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Sammanfattning 
 
Satsningen på Ejderns dag blev en framgång på flera sätt: publikmässigt, estetiskt såväl som 
ornitologiskt, informativt och tekniskt. Två heldagarsprogram genomfördes dvs 8 och 9 april, 
kl 0800-1600. Därtill genomfördes två halvdagar med teknisk generalrepetition. Samtliga 
programpunkter genomfördes, med publik. När vi summerar alla som bänkade sig framför 
skärmar, konferencier och föredragshållare blir summan 900 personer. Det ligger således i det 
övre spannet vad gäller målsättningen i ansökan.  
 
Huvudfokus för hela evenemanget var sjöfågelsträcket. Det var ett tillräckligt bra sträck båda 
dagarna, även om söndagen var påtagligt mer intensiv. Första dagen något 1000-tal 
sträckande ejdrar, andra dagen över 10 000. Och ytterligare ett 30-tal arter. Det var definitivt 
många som stannade vid bokbordet utanför och berättade att det gillade evenemanget. Likaså 
var det positiva reaktioner på Facebook och på publika presentationer på Getteröns 
naturcenter (CNV/Naturum från södra Sverige, 18-19/4) och Naturskyddsföreningen 
rikskonferens i Skövde (13-14/5).  
 
Programmets bas var livesändning av sjöfågelsträcket på 3 st 70-tums skärmar (bildade hel 
mediavägg). Publiken satt i biosittning och kunde se sjöfågelsträcket genom glasväggen, på 
samma gång kunde samma fågelindivider beskådas på skärmarna. Konferencier, 
föredragshållare och sjöfåglar gjorde att programmet var relativt intensivt hela tiden. Publiken 
kunde dessutom köpa med sig fika, då vi ju höll till på Ahls rökeri och deras uteservering.  
 
Exponering i media, social media och via trycksaker gav bra exponering i sydöstra Skåne.  
Information om evenemanget spreds via Facebook, Instagram, affischer/flyers (anslagstavlor, 
livsmedelsaffärer, bibliotek och turistbyråer) och lokala tidningar samt regional radio. Det 
framgick att stöd erhållits från Region Skåne och loggan nyttjades för både trycksaker och i 
eventmarknadsföringen på nätet. Den totala budgeten har blivit större jämfört med den 
ursprungliga planen. Det berodde huvudsakligen på att kostnaderna för teknik ökade 
väsentligt jämfört med plan. Med hjälp av bidrag, sponsring och en donation lyckades vi 
finansiera hela satsningen.  
 
Syftet med evenemanget var att visa fler människor att det existerar ett fantastiskt 
sjöfågelsträck i Kåseberga. Detta lyckades definitivt. Publiken utgjorde en blandning av 
allmänt naturintresserade och fågelskådare. De flesta var sannolikt från sydöstra Skåne, en del 
från övriga Skåne och därtill en och annan tillrest från övriga Sverige. Det fanns även 
besökare från Danmark, Tyskland och Storbritannien. 
 
Konferenciär, Anders Wirdheim och Martin Green (LU) berättande en hel del om 
populationsutvecklingen för ejder och andra arter som sågs passera. Naturskyddsföreningen 
hade bokbord, vilket innebär goda möjligheter att berätta om föreningens verksamhet. Flera 
av kortföredragen berörda hoten mot den biologiska mångfalden – i närlandskapet. Vi valde 
att särskilt att lyfta fram betydelsen av våtmarker. Även när vi hade dessa mer allvarliga 
inslag i programmet, valde publiken att stanna. Allra flest besökare hade vi när Armand 
Krajnc besökte Ejderns dag på söndag förmiddag. Boxaren som deltog i Det stora 
fågeläventyret. Ejderns dag genomfördes utanför datum som betraktas som turistsäsong. Det 
var ett starkt argument för Turistbyrån i Ystad att ge oss stöd.  
 



 

Huvudpersonerna för evenemanget – ejdrarna   

 

 

Här spanar publiken genom glasrutan, strax berättar Anders Wirdheim vad vi såg. Live-
sändning och minutfärska foton på storbild gav de fjärran sjöfågelsträcken en ny dimension 
för många.   



Ekonomisk redovisning 
 
De totala kostnaderna uppgick till: 159 033. Därtill kommer sponsring samt omfattande ideellt 
engagemang. Fondens medel har utgjort ett värdefullt bidrag.  
 
