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Inledning 

 

För femte 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. 

Tyvärr blev min vinterfågelinventering inte vad jag hade hoppats på i år, då en elakartad ischias 

satte stopp för mina tänkta besök. Men de besök jag hann göra, visade på en något fågelfattigare 

vinter än tidigare år. En av orsakerna kan ha varit den dåliga – eller rättare sagt obefintliga 

tillgången på bokollon. En annan att den traditionella fågelmatningen inte kom till stånd, på grund 

av den härjande fågelinfluensan. I första fallet innebar det att exempelvis ringduvan i stort sett 

saknades helt och i det andra att många talgoxar och blåmesar troligtvis sökte sig till andra områden 

för att finna mat och kanske blev kvar där. 

4 jan ”Kylig vind men en blek sol som värmde något. Merparten av fåglarna uppehöll sig och 

födosökte i området kring Herrgården och företrädesvis i Grishagen. Den dåliga, för att inte säga 

obefintliga, tillgången på bokollon denna vinter, har gjort att ringduvorna, som förra året förekom i 

stort antal på Fredriksdal, i år har saknats helt. 

12 jan ”Snön, som kom den 6 jan och låg kvar under några dagar, hade nu smält. Fortfarande var 

dock Aledammen isbelagd, liksom Näckrosdammen. Lite mer aktivitet från fåglarna än vid senaste 

besöket” 

När jag långt om länge var så pass återställd att jag kunde återuppta mina besök på Fredriksdal, var 

vi redan en bit inne i mars månad och fågelförrådet började fyllas på. En av de kanske trognaste 

arterna, rörhönan, som häckat varje år sedan inventeringarna startade 2017, återkom i år den 24 

mars, vilket var en dag senare än ifjol. En annan trogen art, gröngölingen, som också häckat varje 

år, försvann däremot något oväntat från området och varken sågs eller hördes efter den 7 april.  

Temperaturmässigt upplevde vi en vår med medeltemperaturer under den normala. Många flyttfåg-

lar var sena med sin ankomst och från Danmark kom rapporter om att framför allt många tropikflyt-

tare var c:a två veckor sena – vilket så klart även var fallet här i Sverige. Tillgången på insekter såg 

också ut att vara dålig och man fick intrycket av att de insektsberoende arterna, hade vissa svårig-

heter att finna mat. Under slutet av maj och början av juni började temperaturerna bli mer ”nor-

mala”, för att den 18 – 20 juni stiga till tropiska nivåer med + 30 grader och däröver dagtid. Även 

nätterna var varma. 

Som vanligt var aktiviteterna på Fredriksdal många under våren, trots rådande corona-restriktioner 

och bland annat kan nämnas Fågelskådningens dag 9 maj, som genomfördes för fjortonde året i rad 

och som redovisas separat på sidan 52. En annan händelse var invigningen av ett nytt konstverk i 

Bokskogen, som finns att läsa om på sidan 62.  

Biotoperna på Fredriksdal är som bekant många och i en mycket intressant guidning den 16 juni av 

Jakob Sandberg, som är botanist och landskapsvårdare på Fredriksdal, fick jag ta del av många hi-

storiskt intressanta kunskaper om området och också en del av planerna inför framtiden.  

I den här redovisningen hittar man också en presentation av Centrumskolan – en skola som bedriver 

sin undervisning på Fredriksdal - av Mats Carlsson (sid 54), en personlig betraktelse i konsten att 

”skåda” fågel av Christer Strid (sid 57), samt ett kåseri signerat Paul Svensson (sid 53).  
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Antal besök och inventeringsmetodik samt lite om 
inventering av fåglar i allmänhet 

 

Under våren/sommaren gjordes sammanlagt 43 inventeringsbesök på Fredriksdal (mars 2 dagar/3 

tim, april 10 dagar/20 tim, maj 18 dagar/36 tim och juni 13 dagar/26 tim). 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.  

 

 

Naturvårdsverket anger följande rekommendationer för revirkartering i södra Sverige: 
 

Tid Fågelrik skog Fågelfattig skog Jordbruksmark 

15 april – 15 juni 10 – 12 besök 8 – 10 besök 5 – 8 besök 

 

”Inventering bör inte utföras vid så dåligt väder att observationsförmågan eller fåglarnas aktivitet är 

väsentligt nedsatt. Det innebär att inventering inte bör utföras vid ihållande regn eller stark blåst.” 

Källa: Naturvårdsverket 

 

Mer om revirkartering finns att läsa på nätet om man söker på: naturvårdsverket revirkartering 

fåglar (Revirkartering, generell metod Version 1:1: 2003-04-04) 

 

 

Baserat på mina egna erfarenheter, anser jag att Naturvårdsverkets rekommendationer är för ”snålt” 

tilltagna. Jag anser att man bör påbörja sin inventering redan under mars, för att täcka in eventuella 

ugglehäckningar och bör inte avsluta den förrän tidigast efter midsommar, eller allra helst i 

månadskiftet juni/juli. Vidare anser jag att inventeringsområdet bör besökas vid fler tillfällen än de 

av Naturvårdsverket rekommenderade. Mina besök på Fredriksdal, under häckningsperioden, har 

varje år legat runt 30 - 40 och jag har ändå tyckt att det ibland inte varit tillräckligt. Men det är klart 

– skall man bara göra en grov kartläggning av sitt inventeringsområde, kan det räcka med så lite 

som 7 – 8 besök – men det är inte att rekommendera. 
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Resultat 

 

Under våren/sommaren noterades totalt 70 fågelarter på Fredriksdal. Av dessa häckade 34 arter med 

sammanlagt 143 par, vilket är det klart lägsta antalet par i den pågående inventeringsserien. Flest 

revir hade ringduva (17 par), koltrast (10 par), björktrast, talgoxe, blåmes och bofink (9 par).  

 

 

      Diagram 1: Antal häckande arter 2017-21            Diagram 2: Antal par 2017-21                                                                          

 

                                       Diagram 3: Antal observerade fågelarter/år 2017-21 

 
 

Tre fågelarter, som inte tidigare observerats på Fredriksdal, sågs under våren. Vit stork – som sågs 

flyga över området 24 april, mindre hackspett som trummade vid Alkärret 31 mars (gm Christer 

Strid och Åsa Orrliden Strid) samt rörsångare som sjöng en kort stund vid Franska parken 30 maj. 

Därmed är det totala antal arter som noterats på Fredriksdal uppe i 112.  

 

Två nya häckande arter noterades också. Röd glada – som tog över ormvråkens bo från i fjol och 

häckade framgångsrikt. En unge sågs, men med tanke på det högt belägna boet, var det svårt att se 

om det fanns ytterligare någon unge. Den andra arten var trädgårdsträdkrypare, som sannolikt hade 

bildat par med trädkrypare. Två av ungarna sågs i Almskogen i juni. 

 

Tyvärr gick det med gräsändernas häckning som det gått under tidigare år. Ingen av ungarna 

överlevde och föll med stor sannolikhet offer för kråkornas glupskhet. Även för rörhönorna blev det 

bakslag och deras första häckning misslyckades, men här är orsaken inte klarlagd. 

Men den kanske allra största överraskningen och tillika besvikelsen var att gröngölingen försvann 

från Fredriksdal under våren. Under vintern och den tidiga våren hördes och sågs den som vanligt 

och frågan var – var skulle den välja att häcka i år? Men av detta blev det intet. Av okänd anledning 

försvann arten och efter den 7 april varken sågs eller hördes den i området. 

Till artlistan,(som redovisas på sid 9), skall också läggas gråhäger, som sågs vid ett par tillfällen. 

Bland annat 2 ex som flög mot S 4 juli. 
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Häckande fågelarter 2021 

 

Tabell 1 (för detaljer se Förteckning över samtliga observerade fågelarter våren/sommaren 2021) 

   

Säkerställd häckning 

 

Sannolik häckning 

 

Möjlig häckning 

 

Art Antal par Art Antal 

par 

Art Antal 

par 

Gräsand 1 Järnsparv 1 Stenknäck 1 

Röd glada 1 Gärdsmyg 5   

Rörhöna 1 Taltrast 1   

Strandskata 1 Trädgårdssångare 1   

Fiskmås 3 Ärtsångare 2   

Ringduva 17 Lövsångare 2   

Större hackspett 2 Gransångare 5   

Sädesärla 2 Svartvit flugsnappare 1   

Rödhake 5     

Rödstjärt 8     

Koltrast 10     

Björktrast 9     

Svarthätta 7     

Talgoxe 9     

Blåmes 9     

Nötväcka 3     

Trädgårdsträdkrypare 1     

Skata 3     

Kaja 6     

Kråka 4     

Stare 3     

Gråsparv 6     

Pilfink 1     

Bofink 9     

Grönfink 3     

25 arter 124 8 arter 18 par 1 art 1 par 
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Antal häckande arter och par 2017 – 2021 

 

Tabell 2 

År Antal häckande arter Antal par 

2017 38 245 

2018 33 173 

2019 39 193 

2020 

2021 

40 

34 

194 

143 

 
 

 

 

RÖDLISTAN 
 

I Sverige har vi c:a 250 häckande fågelarter. 2005 var 78 av dem rödlistade (31 %). 2010 förekom 

91 arter på rödlistan (36,2%). 2015 hade antalet rödlistade fågelarter ökat till 99 (39,6 %). Den 

senaste listan, som är från 2020, innehåller inte mindre än 121 arter (48,4 %) En mycket oroande 

utveckling. (Allt om rödlistade arter finns att läsa på Artdatabanken.se) 

 

”I Rödlistan 2020 har antalet rödlistade fågelarter ökat med 22 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 2021      

 
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 
 
 

Förutom de rödlistade fågelarter som häckade på Fredriksdal 2021, är ytterligare elva av de 

observerade fågelarterna rödlistade, det vill säga 19 av totalt 70 fågelarter (27,1%) 
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Kråka – en av våra rödlistade arter  Foto: Christer Strid 
 
 
 

 

Förteckning över samtliga observerade fågelarter på 
Fredriksdal våren/sommaren 2021 

 

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

                          str = sträckande.  v = varnande.  ex = exemplar   

 

Antal häckande par 2017 - 2020 anges inom parentes. För varje art observerad under 2021 på 

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

beräkning 2018, samt Artdatabankens bedömning av varje arts status 2020. För några arter anges 

även ankomstdatum till Fredriksdal 2019-21. 

 
 

CR = akut hotad   EN  = starkt hotad   VU = sårbar   NT  = nära hotad   LC = livskraftig 
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Grågås  Anser anser    

 Bestånd i Sverige 41 000 par - oförändrat sedan 2012 - livskraftig  LC 

Har noterats varje vår på sträck i varierande antal, men aldrig setts rasta på området – vilket för 

övrigt även gäller de andra observerade gåsarterna. 

