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Inleder årets första JOK-
blad med en återblick på 
några av fjolårets mest 
trevliga händelser för oss 
skådare på Järvafältet. 

I början av maj 2014 genomfördes  
invigningen av det mycket efterlängtade 
nya fågeltornet vid Säbysjön. Efter att 
tornet brunnit ner sommaren 2012,
saknades detta under nästan två år som 
en given skådar- och samlingspunkt. 
Utan fågeltorn blev dessutom bevak-
ningen av Säbysjöns fågelfauna minst 
sagt bristfällig. 

Eftersom undertecknad varit kraftigt 
engagerad beträffande konstruktion 
och utformning av det nya fågeltornet, 
upplevs det för min egen del som extra 
trevligt, att det nya tornet mottagits så 
positivt av tornetbesökarna.  

Säbysjön bjöd under sommaren på en 
rördromshäckning, som många fick  
glädjen av att få uppleva från det nya  
tornet. Därmed vågar man påstå att  
det nya fågeltornet fick något av en  
”flygande” start.

Ur fågelsynpunkt var tveklöst upptäckten 
av rallhägern vid Översjön, mitt under 
den gråaste av alla novembrar, årets 
fågelhöjdare på Järvafältet. Massor av 
skådare, inte bara från Stockholms- 
området, letade sig under ca två veckors 
tid fram till olika platser runt Översjön 
för att kunna beskåda den i vårt land 
mycket rara gästen. 

Rallhägern bjöd tveklöst på bra reklam 
för Järvafältet, ett område som  
fortfarande visar sig kunna bjuda på 
mycket spännande fågelupplevelser. Men 
detta har väl aldrig någon tvivlat på.

Under den gångna hösten, vintern och 
våren genomförde aktuella kommuner 
och JOK många goda insatser för att 
gynna Järvafältets fågelfauna. I dessa 
ingick allt från fågelmatning och uppsätt-
ning av holkar till sly- och vassröjning  
av för fåglarna värdefulla biotoper.  

Väljer att avsluta denna sida med vad  
någon valt att kalla för en milstolpe i 
JOKs historia. Min glädje över att ha  
fått möjlighet att producera klubbens 
medlemstidning för allra första gången  
i färg, har inte lagt sig än. Passar på  
att tacka för alla vänliga ord om det 
”nya” JOK-bladet som Gisela Pacerek,  
ansvarig för designen, lyckats producera 
tillsammans med undertecknad. 

En stillsam förhoppning är att JOK i 
framtiden ska kunna producera åtminstone 
tre tidningar i färg/år. Ett fjärde JOK-
blad (= årsrapporten) kommer liksom 
tidigare att tryckas i svartvitt. En förut-
sättning för fler JOK-blad är att fågellivet 
och skådandet på Järvafältet fortsätter att 
vara lika omfattande som i dag.  
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Rördromsungar vid Säbysjön. Foto: Kenneth Sjögren© 

Rallhäger vid Översjön. Foto: Ulf Franzén©
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Du  
har väl 
betalt din 
medlems-
avgift
Om du inte redan har betalat 
in din medlemsavgift till JOK 
för år 2015, utgör detta ditt 
sista utskick från klubben. Vi 
hoppas givetvis på att du vill 
fortsätta att vara medlem och 
därför väljer att snarast möjligt 
sätta in 50 kr på JOKs  
plusgironummer.
Har du förlorat inbetalnings-
kortet till JOK, går det lika bra 
att betala in medlemsavgiften 
med en vanlig postanvisning 
eller via internet på 

plusgiro-
nummer 
580 132-9

PS: Missa inte att skriva Ditt 
namn på postanvisningen, om 
detta betalningssätt nyttjas.

Rekordmånga nya medlemmar 
önskas varmt välkomna
Lars Berglund, Stockholm
Henric Blomgren, Järfälla
Anders Edsbäcker, Stockholm 
Nils Eng, Järfälla 
Evalina Estberger, Spånga 
Lieselotte Hanisch, Solna 
Christine Hemmander, Järfälla 
Åke Jernberger, Sollentuna 
Marie Johansson, Bromma 
Pia Johansson, Kista 
Elisabet Karlsson, Järfälla 
Hans-Eric Karlsson, Järfälla 
Maude Lanzén, Sundbyberg 
Göran Legnell, Ekerö 
Jojje Lintrup, Spånga 

Jonas Myrenås, Sollentuna 
Sam Olzon, Sundbyberg 
Michael Pacerek, Spånga 
Kerstin Palmqvist, Järfälla 
Per Persson, Hässelby 
Tomas Radelius, Järfälla 
Marie Rehse, Sundbyberg 
Carl Rönndahl, Järfälla 
Mia Simm, Solna 
Ebbe Stenberg, Sollentuna 
Jan Strömbeck, Stockholm 
Gunnar Swebilius, Järfälla 
Björn Tuominen, Spånga 
Johan Widell, Solna 
Kristina Åkerlund, Sollentuna

Årsmötet år 2015 genomfördes utan några 
som helst sensationer. Det visade sig t ex  
att alla styrelsemedlemmar som var aktuella 
för omval ställde sig positiva till detta.  
Samtliga omvaldes. 

Klubben bestod vid årets slut av 467  
medlemmar, vilket innebär en ökning med  
14 personer. Därmed bröts några års trend 
med ett svagt vikande medlemsantal. 

Klubbens ekonomi är fortfarande mycket 
god, trots att medlemsavgiften inte höjts 
sedan 1991. Måste vara svenskt rekord för 
inflationsskydd. 

Klubben har emellertid fått ökade utgifter 
genom bl a ny design på JOK-bladet (högre 
tryckkostnad för färgtryck) och ett utökat 
antal fågelmatningar på Järvafältet.  
Lyckligtvis har inkomsterna också ökat. 
Detta tack vare generösa gåvor av klubbens 
medlemmar till bl a fågelmatningarna och 
inte minst genom de pengar som klubbens 
flitiga fika-grupp arbetat ihop vid skötseln av 
kaffeserveringen på Naturskolan, Väsby gård.

Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag 
att medlemsavgiften i JOK ska vara 50 kr 
även under år 2016.  

Efter årsmötet presenterade Johan Wallin 
enligt tradition en bildkavalkad över det 
gångna JOK-året, detta med hjälp av bilder 
tagna av klubbens många fotografer. 

Utdrag ur JOKs  
verksamhetsberättelse 2014.
Under det gångna året arrangerades 
exkursioner till Öland (2 st), 
Västkusten-Skåne, Nord-Uppländska 
skärgården och Södermanland (Nyårs-
plock) samt en uggletur i Norduppland.  
På Järvafältet anordnades söndags- 
vandringar (8 st), nattsångarexkursioner  
(3 st) samt traditionellt också ”Fågel- 
skådningens dag”. 

Under det gångna året genomfördes 4 st 
innekvällar med totalt 202 st besökare. 

Under år 2014 medverkade JOK bl a till att 
Säbysjön fick ett nytt fågeltorn, ansvarade 
för regleringen av dämmet i Igelbäcken 
(30-meterskärret), assisterade Järfälla 
kommuns viltvårdare vid jakten på mink, 
Dessutom hade vi åtskilliga kontakter med 
de kommuner som ansvarar för naturvården 
på Järvafältet.  

