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INLEDNING 

 
För tredje året i rad genomfördes häckfågelinventering på Fredriksdal Museer och Trädgårdar i 
Helsingborg. Syftet var fortsatt att kartlägga fågelbeståndet, primärt för de häckande arterna, men 
också för att försöka skapa en helhetsbild över områdets betydelse för fågellivet totalt. 
I år hade jag stor hjälp av Jimmy Lindberg, som bistod vid många av besöken. 
 
 
VÄDER 
 
Vintern 2018/19 blev mild i Skåne. Den var så mild att den inte, enligt meteorologiska normer, ens 
kunde kallas vinter. Temperaturmässigt gick vi direkt från höst till vår. Stora temperaturkontraster 
rådde under vintern i Sverige. Bl.a. hade norra Norrland - 40oC i slutet av januari, medan man i 
Skåne hade 2oC! 
Tack vare temperaturöverskott i Skåne under samtliga ”vintermånader”, valde många fågelarter, 
som under mer normala förhållanden kanske valt att flytta ur landet, att stanna kvar. 
Temperaturöverskott: jan  2oC  feb  3oC.  Höga temperaturer uppmättes under senare delen av feb, 
med bl.a 16,7oC i Karlshamn 26 feb och 12oC i Helsingborg 27 feb.  
Temperaturöverskottet fortsatte in i mars månad, som fick c:a 3oC över medelvärdet för Skåne. 
April inleddes med, för årstiden, relativt milt väder och termometern visade mellan 14-18oC mellan 
3:e och 7:e april. En något kyligare period följde och mellan 10:e och 17:e var det frost några nätter 
och lätt snöfall den 12:e. Sakta återkom lite mildare luft och kulmen för april nåddes den 26:e, då 
Helsingborg hade en temperatur på drygt 25oC.  Sen följde åter en kyligare period som varade 
månaden ut. Som helhet hade april ett temperaturöverskott i Skåne på 2,5oC. Nederbörden var bara 
c:a 10% av normalvärdet. 
Första halvan av maj hade ett temperaturunderskott på 2-3oC och en handfull dagar med regnskurar. 
Snöblandat regn föll den 4:e och hagel den 7:e. Från mitten av månaden något varmare och torrare 
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väder, men temperaturen sjönk åter under den normala mot slutet av månaden. Som helhet blev 
dock maj bara någon  grad under den normala och nederbördsmässigt normal. 
Juni inleddes med relativt varmt väder och den 6:e visade termometern upp mot 30oC. Som helhet 
blev juni c:a 3oC varmare än normalt och nederbörden blev normal. 
  

   
  

INVENTERINGSMETODIK 
 
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 även resultaten av häckningsframgångarna  – d.v.s. ungarna. 
 
 
 
 
HÄCKNINGSKRITERIER 
 
K -1  Säkerställd häckning 
 
K -2  Sannolik häckning 
 
K -3  Möjlig häckning 
 
 
 
 
HÄCKANDE FÅGELARTER  2019   
 
(för detaljer se: Förteckning över samtliga observerade fågelarter) 

  
Säkerställd häckning 

Kriterie 1 
Sannolik häckning 

Kriterie 2 
Möjlig häckning 

Kriterie 3 

Art Antal par Art Antal par Art Antal par 

Gräsand 1 Ormvråk 1 Strandskata 1 

Rörhöna 1 Större hackspett 2 Gök 1 

Fiskmås 2 Järnsparv 3 Kärrsångare 1 

Ringduva 18 Trädgårdssångare 5 Svartvit flugsnappare 1 

Gröngöling 1 Svarthätta 10   

Sädesärla 4 Ärtsångare 2   

Gärdsmyg 5 Törnsångare 2   

Rödhake 4 Härmsångare 1   

Rödstjärt 11 Lövsångare 4   
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Björktrast 12     

Koltrast 15     

Taltrast 2     

Gransångare 7     

Talgoxe 11     

Blåmes 9     

Nötväcka 3     

Trädkrypare 2     

Skata 5     

Kaja 8     

Kråka 4     

Råka 4     

Stare 4     

Pilfink 3     

Gråsparv 11     

Bofink 7     

Grönfink 5     

      

26 arter 159 par 9 arter 30 par 4 arter 4 par 
 
 

 

 

ANTAL HÄCKANDE ARTER OCH PAR 2017 -2019 
 

År Antal häckande arter Antal par 

2017 38 240 

2018 33 173 

2019 39  193 
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FÖRTECKNING ÖVER SAMTLIGA OBSERVERADE FÅGELARTER VÅREN 2019 
 
 
Förkortningar:   juv (juvenil) = ung.  ad (adult) = gammal, vuxen.  pulli = dununge  
                          str = sträckande.  v = varnande.  ex = exemplar  K = kriterie. 

  
  (Antal häckande par 2017 och 2018 anges inom parentes) 

 
 
 
Vitkindad gås  Branta leucopsis  

Observerad på sträck 10 maj, då 210 ex sågs flyga mot O. 10 maj blev en stor sträckdag för 

vitkindad gås. Från Helsingborg rapporterades inte mindre än 13.000 ex sträckande denna dag. 