Kostnader för Ejderns dag 
 
Vad  Att betala, inklusive 

moms 
  
Affisch, David Altengård 4 750 
Filmmixning, Wallen Media 40 160 
Anders Wirdheim 8 292 
Ejagården (Wirdheim) 1 380 
Arman Krajnc AB 6 250 
Radio Active 6 125 
SindreVision (Facebook + Folkes 
biluthyrning) 

6376 

DOFI/Wallon 27 500 
Terje Östling 51 500 
Kåseberga Fisk 6 700 
  
Summa 159 033 
  

 
Samtliga kostnader är relevanta ställt i relation till syfte och mål. Därmed är det också 
relevanta för Region Skånes miljöfond och det anslag som givits. Till detta kommer värdet av 
sponsring för TV-monitorer, naturfotografer samt transporter, utlåning av stolar och högtalare. 
Värdet beräknas till 60 000 skr.  
 
 
Finansiering 
 
Tabellen nedan anger hur finansieringen ser vad gäller monetära fodringar.  
 
Belopp Finansiär 
  
Naturskyddsföreningen Ystad 5 000 
Naturskyddsföreningen, riks (projekt) 31 250  
Naturskyddsföreningen, riks (blixtbidrag) 9 000 
Sparbanken syd 46 750 
Region Skånes miljöfond (25% efter 
slutredovisning) 

35 000  

Ystads turistbyrå (vi fakturerar dom) 25 000 
Donation  7 033 
  
Summa 159 033  
  



 
 

 

 
 



 
 
 
Utvärdering 
 
Det är svårt att peka på några negativa aspekter av detta projekt – då det var mycket lyckat.  
Det är många som frågat om vi ska göra Ejderns dag till ett årligen återkommande 
evenemang. Ambitionen är att göra så. Det kommer att göras ansträngningar för att finansiera 
Ejderns dag även 2018. Det kommer att krävas ca 200 000, inklusive sponsring. Chansen att 
lyckas bedöms till ca 75%.  
 
Naturskyddsföreningen är en ideell organisation och vi vill ej driva projekt med 
inträdesavgift. Det är upp till turistnäringens aktörer att ge sig på detta. Evenemanget var i 
högsta grad innovativt när det kommer till nya sätt att förmedla naturupplevelser. Det gäller 
både konceptuellt (ett nytt gränssnitt gentemot naturen – i naturen) och tekniskt (live-studio i 
interaktion med film och fototeam i fält).  
 
Tre faktorer var centrala för att lyckas med projektet rent konceptuellt/tekniskt. För det första 
att publiken kunde se fåglarna på skärm och i verkligheten på samma gång. De kunde göra ett 
reality check. Det var just den detaljen som övertygade publiken om att detta är inte film, det 
händer på riktigt och nu. Det är då det blir en förstärkt upplevelse av den autentiska 
verkligheten – live. Ett slags pågående naturfilm. Den andra faktorn var satsning på teknik 
med hög kvalitet. Detta gäller optik: både filmkameror och fotografisk utrustning höll 
proffskvalitet. De skärmar som nyttjades var dels stora (3s 70-tummare) och dels med god 
bildkvalitet (HD, 4K). Tekniken skulle aldrig ha kunna köpas in. Jag bedömer att värdet av 
nyttjad teknik ligger på strax under miljonen. Den tredje faktorn mycket är central och det 
gäller de experter som rattade tekniken. Det handlar om filmare och fotografer med specifik 
och långvarig erfarenhet av att filma (Terje Östberg) och fotografera fåglar (Ronny Malm, 
Håkan Anderberg). När det gäller mixning av foto sköttes detta av person som själv är 
fotograf och som därtill har god vana att ratta teknisk logistik: Magnus Wallon (DOFI). När 
det kommer till mixning av live-sändning anlitades även där ett företag som jobbar 
professionellt med film och livesändningar: Örjan Wallen (Wallen Media) 
 
Ska jag lyfta fram något negativt så är det ju att kostnaderna för evenemanget är höga jämfört 
med konventionella exkursioner till naturen. Det krävs också en erfaren projektledare. Dessa 
faktorer gör att Ejderns dag inte helt lätt kan kopieras. Sannolikt kommer naturum och 
naturvårdsorganisationen på nationell nivå att ta efter. Sådana signaler har givits i samband 
med att Naturskyddsföreningen i Ystad föreläst om Ejderns dag inför denna typ av aktörer. 
Getterön naturcenter, Hornborgasjön och Ottenby är ställen som överväger att ta efter Ejderns 
dag. Det är lite kaxigt att Naturskyddsföreningen Ystad bryter ny mark och kanske får 
efterföljd på sådana platser! Se vidare under uppföljning av mål och syfte nedan.  
  