JOKs styrelse år 2015:
Ordförande:  Ulf Svahn
V Ordf/red:  Olle Bernard
Kassör:  Björn Wester
Sekreterare:  Ulf Franzén
Ledamöter:  Clas Cronlund
 Sophie Hellmin
 Lena Radler
 Bengt Sundberg
 Johan Wallin

Noteringar från JOKs årsmöte 10/2

Försäljning av 
JOK-doppingen 

JOK-doppingen, som  
klisterdekal, kan köpas  
av Karin Callmer, Olle 
Bernard, Roland Jarvad  
och Mats Weiland.  
Pris: 20 kr/st.  
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I årets första utskick ingår 
förutom detta JOK-blad  
(nr 1-2015) även 
”Fågelrapporten för  
Norra Järvafältet år 2014”, 
vilken utgör JOK-blad  
nr 2-2015.  

Antalet fågelarter, som observerades på 
norra delen av Järvafältet under år 2014 
var 193 st, vilket är det näst högsta antal 
som noterats. Gällande rekord, som är 
1999 arter, sattes år 2012.

Årets fågel på Järvafältet 2014 var  
givetvis den rallhäger som gästade 
Översjön under ca två veckor i slutet av 
november. Arten är aldrig tidigare  
observerad på norra Järvafältet, men 
dock på fältets södra del år 1977. 

Årets fynd vid  
Översjön utgjorde för 
övrigt fynd nr 17 av 
rallhäger i Sverige och 
fynd nr 4 i Uppland.

I mitten av januari 
upptäcktes en brand-
kronad kungsfågel 
mellan Väsby och  
Fäboda. Arten är 
mycket sällsynt i  
vår del av landet  
och aldrig tidigare  
observerad på  
Järvafältet. Om  
fyndet godkänns av 
den regionala raritets-
kommittén (RRK),  
blir brandkronad 
kungsfågel således en 
ny art för Järvafältet. 

Bland andra intres-
santa noteringar från 
år 2014 finns en  
konstaterad häckning 

av rödrom vid Säbysjön, Järvafältets  
allra första flygga sångsvansungar  
(Säbysjön), dagsrekord av sträckande 
sångsvanar över 30-meterskärret (967 st), 
rastande bläsgäss på Säby strandäng, 
rastande svärtor vid Ravalen samt likaså 
rastande alfågel vid Ravalen och  
Säbysjön, rastande hökuggla i Viby,  
rastande svarthakad buskskvätta/alt.  
vitgumpad bukskvätta vid 30-meterskärret, 
sträckande berglärka över 30-meters- 
kärret, flodsångare vid Säbysjöns fågel-
torn och Järvafältets andra vassångare 
vid Säbysjön (Jägarkullen). 

På den negativa sidan för norra 
Järvafältets fågelfauna år 2014 kan 
tyvärr konstateras att inget av områdets 
tre storlomspar lyckades med häckningen. 
Inte heller lyckades något svarthake-
doppingpar häcka på norra Järvafältet 
och skrattmåskolonin vid Säbysjön var 
avsevärt mindre än på många år. 

För att summera antalet arter som 
observerats på hela Järvafältet under år 
2014 får man komplettera listan över den 
norra delens 193 arter med följande fyra 
arter, vilka observerats på södra delen av 
Järvafältet men inte på den norra delen: 
berguv, slaguggla, gråspett och  
sommargylling.

Detta resulterar i att 197 arter observera-
des på hela Järvafältet under år 2014.

Enligt rapportsystem Svalan  
(Artportalen) har 265 arter observerats 
på norra delen av Järvafältet t o m år 
2014 och på hela Järvafältet 270 arter.   

Fågelrapporten 2014

Rallhäger vid Översjön. Foto: Kenneth Sjögren©

Norra Järvafältet:  ”Matte” Weiland såg 180 arter.

Södra Järvafältet:  Hasse Ivarsson såg 142 arter. 
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November ofta under-
skattad skådarmånad
November 2014 kommer att gå till 
historien främst p g a det urtråkigt trista 
och gråa vädret. Stockholm satte nytt 
rekord med endast 5 st soltimmar under 
hela månaden, vilket är det lägsta antalet 
sedan mätningarna inleddes i början på 
1900-talet. Normalt brukar Stockholm 
ha 54 soltimmar under november.  
Trots, eller kanske p g a det gråtrista 
och för årstiden onormalt milda vädret, 
med bl a isfria sjöar, fanns det ovanligt 
många och spännande fåglar att skåda på 
Järvafältet. 

Fågelmässigt blev november 2014 en 
mycket bra månad och totalt obser- 
verades 98 arter på norra delen av  
Järvafältet, vilket kan förväntas bli  
ett ganska så svårslaget rekord. Under 
november åren 2006 och 2008 obser-
verades 90 arter i samma område. 

Bland de ovanligt många november-
fåglarna fanns rariteter som svärta, 
alfågel och rallhäger. Rastande bläsgäss, 
förbiflygande kungsörnar (1-2 st) och  
födosökande bändelkorsnäbbar bör  
också nämnas. 

Ravalen visade formtopp
I JOK-blad 4/2014 presenterades en text 
om att sjöarna på norra Järvafältet under 
den gångna hösten hade färre rastande 
sjöfåglar än normalt. Detta gällde i 
synnerhet vid Säbysjön. Däremot visade 
Ravalen under framför allt november, då 
våra sjöar normalt bruka vara istäckta, 
upp en imponerande formtopp.  
Spännande fåglar som då rastade i  
Ravalen var svärtor, alfågel, bergänder 
och salskrakar. 

Råstasjön fortfarande en 
av Upplands populäraste 
vinterlokaler
Den välbesökta Råstasjön fortsätter att 
vara en av Upplands allra bästa vinterfå-
gellokaler. Sjöns populära vattenrallar, i 
vinter som mest 3 st, lockade som vanligt 
till sig mängder med skådare och s k 
allmänhet. Dessutom ett stort antal fågel-
fotografer. Att få uppleva dessa oskygga 
vattenrallar, ibland t o m handmatade 
med leverpastej, är klart exklusivt. 
Imponerande är givetvis också det stora 
antalet övervintrande gråhägrar (som 
mest ca 80 st), vilka även denna vinter 
samlats vid Råstasjön, där dessa utford-
ras av Solna kommun.
 

Råstasjöns framtid 
fortfarande oviss
Kampen om att rädda Råstasjön med 
närområde från exploatering är när  
detta skrivs ännu inte avgjord. 
Protesterna mot utbyggnaden är minst 
sagt omfattande och ”Nätverket Rädda 
Råstasjön”, som naturligtvis stöttas av 
JOK, arbetar med målsättningen att 
Solna kommun ska skapa ett natur- 
reservat vid sjön. Viktig information i 
detta ärende presenteras så snart denna 
finns tillgänglig på JOKs hemsida 
(Anslagstavlan) och i kommande 
JOK-blad.

Gråhäger vid Råstasjön. Foto: Gisela Pacerek©

Bilder från Ravalen gråtrista november 2014.
Svärta med bergänder (2 st) och salskrake t h.  

Foto: Olle Bernard©
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Järvafältsrariteter
Bläsgås
Den 8/3 sträckte 2 st bläsgäss över 
30-meterskärret och den 15-16/3 rastade 
1 par på Säby strandäng. Rastande  
bläsgäss utgör en raritet på Järvafältet.

Svärta
Vid Ravalen rastade en grupp med 7 st 
svärtor den 16/11. En av dessa stannade 
kvar vid sjön t o m den 29/11. Utgör  
7:e fyndet av arten på norra delen av 
Järvafältet.