 

Gräsand  Anas platyrhynchos    (1, 0)    1 par 

Från mitten av februari sågs 1 par frekvent födosöka i området och vid några tillfällen ytterligare 

några exemplar (hanar), 3 maj hittades en död pulli intill Aledammen  Vi fick senare höra att så 

många som 10 pulli hade observerats, men tyvärr föll troligen alla offer för predatorer (troligtvis 

kråka eller skata)  Ett par uppehöll sig i Aledammen juni ut och in i juli. 

 

Gråhäger   Ardea cinerea 

Vid fem tillfällen under våren sågs gråhäger flyga förbi området. En gång på så låg höjd att vi 

trodde att den gick in för landning. En damm med småfisk hade kanske lockat arten att bli 

regelbunden besökare? 

 

Storskarv    Phalacrocorax carbo 

Sågs flyga förbi området vid tre tillfällen 

  

Röd glada  Milvus milvus  

Vid sju tillfällen gästade arten Fredriksdal under våren. Besöken, som var kortvariga, handlade nog 

mest om spaningsturer efter något lämpligt byte. Men inte vid något tillfälle sågs gladan få 

utdelning för sitt sökande och lämnade också området efter bara korta besök. 

 

Sparvhök  Accipiter nisus 

Vid två tillfällen - 13 och 15 april - sågs arten födosöka. 
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Ormvråk  Buteo buteo    (1, 0)   1 par 

Under vintern 2018/19 uppehöll sig 1 – 2 ormvråkar permanent i området (vid något tillfälle så 

många som fyra) och när det började närma sig häckningstid dröjde sig arten kvar. I mitten av april 

sågs ett par spelflyga över området och i början av maj, visade alla tecken på att bo fanns i 

Bokskogen. Kanske ett gammalt kråkbo som vråken tagit över? Tyvärr hade inte några ungar setts 

eller hörts när inventeringen avslutades en bit in i juli, men vid besök i slutet av juli hittades 

ormvråkens sannolika boplats. 

 

Sannolikt häckade ormvråken här     Foto: Gustaf  Persson 

 

Tornfalk    Falco tinnunculus 

En hona gjorde blixtvisit i området 24 juni.  

 

Rörhöna   Gallinula chloropus     (1, 1)   1 par 

Paret rörhöna anlände till Aledammen 30 mars. Successivt gjorde paret sig hemmastadda och så 

småningom skred de som förväntat till häckning. Tyvärr blev resultatet bara en unge, mot förra 

årets fem, som kläcktes runt 10 juni. Kort tid efter sågs en fågel ånyo ruva, men oklart om detta 

resulterade i en andra häckning. 
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                                   Aledammen                              Foto: Gustaf Persson 

  

  

Strandskata  Haematopus ostralegus     1 par 

Bedömningen ett möjligt häckande par, baseras på regelbundna observationer av födosökande 

strandskator inom området och även på att vid ett par tillfällen en individ sågs flyga mot gamla 

mejeriet med mat i munnen. Om häckning förekommit, har det varit inne på mejeriområdet. 

 

Skogssnäppa    Tringa ochropus 

Något överraskande, men inte på något sätt sensationellt, upptäcktes en skogssnäppa vid 

gödselhögarna intill stallet den 17 juli. Fågeln födosökte, men flög bort när vi närmade oss. 

 

Morkulla   Scolopax rusticola   

23 mars sågs 1 morkulla lyfta från Granskogen och på låg höjd flyga bort över Enefäladen. Detta 

var den andra observation av morkulla inom området. Första gången var i början av december 2017. 

 

Gråtrut  Larus argentatus  

Sågs ofta flyga över området. Vid enstaka tillfällen födosökande, med som mest 8 ex 3 maj.

  

Fiskmås  Larus canus     (2, 1)   2 par 

De senaste två åren har fiskmås sannolikt häckat inne på gamla mejeriets område och sannolikt 
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även i år. Nytt för i år, åtminstone för oss, var ett par som häckade på en skorsten i stadskvarteren. 

Letande efter ungarna gav dock inget resultat. Fiskmåsar sågs ofta födosöka i området med som 

mest ett tiotal individer. 

  

Skogsduva   Columba oenas 

Observerad flygande förbi området vid tre tillfällen. Som mest med 4 ex 2 april. 

 

Ringduva  Columba palumbus      (15, 14)    18 par 

Stationär under hela vintern i varierande antal och de första hördes ropa redan i januari. Häckade i 

större antal än tidigare år och även icke häckande ringduvor födosökte regelbundet inom området.  

  

Stadsduva  Columba livia livia  

Vid enstaka tillfällen noterad födosökande. 

  

Turkduva  Streptopelia decaocto 

Observerad förbiflygande vid 3 tillfällen, med som mest 3 ex 7 juni. 