 

 

Vitkindad gås  Branta leucopsis   

Bestånd i Sverige 2 000 par - en minskning med 2 200 par – livskraftig LC  

Under tre intensiva veckor i maj, passerade flera hundra tusen vitkindade gäss över framför allt 

södra Skåne. Här uppe i nordväst var sträcket däremot bara marginellt och den enda observation 

från Fredriksdal var 60 ex som sträckte mot ost 8 maj. 

 
 

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

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

 

Eftersom mina besök på Fredriksdal under vintern bara var sporadiska, kan jag ha missat eventuella 

rastande gräsänder. I alla fall dök en hane och en hona upp 25 mars och höll, efter det, till framför 

allt vid Aledammen och Alkärret. Vid vissa tillfällen såga två hannar tillsammans med honan, ibland 

sågs endast hannarna.  
 

Utdrag ur dagboken: 
 

18 april ”Intill Stallet finns en vattensamling som sällan hyser några besökare av det bevingade 

slaget. Men i dag fanns det en gräsandhona där. Vet inte om det var samma hona som brukar hålla 

till vid Aledammen och som alltid kommer och tigger mat när jag går mina rundor. Hon visade i 

alla fall inga tecken på att hon kände igen mig.  

När jag kom fram till Aledammen fanns där två gräsandhannar. De simmade omkring och ”tip-

pade” efter mat och såg ut att komma väldigt bra överens. Jag tänkte att de kanske hade ”kommit 

ut” och bestämt sig för att honor inte längre var intressanta och därför jagat bort den stackars 

hona som ensam och övergiven försmäktade i vattensamlingen vid Stallet. Efter att tittat en stund 

på de båda ”kompisarna” och även konstaterat att rörhönorna var på plats, gick jag bort mot 

Fuktängen. 

Väl framme såg jag en gräsandshona i full fart komma flygande mot mig bortifrån Engelska par-

ken. Det rådde nu inga tvivel om att detta var den hona som alltid brukade komma fram och tigga 

och i mig såg förhoppningen om ett mål mat. I samma stund dök Gunilla Steen upp. Efter att ha ätit 

sig mätt, poserade gräsandshonan villigt för hennes kamera en stund. Jag och Gunilla gick tillbaks 

till Dammen med gräsandshonan i släptåg. Plötsligt började hon kalla på hannarna i Dammen, 

som omedelbart lyfte och alla tre flög iväg mot okända öden.” 
 

Under andra halvan av maj och fram till början av juni sågs bara en ensam hane i Dammen eller vi 

Alkärret. Var fanns honan? Låg hon och ruvade, eller…?  I fjol presenterade hon sin kull redan 7 

maj. (Tyvärr föll alla ungarna offer för kråkor.) 
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Så plötsligt 7 juni när jag kom fram till Aledammen, såg jag gräsandhonan för första gången på flera 

veckor och hon mer eller mindre rusande upp ur dammen och fram till mig, för att i vanlig ordning 

tigga. Då såg jag att det simmade sex gräsandungar runt i dammen och letade mat. Att mamman 

lämnat dem, verkade inte bekomma dem. 

Vid mitt nästa besök 9 juni, fanns fem av ungarna kvar i dammen, men honan syntes inte till. Dagen 

efter sågs varken ungar eller hona och min tanke var att nu hade kråkorna varit framme igen. 

Samma sak var det dagen efter – inga ungar, ingen hona – men så söndagen 12 juni sågs två ungar 

simma ensamma omkring och födosöka, men så klart – ingen hona. Då skrev jag följande i min 

dagbok: 
 
 

”Min åsikt är att – och den gäller fåglar, andra djur och även människor – är man oförmögen, eller 

har brist på resurser för att ta hand om sina ungar, skall man inte skaffa några” 
 

Vid besök efter den 12 juni sågs inga ungar till och tyvärr tvingades jag konstatera att i kampen för 

överlevnad hade ytterligare en hel kull ungar fått stryka på foten. 

 

 

 

 
 

Den förmodligen sista överlevande gräsandungen i årets kull på Fredriksdal Foto: Gustaf Persson 
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                   Gräsand hane  Foto: Gunilla Steen 

 

Storskarv  Phalacrocorax carbo 

Bestånd i Sverige 40 000 par – oförändrat sedan 2012 – livskraftig LC 
 

Noterad förbiflygande vid några tillfällen 

 

Vit stork  Ciconia ciconia 

Bestånd i Sverige 50 par – en ökning med 16 par sedan 2012 – enligt Svensk fågeltaxering och 

BirdLife Sverge, bedöms arten som starkt hotad   EN 
 

24 april sågs 1 ex flyga över området, vilket är den första observation av arten vid Fredriksdal som 

jag känner till. (uppgiften inhämtad från trovärdiga besökare på Fredriksdal) 

 

Röd glada  Milvus milvus  (0,0,0,0)  1 par 

Bestånd i Sverige 3 500 par – en ökning med 1 000 par sedan 2012 – livskraftig LC   

 

 

Det har under åren förekommit diskussioner om huruvida den röda gladan häckat på Fredriksdal 

eller ej. Men under de fyra år (2017-20) jag inventerat området, har inte någon sådan häckning ägt 

rum – inte förrän i år. Från en bit in i april sågs arten frekvent på Fredriksdal. Oftast sågs 

den ”patrullera” över södra delen av området och framför allt över Tallskogen, där också så 

småningom ett bo upptäcktes. För övrigt samma bo som i fjol användes av ormvråken och som då 

genomförde en lyckad häckning. Troligt scenario är att den röda gladan någon under början av april 

kört bort ormvråkarna från området och tagit över dess bo.(se vidare under ormvråk). 

Under hela maj sågs en av gladorna (hanen) ”patrullera” över Tallskogen med omnejd. Det fanns 
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därför fog för att anta att äggen var lagda och ruvades. Äggen brukar vanligtvis läggas i 

månadsskiftet april/maj och ruvas i c:a en månad. 6 juni var båda gladorna på vingarna och det finns 

skäl att anta att äggen var kläckta – något som inte kunde ses från marken, men då och sågs en av de 

vuxna fåglarna i boet. Ibland lyfte den från boet när man närmade sig, vilket visar på att den är 

lättstörd och vaksam. Den 18 juni kunde jag se en unge sitta vid kanten av boet och därmed var 

säkerställd och lyckad häckning konstaterad. 

1 juli Båda gladorna visade genom sitt beteende att ungarna troligtvis lämnat boet? De cirklade 

över mig på relativt låg höjd och betedde sig lite grann som de fiskmåsar de bott grannar med. 

Kanske de tagit efter deras sätt att handskas med fridstörare? 

 

 

              Röd glada över Fredriksdal  Foto: Gunilla Steen 

 
 

Sparvhök  Accipiter nisus     

Bestånd i Sverige 44 000 par – oförändrat sedan 2012 – livskraftig LC 
 

Jagade i området vid några tillfällen under våren.  

 

Duvhök  Accipiter gentilis   

Bestånd i Sverige 7 600 par – oförändrat sedan 2012 - nära hotad  NT 

 

En hona sågs jaga i området 13 januari och enligt uppgift från Ricky i personalen, sågs 1 ex vid två 

tillfällen under våren.   
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Ormvråk  Buteo buteo    (1,0,1,1)  0 par 

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

Från att framgångsrikt ha häckat tre av de senaste fyra åren och varit en trogen vintergäst, försvann 

ormvråken som häckfågel från Fredriksdal i år. Den troligaste orsaken är att den blev bortkörd av 

den röda gladan och som även tog över ormvråkens bo från i fjol. Detta skedde någon gång i början 

av april. Efter det sågs ormvråken bara vid några enstaka tillfällen kretsa över området och vid ett 

(12 maj) sågs 1 ex rasta vid Malttorkan. Vid besök 28 juni lyfte en ormvråk från ett träd i Risbygden 

och flög bort. Kanske det var en av de fåglar som tidigare under våren blev bortkörd av den röda 

gladan, men som ändå såg Fredriksdal som ”sitt” område? 

 

Lärkfalk  Falco subbuteo 

Bestånd i Sverige 3 500 par – en ökning med 1 200 par sedan 2012 – livskraftig LC 
 

1 ex förbiflygande 13 maj 
 
 

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

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

Ankomst till Fredriksdal 
 

2021 2020 2019 

24 mars 23 mars 30 mars 

 
 

Efter att tillbringat vintern på okänd ort, återvände rörhönorna till Aledammen på Fredriksdal den 

24 mars. Rörhönorna på Fredriksdal har varje år lämnat området under sensommaren, till skillnad 

från de artfränder som brukar finnas i Öresundsparken och Jordbodalen. Dessa rörhönor brukar 

övervintra i sina häckningsområden och framför allt de i Öresundsparken, är i vissa avseenden lika 

gräsänder i sitt beteende och håller gärna tillgodo av den mat som förbipasserande människor 

serverar dem. Detta beteende har inte Fredriksdals rörhönor. Trots att många människor dagligen 

passerar förbi ”deras damm”, behåller de sin integritet och undviker oss människor så långt det är 

möjligt. Efter att varje år byggt bo i Aledammen, överraskade paret mig denna vår genom att 

placera sitt bo i Näckrosdammen och under senare delen av maj och första dagarna i juni sågs den 

ruva i boet, men… 
 

6 juni ”Upptäckte för ett par dagar sedan att någon/något gjort en stig ner mot Näckrosdammen 

och att boet verkade ha varit utsatt för någon slags påverkan och också övergivet. Blev inte riktigt 

klok på vad eller vem som gjort stigen. Kan ha varit räv?  I alla fall så har rörhönorna uppträtt 

något oroligt sedan dess och långa stunder har en av dem stått vid det övergivna boet och lockat, 

men några ungar har inte synts till. I dag, 6 juni, upptäckte jag en av rörhönorna i Aledammen, 

men hon/han hoppade snart upp på bryggan och spatserade längs stigen till Näckrosdammen där 

hon/han åter ställde sig vid boet och lockade.”  
 

Efter att av något skäl misslyckats med sin första häckning, sågs rörhönorna då och då under juni 

månad med bomaterial i näbben och möjligtvis försökte de sig på en andra häckning? 
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                 Rörhöna i Aledammen  Foto: Christer Strid 

 

 
.                   Här – väl gömt bland vassen i Näckrosdammen – hade rörhönorna byggt bo i år   

                    Foto: Christer Strid 

 

 

Trana Grus grus 

Bestånd i Sverige 44 000 par – en ökning med 14 000 par sedan 2012 – livskraftig LC 

Enda observationen under våren var 2 ex som flög mot väst 13 maj. 
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Strandskata  Haematopus ostralegus   (0,0,1,1)  1 par 

Bestånd i Sverige 8 000 par – beståndet har minskat med 3 000 par sedan 2012 , enligt BirdLife och 

Svensk fågeltaxering och har gått från livskraftig till nära hotad enligt Artdatabanken - nära hotad  

NT 
 

 

Aktiviteter vid Gamla mejeriet tydde länge på häckning och blev bekräftad 26 maj, då ungar sågs. 