Alfågel
En alfågel rastade i Ravalen den  
22-23/11. Utgör 4:e observationen av 
arten på Järvafältet under 2000-talet.

Rallhäger
Norra Järvafältets första rallhäger  
rastade vid Översjön den 12-29/11. Utgör 
hela Järvafältets andra fynd av arten. 
Fynd nr 1 vid Lötsjön 1977.

Kungsörn
Den 29/11 sågs en kungsörn över  
Hästa gård och den 30/11 även en över 
Översjön. 
En yngre kungsörn passerade över 
30-meterskärret den 6/2 i riktning 
mot sydost.

Berguv 
På kvällen den 29/12 upptäcktes en  
rastande berguv nära Eggeby gård.
Arten har hittills endast observerats vid 
några mycket få tillfällen på Järvafältet.

Slaguggla 
Vid Råstasjön observerades en slaguggla 
sittande på dagkvist den 8/11.  
Inkluderat områdets första slaguggla  
år 2006 har totalt 6 st slagugglor  
observerats på Järvafältet.

Gråspett 
Nära Granholmstippen upptäcktes en 
rastande gråspett den 25/12. Arten har 
därmed observerats vid sju tillfällen 
under 2000-talet på Järvafältet.

Berglärka
Över 30-meterskärret sträckte en  
berglärka den 21/12. Utgör det 6:e fyndet 
av arten på Järvafältet.

Skäggmes
I vassen vid norra delen av  
30-meterskärret upptäcktes 2 st  
skäggmesar (1 par) den 18/3. Senast  
arten häckade på Järvafältet var år 2005 
vid Säbysjön. Därefter har ett endast ett 
fåtal skäggmesar observerats.  

Bändelkorsnäbb
Under november 2014 observerades  
som mest 10 st födosökande  
bändelkorsnäbbar nära Lötsjön. 
På samma lokal sågs under jan-feb 
2-5 st bändelkorsnäbbar. 
På norra delen av Järvafältet  
observerades under dec-mars totalt  
ca 5 st bändelkorsnäbbar.

Gammalt 
pärlugglefynd 
på Järvafältet 
När Göran Frisk besökte sin gamla 
arbetsplats (Naturhistoriska Riksmuseet) 
lyckades han något överraskad göra ett 
”nytt” Järvafältsfynd. I samlingarna 
upptäckte Göran en äggkull av pärluggla, 
daterad den 2/5 1841, d v s ett över 170 år 
gammalt fynd. 

Den rejält gamla äggkullen hade samlats 
in vid Överjärva och utgör för övrigt  
en av riksmuseets första hundra  
insamlade äggkullar. 

Den dittills enda kända pärlugglehäck-
ningen på Järvafältet konstaterades norr 
om Nysved år 1982.

 

15 november – 20 mars

Svärta vid Ravalen. Foto: Kenneth Sjögren©

Slaguggla vid Råstasjön 2012.  
Foto: Lars Friberg©

Pärluggleägg hos Naturhistoriska  
Riksmuseet. Foto: Göran Frisk©

Bläsgåspar på Säby strandäng.  
Foto: Olle Bernard©
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Vass- och slyröjning
Järfälla kommuns ”gubbar” har slyröjt Säby 
strandängs fastland och sydöstra delen av 
30-meterskärret. Öarna utanför strandängen 
avröjdes redan under november av sjögående 
specialmaskiner.

För att skapa allra bästa förutsättningen för 
bra fågelskådning från Säbysjöns fågeltorn 
avlägsnade närmare 20 st JOKare den 13/1 
sly och vass nedanför och framför allt norr 
om tornet. 

Under hösten och vintern utförde Järfälla 
kommun med hjälp av inhyrd entreprenör 
sly- och vassröjning på delar av Finnängen. 
Detta för att förhindra igenväxning av 
området.

För att bevara utsikten från Älgkärrs- 
tippen slyröjde Sollentuna kommun tippens 
topp i början av mars. Även vid Väsby sjö-
äng genomfördes slyröjning, dock i mindre 
omfattning.

För att underlätta för skrattmåsarna i Råsta-
sjön, att hitta lämpliga ytor för boplacering, 
avlägsnade Solna kommun vass och sly på 
det område där sjöns numera mycket stora 
skrattmåskoloni brukar häcka.  

Holkuppsättning
JOK satte under vintern upp ca 100 st holkar 
på norra delen av Järvafältet. Holkarna 
tillhandahölls av Järfälla kommun, SNF 
Jakobsberg, Tommy Lindell och Kjell  
Yngerskog. 

Ungefär 50 av dessa holkar sattes upp vid 
klubbens naturvårdsdag den 14/2. Denna 
dag, där ca 25 JOKare deltog, avslutades 
traditionsenligt med korvgrillning.  
Undertecknad, som ansvarade för klubbens 
naturvårdsdag, tackar alla som bidrog till att 
småfåglarnas bostadsbrist minskade. 
Vid södra delen av Säbysjön satte Järfälla 
kommun upp 6 st knipholkar.  Sollentuna 
kommun räknar med att sätta upp ytterligare 
ett antal småfågelholkar på sin del av fältet.

Fågelmatningar
Under den gångna vintern arrangerade 
JOK fem fågelmatningar på norra delen av 
Järvafältet. Läs gärna om dessa matningar 
på annan plats i JOK-bladet. 

Nya spänger vid Ravalen
På västra sidan av Ravalen byggdes under 
hösten nya spänger och en utsiktsplattform.

Lindalen 
De arbeten som utfördes av Sollentuna 
kommun i fjol vid Lindalen kompletterades 
under våren med ytterligare några småvatten 
och översilningsytor.

Fågelrestaurangen vid  
30-metersparkeringen
Även denna vår kommer Järfälla kommun 
att iordningställa fågelrestaurangen vid 
30-metersparkeringen. Förhoppningsvis 
lyckas årets sådd bättre än fjolårets, då 
restaurangen drabbades av en rejäl missväxt.

Vass- och slyröjning vid Säbysjöns fågeltorn samt uppsättning av knipholk vid Säby gårds kanal.  
Foto: Olle Bernard ©

Problem med  
tjuvfiske i Säbysjön
Fiske i Säbysjön är förbjudet, 
med undantag för s k isfiske, 
men tyvärr tenderar tjuvfisket 
att öka i sjön. Undertecknad 
upplevde det som att tjuv- 
fisket från båtar i norra delen av 
Säbysjön med stor sannolikhet 
spolierade långt gångna häck-
ningsförsök för både fiskgjuse 
och storlom under häcknings-
säsongen 2014. 

Risken för att tjuvfisket fortsät-
ter är tyvärr sorgligt stor, trots 
att Järfälla kommun sätter upp 
flerspråkiga informationsskyltar 
om gällande fiskeförbud på flera 
lämpliga platser vid sjön.

 

Fiske är förbjudet i Säbysjön! 
För mer information om fiskeregler, 

se fiskeguiden på www.jarfalla.se 
Fishing is prohibited in lake Säbysjön, 

for more information visit fiskeguiden at www.jarfalla.se
Zakaz połowów ryb w jeziorze Säbysjön - więcej informacji 

w sprawie zasad rybackich na stronie www.jarfalla.se.

Den aktuella fiskeklubben, som 
utgör sjöns s k ”Fiskepolis”, är 
mycket välinformerad om det 
mångårigt pågående tjuvfisket. 
Tyvärr tycks fiskeklubben ha 
mycket små resurser att stoppa 
tjuvfisket. 

