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INLEDNING 
 

För fjärde året i rad genomfördes häckfågelinventering på Fredriksdal Museer och Trädgårdar i 

Helsingborg. Syftet var att fortsatt kartlägga fågelbeståndet, primärt för de häckande arterna, men 

också i ett försök att skapa en helhetsbild över områdets betydelse för fågellivet totalt.  

Årets sammanställning skiljer sig till utseendet från tidigare års redovisningar genom att innehålla 

ett stort bildmaterial, vilket möjliggjorts tack vare fotobidrag från Lars Brunkman, Christer Strid 

och Gunilla Steen. Dessutom har de häckande fågelarterna försetts med information om bestånd och 

status och i en del fall även fått utökat textutrymme.       
Besöken har, förutom häckfågelstudier, under de senaste två åren kommit att utvidgas till att även 

omfatta en noggrann kartläggning av Fredriksdals betydelse för rastande ”vinterfåglar.”  På tal om 

vinter. I takt med att klimatet blir mildare och vinter allt mer framstår som en abstrakt benämning på 

en årstid inte längre värdig namnet för oss i södra delen av Sverige, så väljer allt fler fåglar att 

stanna kvar i landet. ”Vintern” 2019/20 märktes detta väldigt tydligt, då milda temperaturer i 

kombination med riklig bokollontillgång, bidrog till invasionsartade mängder fåglar av en del arter i 



4 

 

de södra delarna av landet. 

Det började under hösten 2019 med att tallbitar i ovanligt stort antal började visa sig lite här och var 

i södra Sverige och i en omfattning som inte upplevts sedan år 2000. Sen följde den invasion som 

kanske gav upphov till flest rubriker i fågelsverige, nämligen den av bergfink. Framför allt var det 

den stora ansamlingen vid Rössjön som var omtalad och ett mycket välbesökt utflyktsmål.  Här 

nämndes det summor runt 5 000 000 (5 miljoner) fåglar – ibland fler, ibland färre. Även grönsiskor 

visade sig i stort antal och så många som sågs på Fredriksdal under vintern, har under mina tidigare 

inventeringsår aldrig setts.  

Självklart kommer man inte ifrån den pandemi i form av Covid-19 som började härja i början av 

året. Inte för att den hade någon direkt påverkan på fåglarna, men däremot på många människors 

ändrade vanor. Till dels påtvingade av restriktioner från Folkhälsomyndigheten och regeringen – till 

dels frivilliga. Jag brukar, förutom att besöka Fredriksdal, även regelbundet besöka Pålsjö skog och 

så mycket människor som rörde sig där i skogen under våren, har jag aldrig någonsin tidigare 

upplevt. Men det är väl gott och väl att ett ovälkommet virus även kan föra något gott med sig och 

locka människor ut i naturen. Baksidan av denna ökade exploatering är, att när människor inte är 

vana att vistas ute i skog och mark och kanske heller inte vet hur man förhåller sig i naturen, då är 

risken för negativ påverkan mycket stor. Visa därför alltid respekt och hänsyn i naturen och inse, att 

man där är gäst i andra levande varelsers hem.  

 

INVENTERINGSMETODIK 
 

Vid varje inventeringstillfälle besöktes hela eller utvalda delar av området och samtliga fåglar 

(revirhävdande, sjungande, varnande, bobyggande) noterades på en exakt eller något sånär exakt 

plats. Även rastande, födosökande, förbiflygande och sträckande fåglar antecknades. Allt eftersom 

inventeringen fortskred, noterades så klart även resultaten av häckningarna – d.v.s. avkomman. För 

att fastställa antalet häckande arter och par, har revirkarteringsmetoden använts.  

 

Resultat 
 

Under vintern/våren/sommaren noterades totalt 84 fågelarter på Fredriksdal Museer och Trädgårdar. 

Av dessa häckade 40 arter med sammanlagt 194 par. Flest revir hade ringduva (16 par), följt av 

rödstjärt (15), koltrast (12), björktrast (11) talgoxe (11), blåmes (11) och gråsparv (11). Glädjande 

nog tillkom två nya arter på listan över häckande arter – steglits och stenknäck. Saknas i häcklistan 

gör fortfarande bl.a. ladusvala, som trots bättre förutsättningar i år med öppningar in till Stallet, inte 

hade fått till det när inventeringen avslutades i mitten av juli. Näktergal är en annan art som på 

Fredriksdal borde ha funnit bra häckningsmöjligheter i området kring Aledammen och Alkärret, 

men som har saknats hittills. Nämnas kan också att den grupp som kanske ger anledning till mest 

oro inför framtiden är sångarna, där samtliga arter, med undantag för gransångare och svarthätta, 

visar på minskande siffror.  Under nov – dec 2019 och jan – 10 mars, gjordes även en noggrann 

inventering av rastande och födosökande ”vinterfåglar” och resultaten av denna presenteras i 

tabellform i slutet av denna redovisning.        
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Häckande fågelarter 2020                                                                  

 

Tabell 1 (för detaljer se Förteckning över samtliga observerade fågelarter 2020 

   

Säkerställd häckning 

 

Sannolik häckning 

 

Möjlig häckning 

 

Art Antal par Art Antal 

par 

Art Antal 

par 

Gräsand 1  Gärdsmyg 5 Strandskata 1 

Ormvråk 1 Järnsparv 2 Svartvit flugsnappare 1 

Rörhöna 1  Taltrast 1   

Fiskmås 2 Trädgårdssångare 4   

Ringduva 16 Ärtsångare 1   

Gök 1 Törnsångare 1   

Större hackspett 3 Lövsångare 3   

Gröngöling 1 Trädkrypare 1   

Sädesärla 3     

Rödhake 7     

Rödstjärt 15     

Koltrast 12     

Björktrast 11     

Svarthätta 10     

Gransångare 10     

Grå flugsnappare 1     

Talgoxe 11     

Blåmes 11     

Nötväcka 5     

Kråka 3     

Skata 5     

Kaja 8     

Råka 2     

Stare 4     

Gråsparv 11     

Pilfink 2     

Bofink 10     

Grönfink 5     

Steglits 1     

Stenknäck 1     

30 arter 174 par 8 arter 18 par 2 arter 2 par 
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Antal häckande arter och par 2017 – 2020 

 

Tabell 2 

År Antal häckande arter Antal par 

2017 38 245 

2018 33 173 

2019 39 193 

2020 40 194 

 
Rödlistan 
 
I Sverige har vi c:a 250 häckande fågelarter. 2005 var 78 av dem rödlistade (31 %). 2020 hade 

siffran stigit till 113 rödlistade arter (45 %). En mycket oroande utveckling. (Allt om rödlistade 

arter finns att läsa på Artdatabanken.se) 

 
”I Rödlistan 2020 har antalet rödlistade fågelarter ökat med 21 procent sedan 2015. Flera 
vanliga fågelarter är rödlistade för att de minskar kraftigt. Det finns tack vare 
fågeltaxeringen bra data för många fågelarter och därför går det att upptäcka en 
förändring på ett tidigt stadium. Sannolikt skulle fler relativt vanliga arter i andra 
organismgrupper varit rödlistade om vi hade lika bra miljöövervakningsdata som för 
fåglarna. För att kunna upptäcka minskning av både vanliga och mindre kända arter är det 
viktigt att samhället satsar på ytterligare övervakning av trender, exempelvis för insekter 
som misstänks ha minskat i stora delar av världen.” (Källa. Artdatabanken 2020) 
 
 

Rödlistade fågelarter som häckade på Fredriksdal 2020      
 
Tabell 3 

Strandskata nära hotad   NT Svartvit flugsnappare nära hotad   NT 

Fiskmås nära hotad   NT Kråka nära hotad   NT 

Björktrast nära hotad   NT Stare sårbar  VU 

Ärtsångare nära hotad   NT Grönfink starkt hotad  EN 

 

 
 

                        Björktrast – en av de senast rödlistade arterna  Foto: Lars Brunkman 
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Förteckning över samtliga observerade fågelarter på 
Fredriksdal vintern/våren/sommaren 2020 

 

Förkortningar:   juv ( juvenil ) = ung.  ad ( adult ) = gammal, vuxen.  pulli = dununge   

                          str = sträckande.  v = varnande.  ex = exemplar   

 

(Antal häckande par på Fredriksdal 2017 - 2019 anges inom parentes. För varje häckande art på 

Fredriksdal, anges även antalet par i Sverige enligt BirdLife och Svensk fågeltaxerings beräkning 

2018, samt Artdatabankens bedömning av varje arts status) 

                           

 

Grågås  Anser anser    

Sågs sträcka förbi området vid några tillfällen under vintern/våren. Som mest med 9 ex 13 januari, 

3 ex sträckte mot SV 23 juni. 

 

Bläsgås  Anser albifrons 

3 ex sträckte mot norr 17 jan. 

 

Vitkindad gås  Branta leucopsis   

115 ex str O 27 april 

 

Gräsand  Anas platyrhynchos    (1,0,1)   1 par           

Bestånd i Sverige: 200 000 par - oförändrat bestånd sedan 2012 – livskraftig LC 
 

 

Under januari – februari uppehöll sig 2 – 3 par på Fredriksdal. För det mesta höll de till i 

Aledammen eller vid vattnet intill stängslet i västra delen av området. Från mars dröjde sig ett av 

paren kvar.  

25 mars fanns 2 hannar och 1 hona i Aledammen. Båda hanarna försökte para sig med honan 

samtidigt och vilt tumult uppstod. Slutligen lyckades honan fly och den förmodligen inkräktande 

hanen jagades bort.  

Från mitten av april visade sig bara hanen och jag förmodade att honan låg på ägg någonstans - och 

mycket riktigt - torsdagen 7 maj visade honan stolt upp sina 11 nykläckta ungar. När jag kom till 

Fredriksdal dagen efter, var 10 av ungarna kvar. Det var då fredag. På måndagen fanns ingen av 

ungarna kvar.   

Det var med en stor ledsnad jag tvingades konstatera att för fjärde året i rad, gräsandsparet mist alla 

sina ungar. Sannolik orsak – predatorer och sannolik predator – kråka. I år hade någon i personalen 

bevittnat hur en kråka, på mindre än tio minuter, tagit tre andungar. Kråkan som predator, nämns 

redan 1944 av Torsten Malmberg i hans redovisning ”Studier av häckfågelbeståndet i Pålsjö skog” 

(Vår Fågelvärld 1944/3). Han skriver: ”Den (kråkan) har aldrig setts uppträda som boplundrare 

inne i skogen. Vid den närbelägna Krematoriedammen utvecklar den däremot stor förslagenhet, 

när det gäller att komma åt andungar”. Paret gräsand dröjde sig kvar på Fredriksdal under juni och 

juli. 
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Gräsandhona med sex av sina elva ungar 8 maj  Foto: Christer Strid   

 
 

Storskarv  Phalacrocorax carbo 

 

Sågs vid några tillfällen flyga över området. 