Efter det hördes arten regelbundet kring mejeriet och sågs då och då också flyga över Fredriksdal. 

 

Skogssnäppa  Tringa ochropus 

Bestånd i Sverige 49 000 par – oförändrat sedan 2012 – livskraftig LC 
 

I år var tredje året i rad som skogsnäppa sågs på Fredriksdal. 2019 sågs 1 ex 17 juli, 2020 sågs 2 ex 

12 april och 28 juni och i år sågs 1 ex 5 och 21 juni. Fyndet i april gäller troligtvis fågel på 

nordsträck, medan övriga rör fåglar på sydsträck.  

 

 

Skrattmås  Chroicocephalus ridibundus 

Bestånd i Sverige 98 000 par - oförändrat sedan 2012  -  nära hotad  NT 

 

Vid ett par tillfällen i juni, sågs arten i området. 
 

 

Gråtrut  Larus argentatus    

Bestånd i Sverige 61 000 par – en ökning med 6 000 par sedan 2012 – sårbar VU 
  

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

födosökande. 

 

 

Fiskmås  Larus canus    (2,1,2,2)  3 par                    

Bestånd i Sverige: 100 000 par – trots oförändrat bestånd sedan 2012, har arten fått ändrad status 

från livskraftig till nära hotad. NT 

 

Sågs från och till födosöka inom området. Från en bit in i maj sågs arten ruva i bo på skorsten i 

Stadskvarteren. Ofta satt också en ”vaktpost” i närheten för att köra bort eventuella inkräktare.  

12 juni verkade det som om ungarna hade lämnat boet och tagit sig ner på marken. Båda föräldrarna 

vaktade. Någon dag senare var fiskmåsarna borta från Stadskvarteren och jag hoppas att deras ungar 

klarade sig från eventuella predatorer. Förutom häckningen i Stadskvarteren, två par vid Gamla 

mejeriet. Vid besök på midsommarafton (25 juni) sågs fiskmås åter ruva i samma skorsten som 

tidigare i Stadskvarteren. 
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Fiskmås  Foto: Christer Strid 

                                                                                                                                           

Skogsduva   Columba oenas 

Bestånd i Sverige 12 000 par – oförändrat bestånd sedan 2012 – livskraftig LC 
 

Skogsduvan är en art som på Fredriksdal borde kunna hitta lämpliga häckningsbiotoper och en källa 

uppger att arten häckat inom området, men detta är inte bekräftat.  

I år inskränkte sig besöken till ett den 8 maj – då en fågel satt och hoade en kort stund vid 

Almskogen och ett den 29 maj – då en fågel hördes i Engelska parken. 

 

Ringduva  Columba palumbus    (15,14,18,16)   17 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 
 

 

I motsats till vintern 2019/20 då det var gott om bokollon och också av ringduvor, saknades arten i 

stort sett helt under vintern 2020/21. De första började dyka upp i mars och antalet ökade successivt 

och i månadsskiftet april/maj hördes ringduvor hoa lite varstans i området. Undan för undan 

upptäcktes det ena boet efter det andra och inte minst eleverna på Centrumskolan var duktiga på att 
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hitta nya bon, av vilka några också fotodokumenterades.( för bilder tagna av elever på 

Centrumskolan, se under kapitlet Centrumskolan)  

Ringduvan hade i år ett gott häckningsår på Fredriksdal, med inte mindre än 17 par, vilket är det 

näst högsta antalet under mina fem inventeringsår.  

 

 

 

 

 

    Ringduva pulli i boet vid entrén  Foto: Sofie Hansson 
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Turkduva  Streptopelia decaocto 

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

 

Sågs vid ett par tillfällen flyga förbi området 

 

Gök  Cuculus canorus    (0,0,1,1)   0 par                       

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 

 

Från att med stor sannolikhet (och 2020 med säkerhet) häckat de två senaste åren, gjordes i år bara 

två observationer av arten. 19 maj sågs 1 ex lyfta från en buske vid Granskogen och flyga iväg bort 

mot gamla mejeriet och den 10 juni ropade 1 ex i Engelska parken. (gm Karin Hjelmér) 

 

Tornseglare  Apus apus   

 

Bestånd i Sverige 259 000 par – en minskning med 51 000 par sedan 2012 – starkt hotad  EN 
 

De första tornseglarna dök i år inte upp över Fredriksdal förrän 26 maj, vilket är c:a två veckor 

senare än normalt. Efter det sågs arten regelbundet födosöka över området, dock i färre antal än 

föregående år. Ett undantag var 22 juni då drygt 30 tornseglare sågs över området. 

 

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

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

oförändrat sedan 2012 – livskraftig LC 
 

 

Enda vinterobservationen var 2 ex 12 januari. Sedan dröjde det till 7 april innan jag åter 

observerade arten på Fredriksdal – då med 3 ex som trummade för att markera sin närvaro.  

Antalet häckande par har varit ganska stabilt under de fem inventeringsåren och pendlat mellan 2 – 

3 par. Att gröngölingen försvann från området i år, verkar inte ha haft någon påverkan på den större 

hackspetten. I år häckade arten i Skogsbetesmarken och i Alskogen. Endast 2 ungar sedda från paret 

vid Alskogen. 

”Större hackspetten är inte specialiserad på någon viss sorts föda. Under sommarhalvåret söker 

den mest efter insekter och andra smådjur i trädstammar och under vintern lever den framför allt 

av frön som den hackar ur barrträdens kottar. Det är för detta ändamål som den använder de 

”hackspettsmedjor” som man ofta träffar på i skogen. De består av en barkspringa där hackspetten 

kilar fast kottarna och sedan hackar upp fjällen och plockar fram fröna. En engelsk undersökning 

har visat att en hackspett under en vintersäsong konsumerar upp till över tre tusen kottar. Under 

vissa vintrar med dålig tillgång på kottar flyttar större hackspetten invasionsartat söderut och kan 

då nå långt ner i Europa”. Källa: Fågeln.se 
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               Större hackspett hona Foto: Christer Strid  

 

 

Mindre hackspett  Dryobates minor 

Bestånd i Sverige 4 200 par – en minskning med 2 800 par sedan 2012 – nära hotad   NT 

En observation av 1 ex 31 mars vid Alkärret. (gm Christer Strid och Åsa Orrliden Strid), samt 

uppgift från Ricky i personalen om en observation. 
 

Gröngöling  Picus viridis  (2,1,1,1)   0 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 

 
 

Det är med stor saknad och många undringar som dessa rader nedtecknas. Efter att ha varit en 

karaktärsart på Fredriksdal under fyra år och varje år häckat framgångsrikt, försvann gröngölingen 
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plötsligt och oväntat denna vår. Under vintern sågs och hördes den regelbundet och under den tidiga 

våren kunde man höra dess rop eka över området. Men så helt plötsligt var den borta. Senaste (och 

kanske också sista?) observationen gjordes 7 april. 

 
 

 

Ladusvala  Hirundo rustica    

Bestånd i Sverige 183 000 par – en ökning med 3 000 par sedan 2012 – livskraftig  LC 
 

Ankomst till Fredriksdal 
 

2021 2020 2019 

30 april 1 maj 25 april 

 

Även om det fanns ett visst intresse för Stallets möjligheter som lämplig häckplats även i år, så 

stannade det vid flyktiga besiktningar. Ej heller lockade Ulrik Alms uppsatta ”stödplattor” på 

Stallets gavel ladusvalan till att vilja bosätta sig på Fredriksdal detta år. Överhuvudtaget är min 

känsla att det har varit ett tufft år för svalorna. Många kom hit då vädret fortfarande var rätt kyligt 

och insektstillgången dålig och utan att ha några bekräftade uppgifter, säger min magkänsla att det 

totalt sett har varit ett magert häckningsår. 

Men några observationer gjordes på Fredriksdal: Den första sågs 30 april, 9 maj sågs 2 ex flyga 

över området, något oroande sträckte 11 ex söderut i full karriär 11 maj, 14 maj sågs 3 ex. 17 maj 2 

ex och den sista observationen som gjordes var 2 ex 24 maj. Under juni månad inga observationer.  

 

Hussvala  Delichon urbicum 

Bestånd i Sverige 60 000 par – en minskning med 40 000 par sedan 2012 – sårbar  VU 

”Hussvalan har ett stort utbredningsområde som sträcker sig från västra Europa ända bort till centrala 

Ryssland, Kazakstan och Kirgistan i Centralasien. Den huvudsakliga övervintringen sker i Afrika, med några 

mindre populationer som övervintrar i Indien och runt Persiska viken” 
 

Enda observationen under våren av denna sårbara art var 3 ex som födosökte över Skogsbetes-

marken 9 juni. 

Det finns all anledning att oroa sig för hussvalans framtid i Sverige – och även på andra håll i 

Nordväst-Europa. Som kan ses av Svensk Fågeltaxerings statistik, har arten minskat dramatisk och 

verkar fortsatt minska. Ett par av förklaringarna kan vara matbrist och brist på boplatser. 

”Studier från Storbritannien pekar på att antalet insekter i jordbrukslandskapet har minskat med 80 procent 

till följd av ett mer ensidigt och storskaligt jordbruk med en större användning av bekämpningsmedel. Även 

förlust av lämpliga häckningsmiljöer för hussvalan och ökad predation av andra arter, såsom skata, kan ha 

bidragit till minskningen. I Polen har man konstaterat att ökad konkurrens om boplatser från gråsparv lett 

till att hussvalorna i högre grad börjat häcka inne i byggnader istället för på utsidan. Då arten är en 

flyttfågel, som tillbringar vinterhalvåret i tropiska Afrika, kan faktorer längs flyttvägarna och i 

övervintingsområdet påverka populationen – exempelvis väderlek och klimatförändringar”. Källa: Markus 

Lagerqvist Vår Fågelvärld 2/2017  
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Sädesärla  Motacilla alba   (5,4,4,3)   2 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 

 

Ankomst till Fredriksdal 

2021 2020 2019 

15 april 25 mars 20 mars 

 

Antalet häckande par av sädesärla har successivt minskat under de senaste fem åren på Fredriksdal. 

