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Safari i Svalbard 

Örnar i Nordsjön 
 
I februari förra året var jag i Leuvsnes, ett litet samhälle vid kusten ca 20 mil norr 
om Trondheim. Där har en numer i fotokretsar ganska välkänd norrman, Ole-
Martin Dahle, etablerat ett center för framförallt havsörnsfotografering. Jag 
besökte samma ställe i juli i år för att få uppleva örnarna och Nordsjön i 
sommarskrud.  
Vädret var inte särskilt gynnsamt de första två dagarna med tunga moln, krafitg 
vind och regn. Dock visade sig norska västkusten från sin allra bästa sida den 
tredje och sista dagen då vinden mojnat rejält och solen sken ända till midnatt 
och teoretiskt sett kunde erbjuda örnsiluettbilder mot den nedgående solen. 
Genom att locka med sig mås och trut från hamnen och dessutom känna till var 
de olika örnreviren finns gör det möjligt att locka havsörnen till båten genom att 
”åtla” med färsk fisk. Själva fotograferandet erbjuder vissa knepigheter vad gäller 
ljus och hastighet. Nu är Ole-Martin en mästare på att lägga båten rätt i vind och 
i förhållande till ljuset innan han kastar ut fisken. Örnarna som från sina reden 
eller utkiksplatser har örnkoll på när just Ole-Martins båt kommer tuffandes, 
dyker upp och cirklar över båten till dess han kastar ut fisken. Sedan kommer ett 
dyk i hög hastighet innan örnen planar ut, reser sig helt upprätt, fångar fisken 
och drar iväg mot vinden. Det hela är över på några sekunder och på ca 20 
meters avstånd. 



Till havs hade vi sällskap av gråtrut, havstrut, ett fåtal tretåigmås, strandskata, 
tobisgrissla samt de parasiterande flygekvilibristerna kustlabb. Trutarna var 
vältränade och satte sig gärna på motorn på båten eller på huvudet på någon 
person ombord. Där ser man hur en säck hundmat kan föra fågel och människa 
nära varandra! 
Fiskbeståndet är rikt i fjordarna och vet man var man skall slänga i pirkarna så 
kommer det upp fisk på krokarna direkt, detta utnyttjades för att fånga fisk till 
trutarna som tackade genom härliga slagsmål intill båten och visade konsten att 
äta sillstora fiskar genom att kasta upp dem, gapa och svälja. 
En förmiddag när det regnade som värst satt jag i ett gömsle och försökte fånga 
duvhök mm på bild. Duvhöken dök aldrig upp men bilder blev det av ekorrar och 
en del småfågel. 
 

Text & bild Nils Eriksson 

Bilder Leuvsnes, Norge juli 2015: 

 

HAVSÖRN, LAUVSNES 



 

LABB, LAUVSNES 

 

 

2015-07-10   LAUVSNES 2015, TALLTITA 



 

   2015-07-11   HAVSÖRN, LAUVSNES 

 

2015-07-11   HAVSÖRN, LAUVSNES 

 

 

 2015-07-10   LAUVSNES 2015, NÖTSKRIKA 



 

2015-07-10   HAVSTRUT, LAUVSNES 

 

2015-07-10   GRÖNSISKA, LAUVSNES 

 

 

2015-07-09   LAUVSNES, STRANDSKATA  



 

2015-07-10   GRÅTRUT, LAUVSNES  

 

 



