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INLEDNING

Våren/sommaren 2017 och 2018 genomfördes häckfågelinventeringar på Fredriksdal Museer o 
Trädgårdar. Resultaten av dessa var mycket givande och födde under hösten 2018 en fråga: Hur 
står sig området som övervintringslokal? Som så ofta vid dylika frågeställningar är det bättre att 
undersöka fakta än att spekulera och den 11 november gjordes det första inventeringsbesöket. 
Totalt hann det bli 25 besök ( 6 i nov, 5 i dec, 6 i jan, 5 i feb och 3 i mars ) innan jag bestämde mig 
för att vintersäsongen var över och att våren hade tagit vid. 

METODIK

Vid varje besök genomströvades området i sin helhet och varje observerad fågel antecknades utifrån
sin status ( rastande, födosökande, förbiflygande etc.) Besöken varade i snitt c:a 1 ½ timma. Som 
hjälpmedel användes handkikare 10 x 50. 

VÄDER 

Vintern 2018/19 blev mild i Skåne. Den var så mild att den inte, enligt meteorologiska normer, ens 
kunde kallas vinter. Temperaturmässigt gick vi direkt från höst till vår. Stora temperaturkontraster 
rådde under vintern i Sverige. Bl.a. hade norra Norrland – 40 i slutet av januari, medan man i Skåne
hade + 2! 
Tack vare temperaturöverskott i Skåne under samtliga ”vintermånader”, valde många fågelarter, 
som under mer normala förhållanden kanske valt att flytta ur landet, att stanna 
Ett litet snötäcke fick vi runt jul, men som var borta redan juldagen. Även 21 jan föll lite snö, men 
var borta samma dag och 26 jan åter snö, men smälte till största delen bort 27:e. 
Temperaturöverskott: nov + 1,  dec + 2   jan  + 2   feb  + 3.  Höga temperaturer uppmättes under 
senare delen av feb, med bl.a  +16,7 grader i Karlshamn 26 feb och  + 12 grader i Helsingborg den 
27:e.                                                                                                                         
                                                                                                                                        Källa: SMHI
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Tabell 1. Max och minitemperaturer Helsingborg

temp                           = max-temp                             =  min – temp
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RESULTAT

Under vinterfågelräkningen 11 nov 2018 – 9 mars 2019, bokfördes 37 rastande och/eller 
födosökande fågelarter på Fredriksdal ( 23 av dessa har även häckat på Fredriksdal ), Dessutom 
noterades ytterligare 6 arter flyga över området. Mest frekvent förekommande var skata, kråka, 
kaja, som noterades vid varje besök. Talgoxe, blåmes, nötväcka, ringduva, koltrast och ormvråk var 
andra arter som bedömdes som mer eller mindre stationära. Några rariteter observerades inte under 
vintern.
För närmare detaljer se artförteckning.

Tabell 2. Antal rastande och födosökande fåglar Fredriksdal
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ARTFÖRTECKNING - RASTANDE OCH FÖDOSÖKANDE FÅGELARTER

Gräsand  Anas platyrhynchos

25 dec sågs 1 hane rasta vid Alkärret. 13 feb  1 par i Näckrosdammen. Möjligen samma par 

födosökte 18 feb i Alkärret, samt även 1,6 och 9 mars. Kan det månne vara Elsa och Sigvard som 

återvänt även i år? Oavsett vilket par det är, så hoppas jag på häckning framöver – och en lyckad 

sådan.

Röd glada  Milvus milvus 

Endast noterad vid ett tillfälle den 25 dec, då ett exemplar sakta flög över området och födosökte på

låg höjd.

Sparvhök  Accipiter nisus

1 ex sågs jaga i området 13 nov. Utöver det 2 observationer av förbiflygande fåglar.

Ormvråk  Buteo buteo   

Arten observerades regelbundet under vintern. Ofta sågs ormvråken sitta på stängselstolpar eller i 

det döda trädet vid Stubbskottsängen, ( se bild )   men sågs också i andra delar av området. För det 

mesta sågs 1 – 2 individer, men vid ett tillfälle hela fyra ormvråkar. Min bedömning är att 2 

individer var stationära under vintern. 