Kanhända avspeglar sig den minskning av arten som skett i Sverige genom åren, även den som skett 

på Fredriksdal? I år bedömdes bara två par häcka. Ett vid Herrgården och ett i anslutning till 

Stadskvarteren. 

 

 

 

Sädesärla  Foto: Christer Strid 
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Gärdsmyg  Troglodytes troglodytes   (3,3,5,5)   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 
 

 

”Enligt gammal svensk folktro är gärdsmygen en trind, storhuvad liten gynnare som kilar som en 

liten mus kring rishögar och rotvältor, alltid med den lilla stjärten stolt pekande rakt upp. Namnet 

har den fått av sin vana att smyga omkring bland gärdsel och risbråtar. Den kallas också för 

tummeliten och baskakung i Skåne, Thomas i gärdet i Norrbotten, meshätta och gärdsgårdsmesa i 

Småland, mysing i Kalmartrakten och tummetott i Dalarna. Om gärdsmygen berättas samma saga 

som om kungsfågeln, som ridande på örnens rygg kunde flyga högre än någon annan fågel” Källa 

Fågeln.se gm G Rudebeck 

 

Till skillnad från tidigare vintrar, då någon eller några gärdsmygar har övervintrat på Fredriksdal, 

sågs vintern 2020/21 inga. Första notering var från 3 april då 1 ex hördes sjunga vid Alkärret. Till 

skillnad från en del andra arter, häckade gärdsmygen med samma antal par som i fjol och kunde 

höras sjunga ända fram till midsommar, då jag misstänker att något eller några par var inne på sin 

andra häckning. En rolig observation var den fågel som flera gånger satt och sjöng i toppen av en 

flaggstång vid Entrén och vars bo var placerat i häcken nedanför. 

 

 

  Gärdsmyg  Foto: Christer Strid 
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Järnsparv  Prunella modularis   (2,1,3,2)   1 par    

Bestånd i Sverige: 552 000 par – en minskning med 78 000 par har skett sedan 2012 – livskraftig 

LC 

 

I år häckade ett par i anslutning till Aledammen.  

”Järnsparven är en doldis och håller helst till i småbruten blandskog, gärna med tillgång till ung-

granar. I vårt land är järnsparven till övervägande delen en flyttfågel. Endast i södra delen av lan-

det stannar en del exemplar över vintern. De flyttande järnsparvarna återkommer i mars och april. 

Som häckningslokal väljer den tämligen snåriga skogspartier. Den tycks ha en viss förkärlek för 

granbuskage. I fjällen, där det inte finns tillgång till gransnår, slår den sig ned i annan buskartad 

vegetation”. Källa Fågeln.se 

 

Järnsparv Foto: Christer Strid 

 

 

Rödhake  Erithacus rubecula   (4,4,4,7)   5 par 

Bestånd i Sverige. 3 847 000 par – en svag ökning med 47 000 par sedan 2012 – livskraftig LC 
 

Som mest sågs 3 rödhakar under vintern. De par som häckade i år, fanns i Engelska parken, vid 

Timmersågen, i Ekskogen, vid Malttorkan och i Almskogen.   
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                  Rödhake  Foto: Christer Strid 

 

 

Näktergal  Luscinia luscinia 

Bestånd i Sverige 27 000 par – en minskning med 10 000 par sedan 2012 – livskraftig LC 
 

 

1983 häckade 5 par på Fredriksdal. Hur det har sett ut under mellanåren fram till att jag började 

mina inventeringar 2017 har jag ingen vetskap om, men hittills har bara enstaka fåglar besökt 

området utan att göra en ansats att stanna kvar. Så också i år, då 1 ex sågs och hördes 17 maj av 

Centrumskolan och deras rektor Mats, samt 1 ex som visade sig vid Alkärret 6 juni. 

 

 

                         Näktergal  Foto: Thomas Nilsson 
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Rödstjärt  Phoenicurus phoenicurus   (19,12,11,15)   8 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 

 
 

Ankomst till Fredriksdal 
 

2021 2020 2019 

23 april 14 april 21 april 

 

Rödstjärten är en fågel som varje år satt sin prägel på fågellivet på Fredriksdal. Dels har den 

förekommit i relativt stort antal, dels visar den ofta upp sig genom att ”nyfiket” sitta på stolpar för 

att låta sig beskådas eller möjligtvis hålla koll på de människor som passerar förbi. Tyvärr var 

antalet par i år betydligt mindre än tidigare år och orsaken är inte klart utredd men kan, liksom för 

andra långflyttare, ha sin orsak i matbrist. 

I år häckade arten vid Teglarödstugan, vid Timmersågen, i Almskogen, i Fruktträdgården, i 

Engelska parken, i Ekskogen, vid Malttorkan och vid Stadskvarteren. 

 

 

 

 
                  Rödstjärt med bomaterial  Foto: Gunilla Steen 
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Buskskvätta  Saxicola rubetra 

Bestånd i Sverige 215 000 par – en minskning med 35 000 par sedan 2012  - nära hotad  NT 
 

Buskskvätta är en art som på Fredriksdal borde ha möjlighet att finna lämpliga häckningsbiotoper, 

då den oftast söker sig till buskrika ängs- och betesmarker, men hittills har den bara noterats som 

tillfälligt rastande. Så även i år, då 2 ex sågs i Risbygden 2 maj. 
 

Stenskvätta  Oenanthe oenanthe 

Bestånd i Sverige 290 000 par – oförändrat sedan 2012 - livskraftig LC 
 

Den 2 maj sågs en hane vid stenmuren söder om Arbetarbarackerna och dagen efter en hona vid 

samma ställe. 

 

Koltrast  Turdus merula   (12,11,15,12)   10 par       

Bestånd i Sverige: 1 815 000 par –   beståndet har ökat med 15 000 par sedan 2012 – livskraftig LC 
 

Under vintern uppehöll sig som vanligt ett antal koltrastar på Fredriksdal. Som mest noterades 6 ex 

under en och samma dag. En bit in i mars påbörjade en del par häckningsförberedelser och man 

kunde också höra dess sång välkomna våren. Vid sammanräkning noterades 10 par, vilket är något 

färre än tidigare år. 

”Koltrasten hör utan tvekan till våra mest välkända och omtyckta fåglar. Kanske är det därför den 

utnämnts till Sveriges nationalfågel. Ursprungligen var koltrasten en skygg skogsfågel, men har 

under 1900-talet vandrat in i stadsparker och villaträdgårdar, där den kan vara ganska oskygg och 

under vintern gärna kommer fram till utlagd mat.” Källa: Fågeln.se 

 

 
                  Koltrast hane  Foto: Christer Strid 
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Björktrast  Turdus pilaris   (20,16,12,11)   9 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 

 
 

 

Upp till 7 ex sågs som mest under vintermånaderna, men kan ha varit fler då mina besök på 

Fredriksdal var sporadiska. Som vanligt fanns en liten koloni i trädpartierna bakom Timmersågen, 

liksom vid Skogsbetesmarken. Något par också i Engelska parken och vid Alkärret.  

 

 

           Björktrast  Foto: Christer Strid 

 

Rödvingetrast  Turdus iliacus    

 

Bestånd i Sverige 797 000 par – en minskning med 53 000 par sedan 2012 – nära hotad  NT 

 

De senaste tre åren har rödvingetrast setts på Fredriksdal i varierande antal. Det är fåglar som på sin 

flyttning norrut, mellanlandar för att rasta och födosöka. I år verkade flyttningen norrut vara något 

senare än tidigare år och rödvingetrastar sågs på Fredriksdal fram till början av maj, då så många 

som 35 ex sågs rasta i Engelska parken 1 maj. 
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Taltrast  Turdus philomelos   (2,1,2,1)   1 par          

Bestånd i Sverige: 1 930 000 par – en ökning med 30 000 par sedan 2012 – livskraftig LC 

 

Första observationen gjordes 25 mars. Sen dröjde det till 8 maj innan arten åter dök upp och den 9 

maj hördes en sjunga vid Alkärret. Hördes sedan sporadisk sjunga från Alkärret fram t.o.m. 1 juni. 

 

 

             Taltrast  Foto: Christer Strid 

 

 

Svarthätta  Sylvia atricapilla   (12,10,10,10)  7 par          

Bestånd i Sverige: 1 440 000 par – beståndet har minskat med 50 000 par sedan 2012 – livskraftig 

LC 

Ankomst till Fredriksdal 
 

2021 2020 2019 

18 april 10 april 8 april 

 
 

Svarthättan har under mina fem inventeringsår varit den vanligaste sångaren på Fredriksdal och så 

även detta år. Antalet häckande par var dock lägre än vanligt. Inte heller var antalet svarthättor som 

under sin flyttning brukat rasta och födosöka på Fredriksdal lika många som tidigare år. Orsak? En 

ren gissning är att tillgången på insekter var ovanligt låg denna vår, vilket fick konsekvenser för ett 

flertal arter.  
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      Svarthätta hona  Foto: Christer Strid 

 

      Svarthätta hane  Foto: Thomas Nilsson 
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Trädgårdssångare  Sylvia borin   (6,4,5,4)  1 par 

Bestånd i Sverige: 1 168 000 par – beståndet har minskat med 32 000 par sedan 2012- livskraftig 

LC 
 

Ankomst till Fredriksdal 
 

2021 2020 2019 

12 maj 8 maj 10 maj 

 

För trädgårdssångarens del blev 2021 ett riktigt dålig häckningsår – åtminstone på Fredriksdal. Bara 

ett par bedömdes häcka strax söder om Aledammen. Hur det var på andra lokaler, vet jag i 

skrivande stund inget om, men det är möjligt att bristen på mat (insekter) kan ha varit orsaken? 

 
 

 
             Trädgårdssångare Foto: Christer Strid 
 
 

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

      

Ankomst till Fredriksdal 
 

2021 2020 2019 

9 maj 24 april 26 april 

 

Baserat på sjungande fåglar vid flera tillfällen vid Timmersågen och Systematiska trädgården, och 

på uppvaktningsbeteende, gjordes bedömningen att arten häckade med två par i år. 
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               Ärtsångare  Foto: Christer Strid 

 

Törnsångare Sylvia communis   (4,4,2,1)   0 par    

Bestånd i Sverige: 248 000 par – beståndet har minskat med 2 000 par sedan 2012- livskraftig LC 

 

Endast tre observationer, 10 maj, 3 juni och 28 juni och ingen häckning i år. Kurvan över 

häckningar de senaste fem åren är tydligt fallande, men arten bedöms livskraftig av Artdatabanken 

och kanske är minskningen av arten på Fredriksdal en lokal företeelse? 