 

För det som önskade fanns det möjlighet att följa fågelsträcket live via videoglasögon.  



Informationsspridning 
 
Så här informerade vi om Ejderns dag, innan evenemangets genomförandes 
 

- Facebook/Naturskyddsföreningen Ystad 
- Facebook/Turistbyrån Ystad 
- Facebook/Naturskyddsföreningen Skåne 
- Facebook, evenemang (betald marknadsföring) 
- Instagram/Naturskyddsföreningen Skåne 
- Visit Österlen (evenemangstips) 
- P4 Kristianstad 
- RadioActive (betald marknadsföring) 
- Nyhetsartikel i Nyheter 24 
- Nyhetsartikel i Ystads Allehanda 
- Affischer (150) 
- Flyers (300) /samma innehåll som affischen/ 
- YstadNatur (kretsens egen tidning) 

 
Affischen användes också på Facebook. På denna finns logotype från Region Skåne med. 
Vidare har vi nämnt region Skåne på radioreklamen, i vår egen tidning. På själva 
evenemanget nämndes Region Skåne från scenen.  
 
Redan genomförd informationsspridning efter evenemanget 
 
Efter evenemanget genomförande dvs andra halvan av april och maj, har informationen om 
Ejderns dag spridits en hel del. Det gäller främst Naturskyddsföreningen Ystads egen 
Facebook-sida. Ystad Allehanda skrev reportage från evenemanget. Naturskyddsföreningen 
Skåne har lagt ut text och bilder på sin hemsida. Naturskyddsföreningen har, via ordförande 
Sindre Magnusson, haft möjlighet att hålla två föredrag om Ejderns dag. Den första var redan 
den 18-19/4. Arrangör var Centrum för Naturvägledning och publiken utgjordes av naturum 
från södra Sverige (söder om Stockholm). Det föll i god jord. Naturum på Getterön, 
Hornborgasjön och Ottenby var alla tre intresserade av att ta efter. Det andra tillfället var 
Naturskyddsföreningen rikskonferens i Skövde 13-14/5. Där samlades aktiva inom 
Naturskyddsföreningen från alla delar av landet. Ejderns dag presenterades både för hela 
publiken (300 personer) och på enskilt seminarium med 30 deltagare. Ejderns dag lyfter fram 
en intressant innovation, ett nytt sätt att skapa intresse för naturen i allmänhet och fåglar i 
synnerhet.  
  



 
Planerad ytterligare informationsspridning 
 
Föreliggande rapport från Ejderns dag, kommer att spridas till följande aktörer:  
 

- Centrum för naturvägledning, SLU 
- Naturskyddsföreningen, riksföreningen 
- Naturskyddsföreningen Skåne 
- Länsstyrelsen, Skåne län 
- Ystads kommun/Ystads turistbyrå 
- Sparbanken syd 
- Studiefrämjandet Ystad/Sydost 
- Skånes Ornitologiska Förening 
- Region Skåne/Miljö och natur 
- Byalaget i Kåseberga 
- Kåseberga fiskrökeri  
- Anlitade konsulter, filmare och fotografer 
 

Vidare kommer rapporten att delas i relevanta forum på social media. Bedömningen är dock 
att, redan nu, så är Ejderns dag relativt känt inom naturintresserade nätverk och 
organisationer. Foton från evenemanget skickas även som bifogade filer.  
 

 

Terje Östling filmade fågelsträcket non – stop i två hela dagar. Det som filmades visades live i 
fågelstudion.  



 

Ronny Malm och Håkan Anderberg fotograferade. Resultatet sändes trådlöst och direkt in till 
fågelstudion. Fotona höll mycket hög klass, även utan redigering   

 

Målsättning & syfte. 
  

Bedömning av huruvida projektets syfte har kunnat nås.  
 
”Det övergripande syftet med detta evenemang är att få fler människor att upptäcka och 
uppleva det fantastiska sjöfågelsträcket – tidig vår. ” 
 
I och med den goda uppslutningen samt spridningen av information om eventet – både före 
och efter – talar för att det övergripande syftet har uppnåtts. Om Ejderns dag därtill kan 
upprepas kommande år, så hoppas vi att detta blir en tradition. Det senare är dock för tidigt att 
utlova.  
 