                                        Populärt utsiktsträd för ormvråk  Foto: Jimmy Lindberg                                     
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Havstrut  Larus marinus

På juldagen rastade 12 ex vid Slättbygden tillsammans med gråtrutar. Arten sågs också då och då 

flyga förbi området.

Gråtrut  Larus argentatus

Regelbundna observationer gjordes av förbiflygande gråtrutar, men endast noterad som rastande vid

ett tillfälle, den 25 december, då 160 ex rastade vid Slättbygden och vid Fruktträdgården. 

Skrattmås  Larus ridibundus

Noterad som födosökande vid ett tiotal tillfällen, företrädesvis i Hästhagen. Det rörde sig oftast om 

1 – 2 individer, men 21 dec sågs hela 5 ex.

Skogsduva  Columba oenas   1 ex rastade i Skogsbygden 9 mars och 1 ex flög snabbt förbi 

området 27 feb.

Ringduva  Columba palumbus   

En av de vanligast förekommande vinterrastarna på Fredriksdal, men med i mycket varierande 

antal. Flest sågs under november med 150 ex 11 nov och 96 ex 15 nov. Under december sågs som 

mest 17 ex den 11:e, i januari 4 ex den 3:e och i februari 14 ex den 13:e. För mars del blev 14 ex 

den 1:a, högsta dagsumman. Ofta sågs ringduvan sitta i de höga träden vid Smedjorna. Ibland 

födosökte 1 eller 2 duvor på marken under fågelmatningen vid Lövängen.

Gröngöling  Picus viridis 

1 ex sågs regelbundet i olika delar av Fredriksdal. Den 6 mars sågs 2 individer. En i området kring 

Ängsladan och en i Engelska parken. Arten hördes ropa i i slutet av februari.

Större hackspett  Dendrocopos major

Noterad vid sju tillfällen över hela området. 1 ex 15, 25 och 28 nov. 1 ex 25 dec, 2 ex 17 och 31 jan,

samt 1 ex 13 feb. Arten hördes trumma första gången 27 januari.

Sädesärla  Motacilla alba

Trots att svenska sädesärlor generellt är flyttfåglar, så har under en följd av år en del fåglar valt att 

övervintra i våra trakter. På Fredriksdal sågs 1 ex födosöka vid Herrgården 13 nov.
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Forsärla  Motacilla cinerea

Från 19 nov uppehöll sig 1 ex inom området, företrädesvis vid Grishagen. Förmodligen samma 

fågel sågs 11 dec födosöka vid  Havsviken. Därefter inga observationer.

Gärdsmyg  Troglodytes troglodytes 

I dec sågs 1 ex födosöka i Almskogen och i feb 2 ex i Alskogen, vid två tillfällen

Järnsparv  Prunella modularis   

1 ex observerad vid 2 ti11fällen ( 11 nov och 11 dec ) i Fruktträdgården.

Rödvingetrast  Turdus iliacus   

11 nov rastade 1 ex i ett träd intill Grishagen och två dagar senare sågs 3 ex födosöka tillsammans 

med björktrastar vid Skogsbygden. 

Koltrast  Turdus merula  

Förekom i varierande antal under hela vintern över hela området. Högsta dagsnoteringar var 14 ex 

den 25 dec och 14 ex 27 jan. 

Björktrast  Turdus pilaris  

Rastade och födosökte med viss regelbundenhet under hela vintern. En del områden verkade 

föredras, såsom Hästhagen, Risbygden och Skogsbygden. Högsta dagsiffror var 65 ex 13 nov,  75 

ex 15 nov, 75 ex 17 jan och 55 ex 6 mars. 

Rödhake  Erithacus rubecula   

Även om arten inte observerades vid varje besök, så bedömer jag att den var stationär på 

Fredriksdal under hela vintern. Dock i varierande antal. Flest sågs 13 nov med 6 ex och 11 jan med 

likaledes 6 ex. Den 24 feb noterades 5 ex. Ofta sågs arten i Rosarierna och vid Alkärret, men även 

Ekskogen och Björnbärsbuskarna var populära tillhåll.