 

Gök  Cuculus canorus   (0, 0)    1 par 

Hördes gala i området några gånger under maj – juni och det är möjligt att någon gökhona lyckades 

smussla in något ägg i, exempelvis, ett trädgårdssångarbo? Skulle göken ha lyckats med detta, så är 

det första gången häckning skett på Fredriksdal? 

  

Tornseglare  Apus apus  

Från 19 maj regelbundet födosökande över området. 

 

Större hackspett  Dendrocopos major    (3, 2)   2 par 

Liksom nedan redovisade art gröngölingen, höll sig även större hackspett kvar på Fredriksdal 

Museer och Trädgårdar under vintern och den första hördes trumma redan 31 jan. Arten rörde sig 

över hela området, men flest observationer gjordes kring Ekskogen/Skogsbetesmarken och vid 

Alkärret, i vilka områden den också bedömdes häcka. Inga bon funna, men observationer av 

ungfåglar bekräftar häckning.  
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Gröngöling  Picus viridis      (2, 1)   1 par 

Den första ropade 17 feb. I stort sett vid varje besök sågs eller hördes “den gröna” och ganska snart 

stod det klart att häckning var på gång. Efter hand stärktes misstanken om att boet fanns någonstans 

i området runt smedjorna, men det var inte förrän 15 juni som boet hittades. Tiggläten från ungar 

hördes då från ett hål i en avbruten björk och häckning var därmed säkerställd. Hur många ungar 

som kom på vingarna blev däremot aldrig konstaterat.  

 

 

                              Här bodde gröngölingen 2019                  Foto: Gustaf Persson 

 

 

Ladusvala  Hirundo rustica  

Den första ladusvalan på Fredriksdal sågs 25 april. Arten var i år inte lika frekvent förekommande 

inom området som de senaste två åren. Bara observerades vid en dryg handfull tillfällen och då 

endast som förbiflygande. Så såg det ut fram till 24 juni, då två ladusvalor sågs flyga in i stallet. I 

lugn och ro slog sig svalorna ned på en takbjälke och började putsa fjädrarna. Klockan började 

närma sig 17:00 och en av arbetarna i stallet kom och sade att han måste låsa stallet. Omedvetna om 

rutinerna, satt ladusvalorna kvar och blev därför helt enkelt inlåsta i stallet! Vår fundering blev då – 

finns det någon annan väg ut? Vi gick runt stallet en lång stund, men kunde inte finna någon 
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passage där svalorna kunde hitta ut och till slut fick jag ge upp mitt sökande. 

Nästa morgon var vi på plats när stallet öppnades. Då var en svala kvar i stallet. Var den andra 

befann sig är oklart. Det hör till saken att ett bo finns i stallet, men var, enligt våra iakttagelser, 

obebott. 

Att ladusvala hör hemma i en sådan miljö som finns på Fredriksdal, är ställt utom allt tvivel. Frågan 

är bara vilka åtgärder som skall tas för att underlätta för arten att häcka. Nedan, under rubriken 

Diskussion och Förslag, lämnas några tips och förslag. 

 

Hussvala   Delichon urbica  

Sågs vid ett par tillfällen på födosök över området. Tyvärr lockade inte de nyuppsatta 

hussvaleholkarna till sig några fåglar i år. Kanske nästa? 

 

Sädesärla  Motacilla alba      (5, 4)   4 par 

Fredriksdal gästades under vintern av en av de sädesärlor som valt att övervintra på våra 

breddgrader. Den första egentliga vårobsen gjordes 30 mars. Sädesärlan verkar föredra gamla 

beprövade boplatser och i år, liksom i fjol, häckade 2 par under takpannor vid Herrgården, 1 par i 

Stadskvarteren/Smedjorna, medan ett fjärde par hade valt en ny boplats genom att bosätta sig vid 

barackerna intill Fruktträdgården. 

  

Gärdsmyg  Troglodytes troglodytes     (3, 3)   5 par 

Enstaka obsar under vintern. Den första hördes sjunga 18 mars. Överlag hade gärdsmygen ett 

mycket gott år, med höga hckningssiffror. Detta märktes även på Fredriksdal, där 1 par vardera 

fanns i Skogsbetesmarken/Björnbärsbuskarna och Timmersågen, 2 par vid Aledammen/Alkärret 

och 1 par i Björkskogen. 

 

Järnsparv  Prunella modularis     (2, 1)    3 par 

Den första järnsparven hördes sjunga vid Björnbärsbuskarna 2 april. Senare i april upptäcktes 1 par 

vid Timmersågen och i maj 1 par i Engelska parken. Arten sågs också vid Aledammen och 

Almskogen. En försiktig bedömning ger vid handen att tre par häckade inom området. 
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Rödhake  Erithacus rubecula     (4, 4)   4 par 

En av de arter som övervintrade i området. Så tidigt som 30 mars hördes 4 ex sjunga. Arten häckade 

i Alkärret, vid Timmersågen, i Ekskogen och Engelska parken. 