”Lika viktigt är att uppmärksamma de hot som finns vad gäller specifikt ejdern men är 
andra fågelarter som kan ses sträcka på denna lokal (aktuell forskning som berör 
häckningsresultat, övervintringsplatser mm). ” 
 
Fågelforskaren Martin Green (Lunds Universitet) och Vår fågelvärlds (SOF) tidigare redaktör 
och fågelprofilen Anders Wirdheim berättade om populationsutvecklingen för flertalet av de 
fåglar som publiken fick se. Ejderns populationsutveckling berördes specifikt.  
 
 
 
 



”Därtill ges goda möjligheter för Naturskyddsföreningen att berätta om sin övriga 
verksamhet.”  
 
Naturskyddsföreningen Ystad hade ett bokbord strax utanför fågelstudion. Bokbordet var 
bemannat 0800-16.00. Vi hade ett schema och de som deltog var aktiva medlemmar från 
kretsen (10-15 personer). Vi sålde böcker, delade ut broschyrer. Det gick också att anteckna 
sig för en fågelcirkel hösten 2018. Många stannade och pratade med oss från 
Naturskyddsföreningen.  
 
”Vi kommer att särskilt lyfta fram situationen för våtmarker i sydöstra hörnet av Skåne och 
vad vi försöker göra för att åstadkomma en förbättring.” 
 
Det var främst Simon Lundin (Naturskyddsföreningen Ystad) och Andrea Nowag 
(kommunekolog, Ystads kommun) som pratade om den lokala naturvården, inklusive 
situationen för våtmarkerna i närområdet.  
 
”Ytterligare ett syfte med aktiviteten är att visa på möjligheterna med 
destinationsutveckling där naturen står i centrum.”  
 
Evenemanget genomfördes med aktivt stöd från Ystads turistbyrå (Ystads kommun). Vi fick 
hjälp med rådgivning, marknadsföring och även ekonomiskt stöd. Ett viktigt argument för att 
ge oss stöd var att vi genomförde evenemang utanför den ordinarie turistsäsongen. Vidare 
ville de gärna se innovation och förnyelse inom besöksnäringen. Fågelstudion och 
evenemanget genomfördes i uteserveringen – Kåseberga fisk AB (Ahls rökeri). Detta innebar 
en win win – situation. Evenemanget drog gäster till Kåseberga fisk AB och vi kunde använda 
en perfekt halvt inglasad uteservering för fågelevenemanget. Naturskyddsföreningen Ystad 
betalade en beskedlig hyra och fick därtill hjälp med stolar, transport, högtalare och 
marknadsföring.  
 
Mål 
 
”Skapa ett årligen återkommande evenemang där allmänheten kan lära sig om hur man 
känner igen sträckande sjöfåglar, få estetiska upplevelser och på samma gång få kunskap 
om ekologi, populationsförändringar och mänsklig påverkan.”  
 
Vi kommer att jobba med finansieringen under hösten. Våra förhoppningar är att kunna 
genomföra evenemanget även i april 2018. I och med att vi inte vill ta avgift och inte bedriva 
affärsverksamhet i Naturskyddsföreningen Ystad så är vi beroende av bidrag, sponsring och 
ideellt arbete. Vi behöver säkra ca 200 000 skr inför 2018. 
 
Det program som genomfördes var kunskapsintensivt rent faktamässigt. Det tekniskt förstärka 
visuella intrycket av fågelsträcket skapade ett upplevelsebaserat lärande av hög kvalitet. De 
som slog sig ner stannade 15-120 min. Det relativt höga tempot i programmet gjorde att det 
sällan blev tråkigt, intresset upprätthölls.  
 
 



 
 
 

Här återges hela programmet, vilket gör det tydligt att vi följde tematik och inriktning i 
enlighet med målsättningen:  
 
Program för lördagen den 8 april 
 
08.00-08.45    Fågelskådning på nytt sätt! 