 

 

             Törnsångare  Foto: Christer Strid 
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Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 

Bestånd i Sverige 211 000 par – en minskning med 79 000 par sedan 2012 – nära hotad   NT 

   
”30 maj 1 sjungande. Första observation av arten på Fredriksdal under mina fem inventeringsår. 

Fågeln hördes först sjunga utanför området i höjd med entrén. Flög sen in och sjöng några strofer 

vid Franska parken innan den flög bort.” 

 

 
 

Kärrsångare Acrocephalus palustris   (0,0,1,0)  0 par 

Bestånd i Sverige 24 00 par – oförändrat sedan 2012 – livskraftig LC 

 

Vid Vresrosbuskarna intill Ekskogen, satt 1 ex och sjöng 3 juni, vilket blev vårens enda 

observationen. 

 

 

Härmsångare Hippolais icterina   (1,0,1,0)  0 par 

Bestånd i Sverige 58 000 par – en minskning med 2 000 par sedan 2012 – livskraftig LC 
 

Även härmsångare sågs och hördes vid endast ett tillfälle, då 1 ex sjöng vid Timmersågen 29 maj. 

 

 

Lövsångare  Phylloscopus t. trochilus  (5,3,4,3)  2 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 

 
 

2021 2020 2019 

29 april 12 april 21 april 

 

Lövsångaren anlände, liksom många tropikflyttare, något senare i år än tidigare år. I början av maj 

sågs och hördes förhållandevis många individer i området. Troligtvis var flertalet av dessa bara på 

genomresa och som på Fredriksdal passade på att vila och födosöka under sin vidare flytt norrut. 

Från mitten av maj fanns bara enstaka individer kvar och min bedömning blev att endast två par 

häckade i år.  

 

”Namnet lövsångare nämns första gången 1824. Varifrån ordet "löv-" kommer är oklart. Tidigare 

namn på lövångaren är Jordkrypa, tuvkrypare jordsmyga eller lövsmyg på grund av fågelns sätt att 

söka sin föda bland löven liksom sitt sätt att krypa från sitt väl dolda bo då den överraskas. Andra 

namn är lövlus, tummeliten och lillmamma” Källa: Fågeln.se 
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Lövsångare juv  Foto: Thomas Nilsson 

 

Gransångare  Phylloscopus collybita collybita   (8,5,7,10)  5 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 

Ankomst till Fredriksdal 

2021 2020 2019 

10 april 26 mars 24 mars 

 

Fredriksdals andra Phylloscopus-art är gransångaren, eller kanske man skulle kalla den den första, 

eftersom den varje år häckat med fler par än lövsångaren – och så även i år. Även gransångaren 

anlände senare än vanligt, men man märkte inte samma ”genomströmning” av rastande fåglar som 

hos lövsångaren. 

Efter hand som våren framskred, utkristalliserade sig artens häckplatser, vilka var vid Smedjorna, 

Timmersågen, Alkärret, Skogsbetesmarken och Engelska parken. Även här något färre antal par än 

tidigare år, då snittet legat på 7,5 par/år. 
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Gransångare  Foto: Christer Strid 
 

Grönsångare  Phylloscopus sibilatrix   

Bestånd i Sverige 167 000 par – en minskning med 53 000 par sedan 2012 – nära hotad  NT 

 

Endast en observation av arten under våren den 27 april då 1 ex hördes sjunga vid Skogsbetes-

marken. 

 

Brandkronad kungsfågel  Regulus ignicapilla 

Bestånd i Sverige 4 000 par – en ökning med 3 900 par sedan 2012 – livskraftig LC 

 

Den 20 juni sågs och hördes 1 ex i Systematiska trädgården, vilket är det andra fyndet på 

Fredriksdal. I fjol sågs 1 ex 25 mars i Granskogen. Brandkronad kungsfågel är en art som 

fullkomligt exploderat i sin utbredning i Sverige under senare år och har gått från 100 par 2012 till 

c:a 4 000 par 2019. Motsvarande ökning finns inte bland någon annan fågelart i Sverige. Man 

trodde ett tag att ökningen hos den brandkronade kanske skulle påverka den vanliga kungsfågeln 

negativt, men en sådan påverkan verkar inte ha skett, då även vår vanliga kungsfågel har ökat, 

enligt Svensk fågeltaxering. 
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                       Kinesisk sekvoja i vilket en brandkronad kungsfågel födosökte 20 juni 

 

Kinesisk sekvoja  Metasequoia glyptostroboides      

 

”Ett barrträd med fällande barr. Den är ett levande fossil som ibland odlas i trädgårdar och 

parker. Kinesisk sekvoja upptäcktes vildväxande i Kina år 1941. Den var tidigare endast känd 

som fossil från Nordamerika och Spetsbergen. Ursprunglig i Centrala Kina. Upp till 15 m”.  

 
 

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

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

  Ankomst till Fredriksdal 
 

2021 2020 2019 

30 april 24 april 21 april 

 

En del svartvita flugsnappare sågs i vanlig ordning på genomflyttning i början och mitten av maj 

och från senare delen av månaden verkade ett revir ha etablerats i Ekskogen, där hanen hördes 

sjunga under flera dagar. Dock sågs aldrig några ungar, men alla tecken tyder på sannolik häckning.  
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Svartvit flugsnappare hane  Foto: Gunilla Steen 

 

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

Bestånd i Sverige: 1464 000 par – har minskat med 36 000 par sedan 2012 –livskraftig LC 

 

Den enda observationen under våren var 1 ex som sjöng vid Timmersågen 17 maj. 

 

Talgoxe  Parus major   (10,8,11,11)   9 par 

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

 

Regelbunden under vintern – dock i färre antal än tidigare år. Larm om fågelinfluensa gjorde att de 

vanligtvis tre fågelmatnings-stationerna ställdes in, vilket troligtvis fick till följd att en del talgoxar 

lämnade området. 

Ett par av denna hål- och holkhäckande art hittade vägen till ”flerfamiljsholkarna” vid Entrén och 

häckade där med framgång. Holken vid Centrumskolans lekplats, som ser ut som ett hus, fick också 

hyresgäster under senare delen av våren. I övrigt fanns arten spridd över området och antalet sedda 

ungfåglar tyder på att många av paren hade framgångsrika häckningar i år.  
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           Talgoxe Foto: Christer Strid 

 

 

          Talgoxe vid sin holk vid Stallet Foto: Christer Strid 
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Blåmes  Cyanistes caeruleus   (11,6,9,11)   9 par         

Bestånd i Sverige: 774 000 par – beståndet har ökat med 74 000 par sedan 2012 – livskraftig LC 
 

 

Enstaka ex sågs under vintern, som mest 3 ex, vilket är färre än vad som brukar uppehålla sig på 

Fredriksdal under vintern. Trolig orsak till det låga antalet var den uteblivna fågelmatningen, som 

på grund av fågelinfluensan ställdes in. Blåmesen, som är hål- och holkhäckare, fann i år ett par lite 

udda boplatser. Dels häckade ett par i en ventil i Stadskvarteren och även under ett fönsterbleck vid 

skolan (bo som elever vid Centrumskolan upptäckte). Även en av ”flerfamiljsholkarna” vid Entrén 

hyste ett par. I övrigt var den spridd över området och häckningsframgångarna var goda, då ungar 

sågs lite här och var i början av juni.  

”Märkligt nog tycks inte blåmesen ha inspirerat folktron särskilt mycket, men den kallas på vissa 

håll för blindmes tack vare sina mörka markeringar vid ögonen. I Bohuslän kallas den för bullare. 

Blåmesen är en av de fåglar som kan urskilja ultraviolett ljus mycket bättre än människor. Detta 

medför att blåmesen, vars blå hjässa reflekterar mycket ultraviolett ljus, lätt kan urskilja en hona 

från en hane eftersom de reflekterar olika mycket” .Källa: Fågeln.se 

 

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

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

 

Enstaka individer sågs under vintern (som mest 6 ex). Nötväckan bedömdes i år häcka i Alskogen, i 

Skogsbetesmarken och i Engelska parken.  

”Nötväckan går i Sverige under flera namn: i Bohuslän blåspit, på Gotland murspit, i Närke träd-

rännare, musveta och eremit, ibland också grå hackspett, i Västergötland nötknäppare och nöt-

packa”. Källa: Fågeln.se  

 

                  Nötväcka Foto: Christer Strid 
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Trädkrypare  Certhia familiaris   (2,1,2,1)  ( 1 par )   

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

fågeltaxering- livskraftig LC 

 

Då och då sågs arten födosöka i området och ett troligt scenario är att samhäckning med 

trädgårdsträdkrypare ägde rum. (se nedan) 

 

 

Trädgårdsträdkrypare  Certhia brachydactyla   (0,0,0,0) 1 par 
 

Bestånd i Sverige: 5 häckande par 2020 - alla i Helsingborgstrakten  – behandlas av Artdatabanken 

som ej bofast men tillfällig – ej tillämplig NA 

 

Under våren gjordes både observationer av trädgårdsträdkrypare och trädkrypare inne på 

Fredriksdal och det fanns fog för att anta att eventuell hybridhäckning var på gång. Och så den 15 

juni sågs två ungfåglar i Almskogen. Båda visade karaktär av trädgårdsträdkrypare. Första häckning 

inne på Fredriksdal Museer och Trädgårdars område. Arten häckade 2019 i Fredriksdalskogen. 

 

 
          Trädgårdsträdkrypare på Fredriksdal 25 april   Foto: Gunilla Steen 
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Kråka  Corvus corone cornix  (3,3,4,3)  4 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 

 
 

Kråkan finns året runt på Fredriksdal i varierande antal och det häckande beståndet har varit 

konstant från år till år.  

 

 

Kråka  Foto Christer Strid 

 

Råka  Corvus frugilegus   (6,4,4,2)  0 par                    

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

 

Den koloni som funnits bakom Timmersågen, men som reducerats år från år, finns inte längre kvar, 

men från en bit in i juni sågs unga råkor födosöka i området. Troligtvis fåglar från närliggande 

kolonier vid Öresundsparken och Slottshagen. 
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Råkor på födosök  Foto: Christer Strid 
 

. 

 Kaja   Corvus monedula   (7,8,8,8)   6 par   

           

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

minskning med 49 000 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         

 

Häckade bland annat i skorsten i Prästgården. Ungfåglar sågs från slutet av maj. 

      

 

             Kajor  Foto: Christer Strid 
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Skata   Pica pica   (3,4,5,5)   3 par                           

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

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

 

Skatan är en av de fågelarter som finns på Fredriksdal året om och en av de arter som häckat varje 

år. I år bedömdes antalet par till tre och ungar sågs från slutet och maj. 