Att ringa på polis upplevs inte 
som någon lockande lösning. 
Undertecknad önskar att 
jag har fel, men jag tror tyvärr 
att den önskade insatsen däri-
från uteblir, eftersom polisen 
förmodas lågprioritera ett brott 
som tjuvfiske.  
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Rara gäster vid Norra 
Järvafältets våtmarker
Under 1990-talet skapades 
flera nya våtmarker på 
norra delen av Järvafältet. 
Vid denna tidpunkt var 
detta mycket efterlängtat 
eftersom just denna typ 
av biotop utgjorde en klar 
bristvara i området. Att få 
se rastande vadare på norra 
Järvafältet, med undantag 
för tofsvipa och enkel-
beckasin, var innan de nya 
våtmarkerna anlades klart 
exklusivt. Dock med undan-
tag för det f d flygfältet, 
där vadare under speciella 
förhållanden kunde rasta i 
överraskande stora antal. 

JOKs förteckning från 1968 över Järva-
fältets fåglar omfattar även observationer 
av vadare och där framgår att relativt 
många arter vadare observerats i  
området. Det verkar dock som att 
vadarna varit relativt få och de aktuella 
observationerna av dessa ofta komplet-
terats med kommentaren ”sparsamt eller 
sällsynt observerad under sträcket”.

Efter att Säby strandäng, Finnängen  
och Väsby sjöäng skapats under  
1990-talet, och att 30-meterskärret  
samtidigt dessutom restaurerats, ökade 
förutsättningarna betydligt för observa-
tioner av vadare på norra delen av  
Järvafältet. Då avses framför allt rastande 
sådana, men även möjligheten att några 
arter vadare också väljer att häcka här. 

Ett trevligt antal av nationellt vanliga 
vadare valde att rasta i de nya våtmar-
kerna och bland dessa fanns mosnäppa, 
grönbena, brushane, dvärg- och  
dubbelbeckasin, svartsnäppa, rödbena 
och gluttsnäppa. Detta upplevdes som 
mycket positivt eftersom rastande vadare 
i vårt område dessförinnan i princip 
utgjort en sällsynthet. 

Vid de nya våtmarkerna Väsby sjöäng 
och Säby strandäng häckade under några 
år mindre strandpipare. Likaså häckade 
rödbena under några år på Säby strand-
äng. Dessa häckningar genomfördes när 
de nya våtmarkerna var ”färska” och inte 
alltför mycket vegetation hunnit etablera 
sig där. 

Tofsvipor och enkelbeckasiner häckade 
med flera par på samtliga nyanlagda 
våtmarker. 

Trevligt nog har även flera s k rariteter 
under åren upptäckt områdets våtmarker. 
Den lokal som hittills lockat till sig flest 
sådana är Säby strandäng och bland de 
rariteter som rastat här kan tjockfot,  
myrsnäppa, spovsnäppa, rödspov, 
dammsnäppa, tereksnäppa, roskarl och 
smalnäbbad simsnäppa nämnas.

En stäppvipa, en art som fortfarande 
är en stor raritet i vårt land, har rastat 
i 30-meterskärret. Tillsammans med 
tjockfoten och tereksnäppan på Säby 
strandäng utgör 30-meterskärrets  
stäppvipa, som dessutom rastade/ 
övernattade på f d Barkarby flygfält, de 
hittills exklusivaste vadarna som rastat 
vid Järvafältets våtmarker. 

Områdets våtmarker har inte bara lockat 
till sig vadare. Arter som mindre sång-
svan, amerikansk kricka och ägretthäger 
har rastat vid både Säby strandäng och i 
30-meterskärret. Dessutom har vit stork 
rastat på Väsby sjöäng. 

Vid det av skådare välbevakade  
30-meterskärret har för området säll-
synta rovfåglar som stäpphök setts jaga. 
Dessutom har såväl större som mindre 
skrikörn samt jättehavsörn sträckt över 
lokalen. Aftonfalk och brun glada har 
observerats vid Säby strandäng och 
30-meterskärret. Röd glada vid  
30-meterskärret. 

Vid våtmarken 30-meterskärret har för 
området dessutom mycket rara ugglor 
som hökuggla, slaguggla och lappuggla 
observerats. 

Även småfåglar har lockats till våtmar-
kerna och bland dessa finns skärpiplärka 
(Säby strandäng och 30-meterskärret), 
citronärla (Säby strandäng), svarthakad/
vitgumpad buskskvätta och höksångare 
(30-meters), tajgasångare (30-meters och 
Viby gårds dammar) samt dvärgsparv 
(Viby gårds dammar).

Våtmarker utgör definitivt en mycket 
värdefullt inslag i vår natur och då inte 
minst när målsättningen finns att skapa 
och bevara goda förutsättningar för en 
biologisk mångfald. För att våtmarker 
skall fungera krävs emellertid ett  
underhåll. 

Våtmarkerna på norra Järvafältet bevaras 
med hjälp av betande djur (hästar och 
kor) kompletterat med arbete av lämpliga 
maskiner. Trots dessa insatser tvingas vi 
konstatera att områdets våtmarker inte är 
särskilt fågelintressanta under höstarna, 
eftersom kraftig och högvuxen vegeta-
tion tar över våtmarkerna under som-
rarna. Därmed blir områdets våtmarker 
måttligt intressanta för t ex de vadare, 
som i regel kräver öppna ytor, för att 
rasta och födosöka. För att kunna lösa 
detta problem tvingas man sannolikt hyra 
in maskiner, som klarar av att bearbeta 
våtmarkerna. Därmed inser man att ett 
underhåll av norra Järvafältets våtmarker 
på optimalt bästa sätt tyvärr innebär stora 
kostnader    
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Tjockfot Säby strandäng 2011. Foto: Ulf Franzén© 
Citronärla Säby strandäng 2006. Foto: Lars Friberg© 
Tereksnäppa Säby strandäng 2002. Foto: Göran Lettstrand© 
Hökuggla 30-meterskärret 2012. Foto: Olle Bernard©
Stäppvipa 30-meterskärret 2011. Foto: Lars Friberg© 
Mindre sångsvan 30-meterskärret 2011. Foto: Olle Bernard©
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Allt flera busksångare på 
Järvafältet

Busksångare på Järvafältet. Foto: Olle Bernard.© 

Antalet fynd av busksång-
are på Järvafältet har under 
de senaste fem åren uppvi-
sat en trevligt positiv trend. 
Generellt anses att arten invandrade 
österifrån till Uppland under 1990-talet. 
Ett flertal fynd av busksångare gjordes 
dock flera år tidigare i landskapet och 
enligt rapportsystemet ”Svalan” obser-
verades Upplands första busksångare vid 
Fysingen år 1973. 

Järvafältets allra första busksångare 
upptäcktes vid Säbysjön år 1980. Efter 
det första fyndet gjordes tre fynd av 
busksångare på Järvafältet under slutet 
av 1900-talet. Två av dessa vid 30-me-
terskärret (1982 och 1989) samt ett vid 
Skogvaktarkärret (1997).

Under elva år (perioden 1998-2009) 
saknades observationer av arten på 
Järvafältet, men under åren 2009-2014, 
med undantag för år 2011, observerades 

busksångare årligt i vårt område.
Dessutom upptäcktes under åren 2007 
och 2008 busksångare i Järvafältets när-
het, detta vid Björkebyskolan i Barkarby 
år 2007 och nära Jakobsbergs centrum 
år 2008.