Vi följer vilka fåglar som sträcker förbi och rastar i Kåseberga. Film- och foto 
team är ute i fält och sänder live. Det som händer visas på stora TV-skärmar på 
uteserveringen vid Kåseberga Fisk (Ahls). De fåglar du ser för blotta ögat eller 
genom din kikare – kommer du också att kunna se på TV-skärmar. Skillnaden 
blir att du ser det bättre. Erfarna fågelskådare berättar vilka fågelarter vi ser, hur 
man känner igen dem, hur vanliga eller ovanliga de är, vart de häckar och 
övervintrar osv. Publiken kommer att kunna ställa frågor. Det kommer också att 
finnas möjlighet att testa media-glasögon. 
Anders Wirdheim (Sveriges Ornitologiska Förening) är konferencier, med 
support från Sven Svensson (fotograf, konstnär, ornitolog) och Sindre 
Magnusson (ordförande i Naturskyddsföreningen Ystad). 

08.45-09.00 Fågelforskare berättar! 
Martin Green från Lunds universitet är forskare med specialisering på 
populationsutveckling för olika fågelarter. Han kommer att berätta om de 
fågelarter som passerar Kåseberga på våren. Vilka minskar, vilka ökar och 
varför! 
Martin Green, fågelforskare från Lunds universitet 

09.00-09.45  Fågelskådning på nytt sätt! 
 Se text: kl. 0800-08.45 
09.45-10.00 Fågelforskare berättar! 

Martin Green från Lunds universitet är forskare med specialisering på 
populationsutveckling för olika fågelarter. Han kommer att berätta om de 
fågelarter som passerar Kåseberga på våren. Vilka minskar, vilka ökar och 
varför! 



Martin Green, fågelforskare från Lunds universitet 
10.00-10.45 Fågelskådning på nytt sätt! 

Se text: kl. 0800-08.45 
10.45-11.00 Fågelforskare berättar! 

Martin Green från Lunds universitet är forskare med specialisering på 
populationsutveckling för olika fågelarter. Han kommer att berätta om de 
fågelarter som passerar Kåseberga på våren. Vilka minskar, vilka ökar och 
varför! 
Martin Green, fågelforskare från Lunds universitet 

11.00-11.45 Fågelskådning på nytt sätt! 
Se text: kl. 0800-08.45 
 
 
 

11.45-12.00 Fågelforskare berättar! 
Martin Green från Lunds universitet är forskare med specialisering på 
populationsutveckling för olika fågelarter. Han kommer att berätta om de 
fågelarter som passerar Kåseberga på våren. Vilka minskar, vilka ökar och 
varför! 
Martin Green, fågelforskare från Lunds universitet 

12.00-12.45 Fågelskådning på nytt sätt! 
Se text: kl. 0800-08.45 

12.45-13.00 Vattnets betydelse för livet i Landskapet  
Simon Lundin jobbar aktivt för att bevara och återskapa våtmarker och 
vattendrag i sydöstra hörnet av Skåne. Simon har stor lokalkännedom i 
närlandskapet och han kommer att berätta om varför vattnet är så avgörande för 
den biologiska mångfalden – fåglar, grodor och vandrande fisk. 
Simon Lundin, Naturskyddsföreningen Ystad 

13.00-13.45 Fågelskådning på nytt sätt! 
Se text: kl. 0800-08.45 

13.45-14.00 Vattnets betydelse för livet i Landskapet  
Simon Lundin jobbar aktivt för att bevara och återskapa våtmarker och 
vattendrag i sydöstra hörnet av Skåne. Simon har stor lokalkännedom i 
närlandskapet och han kommer att berätta om varför vattnet är så avgörande för 
den biologiska mångfalden – fåglar, grodor och vandrande fisk. 
Simon Lundin, Naturskyddsföreningen Ystad 

14.00-14.45 Fågelskådning på nytt sätt! 
Se text: kl. 0800-08.45 

14.45-15.00 Vattnets betydelse för livet i Landskapet  
Simon Lundin jobbar aktivt för att bevara och återskapa våtmarker och 
vattendrag i sydöstra hörnet av Skåne. Simon har stor lokalkännedom i 
närlandskapet och han kommer att berätta om varför vattnet är så avgörande för 
den biologiska mångfalden – fåglar, grodor och vandrande fisk. 
Simon Lundin, Naturskyddsföreningen Ystad 

15.00-16.00 Fågelskådning på nytt sätt! 
Se text: kl. 0800-08.45 

 
 
 
 



 
 
 
 
Program för söndagen den 9e april 
 
08.00-08.45    Fågelskådning på nytt sätt! 