 

 

    Skata  Foto: Christer Strid 

 

Stare  Sturnus vulgaris   (7,4,4,4)   3 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 - sårbar  VU 
 

 

Inga starar noterades under vintern och det dröjde till en bit in i april innan de första observerades. 

Den första boplats som hittades var i ett före detta hackspetthål i Lövskogen. Senare skulle det visa 

sig att just det bohålet verkade vara mycket populärt, då en bit in i juni även nötväcka visade 

intresse för ”bostaden”. I senare delen av maj sågs en del starar födosöka inom området och några 

sågs också flyga över området med mat i munnen och jag misstänkte att det var fåglar som häckade 

utanför området. Flest starar sågs omkring 25 maj, då ett tiotal ungfåglar sökte föda. Från mitten av 

juni sågs flockar med unga starar flytta söderut. 
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Stare  Foto: Christer Strid 

 

Gråsparv  Passer domesticus   (35,18,11,11)   6 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 

Enstaka gråsparvar uppehöll sig på Fredriksdal under vintern, främst vid Herrgården och Stallet. 

För varje år har gråsparven minskat på Fredriksdal och årets summa är den lägsta hittills. Av de sex 

häckande paren fanns två i Stadskvarteren, ett vid Smedjorna och tre vid Herrgården. 

”Gråsparven har funnits i Sverige under en mycket lång tid. Man har funnit benrester i Uppland 

som visat sig vara 2800 år gamla. Ursprungligen var arten skoglevande, men har genom åren ut-

vecklats till att bli en av de mest kulturbundna fåglarna i landet. Efter att ett gråsparvpar etablerat 

sig inom ett område, stannar de vanligtvis där under resten av livet. Den är således en stannfågel.  

Även Gråsparven har spelat en stor roll inom mytologin. I Norden liksom i Västeuropa i övrigt har 

sparven betraktats med oblida ögon. I Frankrike har man trott att det var djävulen som skapade 

fågeln. Arten har i alla tider ansetts som en varslande fågel. När det gällde kärlek var den en lyck-

obringare, men hans spådomar i övrigt hade dock dåligt rykte. Några exempel på Gråsparvens då-

liga rykte är: " Då sparvar flaxar på fönsterrutorna, bådar de dödsfall." (Stöde, Medelpad)." Sitter 

täcklingen och pillar på fönsterrutan, blir det lik i huset." (Närke) " Sparvar som snabbt flyger förbi 

fönstren bådar oväder." (Västmanland). Mer positiva uppfattningar om fågeln kommer bl.a. från 
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Danmark: " Dödar man en sparv och lägger av köttet på ett inflammerat finger, leder detta till bot." 

Från Mellaneuropa påstods att om man lade färskt sparvkött på kräftsvulster, gav det hälsa.” 

Källa: Fågeln.se 

 

 

            Gråsparv hona Foto: Christer Strid 

 

          Gråsparv hane  Foto: Christer Strid 
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Pilfink  Passer montanus   (7,2,3,2)   1 par 

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

Inga observationer under vintern. Från att ha häckat med 7 par 2017, har någonting hänt med 

pilfinken på Fredriksdal och i år bedömdes endast 1 par häcka i anslutning till Cafeet. Holkarna på 

stallet som tidigare år ockuperats av pilfinken, hade i år tagits över av talgoxen. 

 

 
 

       Pilfink Foto: Christer Strid 

 

Bofink  Fringilla coelebs   (12,7,7,10)  9 par       

Bestånd i Sverige: 8 350 000 par – en minskning med 50 000 par sedan 2012 – livskraftig LC 
 

En och annan bofink brukar övervintra på Fredriksdal och så också denna vinter. Som mest sågs 4 

ex i januari. De flesta bofinkar flyttar under hösten till mellersta och västra Europa och återkommer 

under mars – april.  I år bedömdes 7 par häcka en första gång och några par även en andra gång.  

 

”Det svenska namnet på fågeln har hämtats från det danska namnet bogfink. I svenska dialekter 

har bofinken fått en mängd olika namn. I Småland kallas den för hampspik och hamptätting, i 

Dalarna: hampsparv, risstackfågel, gamskärv, i Norrbotten: tvint, i Värmland: kvint och i 

Härjedalen: vitt-ilt. Mest känd i den svenska folktron är bofinken för sin vackra sång, som 

folkfantasin tolkat på många olika sätt.” Källa: Fågeln.se 
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              Bofink hane Foto: Christer Strid 

 

Bergfink  Fringilla montifringilla 

Bestånd i Sverige 2 130 000 par – oförändrat sedan 2012 – livskraftig LC 

 

I motsats till förra vintern då bokollonförekomsten var riklig och stora bergfinksflockar sågs lite här 

och var och några flockar även besökte Fredriksdal, sågs i år inte en enda under vintern. Den enda 

observationen var 1 ex som födosökte vid Timmersågen 3 april.  

 

Grönfink  Chloris chloris   (5,4,5,5)   3 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 
 
 

Hela 12 ex sågs 12 januari, vilket var glädjande många för denna starkt hotade art. Arten har, enligt 

Artdatabankens bedömning, gått från livskraftig till starkt hotad på bara fem år och framtiden för 

arten är något oviss. Det är främst en parasitsjukdom (gulknopp) som ligger bakom minskningen. 
 

”Minskningstakten har uppgått till 61 (53-62) % under de senaste 10 åren. Bedömningen baseras 

på ett för arten lämpligt abundansindex och negativ påverkan. De skattade värdena som bedöm-

ningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN)”. Källa: Artdata-

banken 
 

Det har som bekant pågått och pågår, en utrotningskampanj mot vresros över hela landet. Kanske 

det är befogat – kanske inte – men en sak kommer det kanske att föra med sig och det är att en vik-

tig födokälla för grönfinken försvinner. 
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Stenknäck   Coccothraustes coccothraustes   (0, 0, 0,1)  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 

 

Observerades då och då under våren. Dock sågs inga ungar och arten bedömdes som möjlig häckare.  

 
 
 

 

Domherre Pyrrhula pyrrhula 

Bestånd i Sverige 582 000 par – enligt svensk fågeltaxering och BirdLife en ökning med 202 000 

par sedan 2012 – livskraftig LC 
 

Enstaka domherrar besökte Fredriksdal under vintern. Som mest 3 ex 12 januari. 

 

 

 

Domherre hane  Foto: Christer Strid 
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Sex inventeringsår 

 

Fredriksdal Museer och Trädgårdar har till och med i år 2021, inventerats på häckande fågel sex 

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

häckfågelfaunan, så kan vissa mönster skönjas. Den kanske tydligaste förändringen är den kraftiga 

nedgången under de senaste fem åren för gråsparv.  

 
Tabell 4  Antal häckande arter och par under sex års inventeringar på Fredriksdal 

Art 1983 

antal par 

2017 

antal par 

2018 

antal par 

2019 

antal par 

2020 

antal par 

2021 

antal par 

Gräsand 2 1 - 1 1 1 

Fasan 1 - - - - - 

Röd glada - - - - - 1 

Ormvråk - 1 - 1 1 - 

Rörhöna 2 1 1 1 1 1 

Fiskmås - 2 1 2 2 3 

Strandskata - - - 1 1 1 

Ringduva 5 15 14 18 16 17 

Gök - - - 1 1 - 

Kattuggla 1 - - - - - 

Gröngöling - 2 1 1 1 - 

Större hackspett - 3 2 2 3 2 

Sånglärka 2 - - - - - 

Sädesärla 2 5 4 4 3 2 

Järnsparv 2 2 1 3 2 1 

Näktergal 5 - - - - - 

Rödhake 5 4 4 4 7 5 

Rödstjärt 3 19 12 11 15 8 

Taltrast - 2 1 2 1 1 

Björktrast 10 20 16 12 11 9 

Koltrast 23 12 11 15 12 10 

Trädgårdssångare 7 6 4 5 4 1 

Svarthätta 5 12 10 10 10 7 

Ärtsångare 1 2 4 2 1 2 

Törnsångare - 4 4 2 1 - 
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Kärrsångare 4 - - 1 - - 

Härmsångare 2 1 - 1 - - 

Lövsångare 6 5 3 4 3 2 

Grönsångare 1 - - - - - 

Gransångare - 8 5 7 10 5 

Kungsfågel 1 - - - - - 

Gärdsmyg - 3 3 5 5 5 

Grå flugsnappare - 1 - - 1 - 

Svartvit flugsnappare 1 1 1 1 1 1 

Talgoxe 14 10 8 11 11 9 

Blåmes 1 11 6 9 11 9 

Nötväcka - 4 2 3 5 3 

Trädkrypare - 2 1 2 1 - 

Trädgårdsträdkrypare - - - - - 1 

Skata 2 3 4 5 5 3 

Kaja - 7 8 8 8 6 

Råka 11 6 4 4 2 - 

Kråka 1 3 3 4 3 4 

Stare 1 7 4 4 4 3 

Gråsparv 10 35 18 11 11 6 

Pilfink 150? 7 2 3 2 1 

Bofink 5 12 7 7 10 9 

Hämpling - 1 - - - - 

Grönfink 2 5 4 5 5 3 

Steglits - - - - 1 - 

Stenknäck 1 - - - 1 1 

       

Totalt antal häckande 

arter 

33 38 33 39 40 34 

Totalt antal par 289 245 173 193 194 143 

 

(med viss reservation för antalet pilfinkar 1983) 

 

Under de år som inventerats har totalt 51 häckande arter noterats. Ladusvala har häckat i Stallet 

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

Det är inte bara fåglar som står för den vilda faunan på Fredriksdal Museer och Trädgårdar. Där 

bjuds även på ekorrar, kaniner, rödrävar och i år även småvessla. I Aledammen har tidigare även 

funnits vanlig groda och salamander, men hur det stod till med dessa arter i år, låter jag vara osagt. 

Självklart kan också fjärilar, sländor och en hel del andra småkryp ses på Fredriksdal i varierande 

antal. 
 

 
           Rödrävsvalpar i Bokskogen 1 juni   Foto: Gunilla Steen 

 

 

 
           Sovande ekorre Foto: Christer Strid 
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Fågelskådningens dag 9 maj 

  

 
 

 
Trots corona-restriktioner genomfördes Fågelskådningens dag på Fredriksdals Museer och Trädgår-

dar i Helsingborg den 9 maj 2021. Vandringen i år var uppdelad i tre mindre grupper med olika 

starttider. Vi hade tur med vädret - efter nattens regn klarnade det upp lagom till start. 
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Rödstjärt, gråsparv och rödhake. Foto: Christer Strid 

 

Smakprov på dagens obsar: rörhönorna var på plats, överflygande storskarv och grågås. Många 

ringduvor, större hackspett, tal-, björk- och koltrast. Järnsparv, rödhake, ganska många gärdsmygar. 