Kungsfågel  Regulus regulus

13 nov och 11 jan sågs 1 ex födosöka vid Enefäladen. Förutom dessa observationer, vittnade en 

besökare om kungsfågel, på samma ställe, vid två andra tillfällen under vintern.
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Blåmes  Parus caeruleus

Under 21 av de 25 besöksdagarna observerades blåmes på Fredriksdal ( samma siffra gäller för 

övrigt även talgoxe och nötväcka ). Flest sågs 1 mars med 14 ex, 22 feb med 11 ex och 13 feb med 

10 ex. Arten sågs över hela området, men med en viss koncentration till fågelmatningarna.

    En av fågelmatningarna  Foto: Gustaf Persson

Talgoxe  Parus major   

Under november och en bit in i december, var talgoxen relativt sparsamt representerad på 

Fredriksdal. Men från och med att fågelmatningen kom igång, ökade antalet successivt och i jan – 

mars, noterades vid flera tillfällen mer än 20 fåglar per besök. Flest sågs 22 och 27 feb med 29 

fåglar vardera och 1 mars, då 25 individer bokfördes. Majoriteten av talgoxarna sågs vid 

fågelmatningarna och den första hördes sjunga 27 januari.

Nötväcka  Sitta europaea  

Liksom för blåmes och talgoxe, hade fågelmatningarna stor betydelse för nötväckan. C:a 70% av 

observationerna gjordes vid dessa. Flest sågs 17 dec med 10 ex, 1 mars med 8 ex och 6 ex den 27 

jan. Utöver fågelmatningarna, påträffades arten i stort sett över hela området. Första ”vårropet” 

hördes redan 24 januari.
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Trädkrypare  Certhia familiaris

11 jan sågs 1 ex födosöka i Granskogen och 18 feb och 1 mars 1 ex,  båda gångerna vid Alkärret. 

Med tanke på att trädkryparens nära släkting, trädgårdsträdkryparen, under senare år ofta 
observerats i Helsingborg, hade jag alltid en viss ”beredskap” om en sådan skulle dyka upp på 
Fredriksdal under något av mina besök. Men fram till den 27 januari 2019 hade jag inte ens haft en
misstänkt sådan. Men......27 jan i isande SO-vind, kom jag gående fram mot Bokskogen och såg en 
rörelse på stammen till en av bokarna en bit in i skogen. Jag lyfte kikaren och ställdes direkt mot 
väggen. Var det en trädkrypare eller en trädgårdsträdkrypare som arbetade sig upp för stammen? 
Ljuset var dåligt och fågeln för långt borta för att jag säkerhet skulle kunna bestämma den. Jag 
väntade och hoppades att den skulle välja ett träd närmare mig – men inte. Den försvann istället 
längre bort. Och som alltid när man man inte är 100% säker, så ska man fria. Så det blev ingen 
säker trädgårdsträdkrypare på Fredriksdal den här gången, bara en misstänkt. Men vem vet – 
kanske det dyker upp en säker så småningom?

Skata  Pica pica     

Under flera av mina besök var skatan den klart dominerande arten och liksom hos kaja och kråka, 

verkade områdena kring Gris- och Hästhagen att vara särskilt attraktiva. Ofta kunde man se en skata

hoppa upp på en grisrygg, kanske för att leta parasiter, vilket inte verkade bekomma grisen det 

minsta. 

Högsta dagsummorna blev 33 ex 8 feb, 29 ex 21 dec och 27 ex 25 nov. Redan i januari sågs vissa 

skator i färd med bobygge/boförbättring.

                                Populärt ”tillhåll” för kråkfåglar           Foto: Gustaf Persson
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Kråka  Corvus corone cornix   

Arten observerades i varierande antal över hela området vid varje besök, med en viss förkärlek för 

områdena kring Gris - och hästhagen. Högsta dagsummor blev 17 ex 15 nov och 15 ex 25 dec.