 

Näktergal     Luscinia luscinia 

För första gången under de tre inventeringsåren, hördes näktergalen sjunga på Fredriksdal. Den 14 

juni sjöng arten under några minuter vid Ringstorps mölla, innan den tog till vingarna och försvann 

över Lägervägen i riktning mot vattentornet. 

 

Rödstjärt   Phoenicurus phoenicurus     (19, 12)   11 par 

Anlände till Fredriksdal 21 april, då 3 ex sågs födosöka vid Teglarödsstugan  Redan 25 april hördes 

5 hanar sjunga vid Smedjorna, Timmersågen, Lillaryd, Teglarödsstugan och Teatern, vilka samtliga 

även senare blev boplatser för arten. Fredriksdal tycks utöva en speciell lockelse för rödstjärten och 

i förhållande till storleken på området, häckar arten med högt antal par. I närliggande Pålsjö skog, 

som täcker en ungefär dubbelt så stor yta som Fredriksdal, häckade i år också elva par. Så även om 

antalet par sjunkit något under de tre inventeringsåren på Fredriksdal, så är tätheten hög. 

P.S. I år liksom i fjol häckade rödstjärten med ett par under taket i den biljettbod som nu är ”Nils 

Poppe”-museet! 

 

Buskskvätta   Saxicola rubetra 

Risbygden hyste en rastande och födosökande buskskvätta 10 maj. 

 

Koltrast   Turdus merula        (12, 11)     15 par 

Stationär under vintern  Den första hördes sjunga 10 feb. Samtidigt som björktrasten häckade med 

färre antal par än tidigare år, så ökade antalet koltrastar. Om detta har något samband eller ej är 

oklart. Koltrasten häckade i alla biotoper på Fredriksdal. Från Stadskvarteren till 

Skogsbetesmarken. En udda observation gjordes i utkanten av Engelska parken. Vi hörde ett 

mycket märkligt lite kraxande läte, som vi inte kunde påminna oss ha hört tidigare. Länge stod vi 

och lyssnade som stora frågetecken, tills fågeln flög ut från träden. Det visade sig vara en ung 

koltrast, vilket förvånade oss, för ett sådant läte från en koltrast hade vi aldrig hört tidigare 

Koltrasten fortsatte med sitt konstiga läte, tills vi lämnade den, en erfarenhet rikare.  
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Foto: Gustaf Persson 

 

Björktrast   Turdus pilaris    (20, 16)  12 par 

Stationär under vintern. Även om björktrasten var vanlig, så var antalet häckande par något lägre än 

tidigare år, men för tidigt att dra några slutsatser efter bara tre års inventeringar. Som tidigare år 

fanns en liten koloni vid Timmersågen och i Skogsbetesmarken. Övriga par spridda över området.  

 

Rödvingetrast    Turdus iliacus 

Från 23 mars – 25 april sågs arten regelbundet på Fredriksdal. Som mest noterades 8 ex 2 april. 

Företrädesvis höll rödvingetrastarna till vid Alkärret eller runt Aledammen. 

 

Taltrast   Turdus philomelos   (2, 1)   2 par 

Arten hördes sjunga första gången 17 april i Almskogen och efter det regelbundet en bit in i maj. I 

slutet av maj sågs och hördes ytterligare en sjunga i Alkärret. Detta gör bedömningen två häckande 

par. I början av juli sågs en juv taltrast vid Alkärret. 

 

Dubbeltrast   Turdus viscivorus 

Enda observationen under våren och den första under de senaste tre åren,var 1 ex som sågs och även 

hördes sjunga en kort stund i Skogsbetesmarken 16 april. 
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Svarthätta   Sylvia atricapilla    (12, 10)   10 par 

Första obs och sång 8 april. Liksom tidigare år, den vanligaste sångaren på Fredriksdal. Spridd över 

hela området.  

 

Trädgårdssångare   Sylvia borin    (6, 4)   5 par 

Trädgårdssångaren anlände till Fredriksdal 10 maj. Det var i alla fall då den första sjöng. Ibland 

anländer fåglar tidigare än man hör dem, så ankomstdatum kan vara lite knepigt, I år hackade arten 

intill Aledammen, i Bokskogen, i Ekskogen, i Engelska parken och i Fruktträdgården.  

 

Ärtsångare   Sylvia curruca     (2, 4)   2 par 

Första obs gjordes 26 april. Arten sågs och hördes regelbundet vid Björnbärsbuskarna, men även 

vid Timmersågen, Herrgården och Näckrosdammen. Två par bedömdes häcka. 

 

Törnsångare   Sylvia communis    (4, 4)    2 par 

Intill Ekskogen hördes den första sjunga 12 maj. De två par som häckade, fanns vid 

Björnbärsbuskarna och i Fruktträdgården. Ytterligare ett par fanns på ängen i Slättbygden. men blev 

offer för slåtter.  

 

Härmsångare   Hippolais icterina    (1, 0)   1 par 

Karin Hjelmer rapporterade en härmsångare vid Timmersågen i slutet av maj. När vi kollade upp 

hennes iakttagelse 30 maj, fanns inte bara en utan 2 sjungande härmsångare vid Timmersågen . 