Bland isbörnar och grisslor i Svalbard 

En gammal dröm jag närt är att besöka Svalbard, denna kosmopolitiska 
metropol ungefär 100 mil syd Nordpolen. Den andra veckan i juni i år uppfylldes 
drömmen. 
Ombord på fartyget M/S Origo bar det iväg från Longyearbyen tillsammans med 
10 andra nördar, två beväpnade och kunniga guider samt Brutus Östling som 
fotografisk rådgivare på en veckas ”kryssning” med sökarna inställda framför allt 
på isbjörn. 
Fågellivet på Svalbard är rikt men artfattigt. De arter vi kom i kontakt med var 
stormfågel, tobis- och svalbardsgrissla, spetsbergsgås, brednäbbad simsnäppa, 
lunnefågel, snösparv, alkekung, tretåigmås, islom, ismås, kustlabb, havs- och 
gråtrut, ejder, praktejder och alförädare. Tyvärr fick vi aldrig kontakt med 
svalbardsripa, men vi hölls ju huvudsakligen till havs. 
Faunan i övrigt som vi noterade var svalbardsren, polarräv, isbjörn, storsäl, 
knubbsäl, valross, vikval och slädhundar.  
Det var en härlig resa som innehöll snöstorm, grådaskigt väder, regn, strålande 
sol och framför allt en magnifik natur med landskapsvyer som får varje vykort att 
framstå som hötorgskonst av den värsta sorten. 
Jakten på isbjörn skedde mestadels från mindre gummibåtar med god plats för 
att fotografera. Det blev tyvärr inte så många kontakter med isbjörn, men vi kom 
på 30-40 meters avstånd till nallar som slöade i strandkanterna och slött 
betraktade knasbollarna som inget annat önskade än att bamsen skulle resa sig 
och komma närmare. Närkontakter på några meter blev det dock flerfaldiga 
gånger med valrossar, dessa stora fläskberg med utstående framtänder, 
På Svalbards norra sida, ca 80 grader nord, går en stor fjord in, Hinlopen. Där 
finns ett enormt fågelberg, Alkefjellet, med svalbardsgrisslor i 100-tusental samt 
tobisgrisslor, trutar och polarrävar. Träcken låg som ett skyddande täcke över 
stora delar av bergssidan, de flesta fåglarna var omisskännligt fläckade av träck, 
men glada ändå, förutom de som slogs om boplatser eller vad nu orsaken var. 
Den enda smolken i bägaren var att se hur glaciärerna hade dragit sig tillbaka 
och hur det arktiska landskapet på sikt verkar försvinna med okända 
konsekvenser. 
 

Text & bild Nils Eriksson 

Bilder från svalbard: 
 



    

    

  
 

1. SKÄRSNÄPPA, SVALBARD  140615 
2. SVALBARD, TOBISGRISSLA  170615 
3. LUNNEFÅGEL, SVALBARD  170615 
4. ISBJÖRN, SVALBARD 
5. SVALBARD  160615 
6. BREDNÄBBAD SIMSNÄPPA, SVALBARD  150615 
7. PRAKTEJDER, SVALBARD  150615 
8. STORMFÅGEL, SVALBARD, TRETÅIG MÅS  130615 
9. SVALBARD  110615 
10. SNÖSPARV, SVALBARD  100615 
11. SPETSBERGSGÅS, SVALBARD  100615 
12. ALKEKUNG, SVALBARD  100615 

 
Fåglar i svensk poesi 

Fåglar i svenskpoesi genom århundraden 
De små Sverige-vännerna 
stannar troget hos oss 
vintern igenom. 
 
Blåmesar firar nationaldagen 
varje dag 
i sin blågula dräkt. 
 
Inte i skränande skaror 
men en och en tittar de plötsligt fram 
och piggar upp oss i vinterkylan 
 
Så beskriver Owe Adolfsson blåmesen på ett antropomorfiskt sätt i sin diktsamling ”Folk och 
fåglar”. Antropomorfism syftar på personifikation av mänsklig karaktär på icke-människor, 
till exempel djur, gudaväsen eller föremål. Den mest kände är nog Kalle Anka och djuren i 
”Alice i underlandet”.  
 
Owe besökte oss tisdagskvällen 24 november och läste ur sin bok och gjorde också en 
historisk återblick hur fåglar har gestaltats i svenska dikter genom århundradena. Fåglar har 
haft och har en central plats i människornas liv.   
I sagornas värld har vi gässen i Nils Holgerssons resa genom Sverige och kloka mor Uggla, 



som undervisar Tomtebobarnen i sin naturskola.  
 
Fåglar finns i våra efternamn: Uggla, Falk, Öhrn, Duva Lärka m fl. I maten som smörgåsbord, 
oxjärpe och kaffegök. Negativa uttryck som fyllkaja, strutspolitik och snorkråka. I vilouttyck 
som örngott, tupplur och nattuggla kommer fåglar in. Andra uttryck är ”Dum som en gås” och 
”Klok som en uggla”. Vi har dessutom en nationalfågel – koltrasten, landskapsfågel – 
fiskgjusen samt i vår logo – brun kärrhök.  
 
I diktens värld är Odens korpar Hugin och Munin välkända. Korpen omnämns på en runsten 
från 500-talet på Järbergsstenen i Kristinehamn.  
Den första lyriska dikten är av en okänd poet från 1500-talet, som med hjälp av fåglar 
beskriver sin olyckliga kärlekshistoria. På 1600-talet Lars Vivalius och Samuel Columbus. 
1700-talet innehöll bl a Jakob Frese och Carl Mikael Bellman.  
 