 

 

 

Gråhäger  Ardea cinerea 

Sågs flyga förbi området vid några tillfällen. Tittar jag tillbaka på de fyra år jag inventerat på 

Fredriksdal, har det blivit relativt många hägrar som flugit förbi området, men jag har aldrig sett 

någon landa – något jag på sätt och vis har tyckt varit lite märkligt. Gråhäger livnär sig på bl.a fisk, 

grodor, vatteninsekter, maskar och ibland även sorkar och möss och en del av dessa läckerheter 

finns ju tillgängliga på Fredriksdal. Men så i slutet av juni fick jag av personal på Fredriksdal veta, 

att gråhäger vid några enstaka tillfällen setts rasta i området. Kanske ditlockade av några av 

läckerheterna?   
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Gråhäger Fredriksdal 10 juli  Foto: Lars Brunkman 

 

 

Fiskgjuse  Pandion haliaetus 

Noterad på sträck 

 

 

Röd glada  Milvus milvus    

 

Den röda gladan har under mina fyra inventeringsår varit en regelbunden besökare i området. Sett 

utifrån dess beteende, har besöken handlat om födosök. Antalet observationer av arten har dock 

minskat genom åren. Under jan – feb i år gjordes inga observationer, 25 mars sågs 5 ex sträcka mot 

O över området och 16 april födosökte 1 ex. I maj inga observationer, däremot 1 ex 12 juni och 2 ex 

18 juni. 13 juli sågs 2 ex födosöka. 
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Röd glada födosökande på Fredriksdal 16 april  Foto: Christer Strid 

 

Sparvhök  Accipiter nisus    

 

Jagade i området vid några tillfällen.   

 

 

Sparvhök över Fredriksdal 23 maj  Foto: Lars Brunkman 
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Duvhök  Accipiter gentilis 

En hona sågs jaga i området 13 januari.  

                                  

Ormvråk  Buteo buteo    (1,0,1)   1 par                      

Bestånd i Sverige: 31 000 par – oförändrat bestånd sedan 2012 – livskraftig LC 
 

Stationär i området under vintern med 1 – 2 ex. I början av mars sågs 2 ex i spelflykt vid 

Timmersågen och allt eftersom våren fortskred, stod det klart att det troligen skulle bli häckning 

även detta år.  Arten sågs ofta kretsa runt Bokskogen, samma område som den häckade i fjol och i 

juni noterades vid några tillfällen vuxen fågel komma med byte i klorna. Boet visade sig så 

småningom vara placerat högt i ett träd i södra delen av området och var inte helt lätt att upptäcka. 

Veckan före midsommar observerades en ung ormvråk flyga tillsammans med föräldrarna. 

Ormvråken har, trots sin storlek, en otrolig förmåga att hålla sitt familjeliv väldigt privat. Vid besök 

13 juli noterades två ungar. 

 

 
En av de stationära ormvråkarna på Fredriksdal   Foto: Lars Brunkman 

 

Bivråk  Pernis apivorus 

 

Observerad på sträck i maj. 
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Sträckande bivråk över Fredriksdal 2 juni  Foto: Lars Brunkman 

 

Tornfalk  Falco tinnunculus   

Noterad på sträck. En tornfalksholk sattes upp förra året, men blåste olyckligtvis ner. Tankar kring 

ny uppsättning av holken finns att läsa i denna redovisning under rubriken ”Ulrik kåserar” 

 

Pilgrimsfalk  Falco peregrinus 

 

Sågs jaga i området 13 maj och 30 juni.  

 

 

FAKTARUTA PILGRIMSFALK 

Längd: 38 – 51 cm (honan större än hanen) 

Äter: Fåglar 

Biotop: Berg och höga byggnader 

Boet: Torvmarkstuva eller lösjord i bergshylla. Kan ockupera t.ex kråk- eller fiskgjusebo 

Kullstorlek: 1 – 4 ägg 

Äggfärg: Gulaktiga och tätt rödbrunspräckliga 

Ruvningstid: 29 – 35 dygn 

Ungar i boet: 35 – 42 dygn 
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Pilgrimsfalk över Fredriksdal 13 maj  Foto: Lars Brunkman 

 

Rörhöna  Gallinula chloropus   (1,1,1)   1 par              

Bestånd i Sverige: 3 100 par – oförändrat bestånd sedan 2012 – livskraftig LC 
 

 

Anlände till Aledammen 23 mars efter att ha övervintrat på okänd ort. I fjol anlände paret 30 mars. 

Troligtvis är det samma par som återvänder år från år och som har ”mutat in” dammen som deras. 

Frågan är hur många år de har använt Aledammen för sin häckning? Äldsta kända rörhönan i 

Sverige, hade en ålder av 11 år och 9 mån, så kanske paret kan häcka några år till, sen tar kanske 

någon av deras ungar över? 
 

Några utdrag ur dagboken: 

22 maj ”Kunde konstatera att det åter hade blivit en lyckad häckning även om utfallet, liksom i fjol, 

bara blev en unge.”  

23 juni ”Ungen har växt till sig och föräldrarna har hållit på med nytt bobygge ett tag” 

25 juni ”Hajade till när jag, förutom de båda vuxna rörhönorna och deras nu drygt fyra veckor 

gamla unge, även såg en nykläckt unge.” 

28 juni ”Kunde idag ge mig tid att studera rörhönorna under en längre tid, eftersom de exponerade 

sig öppet i dammen. En av de gamla fåglarna och den äldre ungen simmade omkring och letade 

föda. Den andra vuxna låg i boet. Efter ett tag lämnade honan/hanen boet och kvar i boet fanns den 

yngsta ungen. Efter ett tag simmade den andra föräldern bort och lockade med sig den yngsta 

ungen att följa med ut i dammen. Där blev den matad, både av de vuxna fåglarna, men även av den 

äldsta ungen. Rörhönornas beteende andades fullständig harmoni och omtänksamhet om varandra 

och var en fröjd att skåda.” 
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. 

FAKTARUTA RÖRHÖNA 

Längd: 33 cm 

Äter: Vattenväxter, frön, bär, insekter, maskar, sniglar 

Biotop: Dammar, småvatten. 

Boet: Korgformat – placerat på grunt vatten med rik växtlighet 

Kullstorlek: 5 – 11 ägg (ofta två kullar) 

Äggfärg: gulvitgrå med rödbruna och grå fläckar 

Ruvningstid: 19 – 22 dygn 

Maxålder: 11 år 9 mån 

 

 

 

 

Vuxen rörhöna med unge från första kullen 29 juni  Foto: Lars Brunkman 
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Hela familjen rörhöna i Aledammen 29 juni  Foto Lars Brunkman 

 

 

Trana Grus grus 

18 april sträckte 9 tranor in från nordväst och låg och skruvade en stund över området innan de 

sträckte vidare mot ost. 

 

 

Strandskata  Haematopus ostralegus   (0,0,1)  1 par 

Bestånd i Sverige: 8 000 par – beståndet har minskat från 11 000 par 2012 till 8 000 par 2018, 

enligt BirdLife och Svensk fågeltaxering och har gått från livskraftig till nära hotad enligt 

Artdatabanken - nära hotad  NT 
 

 

Noterades 2019 som möjlig häckare vid gamla mejeriet strax söder om området. Länge var det 

tveksamt om statusen även detta år, då observationerna varit få och inget i artens uppträdande till en 

början gav några indikationer om eventuell häckning. Men vissa rörelser och beteenden hos arten i 

senare delen av häckningssäsongen, gjorde att slutsatsen blev att ett par möjligen häckade. 
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Strandskata  Foto: Christer Strid 

 

Skogssnäppa  Tringa ochropus 

 

Det hör inte till vanligheterna att vadarfåglar besöker Fredriksdal Museer o Trädgårdar. I fjol 

däremot besökte en skogssnäppa området 17 juli, då 1 ex sågs födosöka vid gödselhögarna intill 

Stallet. Och i år var det dags igen. Så här står det att läsa i min dagbok: 

 

12 april: ”En skogssnäppa upptäcktes rastande i Aledammen, men det var inte bara jag som 

upptäckt den, det hade även en av rörhönorna gjort och som brutalt anföll den och jagade iväg 

den. Då sökte sig snäppan till andra sidan av dammen, men rörhönan satte åter efter den i 

rasande fart och jagade bort den. Då valde skogssnäppan att försvinna för gott. Inget tvivel om 

vem som bestämmer i dammen!” 

 

Och ännu ett besök gjordes av skogssnäppa, då 1 ex födosökte vid ”Saltvattensdammen” 28 juni. 

 

Havstrut  Larus marinus 
 

 

Sågs då och då flyga över området. 
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Gråtrut  Larus argentatus     

  

Regelbundet förbiflygande över området, men vid några enstaka tillfällen också rastande och 

födosökande. 

 

 

Fiskmås  Larus canus    (2,1,2)   2 par                     

Bestånd i Sverige: 100 000 par – oförändrat bestånd sedan 2012 - nära hotad  NT 

Trots oförändrat bestånd sedan 2012, har arten fått ändrad status från livskraftig till nära hotad. 

 
 

I februari sågs 1 ex födosöka vid några tillfällen, framför allt vid häst/kohagarna vid Herrgården.  

När det började närma sig häckning, var aktiviteten hög vid Gamla mejeriet där det, liksom i fjol, 

häckade 2 par. Arten har gått från att vara bedömd som livskraftig, till att numera klassas som nära 

hotad, något som kanske för många verkar lite märkligt, med tanke på hur talrik arten är på många 

håll i Helsingborg. 

 

 

 

 

Fiskmåsar vid Fredriksdal  Foto: Christer Strid 
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Fiskmås på födosök  Foto: Lars Brunkman 

 

Skrattmås Chroicocephalus ridibundus 

 

I år endast noterad på sträck. Tidigare år har arten då och då rastat i området. 

                                                                                                                                             

Skogsduva   Columba oenas 

 

Endast en observation  - 1 ex str NO 2 mars. 

 

Ringduva  Columba palumbus    (15,14,18)  16 par            

Bestånd i Sverige: 980 000 par – beståndet har enligt Svensk fågeltaxering och BirdLife varit 

oförändrat sedan 2012, men en klar ökning har märkts, åtminstone lokalt, det senaste året –

livskraftig LC 
 

Hösten 2019 sträckte rekordmånga ringduvor söderut och i Falsterbo noterades 999 920 ex, en siffra 

som översteg den tidigare högsta noteringen med drygt 150 000 exemplar. Trots denna omfattande 

migration, fanns det många ringduvor kvar i landet under vintern och en del av dem fanns på 

Fredriksdal. Dels användes området som ”natthärbärge”, dels för födosök. Bokollontillgången var 

under hösten/vintern ovanligt riklig och det fanns gott om mat för duvorna. Under januari noterades 

ofta mellan 150 – 200 ex. I februari hade antalet sjunkit till mellan 30 – 80 ex och från mars var 

antalet mer ”normala” och duvorna gjorde sig redo för häckning. De första hördes ”ropa” redan i 

mitten av januari och bobygge noterades också tidigt.  
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Liksom tidigare år var ringduvan spridd över hela området och valen av boplatser var ytterst 

varierande. Arten har ju ett rykte kring sig att bygga relativt slarviga bon, med bara några enstaka 

kvistar lagda lite hipp som happ, något som Kenneth Bengtsson på tidskriften Anser´s redaktion 

bestämde sig för att undersöka närmare. Han skriver: ”Vi plockade alltså ner boet och konstaterade 

att det var slarvigt byggt. Men stommen bestod inte av blott sju kvistar – det handlade i stället om 

93. Dessutom var det fodrat med 46 grässtrån och 14 tunna ståltrådsbitar. Det något ranka bygget 

var också armerat med en del av ungarnas spillning” (Källa Bengtsson, K 2019 Anser nr 4) 
 

Men hur gick det då med ringduvans häckning på Fredriksdal? Sammanlagt bedömdes 16 par häcka 

i området. En siffra som ligger helt i linje med tidigare års resultat. Kanske inte området tillåter fler 

par?  Intressant är jämförelsen mellan ett områdes storlek och antalet häckande par där. I en studie 

gjord 2019 över häckfågelbeståndet i Pålsjö skog, bedömdes 21 par ringduva häcka inom 70 ha. 

