfälle vid Engelska parken.

Åkersork

2 observationer vid Risbygden

Fjärilar

Rovfjäril, Röd amiralfjäril, Citronfjäril, Nässelfjäril, Puktörneblåvinge, Ängsblåvinge, 

Slåttergräsfjäril, var några av de fjärilsarter jag identifierade. Framför allt rovfjäril fanns i relativt 

stort antal i maj och senare under sommaren Slåttergräsfjäril.



Snäckor och sniglar

Svart skogssnigel, Spansk skogssnigel, Parksnäcka, Trädgårdssnäcka  Vinbergssnäcka  

10. Sammanfattning, förslag och referenser

Med 240 häckande par, fördelade på 38 arter, måste nog häckningssäsongen för det vilda fågellivet 

på Fredriksdal Museer och Trädgårdar anses lyckad. Dessutom noterades ytterligare 24 arter som 

använde området som rast – eller födosöksplats, eller bara flög förbi. Trots drn rikliga 

fågelförekomsten, saknades en del arter som, med tanke på synnerligen lämpliga biotoper, borde 

funnits där. Ett exempel är näktergal, som i områdena kring Alskogen hade haft perfekta 

förutsättningar för lyckad häckning. Ett annat är grönsångare, som i Bokskogen borde ha trivts 

ypperligt. Men på det hela taget är Fredriksdal en verklig oas för fågellivet och med 6,6 par/hektar, 

måste området räknas som ”tättbebyggt” ( som jämförelse kan nämnas att på närliggande Kullaberg 

har tätheten varit drygt 3 par/hektar, sett över de senaste 20 åren. Kanske jämförelsen haltar något, 

men en intressant reflektion). 

Fågelholkar finns det gott om inom Fredriksdal. Exakt hur många har jag ingen riktig koll på, 

( kanske ett 30-tal?)  men 11 av dem var i alla fall bebodda av blåmes, talgoxe och rödstjärt. Även 

en kattuggleholk finns, men den hyste inga kattugglor 2017. 

Mycket är bevisligen bra för det vilda fågellivet på Fredriksdal Museer och Trädgårdar, men det 

som är bra, kan trots allt bli ännu bättre. Här några förslag:

Förslag

Ladusvala visade 2017 stort intresse för Stallet och de 2 bon som fanns där sedan tidigare år, men 

tyvärr ägde ingen häckning rum. För att återfå arten som häckfågel, bör stallet eller någon 

närliggande byggnad öppnas upp, så att ladusvalan har fri tillgång dygnet runt till sina eventuellt 

kommande boplatser.

En annan svalart som minskat i antal i Sverige och som behöver all hjälp den kan få för att hitta 

lämpliga boplatser, är hussvalan. Här kan lösningen vara att sätta upp konstgjorda bon, förslagsvis i 

Stadskvarteren.

Något jag gärna skulle vilja se  inom området, är en vassjö med storlek av ungefär en fotbollsplan. 

Anläggandet av en sådan, skulle garanterat öka artantalet. En vassjö skulle kunna anläggas strax 

norr om Pilevallen. 

Om uppsättandet av vagnshjulet vid Lillaryd var ämnat att eventuellt locka till sig storkar, så bör det

flyttas, till exempelvis taket på Lillaryd. Nu tror ju jag inte att det finns underlag för ett storkpar på 

Fredriksdal, men vem vet vad som kan hända om antalet groddjur och annat som storken lever av 

ökar i antal?



Uppsättande av en tornfalksholk vid exempelvis Ringstorps mölla, skulle kunna vara ett sätt att 

locka till sig denne trevliga”gnagargourmet”.
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