Kaja  Corvus monedula

Under november månad var kajan relativt talrik i området med flera dagsummor på över 60 fåglar. 

Som mest 68 ex den 13:e. Även om antalet sen sjönk något, så noterades arten vid varje besök. 

Högsta dagsumman i dec var 43 ex den 21:a. I januari 23 ex den 17:e. I februari 20 ex den 13:e och 

i mars 27 ex den 9:e. 

Råka  Corvus frugilegus

Trots att råkan övervintrade i relativt stort antal i Helsingborg, så noterades den vid endast två 

tillfällen på Fredriksdal. 3 ex rastande 15 nov och 4 ex den 19 nov. Man kan undra varför arten 

verkade undvika Fredriksdal för sina födosök.

Stare  Sturnus vulgaris

Den 13 nov födosökte 17 ex vid Malttorkan o Skogsbygden ihop med björktrastar, vilket blev enda 

observationen under vintern.

Gråsparv  Passer domesticus 

Fredriksdal erbjuder, enligt min åsikt, optimala förutsättningar för gråsparven. Dess rurala miljö är 

perfekt för arten. Därför var jag inte förvånad när jag konstaterade att 35 par häckade inom området 

under mitt första inventeringsår 2017. Men något hände och 2018 hade siffran sjunkit till 18 

häckande par. Tyvärr verkar den minskande trenden på Fredriksdal hålla i sig och under 

vinterfågelräkningen 2018/19 saknades arten helt vid flera av mina besök. Högsta dagsumma 

inskränkte sig till 14 ex den 15 nov, men oftast sågs färre än så. Företrädesvis höll gråsparvarna till 

vid Herrgården och Stadskvarteren.

Pilfink  Passer montanus

Pilfink var den art som var mest rapporterad  från Helsingborg under uppropet ”Vinterfåglar inpå 

knuten” 25 – 28 jan. Men så var inte fallet på Fredriksdal. Under den aktuella räkningsperioden, 

noterades där inte en enda pilfink! Arten var även i övrigt sparsamt förekommande och noterades  

vid endast 6 besök. Flest sågs 15 nov, då 5 ex födosökte i Grishagen. 
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Bofink  Fringilla coelebs  

Även om inte bofinken noterades vid alla mina besök, så betraktar jag arten som stationär på 

Fredriksdal under vintern. Den första sågs redan första räkningsdagen 11 nov och 2 ex noterades vid

sista besöket. Dessemellan observerad med jämna mellanrum, ofta vid Lövängen. Flest sågs 24 jan, 

då 6 ex födosökte vid Lövängen. 1 mars sjöng arten för första gången.

                                                                                                                                                           

Grönfink  Chloris chloris  

Grönfinken besökte Fredriksdal med ojämna mellanrum. Som mest sågs 8 ex rasta den 13 nov. 

Likaledes 8 ex rastade i  Engelska parken 3 jan och 1 mars sågs 5 ex vid Alkärret. Vid enstaka 

tillfällen sågs arten också vid fågelmatningarna. Den första grönfinken hördes sjunga 22 feb.

Grönsiska  Carduelis spinus

En art som inte visade sig på Fredriksdal förrän i slutet av räkningsperioden. Den 27 feb 

observerades 3 ex vid fågelmatningen vid Aledammen och 1 mars sågs 2 ex vid Alkärret.  

Gråsiska  Carduelis flammea

En flock om 18 gråsiskor födosökte vid Alskogen den 15 nov, vilket blev enda observationen under 

vintern.

Domherre  Pyrrhula pyrrhula

Denna klassiska vinterfågel visade sig under vintern ett tiotal gånger i varierande antal. Första obs 

var 13 nov, då 3 ex rastade vi Smedjorna och den 15 nov sågs hela 23 ex vid Alkärret. Den 19 nov 

sågs 1 hane och 1 hona vid Engelska parken, Decemberobsara blev 5 ex den 3:e och 17:e och en 

ensam fågel den 25:e. I januari sågs 6 ex vid Alkärret den 3:e och en flock om 14 ex den 11:e. 