(Persson & Lindberg 2019). En studie från Borgen Vallåkra, gav vid handen 10 par på en yta av 12 

ha. (Alerstam 2019) Och för Fredriksdals del alltså, 16 par på en yta av 36 ha. Under häckningstiden 

sågs också många födosökande men icke häckande ringduvor på Fredriksdal.  

 

 
Ringduva - en av de vanligaste häckfåglarna på Fredriksdal  Foto: Lars Brunkman 

 

Turkduva  Streptopelia decaocto 

1 ex förbiflygande 10 juni. 

 

Stadsduva  Columba livia livia    

Sågs vid ett par tillfällen födosöka i området. 
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Gök  Cuculus canorus    (0,0,1)  1par                              

Bestånd i Sverige: 67 000 par – beståndet har sjunkit från 79 000 par 2012 till 67 000 par 2018, 

men arten bedöms fortsatt vara livskraftig enligt Artdatabanken – livskraftig LC 

 

1 ex flög förbi området 8 och 18 maj och 1 ex hördes ropa 20 maj. Den 18 juni fick jag rapport från 

Karin Hjelmér att Ricky, från personalen på Fredriksdal, hade sett en rödstjärthane mata en gökunge 

i närheten av Nils Poppe-statyn. Egna besök dagarna efter, kunde tyvärr inte bekräfta uppgiften, 

men som jag ändå tar för säker efter att pratat med Ricky. 

 

Kattuggla  Strix aluco 

I inventeringens ”elfte timma” upptäcktes en rastande/sovande kattuggla i ett träd vid Alkärret. Det 

var Lars Brunkman som stod för upptäckten och det som fick honom och mig uppmärksamma på 

den, var att koltrastarna varnande ihärdigt och signalerade att någon slags fara fanns i området. Jag 

har tidigare hört rapporter om att kattuggla hörts och möjligen setts på Fredriksdal under de senaste 

åren, men jag har inte själv haft äran. Kattuggla har häckat på Fredriksdal och den senaste häckning 

jag känner till ägde rum 2008, då tre ungar kom på vingarna. 

 

 
Kattuggla vid Alkärret på Fredriksdal 10 juli  Foto: Lars Brunkman 

 

Tornseglare  Apus apus 

Från mitten av maj regelbundet födosökande över området. 
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Tornseglare födosökande över Fredriksdal  Foto: Lars Brunkman 

 

Större hackspett  Dendrocopos major   (3,2,2)  3 par     

Bestånd i Sverige: 210 000 par – enligt Svensk fågeltaxering och BirdLife har beståndet varit 

oförändrat sedan 2012 – livskraftig LC 

 

Enstaka individer uppehöll sig på Fredriksdal under vintern och den första hördes trumma 3 februari. 

Arten sågs eller hördes vid i stort sett varje besök under våren. Som mest sågs hela 7 individer 18 

april. Och så sent som i slutet av april pågick ännu uthackande av bohål. Här en händelse som 

utspelade sig den 25 april: 
 

Utdrag ur dagboken: 

”En episod ur större hackspettens liv   
 

Jag och mitt barnbarn Jimmy upptäckte en större hackspetthane som frenetiskt hackade ut ett 

nytt bohål i en avbruten björk (för övrigt samma björk i vilken gröngöling häckade i fjol) men 

gröngölingens bohål passade uppenbarligen inte den större. Nåväl. Hackspetten hackade och 

hackade när honan plötsligt dök upp och propsade på uppmärksamhet. Hanen noterade detta 

och flög bort till honan och parade sig med henne i några korta sekunder. Honan var nöjd och 

flög iväg och hanen återvände till bobygget.” 
 

 

Efter ivrigt letande efter större hackspettens boplatser, hittades så småningom tre bohål. Ett i en ask 

i utkanten av Lövskogen, ett i en avbruten björk i Bokskogen och ett i en annan avbruten björk strax 

öster om Smedjorna. I samtliga bon fanns ungar som kom på vingarna – antal tyvärr okänt. 
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Större hackspett på Fredriksdal  Foto: Christer Strid 

 

En av de större hackspettungarna i sitt bo  Foto:Lars Brunkman 
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Gröngöling  Picus viridis  (2,1,1)  1 par                 

Bestånd i Sverige: 18 000 par – arten har ökat med c:a 4 000 par i Sverige sedan 2012, enligt 

BirdLife och Svensk fågeltaxering och gått från nära hotad (2015) till livskraftig. LC 

 
 

Stationär under vintern och sågs födosöka över hela området. 11 feb hördes den ”ropa” för första 

gången. Efter det hördes den regelbundet från olika delar av Fredriksdal. Allt eftersom vårvintern 

framskred, stod det snart klart att häckning skulle bli av även denna vår. Länge var det däremot 

osäkert om var gröngölingen skulle välja att bo. Under en period uppehöll sig arten väldigt ofta i 

och kring en hög lind i närheten av Lillaryd och jag var då tämligen övertygad om att den hade bo 

där. Men så på morgonen 7 maj när jag, mitt barnbarn Jimmy och Lars Brunkman kom gående 

genom Lillaryd och skulle fortsätta på den stenomgärdade stigen som leder bort mot Herrgården, så 

utropar Jimmy: ”Det är ett bohål här”. Bohålet fanns i en ask som stod alldeles intill stigen och 

medan vi tittade stack gröngölingshonan ut sitt huvud! Vi backade några meter och efter ett tag kom 

hanen flygande och satte sig på stammen nedanför bohålet, vilket Lars lyckade föreviga på bild. (se 

bild nedan) 

7 juni kunde det konstateras att ungar fanns i boet – ivrigt tiggande. 22 juni hade någon/några ungar 

lämnat boet, men höll sig kvar i boträdet. Samtidigt fanns även någon/några ungar kvar i boet, 

vilket Lars kunde dokumentera dagen efter (se bild nedan). 25 juni verkade alla ungar vara utflugna. 

Förutom denna säkerställda häckning, fanns det misstankar om ännu en häckning i Skogsbetes -

marken, något som tyvärr inte kunde bekräftas. 

 

 

 

En av gröngölingsungarna i boet 23 juni  Foto: Lars Brunkman 
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      Gröngölingsparet vid sitt bohål i asken vid Lillaryd 7 maj 2020  Foto: Lars Brunkman 
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FAKTARUTA - GRÖNGÖLING 
 

Längd: 30 – 36 cm 
Äter: Myror och insekter som lever under barken i träd 
Biotop: Halvöppna landskap med äldre skog – framför allt lövskog 
Boet: Hålighet som hackas ut i träd (favoritträd asp) 
Kullstorlek: 5 – 8 ägg 
Äggfärg: Glänsande vita 
Ruvningstid: 16 – 18 dygn 
Ungar i boet: 23 – 27 dygn 
 

 

 

Sånglärka Alauda arvensis 

 

5 ex flög förbi området 7 april 

 
 

Backsvala  Riparia riparia 

 

1 ex sågs flyga förbi området 2 juni 

 
 

Ladusvala  Hirundo rustica    

 

Trots att ladusvalan anlände till Sverige i början av april, lät den vänta på sig nästan en hel månad 

innan den kom till Fredriksdal. Inget ovanligt i detta, så har det sett ut under alla år. Så småningom 

tilldrog sig som vanligt Stallet ladusvalornas intresse och de sågs ofta cirkla runt det och även flyga 

in i det.  
 

Ur dagboken: 

 

”17 juni Ladusvalor cirklade runt stallet och nu hade luckorna över ingången öppnats och enligt 

Elsa Dahlfors skulle de vara öppna hela sommaren. Läge kanske för häckning?” 

Trots uppföljning under slutet av juni och början av juli, kunde jag tyvärr inte se att de öppnade 

stalldörrarna hade lett till att ladusvalan tagit Stallet i besittning. Något jag tycker är märkligt då de 

tidigare under våren visat mycket stort intresse. Vid tre besök i juli - 3,10 och 13:e, sågs inte en 

enda ladusvala på Fredriksdal.  
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Ladusvalor (ej fotograferade på Fredriksdal) Foto: Lars Brunkman 

 

 

En av Ulrik Alms ”Stödplattor” för ladusvale-bo  Foto: Lars Brunkman 
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Hussvala  Delichon urbicum 

 

Sågs vid några tillfällen födosöka över området. De holkar som finns uppsatta i Stadskvarteren, 

lockade tyvärr inte heller detta år till sig denna sårbara art, som under en följd av år successivt har 

minskat. 2012 bedömdes 100 000 par finnas i Sverige, medan siffran för 2018 hade sjunkit till 

60 000 par.  Artdatabanken anger en av orsakerna till minskningen ”försämrad habitatkvalitet”. 

 

Trädpiplärka Anthus trivialis   

 

1 ex födosökte i Engelska parken 7 maj 

 

 

Trädpiplärka i Engelska parken 7 maj  Foto: Lars Brunkman 

 

Sädesärla  Motacilla alba   (5,4,4)   3 par              

Bestånd i Sverige: 291 000 par – arten bedöms som livskraftig, trots att en betydande minskning 

har skett. 2012 fanns det 410 000 par i Sverige, medan siffran sjunkit till 291 000 par 2018 - 

livskraftig LC 

En observation under vintern, då 1 ex sågs flyga förbi området 31 januari. Trots att många 

sädesärlor anlände tidigt under våren, dröjde det till 25 mars innan den första ”riktiga vårärlan” sågs 

på Fredriksdal - vilket ändå var fem dagar tidigare än i fjol. Under de tre tidigare inventeringsåren 

har sädesärlan häckat på i stort sett samma platser och så även i år, även om antalet par var ett färre. 

Ett par fanns vid Herrgården, där det hade bo under takplattor i södra Annexet. Ett par häckade i 

Stadskvarteren och ett par fanns i anslutning till Fruktträdgården. Ungar sågs från två av paren. 
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Sädesärla med mat till ungar 8 juni  Foto: Lars Brunkman 

 

Forsärla  Motacilla cinerea 

 

1 ex uppehöll sig i området, företrädesvis vid Grishagen intill Stallet, 11 – 24 februari. 

                  

Gärdsmyg  Troglodytes troglodytes   (3,3,5)   5 par     

Bestånd i Sverige: 857 000 par – arten har ökat kraftigt. 2012 bedömdes det finnas 500 000 par i 

Sverige, 2018 hade antalet par ökat till 857 000 – livskraftig LC 
 

 

Enstaka observationer under vintermånaderna, med som mest 3 ex 27 feb. Hördes sjunga för första 

gången 3 feb. Liksom i fjol bedömdes det finnas fem häckande par på Fredriksdal – vid Smedjorna, 

Timmersågen, Ekskogen/Skogsbetesmarken, Granskogen och Alkärret i närheten av Aledammen. 