Noterbart är att en ringmärkt busk-
sångare upptäcktes vid Ravalen (Pom-
mern) den 8/7 2009. Denna busksångare 
fotograferades, vilket bidrog till att 
ringen med säkerhet kunde avläsas. Ge-
nom avläsningen konstaterades att denna 
busksångare var ringmärkt som 2K+ 
fågel, d v s då minst två år gammal, vid 
Oset i Närke den 9/6 2007. 

Vi hoppas naturligtvis på att busksång-
arna söker sig till vårt område även 
denna sommar och att trenden med ett 
ökat antal busksångare på Järvafältet 
därmed fortsätter. Vem vet, snart kan vi 
kanske räkna in arten som ny häckfågel 
på Järvafältet.

Vassångare och  
höksångare stora  
rariteter på  
Järvafältet.
Vassångare observeras årligt på flera 
platser i Uppland och då som regel vid 
vassjöar. Arten bör häcka med några få 
par i landskapet som t ex vid Hjälstavi-
ken.

På Järvafältet har vassångare hittills 
endast observerats vid två tillfällen. 
Första gången på morgonen den 18/5 
1996, då en sjungande vassångare hördes 
söder om Säbysjöns fågeltorn. Trots 
ivriga eftersök blev upptäckaren Roland 
Sjöquist tyvärr den ende som fick höra 
denna individ. 

Det andra fyndet av vassångare på 
Järvafältet gjordes så sent som ifjol, då 
en sjungande vassångare upptäcktes vid 
Säbysjön alldeles söder om Jägarkullen. 
Denna fågel, upptäckt av Johan Wallin, 
stannade kvar under en vecka (9-15/5) 
vilket bidrog till att många fick s k 
Järvakryss.

Höksångare utgör en raritet i Uppland, 
men ses dock årligt i landskapet. Detta 
främst på öar utanför Upplandskusten, 
där arten också varje år bör häcka med 
några mycket få par. 

Höksångare är hittills endast observe-
rad två gånger på Järvafältet. Områdets 
första fynd gjordes i samband med 
ringmärkning vid Råstasjön, där en ung 
höksångare fångades den 19/9 1966.

Fynd nummer två gjordes i 30-meter-
skärret den 30/8 2010, i dungen vid Igel-
bäckens dämme. Även detta var en ung 
höksångare, som upptäcktes av en alert 
”Matte” Weiland. Denna höksångare 
stannade kvar vid dämmet under några 
eftermiddagstimmar.     

Höksångare i Ottenby.  
Foto: Olle Bernard.© 
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Sista vinterhämplingarna 
på Barkarbyfältet? 

Vinterhämpling. Foto: Olle Bernard©

Isabellastenskvätta. Foto: Lars Friberg©. Vinterhämpling, Snösiska och Snösparv. Foto: Olle Bernard©

När flygverksamheten  
avvecklades på Barkarby 
flygfält, och då i synnerhet 
den militära delen, ökade 
områdets tillgänglighet för 
oss skådare. Därmed för-
bättrades möjligheterna att 
skåda fågel på flygfältet och 
i dess omedelbara närhet.  

Då upptäcktes bl a att vinterhämplingar 
ofta övervintrade på det gamla flygfältet. 
Dessa provianterade gärna i de områden 
som snabbt blivit ogräsbevuxna efter 
flygverksamhetens nedtrappning.

Antalet övervintrande vinterhämplingar 
har under åren varierat, men som mest 
har flockar på ca 100 st observerats på 
det gamla flygfältet.

Även under den gångna vintern  
(2014-15) uppehöll sig vinterhämplingar 
på det f d flygfältet, vilket i dag till stor 
del utgör en byggarbetsplats. 

Vinterhämplingarna upptäcktes ofta 
födosökande på de markytor som under 
sommaren skapats p g a byggnadsarbe-
tena. Dessa ”nya”, men tyvärr tillfälliga 
markytor, hade innan vintern till stora 
delar redan övergått till s k ruderatmark.  

Det är välkänt att ruderatmarker,  
d v s ogräsmarker, mycket ofta utgör en 
populär biotop för födosökande små- 
fåglar. 

Det är inte bara vinterhämplingar som 
under åren nyttjat det gamla  
flygfältet. Även arter som rödstrupig 
piplärka, blåhake, snösiska, snö- och 
lappsparv har setts rasta och proviantera 
på dessa marker. 

Under den gångna vintern valde  
dessutom 1-2 st järnsparvar att försöka 
övervintra på områdets nya ruderatmar-
ker. Arten har tidigare bara övervintrat 
vid några få tillfällen på Järvafältet. 

Det gamla flygfältets allra raraste  
besökare är den isabellastenskvätta,  
som under perioden 6-9/12 2009  
uppehöll sig i den nordvästra delen  
av det gamla flygfältet. Denna  
isabellastenskvätta utgjorde vid  
tidpunkten för observationen det  
12:e fyndet av arten i Sverige och  
3:e i Uppland. 

Det gamla flygfältet fortsätter att  
exploateras i ett högt tempo och tidigare 
attraktiva ytor för både fauna och flora 
går snabbt förlorade.

Utbyggnaden fortsätter i riktning österut, 
d v s mot Igelbäcken, och i samband med 
exploatering bör nya ruderatmarker  
skapas. Därmed kan vi kanske också 

våga hoppas på att vi kan få njuta av 
övervintrande vinterhämplingar i  
området ytterligare någon vinter.  

  Ruderatmark 
på önskelistan
Eftersom ytor med s k ruderatmark 
är välkänt populära för flera fågel-
arter, liksom för udda växter, har 
undertecknad under flera år fram-
fört önskemål till aktuella kom-
muner om att anlägga ytor med 
ruderatmark. Detta förslagsvis på 
någon lämplig yta inne i Järvafältets  
naturreservat eller i reservatets  
närområde. Hittills har ingen rude-
ratmark, med tillhörande skötsel-
plan skapats, men förhoppningen 
om en sådan yta lever vidare, så att 
vi därmed kan få behålla övervint-
rande vinterhämplingar på  
Järvafältet. 
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15 oktober
Gänget som körde från Stockholm, 
d v s alla utom Lasse och jag, började 
nere på udden sen eftermiddag med att 
titta på bl.a. en adult kaspisk trut samt 
bläsgäss, en storspov och två blåhökar. 

16 oktober
Vi startade tidigt på morgonen på 
udden där det bästa var en vitnäbbad 
islom (sågs dock bara av Gustav), två 
bredstjärtade labbar – höstens art på 
Öland detta år – samt en skärsnäppa, 
tre kustsnäppor, en svartsnäppa, en 
bergand och en mindre hackspett.
Vid Össby noterades två kanadagäss 
samt en del bergänder innan kursen 
ställdes upp mot Stora Rör. Bred-
stjärtade labbar hade pipits ut flitigt 
härifrån på morgonen. Deras sträck 
var ännu inte slut för dagen, utan vi 
fick på några timmar se minst åtta 
exemplar, alla juvenila, samt en adult 
kustlabb. Vidare passerade två grå-
hakedoppingar, skäggdopping och en 
hel del vitkindade gäss, ejdrar, sjöorrar, 
svärtor och bergänder.

Efter denna fina sträckskådning åter-
vände vi till sydostsidan för att bl.a. 
vid Össby kvarndamm söka efter en 
ringtrasthanne som setts här tidigare 
på dagen. Den hittade vi snart och jag 
själv fick som bonus en ägretthäger 
som ganska snabbt försvann bakom en 
dunge vid Eketorp. Den kunde tyvärr 
inte återfinnas senare, varken av vår 
grupp eller någon annan. Antagligen 
fortsatte den åt sydost och ut över 
Kalmarsund.