Erik Axel Karlfeldt, nobelpristagaren, hade kornknarren som sin favorit. Han är nog den 
författare som flitigast har omnämnt fåglar i sina verk – ca 50 st verk. Även Nils Ferlin, 
Hjalmar Gullberg, Artur Lundkvist, Evert Taube ( i ”Sjösala vals” omnämns orre, tärna, 
finkar och gök) och Thomas Tranströmer är flitiga fågelnyttjare.  
 
Vår egen hovskald Bo Setterlind använde flitigt fåglar och har dessutom utgett en antologi om 
”Poesins fåglar”. Våra svenska psalmer har inslag med fåglar och likaså barnvisor (”Prästens 
lilla kråka” och ”När Lillan kom till jorden” /gök, svala, bofink/).  
 
Avslutningsvis fick vi höra Orphei Drängar sjunga ”Vårsång” även kallad ”Glad såsom 
fågeln” av Herman Sätherberg (som innehåller lärka och trast). Owe har tidigare varit med i 
denna berömda kör. 
 
Owe Adolfsson är uppväxt i Eskilstuna och har verkat som jurist, ekonom och egen 
företagare. Han har ett stort natur- och fågelintresse samt är även jägare. Sin fiol vårdar han 
ömt. Sin skrivlust väcktes tidigt, vilket kan vara naturligt för en latinare på gymnasiet.  
 
Sina dikter började han skriva i DN – 14 st. I anslutning till detta blev han ombedd att ge ut 
dem i en diktsamling. Samlingen utökades till vad den nu blev. År 2009 gav han också ut 
boken ”Etik för alla”, vilket är ett svårt ämne och ständigt aktuell. Sedan ett antal år bor han 
nu med sin hustru i Strängnäs i ett +55-boende. 
 
En minnesvärd kväll med ett för oss skådare en ovanlig vinkling på fågelskådning men som 
berikar den dagliga skådningen. Vi var nio SOK:are som fick en minnesvärd och kulturell 
kväll. Vi avslutade med kaffe och dopp och en givande diskussion om bl a kråkfåglarnas 
intelligens. 
 

Leif Ekblom 

FSOs höstmöte 2015  

Vi var 39 medlemmar som den 8 november, en söndagsmorgon i regn, gick in på 
Åsa folkhögskola i Sköldinge. Glada i hågen efter en mycket givande dag med 
intressanta föreläsningar, gick vi senare på eftermiddagen ut i ett strålande sol 
med en helt molnfri himmel. Från Strängnäs var vi nio stycken.  
 
Dagen började med Jan Gustavsson från Tärnan, som redovisade ett preliminärt 



resultat av ett uppdrag från länsstyrelsen. Uppdraget var att genomföra en 
kustfågelinventering 2015 längs Södermanlandskusten från Trosa till Oxelösund. 
Av 43 listade arter fan man 41 st. De som uteblev var mindre strandpipare och 
bergand.  
 
Jan redovisade vilket samband man fann mellan häckningar av silvertärna och 
kustlabb. Kustlabben häckar med förkärlek nära kolonier av silvertärna. Labben 
profiterar på tärnan. Den anfaller tärnan tills den släpper sitt byte. Labben är en 
riktig rovfågel – en parasit! Skräntärnan, som också häckar i yttre skärgården och 
fiskar i inlandssjöar, t ex Yngaren, har lärt sig. I början anflyger de mot boet på 
låg höjd och blir av med maten. De har snabbt lärt sig att flyga hem på mycket 
hög höjd för att göra en snabb djupdykning till boet med mat till ungarna. 
 
Därefter berättade Rolf Pettersson om läget med Vadsjöprojektet i Husby-
Oppunda. Klarvattenytan har gjorts större genom bearbetning av vass och andra 
gröna örter. Ny vattenpump har installerats, som kan kara av 240 sekundliter. 
Vattennivån regleras upp till 45 cm nivåskillnad. På så sätt tuktas igenväxningen 
och att vid lämpliga tider blottlägger vadarbankar.  
 
Även fiskbeståndet regleras på detta sätt. Havsörnarna samlas i stora skaror för 
att plocka lättfångad fisk. Vid ett tillfälle var 42 örnar vid sjön vid samma tillfälle. 
En av förutsättningarna för ett lyckat projekt är att berörda markägare ställer sig 
positiva. I det här fallet är det så. Även hembygdsföreningen är involverad med 
anläggande av en promenadstig runt sjön. Fågelklubben kommer att sätta upp 
informationstavlor på lämpliga ställen som visar vilka fåglar som man kan se i 
sjön. Länsstyrelsen bidrar till projektet och äve till kostnader för skötsel. 
 