Sen följde enstaka observationer av ensamma domherrar under jan. och sista obsen .blev 1 hane vid 

Timmersågen den 18 feb

Stenknäck  Coccothraustes coccothraustes    

Som sig bör besökte även Helsingborgs kommunfågel Fredriksdal vid några tillfällen. 11 nov 

rastade 1 ex och 13 nov 3 ex. Sen dröjde det till den 24 jan, då 2 ex sågs vid Smedjorna och den 6 

mars, då också 2 ex sågs vid Smedjorna.
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ÖVRIGA OBSERVERADE FÅGELARTER

Knölsvan  Cygnus olor   2 ex flög västerut över området 17 dec.

Grågås  Anser anser   28 ex passerade i flock 3 jan.

Gråhäger  Ardea cinerea  1 ex passerade på låg höjd över området 11 jan.

Storskarv Phalacrocorax carbo   Sågs överflyga området vid ett par tillfällen

Fiskmås  Larus canus     Sågs överflyga området då och då, men sågs aldrig rasta.                    

Korp  Corvus corax    13 och 15 nov sågs 2 korpar flyga lågt över området. 

”VINTERFÅGLAR INPÅ KNUTEN”

Under perioden 25 – 28 januari, genomfördes återigen en landsomfattande fågelräkning vid 

företrädesvis fågelbord i Sverige. Ett initiativ som startade 2006 och har som syfte att öka intresset 

för fåglar, samt att ge värdefull kunskap om förändringar i vår livsmiljö.

För er som inte känner till resultaten av räkningarna, ( de mest sedda arterna ) följer här tio-i-topp-

listorna för Sverige (som helhet ) samt för Skåne, Helsingborg och Fredriksdal.        

Källa: BirdLife Sverige

( För Fredriksdals del har bara fåglar som observerats i anslutning till fågelmatningen tagits med. 

Hur det förhåller sig i övrigt, har jag ingen vetskap om. Men syftet med räkningarna gällde 

”fågelbordsfåglar”, eller fåglar i anslutning till fågelmatningarna.

Tabell 3

Sverige Skåne Helsingborg Fredriksdal

1  Talgoxe 1  Pilfink 1  Pilfink 1  Talgoxe

2  Pilfink 2  Talgoxe 2  Talgoxe 2  Blåmes

3  Gråsiska 3  Koltrast 3  Koltrast 3  Nötväcka

4  Blåmes 4  Blåmes 4  Gråsparv 4  Koltrast

5  Domherre 5  Råka 5  Blåmes 5  Bofink

6  Gulsparv 6  Kaja 6  Kaja 6  Ringduva

7  Koltrast 7  Gråsparv 7  Skata 7  Skata

8  Kaja 8  Skata 8  Grönfink 8  Kråka

9  Skata 9  Grönfink 9  Ringduva 9  Kaja

10 Grönfink 10 Bofink 10 Råka 10 Större hackspett
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Den mest flagranta avvikelsen mellan resultaten för Fredriksdal och de andra ovan redovisade 

områdena, är resultaten för pilfink. Arten toppar listan för Skåne och Helsingborg, men saknades 

helt på Fredriksdal. Och detta inte bara under mätdagarna 25-28 jan. Sammanlagt noterades arten på

Fredriksdal under vintern, under bara 5 dagar, med en totalsumma på 14 ex och med säkerhet bara 

med 5 olika individer.

I övrigt är det bara nötväcka ( och i viss mån bofink ) som sticker ut.

           

                                                                                                                                                

ÖVRIGT

Ett, i mina ögon, mycket trevligt inslag på vackra Fredriksdal, är den relativt rikliga förekomsten av

ekorrar. Mina besök kryddades ofta av närvaron av dessa gnagare. Den kanske roligaste upplevelsen

var den 22 februari, när 6 ekorrar lekte i och omkring fågelmatningsträdet vid Lövängen. Högsta 

dagsumman blev 9 ekorrar den 22:a feb.

Referenser:

SMHI

BirdLife Sverige
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