Vi avslutade vid Enetri med en pil-
grimsfalk samt massor av ljungpipare.

17 oktober
Obligatorisk start på södra udden  
gav bl.a. två adulta kaspiska trutar, 
extremt sen silltrut och dito fisktärna, 
en tordmule, ett par bergänder samt  
en skärsnäppa, tre gluttsnäppor och  
en svartsnäppa.

Vi begav oss sedan ut på en marsch 
över Schäferiängarna som tyvärr gav 
väldigt lite fågel. Bara en småsnäppa 
är värd att notera. Den yttersta 
Grönhögendammen hyste två 
smådoppingar, en salskrakhona 
och en brunandhanne och här flög 
40 mindre sångsvanar över mot 
sydväst. Några såg vinterhämpling 
och mindre hackspett.

Dagen avslutades med besök vid 
Torngårdsdungen och Gammalsbyören. 
Gransångare, bergfink, över hundra 
kärrsnäppor, en småsnäppa och en stor 
pilgrimsfalk hona, som länge såg ut 
som en jaktfalk, noterades.

18 oktober
Dagen började på södra udden med 
en bredstjärtad labb, 12 dvärgmåsar, 
en tobisgrissla, tre skärsnäppor, en 
hornuggla, en svart rödstjärt och ett 
gäng stjärtmesar.

Sedan vidtog en ganska bra sträck-
skådning från Sebybadet i några  
timmar varvid fler än 200 ejdrar, 
 

200 bergänder, 50 svärtor, 50 sjöorrar, 
100 bläsänder och fem storlommar  
räknades. Två skärsnäppor och en  
stenfalk sågs också.

Nedanför Skjutbanedungen stötte  
vi en dvärgbeckasin flera gånger.

Vid Kastlösa stod över 1000 vitkindade 
gäss, 20 sädgäss, 10 bläsgäss och fem 
grågäss.

Dagen avslutades med ett drag till 
Stora Mellösa för brunsångare och 
Bjärbybadet för kungsfågelsångare. 
Den första missades främst p.g.a. 
fullkomligt omöjlig terräng – täta och 
höga björnbärssnår – och den andra 
p.g.a. att det börjat bli ganska mörkt.

19 oktober
Södra udden bjöd på de sedvanliga 
förbisträckande bredstjärtade labbarna, 
nu fyra för vår del, samt en dvärgmås 
och som vanligt för den tidiga årstiden 
mycket alfågel.

Som avslutning begav vi oss till 
Bjärbybadet i hopp om att få se
 kungsfågelsångaren som vi missade 
där igår. Och nu stod oss lyckan bi 
– vi fick se denna i höst så rara fågel  
på Öland mycket fint, i huvudsak  
uppifrån, i den lilla bäckfåra som 
avgränsar talldungen i söder.

   
  TEXT: STIG HOLMSTEDT

Öland
Datum: 15-19 oktober 2014

Deltagare: Stig Holmstedt (ledare),  
Hans Jörnvall, Gustav Knall,  
Kjell Sahlberg och Lasse Sunnerstig.
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Hornuggla vid Ottenby 2014. Foto: Kenneth Sjögren© 
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Det traditionella nyårsplocket är alltid 
ett trevligt sätt att komma igång med 
årets skådning och 2015 års upplaga 
utgjorde inget undantag. Ett milt väder 
men ändå med tjäle i marken och  
molnigt var förutsättningarna för de  
11 som kom till start. 

Första stopp var som vanligt Brand-
holmens reningsverk där det blev kryss 
på några målarter direkt. Kungsfiskare 
var den verkliga dyrgripen och vi fick 
se två exemplar flyga förbi vid ett fler-
tal tillfällen. Några fick även se den  
sittande. Även vattenrall hördes till-
sammans med sävsparv m.m.  
Bäverhyddan visade nya spår men 
ingen bäver var synlig. Från fågeltornet 

på Ängstugesidan kunde skäggmes 
komplettera tillsammans med bl.a. 
stjärtmes från matningen. 

Första försöket på viggflockarna i 
Strandstuviken gav visserligen såväl 
vigg som salskrake och bergand men 
inte de mängder vi brukar se. Plusart 
blev istället snösparv och samtliga 
mesar vid skogsmatningen. 

Inte heller vid Femörehuvud fanns det 
några stora flockar varför vi åkte till 
Brannäs våtmark. Väl där kunde vi 
konstatera att det var värt omvägarna. 
Flockarna kunde räknas i tiotusentals 
fåglar och frågan är om 20 -30 tusen 
fåglar räcker. En flock salskrakar, med 

ett 40-tal hannar på bra tubavstånd, 
tillsammans med stora mängder  
bergand gav den där härliga känslan 
man ska ha på nyårsplocket. 

Exkursionen avslutades inne i  
Nyköping där lite smått och gott  
adderades med den överraskande men 
lika trevliga upptäckten av en revir-
hävdande utter precis nedanför slottet. 

Vi summeringen på Sillekrog i vanlig 
ordning kunde vi räkna in 52 arter, 
vilket var en mer än 2014, men en bra  
bit från målet på 60. Det blir till att 
kämpa vidare nästa år. 
   
 ULF SVAHN

Den numer traditionella uggleexkur-
sionen genomfördes den 12 mars i ett 
strålande väder. Några minusgrader 
vindstilla och helt klart. Årets exkur-
sion hade en rekordpublik med hela 15 
personer närvarande! Mycket gläd-
jande. De två senaste åren har vi ställt 
kosan till Skyttorp och Knypplanvä-
gen. För två år sedan var det en rejäl 
bom med 0 ugglor. Förra året var det 
topp med 4 arter och kanske 8 ugglor. 

Om det ena året var botten och det 
andra toppen var detta ett närmast ett 

normalår, kanske lite på svaga kanten. 
Ganska snart fick vi napp på sparvugg-
la som strax efter kl 6 visslade friskt. 
En eller möjligtvis två morkullehanar 
svepte långt ned över oss och gav fina 
närobsar. Efter en bra fika med Ann-
Cathrine Karlssons goda hemmagjorda 
kaka och ingående observationer av 
Jupiter och andra himlafenomen tog 
vi upp jakten på slaguggla. Efter tipps 
åkte vi direkt mot Långfallet där den 
varit hörd under kvällen och fick efter 
visst väntande höra lite sporadiska ro-
pande på långt håll. Försök att komma 

närmare misslyckades och vi fick nöja 
oss med det. 

Gänget delade upp sig och några fick 
framgång uppe vid Börje sjö på en 
pärluggla medan vi övriga gick bet på 
kattuggla vid Lena K:a. Ugglor är lika 
spännande som oförutsägbart. Ett mer 
frekvent larmande från de som har bra 
stationära observationer skulle inte 
sitta fel. Här får vi lite till mans bättra 
oss. Vi tar nya tag nästa år. Blir vi 20 
då?  
 ULF SVAHN

Nyårsplocket

Uggleexkursion i Uppland

Deltagare: Stig Holmstedt, Anders  
Joachimsson, Ann-Cathrine Karlsson,  
Gustav Knall, Jan Molander, Jonas Myrenås,  
Fredrik Nordenskjöld, Karin Oknemark,  
Kjell Sahlberg, Gustav Svahn och Ulf Svahn. 
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Kungsfiskare vid sjön Trehörningen 2009. Foto: Olle Bernard©
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Program vår-höst 2015.
JÄRVA-AKTIVITETER

KOMPLETTERING AV  
VÅRPROGRAMMET:

Nattsångar-
exkursioner på 
Järvafältet
12 maj 
19 maj 
26 maj
(tisdagar)

Nattsångarexkursionerna våren 2014 
blev väl närmast att betrakta som succé. 
Intresset var stort och tillsammans var 
vi ca 60 personer som vandrade runt i 
majkvällarna och lyssnade och skådade. 
Vi planerar för samma vandringar även 
under 2015 och hoppas på god tur.  
Datumen är 12, 19, och 26 maj. 