10 juli hördes tre gärdsmygar sjunga och var med stor sannolikhet inne på sin andra häckning (eller 

möjligtvis tredje?) 
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Gärdsmyg på Fredriksdal 7 maj  Foto: Lars Brunkman 

 

Sidensvans  Bombycilla garrulus 
 

Uppträdde i små sällskap vid några tillfällen under vintern. 13 januari sågs 12 ex, 21 februari 21 ex, 

27 februari 15 ex och 3 mars 15 ex. Trots att arten sågs i Skåne en bra bit in i april och några även 

in i maj, blev ovan nämnda observationer de enda på Fredriksdal. 

 

Järnsparv  Prunella modularis   (2,1,3)  2 par         

Bestånd i Sverige: 552 000 par – en liten minskning har skett av beståndet sedan 2012 –  

livskraftig LC 

 

Inga vinterobservationer gjordes av arten. Järnsparven hördes sjunga första gången 30 mars. Mycket 

få observationer gjorda under våren, men 2 ex med bomaterial i Engelska parken 27 april och en 

sjungande vid ett par tillfällen i Alkärret, indikerar möjlig häckning. 

 

FAKTARUTA  JÄRNSPARV 
Längd: 14 cm 
Äter: Insekter och ibland bär 
Biotop: Buskar och snår 
Boet: I buskage eller snår någon meter över marken 
Kullstorlek: 5 – 6 ägg 
Äggfärg: Grönblå - undantagsvis med brunaktiga fläckar 
Ruvningstid: 11 – 13 dygn 
Ungar i boet: 12 dygn 
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          Järnsparven för en relativt anonym tillvaro på Fredriksdal   Foto: Christer Strid 

 

Rödhake  Erithacus rubecula   (4,4,4)   7 par    

Bestånd i Sverige. 3 847 000 par – oförändrat bestånd sedan 2012 – livskraftig LC 
 

Stationär med enstaka individer under vintern. Som mest 2 ex i januari och 3 ex i februari.  Den 

första hördes hävda revir vid Alkärret 3 feb. Baserat på revirhävdande individer, bedömdes antalet 

par vara betydligt fler än föregående år. Hela sju par bedömdes häcka, vilket är en klar ökning 

jämfört med tidigare år – 1 par Alkärret, 1 par i området runt Aledammen, 1 par vid Timmersågen, 1 

par i området bakom Ängsladan, 1 par i Engelska parkens södra del, 1 par i SV – hörnet i 

Askskogen (alternativt Bokskogen) och 1 par i Ekskogen. Ungar sågs på flera håll i området. 

 
 

FAKTARUTA  RÖDHAKE 
 

Längd: 12 – 14 cm 
Äter: Frön, bär och ryggradslösa smådjur 
Boet: I stubbhål, bland rötter, under små träd, rotvältor 
Kullstorlek: 5 – 6 ägg 
Äggfärg: Gulaktiga och rödbrunfläckiga 
Ruvningstid: 12 – 15 dygn 
Ungar i boet: 11 – 17 dygn 
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       Rödhake  Foto Christer Strid 

 

Rödstjärt  Phoenicurus phoenicurus   (19,12,11)  15 par    

Bestånd i Sverige: 905 000 par – Svensk fågeltaxering och BirdLife anger att trenden, sett över 30 

år, visat på ett ökande bestånd i Sverige, medan trenden sett över de senaste 10 åren indikerar en 

minskning. 2012 bedömdes 1 130 000 par häcka i Sverige, medan siffran för 2018 var 905 000 par. 

I Danmarks Ornitologiska Förenings nyhetsbrev kunde man i juni 2020 läsa att rödstjärten har 

fördubblat sitt bestånd i Danmark sedan 1970-talet. Som ett par av orsakerna anges ökad 

plantering av lövskog, samt bevarandet av ”gamla trädgårdar” – livskraftig LC 

 
 

Första observationen på Fredriksdal gjordes i år 14 april, vilket är precis en veckas tidigare ankomst 

än i fjol.  

Rödstjärtarna på Fredriksdal hade egentligen förtjänat ett eget kapitel. Dels för sitt lite ”exotiska” 

utseende (framför allt hanens), dels för sitt sätt att ofta slå sig ner på en stolpe eller gren och nyfiket 

observera förbipasserande. Men också för sin uppfinningsrikedom när det gäller val av boplats, 

vilket många av paren på Fredriksdal är ett bevis för. 

Det verkar också som om miljöerna på Fredriksdal utövar en särskild lockelse för arten och tätheten 

bland paren är betydligt större än på andra närliggande lokaler. För att ta några exempel: I 

närliggande Borgen i Vallåkra, som är ett 12 ha stort område, inventerade Thomas Alerstam 

fågelbeståndet mellan 1969 – 2018. Här hade han ett snitt på två häckande rödstjärtpar (Alerstam 

2019). På Kullaberg (850 ha), har inventering gjorts med tio års mellanrum från 1974. Här ligger 

snittsiffran för rödstjärt på 33 par (KOF/SKOF 2016). 2019 genomfördes inventering av Pålsjö 

naturreservat (567 ha) och här bedömdes 24 par häcka. (Persson – Lindberg 2019 – Strid, C 2019) 

Så Fredriksdals snitt på 14 rödstjärtpar (på 36 ha) under fyra år, får nog räknas som ett ”tätt” 
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bestånd, som måste bero på att miljön är optimal för arten. 

Som nämndes tidigare är rödstjärtens uppfinningsrikedom när det gäller att hitta boplatser stor. I år 

sågs arten häcka framgångsrikt bland annat i ett insekthotell på Centrumskolans skolgård (se bild 

nedan), i en ventil på ett av annexen vid Herrgården, i holk på gaveln av Kulturmagasinet 

(förmodligen tänkt för ugglor?), i ”vanlig” fågelholk, under taket på Stallbyggnaden och i hålighet i 

träd.  Jag lyckades inte hitta alla boplatser, men de många unga rödstjärtar som visade upp sig här 

och var i området, tyder på en överlag lyckad häckningssäsong. 

 

 

FAKTARUTA - RÖDSTJÄRT 
 

Längd: 14 cm  
Äter: Insekter och ibland bär 
Biotop: Skog, trädgårdar, parker – varma platser. 
Boet: Byggs av gräs, bark, mossa, invändigt beklätt med hår och fjädrar. Kan vara 
placerat i holk, i jordhål, ihålliga träd etc. 
Kullstorlek: 6 – 7 ägg 
Äggfärg: Blågröna 
Ruvningstid: 14 dygn 
Ungar i boet: 12 – 15 dygn 
 

 

 

 

Rödstjärt hane vid Stallet på Fredriksdal  Foto: Lars Brunkman 
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Rödstjärt hona med bomaterial vid Herrgården  Foto: Lars Brunkman 

 

 

Rödstjärt juv 10 juli  Foto: Lars Brunkman 
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Centrumskolan har ett rödstjärtsbo inne på sin skolgård. Så här skriver läraren: 
 

”Ett Rödstjärtspar har flyttat in i vårt insektshotell och byggt bo. Femmorna har precis gjort en 

fältstudie och observerat fåglarnas beteende. Lärorikt och kul! Slutsatser de kom fram till: 

Både hannen och honan matar- honan betydligt oftare - Det är 1-2 minuter korta intervaller 

mellan matningarna  - Larver verkar dominera födan - När en ekorre kommer nära varnar både 

hannen och honan - Flera gånger när honan lämnade boet efter matning hade hon träck med 

sig ut  - Mycket man kan lära sig och inne i klassrummet kunde vi läsa om en del vi kunnat ob-

servera!”  

 

 
 Rödstjärtbo (inringar område) i insektshotellet vid Centrumskolan skolgård. Foto: Okänd 

 

Stenskvätta  Oenanthe oenanthe 

 

Tillfällig, inte årlig, besökare på Fredriksdal. Under Fågelskådningens dag 3 maj, sågs 1 ex rasta vid 

Risbygden. 

 

Koltrast  Turdus merula   (12,11,15)   12 par          

Bestånd i Sverige: 1 815 000 par –    beståndet har varit stabilt sedan 2012 – livskraftig LC 
 

Uppehöll sig under vintern i relativt stort antal på Fredriksdal. Som mest sågs 16 ex 2 januari, 15 ex 

11 februari, och 19 ex 2 mars. Trots att enstaka koltrastar började sjunga rätt tidigt, för egen del 

hade jag en sjungande juldagen 2019, så dröjde det till 10 februari innan jag hörde den första sjunga 

på Fredriksdal. 

Årets häckningsresultat var i paritet med resultaten för 2017 och 2018 och stannade på 12 par, jämt 

utspridda över området.  
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En av många koltrastar på Fredriksdal   Foto: Lars Brunkman 

 

Ringtrast Turdus torquatus 

För första gången (mig veterligen) hade Fredriksdal besök av ringtrast. Den 13 april upptäcktes en 

hane och en hona födosökande i Fruktträdgården. 18 april sågs 2 hanar och 1 hona i Fruktträd -

gården.  

 

 
Sällsynt besökare på Fredriksdal. Ringtrast hane i Fruktträdgården 13 april  Foto: Lars Brunkman 
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Björktrast  Turdus pilaris   (20,16,12)   11 par     

Bestånd i Sverige: 594 000 par – björktrasten har nyligen klassats som nära hotad och därmed 

rödlistats, efter att tidigare bedömts som livskraftig. Tittar man på beståndssiffrorna de senaste åren, 

så kan man undra vad som ligger bakom rödlistningen. 2012 bedömdes det finnas 600 000 par i 

Sverige, medan siffran för 2018 var 594 000 par. En minskning förvisso, men en obetydlig sådan 

och en siffra som mycket väl kan ligga inom felmarginalen i bedömningen. Artdatabanken 

skriver: ”En minskning av populationen pågår eller förväntas ske”- nära hotad  NT 
 

 

 

Denna nyligen rödlistade art, är och har under flera år varit ett vanligt inslag i fågelfaunan på 

Fredriksdal. Under januari till början av mars sågs arten födosöka i varierande antal med upp till 70 

individer. Antalet häckande par har dock successivt sjunkit på Fredriksdal. Om detta beror på ett 

allmänt minskande bestånd, eller på lokala variationer, är det för tidigt att uttala sig om.  

I år häckade en liten koloni bakom Timmersågen och en i Skogsbetesmarken, Dessutom några par i 

Engelska parken och vid Alkärret. Totalt bedömdes 11 par häcka och med tanke på det stora antal 

ungfåglar som sågs, var häckningarna lyckade. 

 

 
FAKTARUTA - BJÖRKTRAST 

 
Längd: 25 – 26 cm 
Äter: Mask, snäckor, insekter. 
Biotop: Skogsmark, parker och trädgårdar. 
Boet: Gräs och lera formas till en skål 
Kullstorlek: 5 – 6 ägg 
Äggfärg: Ljusgröna med bruna fläckar 
Ruvningstid: 10 – 13 dygn 
Ungar i boet: 11 – 15 dygn 
Maxålder: 18 år 
 

 

      Vy över Fredriksdal  Foto: Christer Strid 
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En av de rödlistade björktrastarna   Foto: Christer Strid 

 

Rödvingetrast  Turdus iliacus 

Rastade med 1 ex 22 januari och med 1 ex 17 mars. I april, under flyttningen norröver, var arten 

frekvent förekommande i varierande antal.  Intressantast var kanske iakttagelserna 12 april, då fyra 

rödvingetrastar sjöng samtidigt vid Malttorkan. Dessutom en flock på 18 ex som flög runt i området. 