Efter några dagar hade förmodligen den ena utkonkurrerats och bara en sjungande var kvar. I mitten 

av juni hördes härmsångaren sjunga vid Alkärret, medan det var tyst vid Timmersågen och frågan är 

om det ägde rum två separata sannolika häckningar eller bara en? Möjligt är också att den 

sjungande härmsångare som fanns i Fredriksdalsskogen, letat sig in på Fredriksdal Museer och 

Trädgårdar? 

  

Lövsångare  Phylloscopus trochilus      (5, 3)   4 par 

Första lövsångaren sjöng 21 april vid Malttorkan. Arten häckade i år i Lövskogen, vid Malttorkan, i 

Ekskogen och i Almskogen. Intressant är förhållandet lövsångare/gransångare. i nordvästskåne. I 

takt med att gransångaren ökat, har lövsångaren minskat. Siffror från närliggande Kullaberg, 

bekräftar detta. 1984 häckade 206 par lövsångare och 15 par gransångare. 30 år senare – 2014 – var 

förhållandet: 97 par lövsångare och 191 par gransångare.  
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Gransångare  Phylloscopus collybita     (8, 5)    7 par 

Första obs och sång 24 mars. Även i år var gransångaren betydligt vanligare än lövsångaren. Mellan 

arterna kanske det förekommer extra konkurrens om häckplatserna, utom den som normalt råder 

mellan arter? Vem vet?  Hur det än är med den saken, så häckade gransångaren spridd över hela 

området, med revir från Smedjorna till Skogsbetesmarken. 

Nämnas kan att vid ett tillfälle hördes en gransångare vid Timmersågen, med en något avvikande 

sång, som tyvärr inte gick att identifiera. Den lät som om den ”hoppade över” var fjärde ton i sin 

sång! 

 

Kärrsångare   Acrocephalus palustris    (0, 0)  1 par 

En fågel hördes sjunga i buskage vid Havsviken 19 maj och hördes sen fram till 5 juni, då troligtvis 

samma fågel sjöng intill Näckrosdammen. Kärrsångaren bedöms därför som möjlig häckare. 

 

Svart-vit flugsnappare  Ficedula hypoleuca     (1, 1)    1 par 

Första obs var en hane som födosökte i Risbygden 21 april. Sen följde enstaka observationer under 

våren, framför allt i Engelska parken. Att arten bara bedöms som möjlig häckare beror på att ingen 

boplats hittades och inga ungar sågs.  

 

Talgoxe  Parus major     (10, 8)    11 par 

Stationär under vintern. Första talgoxen hördes sjunga redan 31 januari. Liksom tidigare år spridda 

över hela området. En del av paren valde att häcka i någon av de många fågelholkar som finns 

uppsatta på Fredriksdal.  

 

Blåmes  Cyanistes caeruleus    (11, 6)    9 par 

Stationär under vintern. Den första hördes sjunga samma dag som talgoxen, den 31 januari. Liksom 

föregående år, häckade blåmesen spridd över hela området. Bl.a 1 par i holk i Risbygden och 1 par 

hade sitt bo i hålighet i väggen på en av stallbyggnaderna.  

 

Nötväcka   Sitta europaea    (4, 2)   3 par 

Stationär under vintern. Den första hördes ropa 24 jan. Fredriksdal hyser en stabil population av 

nötväckor och i år häckade arten vid Timmersågen, i Skogsbetesmarken och i Engelska parken. 
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Trädkrypare   Certhia familiaris    (2, 1)   2  par 

Enstaka observationer under vintern. Vid ett tillfälle födosökte en misstänkt trädgårdsträdkrypare i 

Bokskogen. Men dis och långt avstånd omöjliggjorde säker bestämning. Med tanke på att 

trädgårdsträdkryparen häckade i Fredriksdalskogen under våren, är besök av någon av dessa 

individer högst trolig.  

Trädkryparen häckade med 2 par, ett i Alkärret och ett i södra delen av området. Dessutom 

observerades juvenila trädkrypare vid Engelska parken, men dessa kom troligtvis från någon av 

ovanstående häckningar..  

 

Kråka   Corvus corone     (3, 3)    4 par 

1 par i Skogsbetesmarken, 1 par vid Smedjorna, 1 par i Granskogen och 1 par mellan Almskogen 

och Dammen.  

 

 

Kråka i Engelska parken        Foto: Gustaf Persson 

 

Råka  Corvus frugilegus     (6, 4)   4 par 

Även i år häckade arten med framgång i kolonin bakom Timmersågen. 

 

Kaja   Corvus monedula     (7, 8)    8 par 

Liksom övriga kråkfåglar, med undantag för råka, stationär under vintern. 3 par i Stadskvarteren 

och 2 par vid Herrgården. 
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Skata   Pica pica        (3, 4)        5 par  

Bo vid Smedjorna och mellan Smedjorna och Timmersågen. 1 bo vid Herrgården och 1 i 

Lövskogen, samt 1 i Ekskogen.april. Ett bo fanns också vid Stubbskottsängen, men det var obebott. 