Är det riktigt bra med sångare kanske  
vi utökar med en fjärde vandring i 
början av juni. Vi samlas på parkeringen 
vid Säby gård närmast Jakobsberg där 
vandringen startas. Eventuellt kortare 
transporter via egna bilar beroende på 
tillgång på fågel.

Ingen kostnad och egentligen behövs 
ingen anmälan, men ni som vill kan 
svara till ulf.svahn@gmail.com.
Exkursionsledare är Ulf Svahn.

PÅMINNELSE  OM  RESTERANDE  
VÅRAKTIVITETER:  

Följande programpunkter presenterades 
redan i JOK-blad 4/2014 och kan  
dessutom studeras på JOKs hemsida.

Fågeltornskampen
9 maj
Förmiddag vid Säbysjöns fågeltorn.

Fågelskådningens dag
10 maj
Start vid Bögs gårds parkering kl. 08.

Fågelvandringar  
– hösten 2015 
30 augusti
27 september
25 oktober
29 november
(söndag)

ÖVRIGA EXKURSIONER

Öland vecka 42
14-18 oktober  
(tidig onsdag eftermiddag - söndag kväll) 

Missa inte den traditionella Ölands- 
turen med JOK i höst! Den går av stapeln 
den 14 -18 oktober då rariteter från alla 
vädersträck ramlar in och sjöfåglarna 
förmörkar himlen vid Sebybadet. På 
kvällarna avnjuts goda middagar.  

Kostnaden för allt detta är ca 1800 kr 
inkl. middagarna. 

Du anmäler dig till exkursionsledaren 
Stig Holmstedt stig.holmstedt@gmail.com 
senast torsdagen den 24 september.  
Ange då ditt mobilnummer och om du 
kan ställa upp med bil! 

Deltagarantalet är begränsat till sju  
personer så hör av dig snarast! 

Anmälningsavgiften, 600 kr, ska vara 
inbetald på JOKs pg 58 01 32 – 9  
senast en vecka efter anmälan.

Nyårsplock  
6 januari 2016
(onsdag)

Traditionsenligt inbjuds till Nyårsplock 
och i regel brukar denna exkursion styras 
mot Nyköping med fågelintressanta  
omgivningar. Mer info i kommande  
JOK-blad. Exkursionsledare är Ulf 
Svahn, ulf.svahn@gmail.com.

JOK:S INNEKVÄLLAR  
HÖSTEN 2015

Sri Lanka 
29 september
(tisdag)

Sri Lanka är en ganska stor ö (ö-nation), 
som ligger i Indiska Oceanen strax söder 
om Indien. Landet utgör ett utmärkt 
resmål för den naturintresserade med 
inte mindre än 22 nationalparker. Fågel-
livet är varierande och omfattar bl.a. 
26 endemiska arter. Även djurlivet är 
imponerande och goda chanser finns 
att få se den asiatiska elefanten, av den 
lankesiska underarten. Ciceron för kväl-
len är Lars-Olof Johansson, JOK'are och 
flitigt fotograferande globetrotter, som 
även tidigare förgyllt våra innekvällar 
med sina fantastiska bilder.

Svalbard
3 november
(tisdag)

Vid årets sista innekväll besöker vi också 
en ö, som dock mycket starkt avviker mot 
Sri Lanka. Denna kväll förflyttar Sören 
Lindén oss till Svalbard och trots att 
Sören, som skådat och fotograferat fåglar 
från tidigt 1970-tal, varit reseledare till 
tropiska områden känner han varmt för 
nordliga och kargare trakter som t ex 
Svalbard. Från denna ögrupp, där bl a 
Spetsbergen ingår, kan vi förvänta oss 
bilder på ett vackert och mycket spän-
nande landskap uppbyggt av arktisk 
natur och fauna.

Rödhalsad gås vid Ottenby.  
Foto: Olle Bernard©



          JOK BLADET  NR 1 -2015           1 5          

Viktigt 
att veta
Egen bil
När egna bilar nyttjas på 
exkursionerna gäller följande: 
Kostnaden är 20 kr/mil, som 
alla i bilen delar på. Normalt 
blir detta 5-7 kr/mil för varje 
deltagare, men det kan ibland 
bli lite mer om inte bilarna 
fylls på ett optimalt sätt.

Egen risk
Obs! Allt deltagande på JOKs 
exkursioner och aktiviteter  
sker på egen risk.

Notera också att ledarna 
arbetar på ideell basis.

Lokal vid  
innekvällar
Innekvällarna äger rum på 
Naturskolan vid Väsby gård 
på norra Järvafältet med 
början kl 19.00.  

Parkering vid Bögs gård, 
därefter en kilometers 
uppfriskande promenad. 

Klubben bjuder på fika med 
dopp efter föredragen/bildvis-
ningarna. 

Kafé-dagar
Även under kommande höst planerar JOK att under tre söndagar ansvara för serveringen 
vid Naturskolans fik (Väsby gård). Datum för dessa söndagar är inte bestämt, men uppgifter 
om kafédagarna kommer att presenteras vid höstens inledning på JOKs hemsida och givet-
vis också i nästa JOK-blad.

Även denna vinter har JOK anordnat 
fågelmatningar på norra delen av Järvafältet 
och i år på flera platser än någonsin tidigare. 
Matningar fanns som tidigare söder om 
Säbysjön, väster om Fäboda, nära Mulltorp 
samt norr om Ravalen, den senaste i sam-
arbete med Sollentuna kommun. Dessutom 
öppnade vi under den gångna vintern en ny 
matning norr om Säby gård, vilken fick en 
placering som uppskattats av fåglar, skådare, 
fågelfotografer och s k allmänhet.

Vi har använt pengar ur klubbkassan för 
att sköta matningarna, men utan stöttning 
av klubbens medlemmar hade det varit helt 
omöjligt att hålla matningarna så välfyllda 
som vi önskat.

Stöttningen har skett genom fågelmatnings-
pengar till JOK och komplettering med 
mängder av fågelmat, som t ex talg och  
nötter, direkt vid våra matningar.

Ett STORT TACK för alla bidrag och inte 
minst till Tommy C, Hans K, Mats W, Bo H 
och Björn W som tillsammans med under-
tecknad ansvarat för att fågelmatningarna 
varit välfyllda. 

Fågelfrön från ”Granngården”
I slutet av februari fick JOK ca 1 ton fågelfrö 
av affären Granngården i Barkarby. Av 
olika anledningar kunde dessa fågelfrön inte 
säljas över disk, men till mat åt hungriga 
fåglar på Järvafältet fungerade fröna alldeles 
förträffligt. 

Ett stort tack till Granngårdens butikschef, 
som i stället för att skicka frösäckarna till 
soptippen, kontaktade JOK och lät oss ta 
över dessa. 