Flocken höll sig kvar några dagar på Fredriksdal, men lämnade sen området. Kvar blev enstaka 

individer som dröjde sig kvar till 20 april, då den sista sågs och också hördes sjunga vid 

Timmersågen. 

 

Taltrast  Turdus philomelos   (2,1,2)   1 par              

Bestånd i Sverige: 1 930 000 par – oförändrat bestånd sedan 2012 – livskraftig LC 
 

Inga övervintrande individer och den första noteringen är från 15 mars. Hördes sjunga i början av 

april i området kring Alkärret och Lövskogen. 12 april, samma dag som rödvingetrasten visade sig i 

stort antal, uppträdde även taltrasten talrikt. Inte mindre än fyra individer sjöng samtidigt från olika 

delar av området och ytterligare 15 ex flög runt i flock, ibland tillsammans med rödvingetrastarna. 

Så småningom försvann de flesta taltrastarna och bara några enstaka individer blev kvar. Utfallet 

blev att endast ett par bedömdes häcka i år, i området kring Alkärret/Lövskogen. 
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Taltrast  Foto: Lars Brunkman 

 

 

Svarthätta  Sylvia atricapilla   (12,10,10)  10 par              

Bestånd i Sverige: 1 440 000 par – beståndet har varit i stort sett oförändrat sedan 2012 –

livskraftig LC 

Årets första svarthätta sågs och hördes sjunga vid Alkärret 10 april. Det är två dagar senare ankomst 

än i fjol. Numera övervintrar en del svarthättor i Sverige, så det är inte alltid lätt att veta om det är 

nyanlända eller övervintrande fåglar som ses. Successivt fylldes antalet på. En del av dem var 

endast ”mellanlandare”, som fyllde på förrådet innan de begav sig vidare, men så småningom 

utkristalliserades sig de fåglar som bestämt sig för att stanna kvar på Fredriksdal för att häcka. 

Svarthätta är den sångare som häckat med flest antal par under inventeringsåren – och så även i år, 

även om den fick dela förstaplatsen bland sångarna med gransångaren. Revir fanns vid 

Timmersågen, Kägelbanorna, Engelska parken, Almskogen, Skogsbetesmarken, Askskogen, 

Ekskogen, Bokskogen, Alkärret och Lövskogen – totalt 10 par. 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

 

FAKTARUTA  SVARTHÄTTA 
 

Längd: 14 cm 
Äter: Insekter, bär och frukt. 
Biotop: Lummiga lövskogar, ej alltför välskötta herrgårdsparker och i anslutning till 
vatten. 
Boet: Placeras i buskage eller högre örtvegetation nära marken. 
Kullstorlek: 4 – 6 ägg 
Äggfärg: Vitaktiga med bruna fläckar och ibland med rödaktig anstrykning 
Ruvningstid: 13 – 14 dygn 
Ungar i boet: 9 – 11 dygn 
 

 

 

 

 

Svarthätta i sångartagen  Foto: Lars Brunkman 

 

 

 

 



40 

 

Trädgårdssångare  Sylvia borin   (6,4,5)  4 par 

Bestånd i Sverige: 1 168 000 par – beståndet har varit i stort sett oförändrat sedan 2012-  

livskraftig LC 
 

Trädgårdssångaren anländer normalt 2 – 3 veckor senare än svarthättan, även om en del relativt 

tidiga observationer gjorde under våren. Till Fredriksdal kom den 8 maj, då 1 ex hördes sjunga vid 

Lillaryd. Trädgårdssångarens bestånd i Sverige är 81% av svarthättans, enligt Svensk fågeltaxering, 

vilket i praktiken skulle innebära att om det häckar 10 par svarthättor, skulle det finnas 8 par 

trädgårdssångare. Men skillnaden mellan arterna är betydligt större än så. På Fredriksdal har det 

under mina inventeringsår, bara häckat hälften så många par trädgårdssångare som svarthättor. I 

närbelägna Pålsjö naturreservat var skillnaden ännu större 2019. Då häckade 40 par svarthättor, men 

bara 10 par trädgårdssångare. Går man däremot tillbaka till inventeringar som gjordes under 1960 – 

70-talet,var antalet trädgårdssångare fler än antalet svarthättor, vilket stöds av Svensk fågeltaxerings 

siffror, men som sedan dess visat på en klar uppgång för svarthättan under en 40-årsperiod och en 

viss minskning för trädgårdssångaren. 

På Fredriksdal häckade under våren/sommaren fyra par, fördelade på 1 par vid Aledammen, 1 par i 

Ekskogen, 1 par i trädpartiet väster om Lillaryd, samt 1 par i Lövängen. 

 

 

Ärtsångare   Sylvia curruca   (2,4,2)  1 par    

Bestånd i Sverige: 145 000 par – har minskat med 30 000 par sedan 2012 och gått från livskraftig 

till nära hotad enligt Artdatabankens bedömning - nära hotad  NT 
 

De första ärtsångarna började dyka upp i mitten av april och till Fredriksdal kom den 24 april, då 1 

ex sågs och hördes sjunga vid Smedjorna.  

Under fågelvandringen 3 maj, hördes 2 ex sjunga. En vid Ängsladan och en vid Rosarierna. 8 maj 

hördes en vid Botaniska trädgården och 15 och 18 maj vid Fruktträdgården. Fågeln hördes även 

sjunga därifrån vid ett par tillfällen i slutet av månaden. I slutet av juni sjöng en ärtsångare från ett 

av träden på parkeringsplatsen. Slutsatsen blev att sannolikt endast ett par häckade i år – någonstans 

i eller kring Fruktträdgården. 

 

Törnsångare  Sylvia communis   (4,4,2)  1 par          

Bestånd i Sverige: 248 000 par – beståndet har varit i stort sett oförändrat sedan 2012-  

livskraftig LC 
 

De första törnsångarna för året började dyka upp runt den 20 april och första för Helsingborg sågs 

och hördes 27 april. Men det dröjde ända tills 18 maj innan arten ankom till Fredriksdal, då 1 ex 

hördes sjunga i Risbygden. Årets inventering gav inte mer än ett par i Risbygden, vilket är det 

lägsta antalet under pågående inventeringsserie.  

 

Härmsångare  Hippolais icterina    

Arten har häckat två av de tre tidigare inventeringsåren, men i år endast sedd (ej hörd) vid ett 

tillfälle: 1 ex födosökande bakom Timmersågen 18 maj.                                                                                                                                               
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Lövsångare  Phylloscopus t. trochilus  (5,3,4)  3 par 
 

Bestånd i Sverige: Svensk fågeltaxering delar in lövsångaren i sydlig (Phylloscopus t.trochilus 

7 596 000 par) och nordlig (Phylloscopus trochilus acredula 5 614 000 par) där den nordliga 

bedömts minska och den sydliga öka något – livskraftig LC 
 

Lövsångaren som med bred marginal räknas som Sveriges vanligaste fågel, har inte något av inven- 

teringsåren haft någon betydande roll i fågelfaunan på Fredriksdal – och ej heller detta år. Den 

första sågs och hördes sjunga i Engelska parken 12 april, vilket är nio dagar tidigare än i fjol. Efter 

det väldigt få observationer av sjungande lövsångare och efter den 8 maj, inga observationer alls. 

Nu slutar ju många arter sjunga när väl reviret är etablerat och äggen lagda, men många tidigt 

anlända småfåglar brukar hinna med två häckningar med vidhängande sång. Men tydligen inte så 

hos lövsångare, De platser där lövsångaren sannolikt häckade på, var 1 par i Engelska parken, 1 par 

vid Malttorkan och 1 par vid Timmersågen. 

 

”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 löv-

sångare och 191 par gransångare.”(Persson 2019 Källa: KOF –”Häckfågelfaunan på Kullaberg”) 

 

 

 

 

Lövsångare  Foto: Christer Strid 
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Gransångare  Phylloscopus collybita collybita   (8,5,7)  10 par 

Bestånd i Sverige: Även för gransångaren delas Sveriges bestånd in i sydlig (Phylloscopus collybita 

collybita 213 000 par) och nordlig (Phylloscopus collybita abietinus 339 000 par) där den nordliga 

rasens bestånd har ökat med drygt 110 000 par och den sydliga rasens med c:a 180 000 par sedan 

2012 – livskraftig LC 

Det dröjde någon vecka efter ankomsten till Fredriksdal, innan den första gransångaren hördes 

sjunga, vilket i år blev en dag senare än i fjol, nämligen 25 mars. Riktigt igång kom gransångaren i 

början av april, då den kunde höras sjunga över hela området. Det är alltid svårt att exakt peka ut 

gransångarens revir, eftersom den liksom andra arter, rör sig inom ”sitt” område när den sjunger. 

Men med lite detektivarbete och diverse uteslutningsmetoder, kom jag fram till att det måste röra 

sig om minst tio revir – med andra ord 10 par. Således den högsta siffra som hittills noterats under 

fyra års inventeringar. 

 

 
Gransångare ( ej fotograferad på Fredriksdal ) Foto: Lars Brunkman 

 

 

Grönsångare  Phylloscopus sibilatrix   

Under fågelskådningens dag 3 maj, hördes 2 ex sjunga i Bokskogen och Skogsbetesmarken och 7 

maj hördes 1 ex sjunga i SV-hörnet av området (Askskogen) Ingen häckning i år, men i fjol häckade 

arten i Fredriksdalskogen 
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Kärrsångare  Acrocephalus palustris      

1 ex sjöng vid Alkärret 27 maj, vilket blev enda observationen under våren. 

 

Busksångare  Acrocephalus dumetorum 

 

Med tanke på det relativt stora antal busksångare som sågs och hördes i södra Sverige under våren, 

var det inte särskilt överraskande att arten dök upp även på Fredriksdal, då en individ sjöng från ett 

buskage nära Saltvattensdammen 3 juli.  

 

Kungsfågel   Regulus regulus 

 

En födosökande 13 januari, blev enda vinterobservationen. 25 mars sågs 3 ex födosöka i 

Granskogen och 1 ex födosökte vid Aledammen 12 april. Framför allt observationen 12 april var 

intressant och väckte misstankar om möjlig häckning. Men efter det gjordes inga observationer, 

trots ivrigt sökande och misstanken avskrevs. 

 

Brandkronad kungsfågel   Regulus ignicapilla 

1 ex födosökte ihop med kungsfåglar i Granskogen 25 mars. Första observation av arten på 

Fredriksdal – mig veterligt. 
 

 

Svartvit flugsnappare  Ficedula hypoleuca   (1,1,1)  1 par    

Bestånd i Sverige: 1 122 000 par – har minskat med c:a 280 000 par sedan 2012 - nära hotad  NT 
 

Första observation för året gjordes 24 april, då 1 hane födosökte i Engelska parken. Ankomstdatum 

är tre dagar senare än ifjol. Under fågelvandringen 3 maj, sågs en hane födosöka i Ekskogen och 7 

maj hörde 1 ex sjunga i samma område. Efter det dröjde det länge innan arten åter visade sig, då 

med en hona i Skogsbetesmarken. Utifrån dessa observationer, gjordes bedömningen att 1 par 

möjligtvis häckade i Skogsbetesmarken. Arten har under de fyra inventeringsåren, varit väldigt 

sparsamt förekommande på Fredriksdal, trots bra biotoper och riklig tillgång på boplatser. 