Röd glada och ormvråk. Svartvit flugsnappare, rödstjärt, ärt-, löv- och gransångare, ladusvala, träd-

krypare, nötväcka och div kråkfåglar. Vi hade totalt 35 arter. 

Dagens ledare var Gustaf Persson, Gunbritt Linderholm Jönsson och Micke Jönsson. 

Text: Micke Jönsson   Foton: Christer Strid och Micke Jönsson 

 

 

 

FÅGELKONSERT I DE GRÖNA LÖVVERKEN 

Text: Paul Svensson / Fredriksdal Museer och Trädgårdars kommunikationsavdelning 

En promenad på Fredriksdal museer och trädgårdar så här i inledningen av somma-

ren bjuder på ljuv musik för öronen. Musikanterna är av de mindre slaget och har 

både näbb och fjädrar. Från de gröna lövverken och buskagen hörs nu vacker få-

gelsång när hanarna ställer till med skön konsert för att locka på honorna inför sä-

songens häckning. Fågelkonsert på Fredriksdal pågår till ungefär midsommar. 

 

Fredriksdal museer och trädgårdar är en na-

turlig häckningsplats för många av våra 

svenska fåglar. Den varierade miljön med 

skog, öppna landskap, gamla byggnader och 

flera vattendrag gör att många fåglar trivs på 

landet mitt i city i Helsingborg. Dessutom får 

området årligen besök av många fåglar som 

använder Fredriksdal som en naturlig rastplats 

att vila vingarna på och för att hitta lite mat 

innan de sätter av mot andra äventyr igen. 
 

Bäst tid att höra fåglarna är tidigt på dagen. 

Det är då hanarna ställer till med konsert för 

att locka på honorna. Visste du att koltrastens 

fågelsång är unik och det inte finns två som är 

den andre lik i sången och att taltrasten upp-

repar sin sång tre gånger? Längs de ringlade 

naturstigarna har du stor chans att både se och 

höra olika fåglar. Vid tidigare inventeringar 

räknades totalt 84 olika fågelarter. Under 

förra året häckade till och med ett större antal 

rödlistade fågelarter på Fredriksdal, bland 

annat den sårbara staren och den starkt hotade 

grönfinken. 

https://fredriksdal.se/nyheter/fagelkonsert-i-de-grona-lovverken/
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Fåglar är snabba och förflyttar sig hela tiden. 

Tack vara att det finns så många olika miljöer 

på Fredriksdal har du en unik möjlighet att slå 

dig ner på en skön plats och invänta att fåg-

larna kommer till dig. I häckarna nära stallet 

hittar du många av de mindre fåglarna som 

gråsparven och pilfinken. Och i dammarna 

simmar oftast gräsänder och den svarta rörhö-

nan. Följer du stigarna som leder in i skogen 

kanske du till och med får se när den majestä-

tiska röda gladan seglar fram i skyn över träd-

topparna. Med lite tur får du också span på 

den större hackspetten som trivs bra och byg-

ger bon i de döda gamla träden som lämnats 

kvar. Hackspetten hör till hålbyggande fåglar 

och känns igen på det smattrande ljudet när 

den smäller näbben mot trädstammen i jakt på 

föda. I den här speciella konsertuppsättningen 

kan du se hackspetten som den ivrige trum-

slagaren. 
 

Fågelkonsert på Fredriksdal pågår till ungefär 

midsommar. Sedan har hanarna hittat sina 

partners för säsongen och behöver inte längre 

imponera på honorna med sin sång. Fåglarna 

stannar dock kvar på området över sommaren 

och är minst lika tjusiga att titta på som att 

lyssna på. Och om du tar med dig en kikare 

kan du se dem riktigt nära utan att riskera att 

skrämma bort dem eller få dem att tappa ton i 

den härliga fågelkonserten i de gröna lövver-

ken. 

 

 

 

     Av Mats Carlsson, lärare i NO åk 4-6 på Centrumskolan 
 

 

Naturundervisning på 

Centrumskolan, med fåglar i fokus 
 

Centrumskolan är en liten fristående 

grundskola med 80 elever från förskoleklass 

till och med åk 6. Den ryms i prästgården som 

ligger i stadskvarteren inne på Fredriksdals 

muséer och trädgårdar.  Förutsättningarna för 

att kunna bedriva naturundervisning är 

mycket goda och samtliga klasser nyttjar de 

olika miljöerna på Fredriksdal i under-

visningen året runt.  

 

Om naturundervisning på Centrumskolan 
 

”Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till 

att eleverna utvecklar kunskaper om 

biologiska sammanhang och nyfikenhet på 

och intresse för att veta mer om sig själva och 

naturen” 

 

Dessa meningar inleder syftesbeskrivningen i 

läroplanen för grundskolan och ämnet biologi.  

För oss lärare som undervisar i ämnet är det 

en självklarhet att bedriva en betydande del av 

undervisningen i fält, med allt vad det innebär. 

Att väcka nyfikenhet och intresse är en fin 

målformulering oavsett vad vi lär oss om.  

 

Arbete med fåglar åk 4-6 
I årskurs fyra har NO-undervisningen 

(naturundervisningen) flera arbetsområden 

som hör till kursplanen för biologi.  Vi tar 

utgångspunkt i ett läsårslångt tema som vi 

kopplar till den natur som finns runt omkring 

oss. Vi får besök från Miljöverkstaden, deltar 

i skogsplantering, har lektioner med biolog -

erna och pedagogerna på Fredriksdal, gör 

löpande fältstudier, planerar in friluftsdagar 

för att nämna några aktiviteter. Ett specifikt 

arbetsområde är ”fåglar”. Det finns ett kapitel 

i elevernas biologiböcker och vi har detta som 

https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet?url=-996270488%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DGRGRBIO01%26tos%3Dgr%26p%3Dp&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa219f#anchor2
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grund för att få kunskap om just fåglar och 

vad som särskiljer dem från andra djur. Hur 

de anpassat sig till olika livsmiljöer och till att 

kunna flyga etc. Naturligtvis ska eleverna 

också kunna känna igen och namnge några 

arter som finns inpå knuten.  

 

I gott samarbete med Fredriksdals muséer och 

trädgårdar så träffar vi pedagog Karin 

Hjelmér två gånger under läsåret och tar del 

av programmen ”vinterfåglar” 

respektive ”vårfåglar”. Programmen varvar 

teori med praktiska moment såsom att försöka 

bygga och efterlikna olika fågelbon, att få 

prova på att använda en kikare och så fixar vi 

energirik fågelmat med frön och kokosfett. 

För att nämna några inslag. De har även byggt 

fågelholkar på träslöjden.  

 

Eleverna i åk fyra är alltså ganska duktiga på 

fåglar när häckningsperioden kommer. Då är 

vi ute mer än inne och letar efter bon, 

försöker artbestämma fåglar vi ser, ”kryssar 

av” listan med ”Fåglar på Fredriksdal”, gör 

egna små observationer. Läsåret 2019-2020 

kom vi för första gången i kontakt med Gustaf 

Persson och vi kunde rapportera att ett 

rödstjärtspar häckade i elevernas insektshotell. 

Under våren 2021 har elever i åk 4 fortsatt att 

rapportera till Gustaf när de upptäckt aktiva 

fågelbon och detta har de gjort med stor iver 

och entusiasm. Vi har även fått lite guidning i 

fält av Gustaf.  

 

Ett pedagogiskt exempel – rödstjärtar i 

insektshotellet 
Som nämnts ovan så kunde eleverna på 

behörigt avstånd studera hur två rödstjärtar 

frenetiskt arbetade med att föda upp sina 

ungar. Hannen hade anvisat en praktisk plats 

för bobygge i ett insektshotell. Vi tog tillfället 

i akt att göra en fältobservation. Under en 

lektion studerade vi fåglarnas beteende, 

genom att systematiskt bocka för hur ofta de 

kom och matade, vad de matade med och 

annat som kunde ses. Vid en tidpunkt kom en 

ekorre nära boet, och då bjöd hannen på 

varningsläten och vi kunde se att han försökte 

locka bort ekorren mot annat håll.  

 

 

Vad kom eleverna fram till? Jo, en hel del 

som även står att läsa i fågelböcker men nu 

var det ju de själva som tagit reda på att: 

- Både hannen och honan matar ungarna, 

honan betydligt oftare 

- Det var/ är inte mer än 1-2 min mellan 

matningarna 

- Larver verkar dominera födan 

- När framför allt honan lämnar boet har 

hon ungarnas träck med sig 

Det går alltså att lära sig en hel del bara 

genom att stilla studera och dokumentera.  

 

Observationer Våren 2021 
Eleverna i åk 4 på Centrumskolan har kunnat 

rapportera om häckande ringduvor under taket 

på prästgården, blåmesar i fönsterkarm, 

björktrastbon i franska parken. Vi fick för 

första gången hyresgäster i holken vi satte upp 

på skolgården i fjol, ett talgoxpar. De har visat 

ett stort engagemang och har varit väldigt 

engagerade när vi varit ute på fågelskådning”.  

 

Elever som lär sig om vår natur, vad saker och 

ting heter, hur allt samspelar och vad som 

händer när exempelvis en obalans i våra 

ekosystem uppstår – de eleverna kommer 

växa upp med stor insikt om hur viktigt det är 

att ta hand om allt det fina vi har runt omkring 

oss. Någon kommer säkert också bli 

fågelskådare!  

 

/Mats Carlsson, lärare i NO åk 4-6 

Centrumskolan 

   

 

 

https://intranat.helsingborg.se/sff/larande/kultur/skolprogram-kultur/skolprogram/vinterfaglar/
https://intranat.helsingborg.se/sff/larande/kultur/skolprogram-kultur/skolprogram/varfaglar/
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Några bilder tagna av elever på Centrumskolam våren 2021 

 

 
 

Ringduva i bo Foto: Tove Strandberg Prpic                   

 

 

 

 

 

Ringduva i bo Foto: Levi Ernisa Lundkvist 

 
 

Elever spanar in blåmesbo Foto: Hillevi 

Winterros

Blåmesbo Foto: Maja Holmberg  
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Att ”skåda” fågel 

”en betraktelse av ett tillstånd” 

 

Christer Strid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att de senaste åren inte varit lika några andra kan vi nog alla hålla med om. I allt elände av covid 19 

m.m., har många människor fått ett annat perspektiv på sin tillvaro och jag vill nog påstå att naturen 

gjort intåg för många och också värdesatts på ett nyfunnet sätt. Att få vistas i naturen är både 

uppfriskande och läkande för kropp och själ. Där har du också möjlighet att träffas och umgås på ett 

otvunget och enkelt sätt. Du säger hej till ”okända”, knyter nya bekantskaper, samtalar och finner 

frihet och ett lugn i att vistas i det gröna. 