JOK har via telefon och mail tackat Grann-
gårdens chef, samtidigt som vi framfört en 
förhoppning om fortsatt bra samarbete.

Stjärtmesar. Foto: Hans Bister© Transport av fågelfrön. Foto: Olle Bernard©

Tack för bidrag till 
JOKs fågelmatningar
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Johan Wallin,  
tillsammans med en 
”Gotlandsspett”, blivit 
kändis på Text-TV. 
Se bild ovan!

när Per-Åke Palm 
fick hem det allra första 
JOK-bladet i färg låg han 
nedbäddad med feber. 
Efter att ha stavat sig 
igenom bladet, piggnade 
han till och kunde raskt 
befria sig från den jobbiga 
feberfrossan. Ryktet om 
Per-Åkes rekordsnabba 
tillfrisknande har nått 
landets numera många 
apotek och från dessa 
finns kraftiga önskemål 
om att få börja sälja JOK-
bladet. Och då givetvis 
som s k naturmedicin.
Bli därför inte förvånad 
om du inom kort får läsa 
följande reklam för 
JOK-bladet på bussar, 
T-bana, tidningar och TV: 
”JOK-bladet – littera-
turens svar på Bam-
ses dunderhonung.”

när några JOKare öpp-
nade utskicket, som inne-
höll det första JOK-bladet 
i färg, trodde man att 
en reklambroschyr 
bifogats utskicket och 
därför höll det nya bladet 
snabbt på att förpassas till 
närmaste papperskorg. 

”Matte” Weiland är i 
akut behov av en ny sop, 
för det förmodas att han 
slet ut den förra när han 
under fjolåret sopade 
banan med alla övriga 
artjägare på norra Järva. 
Vid årets slut visade det 
sig att ”Matte” sopat hem 
både Lilla och Stora Berg-
spriset och som kronan på 
verket även Årschampio-
natet för år 2014.   

JOKs folkhumor slog till 
redan vid årets inled-
ning och detta genom 
ryktet om att årets ”Lilla 
Bergspris-vinnare”, först 
till 50 arter på norra 
Järvafältet, skulle vara en 
riktig Knall-sensation. 
Gustav Knall tyckte 
däremot att det var en 
mycket lugn seger, som 
säkrades genom några 
timmars små-Knallande 
på norra Järva.   

man inte kan tro annat 
än att ”Mitt i Naturen” 
slog nytt tittarrekord 
den 13/11. Åtminstone 
bland JOKare. Tommy 
och Anders Erikssons 
och några duvhökars 
medverkan i det aktuella 
programmet gjorde att 
hela Sverige stod stilla, 
precis som på Ingemar 
Stenmarks storhetstid.   

JOK fått förfrågan om 
var tunnelbanestatio-
nerna ska placeras i den 
nya Barkarbystaden. Ett 
enda krav har framförts 
och det är att en tunnelba-
neuppgång byggs i direkt 
anslutning till 30-me-
terskärret. Denna entré 
blir dock bara tillgänglig 
för JOKare, eftersom det 
vid in- och utpassage 
vid 30-metersuppgången 
krävs uppvisande av giltig 
JOK-doppingdekal. 

dagen efter Charlotte 
Kalla spöat alla norskor 
med flera minuter dök 
Norges mycket plötsligt 
avsatta vallachef upp i 
30-meterskärret. Han 
avslöjades p g a att han 
glömt att plocka av sig 
den norska mössan. Den 
f d norska vallachefen 
fastnade på bild (se ovan) 

och många är överraskade 
hur lik han är Krister 
Melander. Kan det 
verkligen ha varit Krister 
som orsakade den norska 
”Smörebommen”? Men 
han har väl aldrig kunnat 
vallat skidor. Nej, och 
nu vet man även detta i 
Norge. Nu frågar sig vän-
nen av ordning om Kris-
ters vallainsats är värd 
Svenska Dagbladsmedal-
jen eller Jerringpriset. I 
så fall får han nog räkna 
med att dela med Kalla.  

Tage Åström så gärna 
ville vara med i TV3, så 
att han lyckades lura i 
dem att han är bra på att 
spela f d tuff polis, med 
hyfsad insyn i spännande 
brottslighet. Nu förvän-
tar vi oss i JOK, att han 
också lurar i TV4 att han 
är en f d elitdansare, som 
måste få vara med i nästa 
omgång av ”Let’s Dance”. 
Men vem ska då Tage 
dansa med? 
JOK-bladets förslag: 
Polischefen Götblad.

Lars-Erik Sarasniemi 
har en kamrat som en 
gång stoppade ner två 
ölburkar i Lars-Eriks 
stövlar. Sämre present kan 
man få, för detta måste 
väl ändå vara allra bästa 
sortens ”tå-bira”. 

en anonym JOKare går 
och funderar på att bilda 
en grupp för bara manliga 
skådare, d v s något som 
motsvarar ”Rapphö-
norna”. Namnförslag på 
den manliga gruppen - 
Brushanarna.

Johan Wallin har skapat 
en ny variant på geocach-
ing* – ögonmussling. Här 

gäller det att söka rätt på 
Johans kikarögonmussla, 
som han gömt på någon 
fågellokal på norra Järva-
fältet. Verkar rejält svårt, 
men det verkar ändå vara 
fullt möjligt. Kenneth 
Sjögren har i alla fall 
lyckats. Eller hade han 
hjälp av labradortiken 
Tuva att nosa sig fram 
till Johans ögonmussla?
*modern variant på 
”gömma nyckel” 

en av landets ledande 
biltidningar testat den 
bilmodell som bl a JOK-
bladets redaktör kör. 
Vid testet ansåg man 
att Skodan var en aning 
sämre vid ”älgtestet”. 
Vad innebär då detta? Ser 
man färre älgar när man 
åker Skoda? I så fall lite 
tråkigt. Älgar är ju alltid 
spännande att se. Mycket 
värre hade det emellertid 
varit om Skodan dess-
utom visat sig vara sämre 
vid varg- respektive 
björntestet. Om det hade 
varit så illa hade man nog 
fått börja fundera på att 
byta bilmärke, för varg 
och björn skulle vara trev-
ligt att äntligen få kryssa, 
t o m från bil. 

många undrat vad 
Holger Stenson 
och Zlatan har 
för någonting ge-
mensamt. Alla 
inser givetvis 
att det inte är 
bollbegåv-
ningen.  
Däremot 
kan det 
avslöjas att 
båda har 
hus ute på 
miljonärer-
nas paradisö 

Resarö, och visst ser 
vi väl alla framför oss 
hur Holger och Zlatan 
tillsammans sitter och 
småsnackar ute på bryg-
gan i skön kvällssol. 
Men har man något att 
snacka om? Knappast 
om fotboll, fåglar eller 
jakt. Möjligen mördar-
sniglar. Mer troligt är 
nog ändå att man sitter 
helt tysta och mycket hårt 
koncentrerade, för att 
vinna matchen om vem 
som upptäcker den första 
ubåten utanför Resarö.

det observerats något 
så sensationellt som en 
flervingad tofsvipa vid 
30-meterskärret, vilket 
bör vara en ny art för 
världen. Bildbevis finns 
enligt nedan. 
Och varför inte? Kan man 
se en jättehavsörn på den 
mytesomspunna lokalen, 
så är det väl inte omöjligt 
med en flervingad vipa.  

Det ryktas att... 
Johan text-TV-kändis     Per-Åke botad av JOK-bladet     Knall-sensationen Gustav          Norgevännen Krister

Foto: Olle Bernard ©


