Kungsörnsinventeringen 2018
Bakgrund
Även i år inventerar KOF kungsörn på uppdrag av Länsstyrelsen i Kronoberg. Särskilt fokus kommer
att riktas mot Uppvidinge och Älmhults kommuner. Säsongen inleds med vårvinterns inventeringar av
spelflygande kungsörn. Under dessa kommer såväl aktiva som troliga revir att undersökas vid tre
inventeringstillfällen. På sensommaren och under tidig höst följer vi upp häckningsframgången i de
besatta reviren.
Inför årets säsong har vi kännedom om två aktiva revir och två-tre troliga revir. Men det finns även
förhoppningar om att de senaste årens lyckade häckningar kan leda till nyetablerade revir. Upptäcker
vi örnar på nya platser som kan indikera något sådant, kommer vi självklart även att följa upp dessa.
Inventeringstillfällen under våren
Spelflygsinventeringen genomförs från mitten av februari till månadsskiftet mars-april. Erfarenhet
visar att väder och vind är avgörande för inventeringsresultatet (idealet är sol, blå himmel och måttlig
vind).
Vi försöker i god tid lämna preliminära besked om inventeringsdag (i regel en vecka i förväg). Men för
att få gynnsammast tänkbara förutsättningar, tas ofta det avgörande beslutet så nära
inventeringsdagen som möjligt. Beslutet skickas ut av örngruppen (Rolf Lilja) via SMS. Så bra om du är
förberedd på att det kan bli kort varsel.
Under inventeringen håller vi kontakt mellan inventeringspunktern via vår sms-grupp.
För att bli ansluten till denna, kontakta: Rolf Lilja, tel 073-310 75 95 eller via mejl
rolf.lilja.braas@telia.com.
Under inventeringspassen
Under spelflygsinventeringen varar varje pass i fyra timmar, vanligtvis från 09.00-13.00. Under den
perioden är det viktigt att du finns kvar och aktivt bevakar din punkt. Erfarenhet visar att det är just
detta nötande som ger resultat. Vid flera tillfällen har händelselösa dagar ändå bjudit på viktiga
örnobservationer som vi missat ifall vi lämnat platsen för tidigt.
Anteckna alltid alla örnobservationer och bokför och redovisa alltid ditt inventeringspass (även
negativa uppgifter/avsaknaden av iakttagelser är intressanta).
Senast inom sju dagar ska du ha lämnat en kort rapport till örngruppens rapportmottagare (, Rolf
Lilja, tel 073-310 75 95 eller via mejl rolf.lilja.braas@telia.com)
som innehåller namn på punkten du inventerat, klockslag och eventuella örnobservationer av
kungsörn och havsörn. Bifoga även körsträckans längd ifall du kört bil.
Den som missar att rapportera detta inom sju dagar till örngruppens rapportmottagare, Rolf Lilja,
missar också möjligheten till milersättning och/eller arvode. Detta för att vi enligt
uppdragsspecifikationen löpande ska sammanställa och rapporterar resultat till länsstyrelsen. Men
också för att bördan med vår administration blir alltför tung ifall rapporteringen inte sköts
kontinuerligt.
Utöver våra schemalagda inventeringspass, kan det även bli aktuellt med kompletterande
inventeringar och uppföljningar. För att ersättning ska utbetalas, måste dessa i förväg vara godkända
av örngruppens rapportmottagare, Rolf Lilja, tel 073-310 75 95 eller via mejl
rolf.lilja.braas@telia.com.

Beskrivning av fåglar du ser
Att åldersbestämma kungsörn är svårt i sig, men påverkas också av ljus, avstånd med mera. Är du
osäker på fågelns ålder, om den är 1-k, 2-k, 3-k osv, försök då hellre att skriva ner några punkter som
kan hjälpa oss att avgöra ifall individen du sett även noteras på annat håll.
• Fattas till exempel någon stjärtpenna eller armpenna?
• Hur mycket vitt syns på ovansidan, respektive undersidan av vingarna? Vilken form har det vita
fältet?
• Finns det några mörkare fjädrar ”inruggade” i det vita på stjärten, något som ger den aktuella fågeln
lite ”smutsigare” utseende.
• Är fågeln jämt färgad till kropp och vingar, eller ger den ett brokigt uttryck?
Vill du läsa på om åldersbestämning av kungsörn, kan du kika på de här länkarna:
• http://www.club300.se/files/docArchive/Kungsorn.pdf
• http://uof.nu/wp-content/uploads/2013/04/Kungs%C3%B6rn-%E2%80%93-javisst-men-vilken%C3%A5lder.pdf
• http://www.leksandsfagelklubb.se/projekt/orn/golden-aging.html
Notera också annat som du tycker är intressant. Ifall örnen spelflyger (i djupa bågar), jagar bort någon
annan örn eller rovfågel etcetera.
Artportalen
Förutom att du rapporterar dina iakttagelser till örngruppens rapportmottagare, Rolf Lilja, är det
också mycket viktigt att du skriver in dina kungsörnsobservationer (och andra iakttagelser) på
Artportalen. Att uppgifterna finns tillgängliga för myndigheter kan i vissa fall vara avgörande för
fåglarnas framtida existens i samband med avverkningsanmälningar eller andra former av tänkbara
ingrepp. Artportalens databas innebär också att informationen finns samlad och tillgänglig för
framtiden.
Ifall du tycker det är krångligt att skriva in dina uppgifter på Artportalen eller skapa nya lokaler, tveka
inte att kontakta Rolf Lilja, tel 073-310 75 95 eller via mejl rolf.lilja.braas@telia.com, Per Fogelström,
per.fogelstrom@hotmail.com
eller Mikael Persson, mikael@respress.se så hjälper vi dig med detta.
Ersättning
KOF erhåller ekonomiska medel från länsstyrelsen Kronoberg för att genomföra
kungsörnsinventeringen. Under 2018 betalar vi ut 18.50 kronor per mil i milersättning. Ambitionen är
också att betala ut ett mindre arvode för varje genomfört inventeringspass. Exakt vad den summan
landar på, vet vi först när säsongen är avslutad och den totala milersättningen summerad. För frågor
om detta, kontakta Rolf Lilja, tel 073-310 75 95 eller via mejl rolf.lilja.braas@telia.com.