 

Korp   Corvus corax 

1 ex flög förbi området 22 maj. 

 

Stare  Sturnus vulgaris    (7, 4)    4 par 

Första vårobsen gjordes 23 mars då 9 ex födosökte inom området. Staren häckade vid Malttorkan, 

Alkärret, Almskogen och Engelska parken. Oklart hur många ungar de fick ut, men 14 juni sågs 4 

juv.  

 

Rosenstare    Pastor roseus 

Den kanske största överraskningen och den definitivt största fågelrariteten under besöken på 

Fredriksdal, var den adulta rosenstare som födosökte ihop med starar i Fruktträdgården den 12 juni. 

I Sverige är arten en raritet, men globalt sett har den ett stort utbredningsområde och närmast finns 

den i ett område som sträcker sig från Svarta havet bort mot Sydasien. Arten bedöms som 

livskraftig. 

 

Gråsparv   Passer domesticus     (35, 18)    11 par 

Sparsam men stationär under vintern, med som mest 14 födosökande individer, men oftast färre än 

så. Även antal häckande par var färre än tidigare år och 4 par bedömdes häcka i Stadskvarteren, 5 

par vid Herrgården och 2 par vid Arbetarlängorna. 

 

Pilfink   Passer montanus     (7, 2)    3 par 

Under vintern gjordes förvånansvärt få observationer, medan arten på andra håll i Helsingborg var 

relativt talrik. Liksom tidigare år, häckade ett par i holk på Stallet. Ett annat under takpannor vid 

Flora Linnea i Stadskvarteren och ett tredje mellan Lillaryd och Teglarödstugan. 

 

Bofink  Fringilla coelebs    (12, 7)    7 par 

Stationär under vintern och första sångstrofen hördes redan 27 februari. Revirhävdande bofinkar 

fanns i Skogsbetesmarken, vid Timmersågen, i Engelska parken, i Bokskogen, i Ekskogen, vid 

Alkärret samt i Franska parken.  

16 



 

Steglits   Carduelis carduelis 

En observation under våren 5 juni, då en individ födosökte vid Herrgården. 

 

Grönfink  Carduelis chloris     (5, 4)   5 par 

Sporadiska observationer under vintern. Hördes sjunga första gången 22 feb. I år bedömdes 

grönfinken häcka vid Timmersågen, Smedjorna, Fruktträdgården, i anslutning till Stadskvarteren 

och i Engelska parken. Sågs ofta söka föda i Alkärret. 

 

Gråsiska    Carduelis flammea 

I slutet av mars födosökte två individer vid Aledammen. 
 
 
Stenknäck   Coccothraustes coccothraustes 

Enstaka observationer av Helsingborgs kommunfågel gjordes under våren. Som mest sågs 3 ex 

födosöka vid Smedjorna 10 april  

  

 

“Murgröneträdet” vid Skogsbetesmarken  Foto: G Persson 
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ÖVRIG FAUNA 

Förutom de fåglar som redovisats ovan, gjordes även observationer av följande fauna i urval: 

ekorre, vildkanin, större/mindre skogsmus, vanlig groda, vinbergssnäcka, spansk skogssnigel, 

skogssnigel, samt ett urval av fjärilar, där tistelfjärilen stundtals var rikligt förekommande. Tyvärr 

sågs ingen rödräv i år. 

 

SMÅKRYPSSAFARI 

Ett kul och omtyckt arrangemang som ägde rum 1 – 7 juli, var småkrypssafarin i anlagda 

smådammar i Botaniska trädgården. Där kunde besökare i alla åldrar själv håva upp kryp av 

allehanda slag. Vid en liten intervju med en av naturpedagogerna på plats, fick vi veta att man 

funnit bl.a stor och liten vattensalamander, bromslarver, harkranklarver, ryggsimmare, 

trollsländelarver, dammsnäckor, klotsnäckor. 

 

DISKUSSION OCH FÖRSLAG 

Att Fredriksdal Museer och Trädgårdar inte bara är en attraktiv och välbesökt oas för människor, 

utan även för fåglar, visar det höga antal par som häckar inom området. Men som med allting, så 

kan det som är bra bli bättre. I tidigare redovisningar har det föreslagit förändringar och några av 

dessa har delvis åtgärdats. Att införskaffa holkar för tornfalk och hussvala var ett bra initiativ. Nu 

blev uppsättningen av tornfalksholken inte den mest optimala, då den hamnade mycket i 

skymundan. En bra plats hade varit att placera den på den stora asken, c:a 5-6 meter upp och med 

ingångshålet mot de öppna fälten. 

Många diskussioner har förts kring ladusvalan vara eller icke vara på Fredriksdal. Att den vill vara 

där och även kunna häcka där, har dess beteende visat under de senaste tre åren. Ämnet togs upp 

med Ulrik Alm och han kom med förslaget att sätta upp en liten plattform i takhöjd utanpå stallet, 

för att på så vis kanske locka ladusvalan att häcka. Ulrik lovade att hjälpa till med en dylik 

uppsättning. 