Vi följer vilka fåglar som sträcker förbi och rastar i Kåseberga. Film- och 
fototeam är ute i fält och sänder live. Det som händer visas på stora TV-skärmar 
på uteserveringen vid Kåseberga Fisk (Ahls). De fåglar du ser för blotta ögat 
eller genom din kikare – kommer du också att kunna se på TV-skärmar. 
Skillnaden blir att du ser det bättre. Erfarna fågelskådare berättar vilka fågelarter 
vi ser, hur man känner igen dem, hur vanliga eller ovanliga de är, vart de häckar 
och övervintrar osv. Publiken kommer att kunna ställa frågor. Det kommer 
också att finnas möjlighet att testa media-glasögon. 
Anders Wirdheim (Sveriges Ornitologiska Förening) är konferencier, med 
support från Sven Svensson (fotograf, konstnär, ornitolog) och Sindre 
Magnusson (ordförande i Naturskyddsföreningen Ystad). 

08.45-09.00 Fågelsträcket i Kåseberga – vilka blir vanligare och vilka blir alltmer sällsynta? 
Av alla de fågelarter som sträcker förbi Kåseberga varje vår – vilka blir 
vanligare och vilka blir alltmer sällsynta i just Kåseberga? Det finns enorma 
mängder information om vilka arter och antal fåglar som passerar Kåseberga. 
Tyvärr finns det ingen systematisk sammanställning eller forskning gjord. 
Sindre har gjort sökningar i Artportalen, läst ett urval av artiklar samt intervjuat 
Kåsebergas absolut mest flitiga fågelskådare Sven Splittorff. 
Sindre Magnusson, ordförande i Naturskyddsföreningen Ystad 

09.00-09.45 Fågelskådning på nytt sätt! 
Se text: kl. 0800-08.45 

09.45-10.00 Vad gör Ystads kommun för naturen och vattnet i landskapet? 
Hur jobbar Ystads kommun för att värna naturen och vattnet i landskapet? 
Ystads kommunekolog Andrea Nowag berättar om aktuella satsningar. En sådan 
satsning är ett större samarbete mellan kommuner och föreningar i sydöstra 
Skåne som syftar till att återskapa våtmarker och livskraftiga vattendrag. 
Andrea Nowag, kommunekolog, Ystads kommun  

10.00-10.45 Fågelskådning på nytt sätt! 
Se text: kl. 0800-08.45 

10.45-11.00 Armand Krajnc - Det stora fågeläventyret 
Armand Krajnc är en svensk proffsboxare, numera bosatt i Ystad. Han 
var WBO-världsmästare i mellanvikt under åren 1999 och 2002. Armand har 
deltagit i SVTs satsning på fågelskådning: Det stora fågeläventyret. I 
programmet blir fågelskådning underhållning för en bred publik. Armand Krajc 
kommer att berätta om hur det var att delta i SVT-produktionen. Han kommer 
också att berätta om sin relation till fåglar och fågelskådning.  

11.00-11.45 Fågelskådning på nytt sätt! 
Se text: kl. 0800-08.45 
 

11.45-12.00 Armand Krajnc - Det stora fågeläventyret 
Armand Krajnc är en svensk proffsboxare, numera bosatt i Ystad. Han 
var WBO-världsmästare i mellanvikt under åren 1999 och 2002. Armand har 
deltagit i SVTs satsning på fågelskådning: Det stora fågeläventyret. I 
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programmet blir fågelskådning underhållning för en bred publik. Armand Krajc 
kommer att berätta om hur det var att delta i SVT-produktionen. Han kommer 
också att berätta om sin relation till fåglar och fågelskådning.  

12.00-12.45 Fågelskådning på nytt sätt! 
Se text: kl. 0800-08.45 

12.45-13.00 Vattnets betydelse för livet i Landskapet 
Simon Lundin jobbar aktivt för att bevara och återskapa våtmarker och 
vattendrag i sydöstra hörnet av Skåne. Simon har stor lokalkännedom om 
närlandskapet och han kommer att berätta om varför vattnet är så avgörande för 
den biologiska mångfalden – fåglar, grodor och vandrande fisk. Vad gör Ystads 
kommun för naturen och vattnet i landskapet? 
Simon Lundin, Naturskyddsföreningen Ystad  