FSO ordf. Ingvar Jansson informerade om ett uppdrag från länsstyrelsen att 
inventera kungsörn i Södermanland. TÄRNAN har under några år inventerat i 
länets södradelar. Nu vill länsstyrelsen utöka inventeringen 2016 till att även 
involvera de norra delarna av länet. Detta innebär att fågelklubbarna SOK, OKE, 
KVO och FOF är tillfrågade om sin medverkan. För detta uppdrag krävs att man 
kan ställa upp när lämpligt väder infinner sig. Därför är bara ”daglediga” aktuella. 
SOK har anmält sitt intresse med idag sex intresserade. Inventeringen sker under 
tre dagar i februari-mars med spelflykt och under juli-augusti med ungfågelflykt. 
Från länsstyrelsen berättade sedan Karl Ingvarsson om naturvårdsbränning i 
skog och naturliga bränder under senare tid. ”Allt som sker i skog börjar och 
slutar med brand”. Det behövs störningar för att behålla den biologiska 
mångfalden. Som störning kan man räkna t ex stora stormar (Per, Gudrun), 
översvämningar, insektsangrepp, skogsbrand. Vad gör en skogsbrand för 
positiva effekter? 100-tals arter gynnas, t ex nattskärra, brandsvedjenäva och 
barkskinnbagge. Brand ger att skogen blir ljusare, öppnare och ger varmare 
mark. Träd skadas och dödas, som ger död ved. Trädbeståndet föryngras 
naturligt. Man kan se på de gamla döda träd som varit med om bränder – när de 



har varit. På en tall kan ses att den är från 1420-talet och genomgått nio bränder. 
Brand är den dominerande störningstypen i sydsvensk skog. Efter bränder som 
Tyresta 1999 och Västmanland 2014 avsätts ytor som reservat för att man vill 
studera brandens påverkan och utvecklingen av den biologiska mångfalden efter 
en brand. 
 
Efter en god lunch fick vi genom Lennart Eriksson information om det pågående 
lomprojektet i Södermanland. I Europa finns ca 20 000 par storlommar varav ca 
1/3 finns i Sverige. Vi har med andra ord ett stort artansvar för lommen. Man 
kommer att märka storlommar med sändare, som man gjort med smålom med 
gott resultat. Kunskapen om flyttningsmönster, häcknings- samt 
övervintringsområden skall utvecklas. Andreas Grabs visade bilder från en kväll 
vid Gölsjön där man fångade storlom med hjälp av lampa och håv. Lommarna 
ringmärktes och släpptes.  
 
Avslutningsvis berättade Lennart Wahlén om FSO:s fågelstation Harts-Enskär och 
dess verksamhet genom 50 år. Lars Broberg var med och planerade och 
genomförde utbyggnaden av stationen. Inledningsvis bodde man i tält, baracken 
byggdes 1989. Platsen är strategisk – en udde längst ut i havsbandet. Fåglarna 
dras dit efter att ha passerat Landsort på hösten och Oxelösund med Hävringe 
på våren. Genom åren har 164 arter ringmärkts (bl a vitryggig hackspett, 
sommargylling, nordsångare, svarthakad buskskvätta, rödstrupig sångare, 
blåstjärt). 261 arter har noterats. 
 
Lars Broberg var med 1967 att fånga 95 st pärlugglor, i år märktes 41 st på en 
natt. Ett år fångades 102 sparvugglor. Stationen är den enda stationen i Sverige 
som fångat sparvugglor. Under de första åren noterades 10 revir av höksångare, 
nu finns inga. Totalt hat ca 175 000 fåglar ringmärkts. Kungsfågel har den största 
andelen med 53 000 st. Sedan kommer rödhake med 20 000 och lövsångare 19 
000. Dessa tre arter svara för 54% av all märkning. Högsta återfyndsprocenten 
har sparvhök med 8%. Därefter följer tordmule med 3,3% och pärluggla 2%. 
Arter som minskat radikalt är svärta, småskrake, silltrut tordmule, tobisgrissla 
och ejder. Orsaker kan vara minkens utbredning, tiaminbrist (B-vitaminbrist) och 
havsörnens ökning. 
 

Leif Ekblom 

 

Länk till mer info via FSO kring atlasinventeringen: 

https://sormlandsornitologerna.se/fso/FSO_projekt/Atlasinventering/atlasinventering.php 

 

Länk till KFVS riksförbund: 

http://www.kfv-riks.se/default.asp?iId=GFJDDK 



Länk till KFVs Riksförbund – Rehabilitering: 

http://www.kfv-riks.se/rehabilitering 

 
Mälardagen 2016 i bilder: 

 
 

SOKs Jubileumutsätllning i bilder: 

 
 

 

 

 
 