En art som också behöver hjälp är tornseglaren. Uppsättning av holkar för denna art hade kanske 

kunnat locka till sig denna. Även här kan Ulrik vara behjälplig. 

Som nämndes i redovisningen 2017 hade anläggande av ytterligare våtmark gynnat den biologiska 

mångfalden. Då inte bara fåglar, utan även annan fauna och flora. Det sydöstra hörnet av området, 

vid Märgelgraven, hade varit en utmärkt plats. 

Björnbärsbuskarna bör bevaras, då de utgör en bra och skyddad plats för födosökande och häckande 
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småfågelarter. 

Detta var lite av de förändringar vi och Ulrik Alm diskuterade och kanske någon eller några av 

dessa förslag kan åtgärdas? 

 

SAMMANFATTNING    

Totalt observerades 63 arter under våren/sommaren 2019 på Fredriksdal Museer och Trädgårdar. 

Av dessa häckade 39 arter och antalet par uppgick till 193. Flest par svarade ringduvan för (18), 

följd av koltrast (15), björktrast (12) och rödstjärt, talgoxe och gråsparv (11 par vardera).  

Bland alla de observationer som gjordes under inventering, kan nämnas den näktergal som en kort 

stund sjöng vid Ringstorps mölla 14 juni, innan den flög bort mot Vattentornet på andra sidan 

Lägervägen. Upptäckten av gröngölingens bo vid Smedjorna, med ungar i boet, var en annan 

“aha-upplevelse” Den mest “rara” fågeln som besökte Fredriksdal, var den adulta rosenstare som 

födosökte på gräsmatta i Fruktträdgården. I övrigt var mycket sig likt och Fredriksdal befäster sin 

plats som en oas, inte bara för människor, utan även för fåglar. 

 

REFERENSER 

Artdatabanken 

Svensk fågeltaxering 

Kullabygdens Ornitologiska Förening 

Ulrik Alm 

Karin Hjelmér 

 

 
Gråsparv vid Herrgården 
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Bilaga 

 
HÄCKFÅGLAR I 

FREDRIKSDALSSKOGEN 
 

våren/sommaren 2019 
 
 
 
 

             Fredriksdalsskogen                                                                      Foto  Gustaf Persson 
 
 
 
 
 
 
 

Gustaf Persson 
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EN SAMMANSTÄLLNING ÖVER HÄCKANDE FÅGELARTER I FREDRIKSDALS- 

SKOGEN VÅREN/SOMMAREN 2019 

 

 

INLEDNING OCH OMRÅDESBESKRIVNING 

För första gången, mig veterligen, inventerades i år Fredriksdalsskogen på häckande fåglar. Skogen, 

som i öster gränsar till Fredriksdal Museer och Trädgårdar, i väster till Olympia Park, i söder 

avgränsas av Filbornavägen och i norr av fabriker och P-plats, är en ren lövskog med bok som 

dominerande trädslag. I området finns bl.a ett utegym, en grillplats samt lekplatser. Skogen används 

flitigt av motionärer och hundägare. 

Fredriksdalsskogen gränsar som sagt till Fredriksdal Museer och Trädgårdar som sedan 2017 

inventerats på häckande fåglar. Sett ur fågelperspektiv hänger de båda områdena ihop, endast 

avskilda av en smal grusväg/stig och artsammansättningen på de båda lokalerna är därför väldigt 

lika. 

Nedan redovisas de arter som häckade i Fredriksdalsskogen våren/sommaren 2019. 

 
ANTAL HÄCKANDE ARTER OCH PAR  

 
 

Säkerställd häckning  
Kriterie 1 

Sannolik häckning 
Kriterie 2 

Möjlig häckning 
Kriterie 3 

Art Antal par Art Antal par Art Antal par 

Ringduva 7 Större hackspett 1 Härmsångare 1 

Sädesärla 2 Trädgårdssångare 1 Grönsångare 1 

Gärdsmyg 2 Svarthätta 5 Trädkrypare 1 

Järnsparv 1 Lövsångare 1   

Rödhake 3 Gransångare 2   

Rödstjärt 2     

Koltrast 6     

Björktrast 8     

Svartvit flugsnappare 1     

Talgoxe 6     

Blåmes 3     

Nötväcka 2     
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Trädgårdsträdkrypare 1     

Skata 2     

Kaja 3     

Kråka 1     

Stare 2     

Pilfink 1     

Bofink 5     

Grönfink 5     

      

20 arter 63 par 5 arter 10 par 3 arter 3 par 

 
 

FÖRTECKNING ÖVER HÄCKANDE ARTER I FREDRIKSDALSSKOGEN 
 

Ringduva    Columba palumbus     7 par 

Jämt spridd över området. 

 

Större hackspett    Dendrocopos major 1 par 

Frekvent trummande i början av inventeringen och lika frekvent observerad under hela 

perioden, men trots ihärdigt letande lyckades boet inte lokaliseras. 

 

Sädesärla    Motacilla alba    2 par 

Ett par i södra delen av området och ett i norra. 