 

 

FAKTARUTA  SVARTVIT FLUGSNAPPARE 
 
Längd: 13 cm 
Äter: Flugor, mygg, fjärilslarver, spindlar. 
Biotop: Framför allt löv och blandskog, trädgårdar. 
Boet: Holkar och håligheter i träd 
Kullstorlek: 5 – 7 ägg 
Äggfärg: Ljusgrå 
Ruvningstid: 14 dygn 
Ungar i boet: 16 dygn 
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Svartvit flugsnappare hona vid Skogsbetesmarken 23 juni  Foto: Lars Brunkman 
 

 

Grå flugsnappare  Muscicapa striata  (1,0,0)  1 par          

Bestånd i Sverige: 1 464 000 par – enligt BirdLife och Svensk fågeltaxering är beståndet i stort sett 

oförändrat sedan 2012 – livskraftig LC 
 
 

I Helsingborg har det i skrivandes stund (200713)  gjorts 26 observationer av grå flugsnappare un-

der våren/sommaren, vilket är mer än som gjorts de senaste åren. Länge såg det ut som att de 2 ex 

som sågs vid Timmersågen 18 maj, skulle bli vårens enda observation på Fredriksdal – men 22 juni 

upptäcktes en unge sitta på en trädgren bakom Timmersågen. Troligtvis väntande den på matleve-

rans från någon av föräldrarna. Jag stod kvar i c:a 10 minuter, men ingen förälder kom. Hoppas de 

dök upp när jag hade avlägsnat mig? 

 

Talgoxe  Parus major   (10,8,11)  11 par 

Bestånd i Sverige: 2 838 000 par – beståndet har ökat med 238 000 par sedan 2012 – livskraftig LC 
 

Stationär under vintern i varierande antal. Som mest 14 ex 25 november, 25 ex 6 januari, 23 ex 18 

februari och 21 ex 2 mars. Liksom en del andra arter, började talgoxen sjunga tidigt på året och den 

första hördes redan 20 januari. Ganska snart togs talgoxarna sina revir i besittning och par sågs över 

hela området. Holkhäckande talgoxar fanns vid entrén i en av ”flerfamiljsholkarna”, i lövängen, i 

Risbygden, i Engelska parken och i Ekskogen. Andra häckade i för arten lämpliga hålutrymmen. 

Under en period i maj sågs många unga talgoxar i området. Totalt bedömdes 11 par häcka – vilket 

är samma antal som i fjol. 
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       Talgoxe  Foto: Christer Strid 

 

 

Blåmes  Cyanistes caeruleus   (11,6,9)   11 par              

Bestånd i Sverige: 774 000 par – beståndet har ökat något sedan 2012 – livskraftig LC 
 

 

Stationär under vintermånaderna med som mest 17 ex i december, 23 ex i januari, 20 ex i februari 

och 16 ex i mars. Den första hördes sjunga 20 januari.  

 

Liksom hos bl.a. talgoxen kom häckningsbestyren igång tidigt och blåmesar med bomaterial och 

som besökte holkar för bedömning av dess lämplighet som bostad, satte igång tidigt. Intressant att 

studera var den blåmes, som for ut och in i de flesta av ”flerfamiljsholkarna” vid entrén och som 

inte riktigt verkade kunna bestämma sig för vilken av holkarna den skulle välja. Ibland kan det vara 

jobbigt med för många valmöjligheter! Efter att gått lite upp och ner i häckningsbeståndet under de 

tidigare inventeringsåren, var blåmesen tillbaka på samma nivå som 2017 – det vill säga 11 par. 
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Blåmes  Foto: Gunilla Steen 

           

 

Nötväcka  Sitta europaea   (4,2,3)  5 par               

Bestånd i Sverige: 264 000 par – beståndet har ökat med c:a 70 000 par sedan 2012- livskraftig LC 
 

 

Relativt talrik under vintermånaderna med upp till nio födosökande individer som mest under en 

dag i området. Första hördes ropa redan 8 feb och arten kom också tidigt i gång med sina 

häckningsbestyr. Rätt snart stod det klart hur nötväckorna tänkt dela upp området sinsemellan och 

några allvarligare revirstrider förekom inte. Fem par bedömdes häcka – 1 par vid Timmersågen, 1 

par i Skogsbetesmarken, 1 par i anslutning till Dammen – där en hel familj (7 ex) sågs födosöka 27 

juni, dessutom 1 par i Engelska parken och 1 par i Almskogen. 
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Trädkrypare  Certhia familiaris   (2,1,2)   1 par    

Bestånd i Sverige: 1 119 000 par – beståndet har ökat med 369 000 par sedan 2012, enligt Svensk 

fågeltaxering- livskraftig LC 

 

Sågs födosöka vid en handfull tillfällen under vintermånaderna, då företrädesvis i Granskogen och 

Bokskogen. 13 februari sågs två arttypiska fåglar och en, som jag bedömde som hybrid, födosöka i 

Bokskogen. Endast ett par bedömdes häcka i Granskogen. 
 

 

 

Trädgårdsträdkrypare  Certhia brachydactyla 

 

1 ex födosökte vid Alkärret 22 januari och 1 ex 5 februari. Arten rapporterades rätt frekvent från 

Fredriksdalskogen under vintern. I fjol häckade arten där i området kring grillplatsen.  

 

 

Kråka  Corvus corone cornix  (3,3,4)  3 par                    

Bestånd i Sverige: 145 000 par – kråka, eller som den ofta benämns grå kråka för att skilja den 

från svart kråka som har en mer västlig utbredning, har nyligen klassats som nära hotad av 

Artdatabanken. Minskningstakten av reproduktiva individer har uppgått till 24 % under de senaste 

18 åren - nära hotad  NT 

 
 

Stationär på Fredriksdal året runt. I nov/dec sågs som mest 10 ex, i januari 9 ex, i februari 13 ex och 

i början av mars 10 ex. Antalet häckande par har varit ganska konstant de senaste åren och så även i 

år då 3 par bedömdes häcka. Ett par i området kring Smedjorna, ett i Franska parken och ett i 

Bokskogen. (Tre - fyra par får nog anses vara maximalt för ett område av Fredriksdals storlek. På 

närliggande Kullaberg häckade bara ett par på motsvarande yta 2014). 12 juni var aktiviteten av 

både äldre och unga kråkor stor i och kring Engelska parken.  

 

 

FAKTARUTA  KRÅKA 

 
Längd: 50 cm 
Äter: Allätare – as, avfall, säd, mask, fågelägg, fågelungar m.m 
Biotop: Barr – eller lövträd 
Boet: Vanligen högt upp i en grenklyka i barr eller lövträd 
Kullstorlek: 4 – 6 ägg 
Äggfärg: Grönaktiga, överströdda med leverbruna fläckar – men varierar 
Ruvningstid: 17 – 21 dygn 
Ungar i boet: 31 – 32 dygn 
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Kråka på utkik på Fredriksdal  Foto: Lars Brunkman 

 

Råka  Corvus frugilegus   (6,4,4)  2 par                         

Bestånd i Sverige: 48 000 par – oförändrat bestånd sedan 2012 – livskraftig LC 
 

 

Kolonin bakom Timmersågen är nog snart ett minne blott. Från att ha hyst sex par under mitt första 

inventeringsår, häckade bara två par i år. En del av bona verkar ha blåst ner och inga nya har byggts. 

Råkan är en relativt frekvent gäst på Fredriksdal under våren/sommaren, men av någon anledning 

mycket sällsynt vintertid, trots att arten övervintrar i betydande antal runt om i Helsingborg. 

 

Kaja   Corvus monedula   (7,8,8)  8 par                 

Bestånd i Sverige: 199 000 par – enligt BirdLife och Svensk fågeltaxering visar statistiken på en 

minskning med 40 000 par sedan 2012. Artdatabanken anger 2020 att beståndet åter är ökande. 

Egna reflektioner, bl.a. baserat på resultat av sträckräkningar vid Falsterbo och vid Stenbänken, 

visar också på en ökande population – livskraftig LC 

 
 

Daglig gäst under vintern, men i färre antal än tidigare år. När det väl drog ihop sig till häckning, så 

var paren på plats på de ställen de brukar häcka, vilket innebar bl.a 1 par i skorsten på prästgården, 

1 par i skorstenen på Smedjan, 3 par vid Herrgården och några utspridda över området – totalt de 8 

par som normalt häckar på Fredriksdal. 
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Kaja på Fredriksdal 28 maj  Foto: Lars Brunkman 

 

Skata   Pica pica   (3,4,5)   5 par                              

Bestånd i Sverige: 184 000 par – antalet par har minskat från 220 00 par 2012, till 184 000 par 

2018. Enligt Artdatabanken pågår en minskning av arten eller förväntas ske – livskraftig LC 
 

 

Skatan är en av de arter som man se på Fredriksdal året runt. Jag har gått igenom mina dagböcker 

för de senaste fyra åren och vid varje besök på Fredriksdal har skata varit representerad.  Antalet 

häckande par har ökat med ett för varje inventeringsår, men i år stannade antalet på samma som i 

fjol – 5 par . 

 

Stare  Sturnus vulgaris   (7,4,4)   4 par                         

Bestånd i Sverige: 403 000 par - enligt Artdatabanken varierar bedömningen av arten från sårbar 

till starkt hotad.  En minskning av beståndet har skett sedan 2012 med c:a 100 000 par.  Glädjande 

nog verkar årets ungfågelproduktion varit relativt god - sårbar  VU 
 

Under vintermånaderna sågs 15 starar födosöka i kohagen 15 februari och 2 ex sågs 2 mars. De 

egentliga ”vårstararna” lät däremot vänta på sig ända till 1 april då 3 ex sågs födosöka i 

Fruktträdgården. 9 april hördes 1 ex sjunga vid Timmersågen och dagen efter gjordes observationer 

i Ekskogen och Lövskogen.  I slutet av april sågs en individ med bomaterial och i övrigt 5 ex vid 

Timmersågen och Engelska parken. 7 maj sågs ett par starar flygande med mat i näbben. 

Efter denna uppräkning av obsar, hoppar vi fram till 25 maj, då minst 10 unga starar födosökte vid 

Lillaryd och Fruktträdgården. En större flock om 90 ungar starar sågs födosöka i Slättbygden 23 

juni (se foto nedan). Trots alla observationer, så bedömdes endast fyra par häcka på Fredriksdal 

under våren/sommaren. 
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Stare ad  Foto Christer Strid 

 



51 

 

 

En flock unga starar på födosök på Fredriksdal 23 juni  Foto: Lars Brunkman 

 

 

Gråsparv  Passer domesticus   (35,18,11)   11 par   

Bestånd i Sverige: 451 000 par – enligt BirdLife och Svensk fågeltaxering är beståndet av gråsparv 

i Sverige oförändrat sedan 2012. Sett ur ett längre perspektiv visar trenden däremot på en successiv 

minskning – livskraftig LC 

 

Under vinterfågelräkningarna sågs upp till 16 gråsparvar på Fredriksdal, framför allt i området kring 

Stallet. En oroande låg siffra för denna stannfågel och extra oroande i en miljö som borde vara som 

klippt och skuren för arten. Så här skrev jag om gråsparven i 2017 års redovisning: 

 

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

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

genom sin djurhållning tillhandahåller en perfekt miljö för den grå sparven.” (Persson 2017) 

 

Gråsparven finner man i tre områden på Fredriksdal – i Stadskvarteren, kring Herrgården och vid 

byggnaderna söder om Fruktträdgården. I år bedömdes 11 par häcka, vilket är samma låga siffra 

som ifjol. 
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Gråsparv hane vid Herrgården  Foto: Lars Brunkman 

 

 

Gråsparv ”badar” Fredriksdal 18 juni  Foto: Lars Brunkman 
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Pilfink  Passer montanus   (7,2,3)   2 par 

Bestånd i Sverige: 423 000 par – oförändrat bestånd sedan 2012 – livskraftig LC 
 

Sågs med enstaka individer under vintermånaderna. Mycket färre än vad man egentligen hade 

förväntat sig, då pilfinken alltid brukar ligga i topp vid den årliga fågelräkningen ”Vinterfåglar inpå 

knuten”, vilket den gjorde även i år, både i Skåne och i Helsingborg, men inte på Fredriksdal. 