För en del har denna vistelse ute inneburit att ett nytt begrepp har gjort intåg i livet … ”att skåda 

fågel”. För det är faktiskt så att du tittar inte på fåglar, du skådar.  

Nedan kommer några högst personliga reflektioner och funderingar på fåglar och fågelskådningens 

ädla konst och givetvis lite om hur du kan gå till väga för att … just det, ”skåda fågel”. Efter drygt 

50 år av eget skådande, har det för min del blivit något av en levnadsstil. Hustrun tycker ibland att 

det nästan går till överdrift, att jag har en viss förmåga att relatera det mesta till upplevelser i 

naturen och kanske då i första hand till fågelmöten. Men nog om detta! 

En tubkikare kan användas för spaning efter lämpligt byte. Här en rödhake 
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Att intresset för fågelskådning i stort har växt är glädjande på många sätt. I massmedia ser vi också 

ett ökat intresse. Flera artiklar och reportage publiceras nästa daglig dags. Nya böcker skrivs med 

allehanda tips på hur man ska gå tillväga osv. Förhoppningsvis ska detta bidra till en viss föryngring 

bland oss ”gamla uvar”, eftersom tillväxten av ett mera ungdomligt inslag inte varit så goda de 

senaste årtionden. I bästa fall har man som förälder lyckats föra över något till barnen. Men, vi har 

trots allt upplevt oss som en åldrande skara. För att relatera till fåglarna … inte nog med att allt flera 

fågelarter blir rödlistade (innebär att deras existens och artens möjliga överlevnad är hotad i olika 

grad), så är även fallet bland fågelskådarna.  

Att ”skåda” 

Kan du göra på olika sätt och i nästan alla lägen! Det behöver inte nödvändigtvis vara med kikare 

runt halsen eller ute i fält (= ett inpräntat begrepp för att vistas i naturen). Det kan dyka upp något 

trevligt när du minst anar det och då gäller det att vara på hugget. Det som möjligen skulle kunna 

ställa till lite problem, är att omgivningen uppfattar dig som ” något frånvarande” i vissa lägen. Fullt 

naturligt givetvis, eftersom du då är så koncentrerad på en fågel eller ett läte i din närhet.  

Ett litet observandum kan dock vara på sin plats i detta sammanhang. Vid bilkörning, försök 

hålla ögonen på vägen och dina medtrafikanter! 

 

Vad krävs för utrustning? 

En handkikare och en fågelbok är bra att ha vid start. Däremot tycker jag inte att det är nödvändigt 

att skaffa en tubkikare direkt. Visst underlättar en hel del och du kommer ju fåglar betydligt 

närmare. Bra är det med en god skådarkompis som kanske hållit på några år och gärna delar med 

Att skåda i grupp kan ha sina fördelar inte minst som här vid sträckräkning i Öresund 
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sig av erfarenheter och tips. Att praktisera i fält ger dock alltid bästa resultat. Starta långsamt, lär 

dig några arter i taget. 

När det gäller kikare – både hand- och tubmodeller – finns dessa i alla prislägen och utförande. Det 

finns också färdiga paket som du kan köpa, där det ingår hand- och tubkikare, stativ och ibland även 

en fågelbok. Du ska kanske inte fundera på de allra billigaste modellerna och inte heller de dyraste 

(tids nog).  

Några saker som jag tycker är viktiga i samband med valet av kikare är: 

∑ vikten. Även om en kikare inte känns speciellt tung, känner nacken av det trots allt, 

∑ kikaren ska vara tät, helst gasfylld (hindrar damm och fukt att tränga in i optiken),  

∑ försök prova kikaren innan du bestämmer dig för ett köp. Alla är vi olika och att titta i en 

kikare kan var högst individuellt. Du ska känna dig bekväm med bild/ljus som du får när du 

tittar i kikaren. Allt sitter inte i priset!  

”Att ”kryssa”: 

Vid skådandet innebär det för många – jag är inte något undantag – att det förekommer en viss form 

av samlande. Precis som om du samlar på t.ex. frimärken, lokmodeller (train-spotting) samlar man 

fågelarter. Man kallar det för att ”kryssa”, d.v.s. du försöker hela tiden upptäcka en art som du inte 

sett tidigare.  

Att anteckna och föra listor: 

För att få lite system och struktur i samlandet 

och hålla koll på vad du ser och när du ser 

densamma, kan det vara bra om du försöker 

göra någon form av anteckningar. Varför inte 

föra en dagbok?  

Denna person brukar vara en väl strukturerad 

och nitisk individ som flitigt använder sig av 

gåspennan (vad annars?!) och en därtill lämpad 

anteckningsbok. Häri noteras då företrädesvis 

iakttagelser under devisen NÄR, VAR och HUR.  

För dig som är road av statistik, finns det också 

många typer listor som du kan ägna sig åt, t.ex. 

Livskryss-/, Årskryss-/, Sverigekryss o.s.v. Det 

finns t.o.m. de som listar alla fågelarter som 

vederbörande ser i olika TV-program.  

En lista som jag tycker kan vara väldigt trevlig 

att börja med och som inte alls är så betungande, 

är ”Tomtkryssen”, alltså vad du ser och hör på Här ett exempel på en "krysslista" 
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och från den egna tomten. Med tomt likställs här även balkong, trädgårdslotten eller liknande. 

Hur är då dagens status på antal Sverigekryss? För många skådare var tidigare den magiska gränsen 

att uppnå 300 sedda arter i Sverige. Numera ligger detta gränsvärde på 450 arter, en gräns som dock 

årligen flyttas någon eller några steg uppåt.  

Men, målet för mig och många andra är trots allt inte att ”jaga” efter så många arter som möjligt 

utan snarare att finna njutbara naturupplevelse, kanske kryddat med en liten rar fågelart då och då. 

Att rapportera i Artportalen: 

”Artportalen (https://www.artportalen.se/) är ett system för inrapportering och sökning av 

artobservationer i Sverige. Artportalen är ett öppet system och används av myndigheter, forskare 

och naturvårdare såväl som privatpersoner”. 

För min egen del (även om det kanske i detta sammanhang får ses som lite av ”överkurs”) har jag 

allt mera insett vikten av att dela med mig av vad jag ser. Inte för delandet skull utan för att samla in 

observationer i en databas för kunskap, utredningar och hjälp.  

Naturen idag utsätts för ett mycket, mycket hårt tryck. Misshushållning med resurser, utsläpp och 

föroreningar gör att vi allt mera lever ”på gränsen” eller t.o.m. går över gränsen. Allt fler arter blir 

rödlistade och senaste listan (2020) för Sverige har 4 746 av 21 740 bedömda arter klassats som 

rödlistade, varav 2 249 arter anses som hotade.  

 

 

 

 

Det är alltså mycket viktigt att kunna följa upp och ta fram underlag för att se den fortsatta 

utvecklingen och ett led i detta är givetvis att få fram bra underlag för att kunna göra dessa 

bedömningar. 

Att fika: 

En mycket viktigt detalj som ALDRIG får missas! Varför det, undrar du kanske? Jo, det är så här att 

just fikat har en gynnsam effekt på skådaren och skådandet. Det räcker med att du lämnat stadens 

brus och sorl bakom dig för att du ska känna en viss sugande känsla från magtrakten, den s.k. 

kaffetarmen och en välbekant fråga brukar ställas: - ”När ska vi fika?”  

Inte heller ovanligt i detta sammanhang är – då man just hällt upp varmt kaffe och tagit fram 

mackan – att då kommer det plötsligt en fågel som kräver omedelbar insats från skådarens sida. 

Sitter då dina skådarekompisar och halvslumrar (för det gör de i regel under fikapauserna) så hänger 

det på dig själv. Kaffekopp och macka försvinner ut i periferin och i bästa fall hittar man kikaren 

”Rödlistade arter i Sverige 2020, som tas fram av SLU Artdatabanken tillsammans med 14 

expertkommittéer, är den femte samlade rödlistan för Sveriges djur, svampar och växter. Den 

första publicerades 2000 och Sverige har sedan dess reviderat och publicerat en rödlista vart 

femte år. Den allra första svenska listan över hotade arter (ryggradsdjur) publicerades dock 

redan 1975 och följdes av listor för även andra grupper. Sverige har således 45 års erfarenhet 

av att beskriva tillstånd och trender för landets arter, på basis av kontinuerlig insamling och 

bearbetning av uppgifter om deras populationer, livsmiljöer och påverkansfaktorer”. 

https://www.artportalen.se/
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(den hänger i och för sig i regel runt halsen) som slängs upp samtidigt som man söker få liv i 

kollegorna. Förhoppningsvis ska alla få se vad som skapade denna uppståndelse. 

 

Att vara med i en ornitologisk förening: 

Det är aldrig fel att få kontakt med likasinnade i någon förening. Inte minst ur den sociala aspekten. 

Dessa finns föreningar som är rikstäckande, regionala, men även de som har mera lokal förankring.  

Mitt förslag är att i första hand ta kontakt med någon förening på hemmaplan. För vår del i 

Helsingborgstrakten skulle jag vilja föreslå Kullabygdens Ornitologiska Förening.  

KOF, en lokalförening som funnits sedan 1970 och som bedriver verksamhet inom de NV-Skånska 

kommunerna. Vad som händer i denna förening framgår på hemsidan – www.kof.nu.  

 

 

 

Christer Strid 

 

e-post: bubo51(a)hotmail.com 

 
Samtliga foton författaren © 
 

 
 

 

 

 

 

Att vara ute i friska luften i kanske 10-12 timmar/dag, tar på krafterna!  

https://www.kof.nu/
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Nytt konstverk på Fredriksdal – ”Den inverterade 
gropen” 

 

9 juni invigdes ett nytt konstverk i bokskogen på Fredriksdal. 

 

Konstnären Sofia Sundbergs egna ord om verket: 

 

”Är det en trädstam eller en omvänd grop du ser? De skilda jordlagren bildar varierande färgskift-

ningar. Ovansidan av skulpturen täcks av ett transparent foto på ett träds årsringar i laminerat 

glad och i botten av verket sitter en spegel. Ser man på bilden från sidan syns årsringarna. Står 

man rakt ovanför konstverket kan man se ner in i konstverket och genom ett antal reflektioner se 

spegelbilden av sig själv långt nere under marken. När man gräver en grop gräver man sig igenom 

jord som bildats vid olika tider. Inne i skulpturen finns ett hålrum där trädets lager av tid skulle 

funnits. Den du möter när du ser in i stammen är din egen blick.” 
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