13.00-13.45 Fågelskådning på nytt sätt! 
Se text: kl. 0800-08.45 

13.45-14.00 Hur jobbar Ystads kommun för att värna naturen och vattnet i landskapet?  
Ystads kommunekolog Andrea Nowag berättar om aktuella satsningar. En sådan 
satsning är ett större samarbete mellan kommuner och föreningar i sydöstra 
Skåne som syftar till att återskapa våtmarker och livskraftiga vattendrag. 
Andrea Nowag, kommunekolog, Ystads kommun  

14.00-14.45 Fågelskådning på nytt sätt! 
Se text: kl. 0800-08.45 

14.45-15.00 Vattnets betydelse för livet i Landskapet 
Simon Lundin jobbar aktivt för att bevara och återskapa våtmarker och 
vattendrag i sydöstra hörnet av Skåne. Simon har stor lokalkännedom i 
närlandskapet och han kommer att berätta om varför vattnet är så avgörande för 
den biologiska mångfalden – fåglar, grodor och vandrande fisk. 
Simon Lundin, Naturskyddsföreningen Ystad  

15.00-16.00 Fågelskådning på nytt sätt! 
Se text: kl. 0800-08.45 

 
 
Måluppföljning, fortsättning 
 
”Locka 500-1000 besökare.” 
 
Vi räknade antalet besökare som gick in i fågelstudion och bänkade sig. Dessa uppgick till ca 
900 personer när vi summerar lördag och söndag. Vi räknade således ej flanörer och folk som 
glodde på håll.  
 
 
”Utveckla och testa tekniskt koncept som gör det möjligt att se sjöfågelsträcket nära (i 
detalj) men utan kikare.” 
 
Tre 70 tums TV-skärmar täckte västra väggen på uteserveringen. Den filmkamera och de två 
kameror som användes hade mycket bra optik (skärpa, ljuskänslighet, förstoring). Det innebär 
att publiken fick se de förbisträckande fåglarna på två sätt: a) för blotta ögat genom 
uteserveringens glasruta, b) samma fågelindivider på skärmen men då på nära håll och i 
detalj. Konferencier Anders Wirdheim m fl föredragshållare kunde dessutom styra så att  
livesändningen skulle frysas och köras i repris, kryssa mellan flödet av foton osv. Detta 



skapade en grundförutsättning för pedagogisk ornitologi baserat på det fågelsträck som 
passerade. Publiken behövde ej kikare. Jag bedömer att ca 2/3 av publiken ej hade kikare.  
 
”Lägga grunden till ytterligare en dimension (aspekt och utanför den sk säsongen) av den 
redan mycket attraktiva destinationen Kåseberga.” 
 
Kåseberga hamn är väl känt bland fågelskådare. Däremot är det en mindre väl känd fågellokal 
för de allmänt naturintresserade. Anledningen till ett besök i Kåseberga är ofta Ale stenar, 
landskapet och köpa/käka rökt fisk. Ejderns dag innebär att det omfattande sjöfågelsträcket 
har blivit mer känt. Evenemanget ligger dels utanför den ordinarie turistsäsong och därtill 
något innan Konstrundan.  
 
”Öka medvetenheten om vattnets betydelse i jordbrukslandskapet” 
 
Samtliga föredragshållare lyfte naturvård och hoten mot fågelfaunan. Konferencier Anders 
Wirdheim, Andrea Nowag och Simon Lundin berörda jordbrukslandskapet specifikt, 
inklusive utarmningen av den biologiska mångfalden, utdikning mm i närområdet.  
 

 
 
Armand Krajnc, välkänd boxare och boende i Ystad. Hans deltagande i Det stora 
fågeläventyret gav en perfekt anledning att bjuda in honom till Ejderns dag. Publiken 
uppskattade det! 
 
Samtliga programpunkter genomfördes.  
 

 



Miljöpåverkan 
Evenemanget som sådant genererade inget fysiskt avfall. Det fanns besökare som ville kunna 
delta i evenemanget genom att nyttja Skånetrafiken. Vi fick tyvärr meddela dom att det ej 
gick att ta sig med buss från Ystad till Kåseberga.  
 
Hela evenemanget syftade till att lyfta fram hoten mot den biologiska mångfalden i allmänhet 
och fågelfaunan i synnerhet.  
 

 
 
Vi genomförde två generalrepetitioner för att vara säkra på att all teknik skulle fungera.  
Magnus Wallon från DOFI och Örjan Wallen (Wallen Media) rattade mixning/logistik/teknik.  
 