I år bedömdes endast 2 par häcka. Ett par i holk på Stallet och ett par i Stadskvarteren.  

 

 
 

 

 

Pilfink  på utkik  Foto:Christer Strid 

 

Bofink  Fringilla coelebs   (12,7,7)   10 par           

Bestånd i Sverige: 8 350 000 par – oförändrat bestånd sedan 2012 – livskraftig LC 
 

Stationär under vintern med som mest 18 ex 27 nov. Under februari betydligt färre, men ökade åter i 

början av mars. Redan 21 feb hördes den första bofinken sjunga och en bit in i mars och början av 

april blev kören efter hand större. Efter två år med ett relativt litet antal häckande par, hade arten i år 

återhämtad sig och 10 par bedömdes häcka. Bofinken fanns i spridd i de flesta biotoper över 

området. 
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      Bofink hane på Fredriksdal  Foto: Christer Strid 

 

Bergfink  Fringilla montifringilla 

En av vinterns kvantitativt stora fågelhändelser, var den enorma invasionen av bergfink som visade 

sig i delar av södra Sverige. Helsingborg och Fredriksdal berördes däremot bara i ringa omfattning. 

Som mest sågs 175 ex födosöka i området 21 februari och de sista bergfinkarna på Fredriksdal, sågs 

1 april, då 9 ex födosökte vid Timmersågen och i Franska parken. 
 

 

 

En av de bergfinkar som besökte Fredriksdal vintern 2019/20  Foto: Lars Brunkman 
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Grönfink  Chloris chloris   (5,4,5)   5 par      

Bestånd i Sverige: 211 000 par – här föreligger en halvering av beståndet. 2012 beräknades 

beståndet till 430 000 par. 2018 hade siffran sjunkit till 211 000 par - starkt hotad  EN 
 

 

Under vintern sågs arten relativt frekvent födosöka i området, med som 10 ex 13 november, 2 ex 31 

januari, 6 ex 27 februari och 13 ex 10 mars. Den första hördes sjunga så tidigt som 3 februari.  

Resultatet av årets häckning blev samma antal par som i fjol – nämligen fem. Grönfinken fanns vid 

Timmersågen, Stadskvarteren (Rosarierna), Engelska parken, Alkärret och i området söder om 

Aledammen. Tyvärr är grönfinken en art som drabbats hårt av en encellig parasit vid namn 

Trikomoniasis (gulknopp). I England har sjukdomen noterats sedan 2005 och därefter i de nordiska 

länderna sedan sommaren 2008. Sjukdomen finns även i USA bland tättingar. 

 

 

FAKTARUTA  GRÖNFINK 
 
Längd: 15 cm 
Äter: Frön och insekter 
Biotop: Enbuskmark, tujor, täta buskar och träd.  
Boet: Byggt av mossa och små kvistar 
Kullstorlek: 4 - 6 ägg 
Äggfärg: Blåvita med rödbruna och grå fläckar. 
Ruvningstid: 12 – 14 dygn 
Ungar i boet: 13 – 17 dygn 
 

 

 
Grönfink ännu inte på grön kvist   Foto Lars Brunkman 
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Grönsiska  Spinus spinus 

 

Grönsiskan är normalt en sparsam besökare på Fredriksdal, men vintern 2019/20 och en bit in på 

vårkanten, sågs relativt många födosöka i området. Framför allt höll siskorna till i området kring 

Aledammen. Som mest sågs 140 ex 25 november och 90 ex 18 februari. Vårens sista observation 

var 5 ex som födosökte vi Alkärret 17 mars. 

 

Steglits  Carduelis carduelis   (0, 0, 0)   1 par                

Bestånd i Sverige: 44 000 par – en liten ökning har skett av beståndet, från 35 000 par 2012 till 

44 000 par 2018 – livskraftig LC 
 

Sågs under vintern med 1 ex 17 jan och 1 ex 3 och 10 mars. 27 april födosökte 2 ex vid Lillaryd och 

2 ex vid Teatern. Arten fångades på bild av Lars Brunkman när 2 ex födosökte i utkanten av 

Engelska parken 7 maj. I början av juni sågs steglits regelbundet födosöka i Hästhagen norr om 

Stallet och 17 juni sågs två ungfåglar, vilket gjorde att häckning kunde bekräftas. Var på Fredriksdal 

den häckade är däremot oklart, men troligtvis i något träd eller buske i närheten av Timmersågen. 

 

 

 

Steglits på födosök i utkanten av Engelska parken 7 maj  Foto: Lars Brunkman 

 

Tallbit  Pinicola enucleator 

 

Hösten 2019 ”invaderades” södra Sverige av tallbitar, som gett sig av från sina normala 

utbredningsområden i norra Sverige, norra Finland och Ryssland för att söka föda. En händelse som 
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blev mycket uppmärksammad i massmedia. Ett återkommande uttryck, som används om arten, 

är ”dumsnut”, som skall återspegla fågelns oskygghet inför människor. 

På Fredriksdal sågs 1 hane vid Timmersågen 25 november, vilket troligtvis var första observationen 

av arten inom området.  

Arten är inte speciellt vanlig och 2018 bedömde Svensk fågeltaxering att c:a 5 000 par häckade i 

Sverige, vilket är en halvering av beståndet sedan 2012. Arten är, av Artdatabanken, klassad som 

sårbar. 

 

 

Kanske det var hanen bland dessa tallbitar som besökte Fredriksdal 25 nov 2019?   Foto: Lars Brunkman 

(bilden ej tagen på Fredriksdal) 

 

Stenknäck   Coccothraustes coccothraustes   (0, 0, 0)  1 par    

Bestånd i Sverige: 35 000 par – en fördubbling av beståndet har skett sedan 2012, då 17 000 par 

bedömdes finnas i Sverige – livskraftig LC 
 

 

Under vintern sågs 2 ex födosöka 13 jan. Första ”vårobservation” gjordes 15 mars vid Aledammen. 

Ganska tidigt började misstankar om förestående häckning att gro och när en av fåglarna obser -

verades med bomaterial i näbbet, blev misstanken till visshet. Att hitta stenknäckens bo, som ofta 

placeras högt i ett träd, är en grannlaga uppgift, så jag gjorde inte ens några försök att hitta det. Så 

här beskriver en okänd källa svårigheten: 

 
 

”Enligt polska stenknäcksforskare krävs det 100 gånger mer tid för att få fram en 

någorlunda siffra för stenknäck än t.ex. för svarthätta och bofink. Hundra! Enligt danska 

forskare är det den art som man får störst felaktigheter vid inventeringar”(Källa okänd) 
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En bit in i juni fick jag syn på två ungar som klättrade runt i träden. Hur stor kullen egentligen var 

och hur många unga stenknäckar som kom på vingarna, förblev däremot obekräftat. 

 

 

Stenknäck på Fredriksdal 12 maj 2020   Foto: Lars Brunkman 
 

 

Domherre Pyrrhula pyrrhula 

Till skillnad från bergfinkens massiva invasion i Skåne under vintern, var antalet observerade 

domherrar relativt lågt. På Fredriksdal sågs endast 1 ex 27 feb och 1 ex vardera 2, 3 och 10 mars. 

 

Gulsparv Emberiza citrinella 

1 ex rastade vid Risbygden 27 nov 2019. 

 
 

 

Övrigt 

Ett uppskattat inslag på Fredriksdal är den årliga ”fågelvandringen”, som arrangeras i samarbete 

med Fredriksdal, Studiefrämjandet och Kullabygdens Ornitologiska Förening och äger rum en 

söndag i början av maj under ledning av Ulrik Alm. Vandringarna brukar normalt locka många 

fågelintresserade till Fredriksdal och besökssiffrorna har ofta legat kring 100 personer. I år däremot, 

på grund av den rådande pandemin, var antalet besökare begränsat. Men vandringen genomfördes 

till, vad jag tror, stor glädje för de som deltog. Jag frågade Ulrik om han ville skriva några rader om 

Fredriksdal, vilket han villigt samtyckte till – och här är hans tankar: 
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”Ulrik kåserar” 

 

Fredriksdal – besöksområde för de flesta, ”bostadsområde” för en del – gårdens djur, de vilda 

djuren och – inte minst – fåglarna. Med de sistnämnda främst i tankarna har jag – påhejad av 

Gustaf Persson och Inger Brandin - under året satt upp några boplatser. I försök att locka ladus-

valor till bosättning ”utomhus” har jag satt upp ett par stödplattor under takskägget på gårds-

längans östra gavel. Brukar kunna funka ,men det kan ta något år innan par hittar dit. Ev kan 

det också locka en art som grå flugsnappare. Hursom – insekter och flugor är det ingen brist på 

runt gödselstacken och grisarna. 

En kattuggleholk är upphängd i NÖ hörnet, bakom sågen. Även det kan ta något år innan de 

hittar dit, men läget bedömer jag som utmärkt. Två kattugglerevir är kanske tänkbara inom 

området så den andra holken – i tallpartiet bakom gamla mejeriet i SV – sitter bra till. 

En tornfalkslåda/holk vore kul att prova inom området. Gustaf och jag har sneglat på möllan… 

En låda, färgad i möllans kulör, upphängd utan någon åverkan, vore intressant att prova, men vi 

anar att ”regler” sätter hinder i vägen. Kanske provar att hänga en låda på gårdslängans södra 

gavel – inte helt optimalt, men kan fungera. 

Roligt att se svartvit flugsnappare under årets fågelvandring, liksom också rödstjärtar. Fler hol-

kar i södra bokridån, mot koloniområdet, vore absolut önskvärt. Gärna starholkar, liksom någon 

lite större holk för att locka skogsduva. Bokridån har en fördel då det är ett område som är rela-

tivt avskilt, utan passage av besökare. Med tiden kan det utvecklas väldigt fint för djur och fåglar 

som kräver lite mer lugn och ro under ungtiden. 

 

Ulrik Alm - juni 2020 

 

Fem inventeringsår 
 

Fredriksdal Museer o Trädgårdar har till och med i år 2020, inventerats på häckande fågel fem 

gånger och även om det är för tidigt att dra några långtgående slutsatser om förändringar i 

häckfågelfaunan, så kan vissa trender skönjas. Tittar vi på resultatet av Tommie Nilssons 

inventering från 1983, så finns arter som fasan, sånglärka och näktergal med på listan över 

häckande arter. Dessa har saknats helt under de senaste fyra åren och frågan är väl om de kommer 

att återvända? För näktergal tror jag det skulle vara fullt möjligt att arten åter kan etablera sig, men 

för de andra…..? 