 

Gärdsmyg    Troglodytes troglodytes     2 par 

Precis som hos sädesärlan - ett par i södra och ett par i norra delen av skogen. 

 

Järnsparv  Prunella modularis     1 par 

I norra delen av skogen häckade ett par framgångsrikt. 

 

Rödhake    Erithacus rubecula      3 par 

Förutom de ”vanliga” rödhakarna, sågs en individ som avvek högst väsentligt. Slankare 

kroppsform, mörkare undersida, större orangerött bröst och haka, samt vita streck på sidan av 
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halsen. Tanken gick till underarten Erithacus rubecula molophilus, men...? 

 

Rödstjärt     Phoenicurus phoenicurus   2 par 

Ett par i holk intill grillplatsen och ett par i södra delen av området.  

 

Koltrast     Turdus merula    6 par 

En av de dominerande arterna och spridd över hela skogen. 6 par är en minimisiffra och 

möjligen/troligen häckade ytterligare något eller några par. 

 

Björktrast    Turdus pilaris      8 par 

Liksom koltrasten en av de vanligast förekommande häckfåglarna i Fredriksdalsskogen. 

Spridd över hela området, med en viss koncentration i norra delen. Vid ett tillfälle, i början av 

juni, sågs inte mindre än fem olika kullar med ungfåglar. 

 

Svarthätta    Sylvia atricapilla     5 par 

Vanligaste sångaren med fem par jämt spridda över skogen. 

 

Trädgårdssångare    Sylvia borin    1 par 

Endast noterad med ett par i närheten av ”utegymmet”. 

  

Härmsångare     Hippolais icterina    1 par 

Vid en handfull tillfällen och över en period om tre veckor hördes härmsångaren sjunga, 

vilket gör att den platsar i kategorin sannolik häckare. 

 

Lövsångare     Phylloscopus trochilus   1 par 

Endast ett par bedömdes häcka i området. Ett lågt resultat med tanke på lövsångarens status 

som en av Sveriges vanligaste fågelarter.  

 

Gransångare    Phylloscopus collybita   2 par 

Ett par i södra och ett i norra delen. 
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Grönsångare    Phylloscopus sibilatrix   1 par 

Vid ett par tillfällen hördes grönsångarens sång mitt i skogen, vilket gör arten till möjlig 

häckare. Det är värt att nämna att grönsångaren saknats helt under tre års inventeringar på 

intilliggande Fredriksdal Museer och Trädgårdar. 

 

Svartvit flugsnappare   Ficedula hypoleuca       1 par 

Ett par i holk mitt i skogen av denna art, som varit sparsamt förekommande de senaste tre 

åren. Endast noterad med 1 par 2017 och 2018 på Fredriksdal Museer och Trädgårdar. 

 

Talgoxe   Parus major    6 par 

Från början av juni sågs unga talgoxar lite här och var i skogen. De sex par som angetts är en 

minimisiffra och troligtvis var antalet par något större. 

 

Blåmes    Cyanistes caeruleus    3 par 

Ett par i holk vid grillen och ett par i holk i norra delen, plus ytterligare ett par. 

 

Nötväcka    Sitta europaea    2 par 

Två par häckade. 

 

Trädkrypare   Certhia familiaris     1 par 

Ett par observerades vid några tillfällen intill grusvägen som leder upp mot Fredriksdal 

Museer och Trädgårdar och det är mycket möjligt att häckning ägde rum. 

 

Trädgårdsträdkrypare    Certhia brachydactyla    1 par 

Ett par vid grillplatsen. Tre ungar sågs vid ett tillfälle. I vintras sågs en misstänkt 

trädgårdsträdkrypare inne på Fredriksdal Museer och Trädgårdar. Kan ha varit någon från det 

häckande paret, då endast knappt 100 m skiljer platserna åt. 

 

Skata   Pica pica    2 par 

Två par häckade i skogen. 
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Kråka    Corvus corone    1 par 

Endast ett par bekräftades häcka. Möjligtvis fanns ytterligare något par. 

 

Kaja   Corvus monedula     3 par 

Tre par inom ganska begränsat område i södra delen av skogen. 

 

Stare   Sturnus vulgaris   2 par 

Två par i norra delen av skogen, varav ett par med ungar. Födosökte ibland på den stora 

gräsmattan i norr.  

 

Pilfink   Passer montanus     1 par 

Ett par i norra delen av skogen. 

 

Bofink   Fringilla coelebs     5 par 

Spridd över hela Fredriksdalsskogen. Tre av paren sågs med ungar. 

 

Grönfink    Carduelis chloris    5 par 

Häckade framför allt i norra delen av skogen. Några par vid idrottsanläggningen och kring 

grillplatsen. Ett par i södra delen. 

 
 
 

SAMMANFATTNING 

Totalt häckade 28 arter med tillsammans 76 par. En siffra som är svår att värdera, eftersom 

inventeringen var den första, mig veterligt, som genomförts i Fredriksdalsskogen. 
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