Arter som däremot saknas 1983 men som stabiliserats sitt bestånd på Fredriksdal under senare år, är 

bl.a. ormvråk, fiskmås, gröngöling, större hackspett, taltrast, gärdsmyg, gransångare, nötväcka och 

trädkrypare.  

Tittar man på kortsiktiga trender, så ser man en liten tillbakagång för björktrast, vilket ligger i linje 

med minskningen totalt i Sverige och helt i linje med dess ”nya” status som ”nära hotad”. 

Trädgårdssångare är en annan art som visar på en viss minskning, liksom lövsångare, ärtsångare och 

törnsångare. En art som visat en kraftig tillbakagång enbart under de senaste fyra åren är gråsparv, 

vars bestånd 2020 bara var drygt 30 % av det som fanns 2017.  

Här följer resultaten av fem års inventeringar på Fredriksdal: 
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Tabell 4  Antal häckande arter och par under fem års inventeringar på Fredriksdal  

Art 1983 

antal par 

2017 

antal par 

2018 

antal par 

2019 

antal par 

2020 

antal par 

Gräsand 2 1 - 1 1 

Fasan 1 - - - - 

Ormvråk - 1 - 1 1 

Rörhöna 2 1 1 1 1 

Fiskmås - 2 1 2 2 

Strandskata - - - 1 1 

Ringduva 5 15 14 18 16 

Gök - - - 1 1 

Kattuggla 1 - - - - 

Gröngöling - 2 1 1 1 

Större hackspett - 3 2 2 3 

Sånglärka 2 - - - - 

Sädesärla 2 5 4 4 3 

Järnsparv 2 2 1 3 2 

Näktergal 5 - - - - 

Rödhake 5 4 4 4 7 

Rödstjärt 3 19 12 11 15 

Taltrast - 2 1 2 1 

Björktrast 10 20 16 12 11 

Koltrast 23 12 11 15 12 

Trädgårdssångare 7 6 4 5 4 

Svarthätta 5 12 10 10 10 

Ärtsångare 1 2 4 2 1 

Törnsångare - 4 4 2 1 

Kärrsångare 4 - - 1 - 

Härmsångare 2 1 - 1 - 

Lövsångare 6 5 3 4 3 

Grönsångare 1 - - - - 

Gransångare - 8 5 7 10 

Kungsfågel 1 - - - - 

Gärdsmyg - 3 3 5 5 

Grå flugsnappare - 1 - - 1 

Svartvit flugsnappare 1 1 1 1 1 
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Talgoxe 14 10 8 11 11 

Blåmes 1 11 6 9 11 

Nötväcka - 4 2 3 5 

Trädkrypare - 2 1 2 1 

Skata 2 3 4 5 5 

Kaja - 7 8 8 8 

Råka 11 6 4 4 2 

Kråka 1 3 3 4 3 

Stare 1 7 4 4 4 

Gråsparv 10 35 18 11 11 

Pilfink 150? 7 2 3 2 

Bofink 5 12 7 7 10 

Hämpling - 1 - - - 

Grönfink 2 5 4 5 5 

Steglits - - - - 1 

Stenknäck 1 - - - 1 

      

Totalt antal arter 33 38 33 39 40 

Totalt antal par 289 245 173 193 194 

 

(med viss reservation för antalet pilfinkar 1983) 

 

Under de år som inventerats har totalt 49 häckande arter noterats. Ladusvala har häckat i Stallet 

(okänt vilka år) och enligt uppgift har även tofsvipa och skogsduva häckat inom området. 

  

                       

Övrig fauna i urval 
 

 

Rödräv   Vulpes vulpes 

Enligt uppgifter från personalen finns, eller fanns under våren, gott om räv på Fredriksdal. För egen 

del gjorde jag endast två observationer. 1 ex som låg och sov vid Saltvattensdammen 17 juni och 1 

ex vardera vid Ängsladan och Hästhagen 28 juni. 

 

Ekorre   Sciurus vulgaris 
 

Fanns över hela området. Betydligt fler individer i år än under fjolåret. Även många unga ekorrar. 
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En av många ekorrar på Fredriksdal  Foto Christer Strid 

 
 

Vildkanin   Oryctolagus cuniculus 

Spridd i hela området. Många ungar. 

 

Vanlig groda  Rana temporaria 

 

I slutet av juni kryllade det av centimeterstora vanliga grodor på stigen söder om Dammen  

 

  
         Vanlig groda  Foto: Lars Brunkman 
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Fjärilar 

 

 
Trädgårdsgräsmott  Chrysoteuchia culmella   Foto: Lars Brunkman 

 

 
Vinbärsfuks  Polygonia c-album Foto: Lars Brunkaman 
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Rapsfjäril  Pieris napi  Foto: Lars Brunkman 

 

 

 
Slåttergräsfjäril  Maniola jurtina  Foto: Lars Brunkman 
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Sländor och andra insekter 
 

 
Sjöflickslända hane Enallagma cyathigerum  Foto: Lars Brunkman 

 

 
Bred trollslända Libellula depressa  Foto: Gunilla Steen 
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Pendelblomfluga  Helophilus pendulus  Foto: Gunilla Steen 

 

 
Fönsterblomfluga  Volucella pellucens Foto: Lars Brunkman 
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Neoitamus socious  Foto: Lars Brunkman 

 

Neoitamus cyanurus hane  Foto: Lars Brunkman 
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Vinterfågelräkning 

 

 

Tabell 5: Antal fåglar observerade på Fredriksdal november – december 2019 

 7/11 10/11 13/11 24/11 25/11 27/11 30/11 1/12 

Gräsand  2 2 2 2  2 2 
Ormvråk    1 1  1  

Ringduva 30 140 165 180 240 370 45 480 

Större hack-
spett 

 1  1 1  1  

Gröngöling       1  

Gärdsmyg 1 1   2    

Rödhake 4  1 1 1 3 1 2 

Blåmes 7 12 10 10 10 15 6 17 
Talgoxe 4 10 7 3 14 6 12 10 

Nötväcka 1 1 5 4 5 2 5 5 

Koltrast 8 7 1 7 6 16 9 14 

Björktrast 45  23 220 55 160 35 120 

Kaja 40 33 2 4 14 4 4 1 
Kråka 7 7 5 3 10 7 4 4 

Skata 6 14 12 4 31 15 11 14 

Råka  1       

Gråsparv 4 6 6  15 1  5 

Pilfink  2 4   4 1 3 
Bofink 4   1 18 11 17 3 

Bergfink       11 5 

Grönfink   10 2  2  2 

Grönsiska 8   2 140 65 6  

Domherre   1  1  1  
Stenknäck        2 

Steglits   5   10 2 4 

Tallbit     1    

Gulsparv      1   

         
Totalt 169 237 259 445 567 692 175 693 

         

Ekorre 6 5 4 5 13 4 4 9 
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Tabell 6: Antal fåglar observerade på Fredriksdal januari 2020 

 6 jan 13 jan 17 jan 20 jan 22 jan 31 jan 

Grågås  9 str O     

Bläsgås   3 str NO    

Gräsand 5 2 par 3 par 3 par 2 par 3 par 
Ormvråk 1 2 1   1 

Duvhök  1     

Sparvhök  1 2    

Ringduva 23 190 210 50 45 160 

Större hackspett 1 1  1  1 
Gröngöling 1   1 1  

Sädesärla      1 

Rödhake 1  2   2 

Blåmes 18 23 12 15 15 19 

Talgoxe 26 15 19 13 15 15 
Nötväcka 9 8 8 4  3 

Trädgårdsträdkrypare     1  

Kungsfågel  1     

Koltrast 16 11 9 5 5 11 

Björktrast  69 3 32 14  
Rödvingetrast     1  

Kaja 4 10 13 29 5 2 

Skata 25 17 11 18 5 16 

Kråka 9 8 7 9 5 3 

Sidensvans  12     
Gråsparv  1  6  12 

Bofink 14 15 12 9  3 

Bergfink  2 3 32   

Grönfink 1 1    2 

Stenknäck  2     
Steglits   1    

       

Totalt 154 394 319 230 116 257 

       

Ekorre 5 4 6 8 2 9 
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Tabell 7: Antal fåglar observerade på Fredriksdal februari 2020 

 3 feb 5 feb 8 feb 11 
feb 

13 feb 18 
feb 

21 
feb 

24 
feb 

27 
feb 

Gräsand 2 par 2 
par 

3 
par 

1 par 3 par 1 par  1 
par 

 

Ormvråk 1 str 
NO 

   1    1 

Sparvhök      1 1  1 

Fiskmås   1 1 1 1  1  

Ringduva 43 30 84 70 50 45 75 65 35 

Större hackspett 3  2 2 2  1 1 1 

Gröngöling 1  1   1 1   

Forsärla    1    1  
Rödhake 3 1 1 1 3   1 1 

Gärdsmyg 1    1   1 3 

Blåmes 20 20 11 16 18 12 13 13 8 

Talgoxe 23 15 15 12 27 23 13 11 14 

Nötväcka 9 3 4 4 6 5 6 5 6 

Trädgårds- 
trädkrypare 

 1        

Trädkrypare 1    2     

Trädkrypare x träd-
gårdsträdkrypare 

    1 
(hybrid) 

    

Koltrast 13 3 9 15 10 7 4 11 7 

Björktrast 24 22 2  50 35 6 55 37 
Kaja 4  3 14 14 9 22 9 5 

Skata 18 14 13 17 17 17 17 17 12 

Kråka 9 4 3 6 11 11 10 13 9 

Råka 1 1     6   

Korp        1  
Sidensvans       21  15 

Stare        15  

Gråsparv 8 4   16 5 3 2 6 

Pilfink 1    8   1  

Bofink 2  2 2 3 9 3 3 2 
Bergfink 110   1  8 175 150  

Grönfink 6  5 1 3 1 4 3 6 

Grönsiska 30    30 90  8 8 

Domherre         1 

          
Totalt 334 122 162 163 200 282 381 389 178 

          

Ekorre 14 5 5 6 6 5 11 13 4 

Kanin    2 2  1 2  
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Tabell 8: Antal fåglar observerade på Fredriksdal 2 - 10 mars 2020 

 2 mars 3 mars 6 mars 7 mars 10 mars 

Grågås 1 str O     
Gräsand 1 par 1 par 1 par 1 par  

Ormvråk 1  2  1 

Storskarv 2 str 
NO 

    

Fiskmås     1 

Ringduva 26 18 12 50 16 

Skogsduva 1 str 
NO 

    

Större hackspett 2 2 2   

Gröngöling  1    

Rödhake 4 1 1 1  
Gärdsmyg   3  2 

Blåmes 8 16 14 7 15 

Talgoxe 21 14 16 15 13 

Nötväcka 6 6 5 2 5 

Trädkrypare     1 
Koltrast 19 14 12 2 11 

Björktrast 60 14 32 10 23 

Kaja 6  12 8 2 

Skata 17 7 18 10 8 

Kråka 10 8 7 5 7 
Råka    2  

Sidensvans  15    

Stare 2     

Gråsparv 10 4 6 4 3 

Bofink 10 8 4 4 27 

Bergfink 4 1 2   

Grönfink 9 6 3 5 13 

Steglits  1    

Grönsiska 18 18 10 8 22 

Domherre 1 1   1 
      

Totalt      

      

Ekorre 5 8 6 6 5 

Kanin     2 
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Våtängen på Fredriksdal  Foto: Christer Strid 


