
 

 

 Hänt i veckan 

Vi har kommit in i april månad med sitt lynniga väder som får oss människor 

att joja mellan hopp och förtvivlan men i djurvärlden tuffar livet på styrt av 

ljus och hormoner.  

 

Fågelinventeringen 

Denna veckan koncenterar vi oss på fågellivet och på den inventering som  

föreningen genomför med hjälp av ett antal ornitologer. Hittills har deras 

arbete gett mycket goda resultat och örn- och uggleinventeringen har gått 

över förväntan. Nu är det skogshönsen, tjäder och orre som inventerarna 

kommer att leta efter och dokumentera deras spelplatser.  

 

 

 

Bli fågeldetektiv och hjälp till med inventeringen 

För att hjälpa till med inventeringen av fåglar när du är ute i skog och mark, 

ta tillfället i akt och spana i skogen hemikring och bli en fågeldetektiv. 

Exempel på fåglar att spana efter är orre, tjäder, järpe, fiskgjuse, lom, 

ugglor, kungsörn, havsörn, slaguggla, lappuggla, hökuggla, vråk, bivråk, 

tornfalk, sparvhök, lärkfalk m.fl. Läs mer på www.rvno.se. 

 

Om du hittar något intressant, ange platskoordinater eller gör en anteckning 

på en karta, skriv ner datum, tid och hur många individer du ser och skicka 

till natur@rvno.se.  

 

 

Storlom nyanländ till Sörsjön 6 april. Foto: Mats Thorén 
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Föreningen Rättvisa vindar norra 
Östergötland är en ideell förening som har 
som syfte att tillvarata naturskydds- och 

miljöskyddsintressen i området. Föreningen 
ska aktivt arbeta för att förhindra 

etableringar som negativt påverkar 
människors livsmiljöer samt landskapets 

särart i vårt svenska kulturarv. 

 

http://www.rvno.se/
mailto:natur@rvno.se


 

 

Stöd fågelinventeringen 

Just nu genomför RVNO inventering av bland annat hönsfågel som tjäder 

och orre i de utpekade vindkraftsområdena. Ett tiotal fågelskådare från hela 

Östergötland hjälper till i arbetet. De ställer upp ideellt men vi vill gärna 

kunna erbjuda reseersättning och en liten peng för tiden de lägger ned. 

Fågelinventeringen är antagligen vår bästa chans att stoppa 

vindkraftsetableringen, enligt tidigare erfarenhet. Vill du bidra med en slant, 

swisha valfri summa till 1232107670 och ange FÅGEL som text.  

Stort TACK! 

 

Med ett citat från Gunnar Ljunggrens insändare i NT i veckan vill vi 

sammanfatta känslan vi väl alla har 

för vår fantastiska natur: 

“Kort sagt alla de som i 

generationer hämtat ny livskraft 

bland berg och sjö, kärr och fly, där 

sångsvanens rop ekar om dagen, 

lommens om natten.  

      Foto: Wikimedia Commons 

 

Där tranor kliver om våren, kronhjortar brölar om hösten. Lägg därtill de 

talrika havsörnarna!  

Vilken av Sveriges kommuner, av samma storlek som Norrköping, kan ståta 

med en sådan rik natur inpå knutarna!” 

 

Från media i veckan 

Holmen tycker sig kunna lösa klimathotet på egen hand om man tolkar deras 

insändare i NT den 24 mars. RVNO:s Göran Linder tyckte inte det skulle stå 

oemotsagt och gick i svaromål några dagar senare. Görans insändare kan du 

läsa här. Ytterligare insändare från “de som bor I området” gick i svaromål. 

Läs deras insändare här.  

 

 

Glöm nu inte att sätta in en fågelslant på vårt Swish-konto!  

Förresten, nu är vi precis jämnt 500 medlemmar – tänk om 

alla sätter in 100 kr – då har vi 50.000 kr som i en liten ask!  

 

 

Trevlig helg!  

 

 

 

 

 

 
 

https://nt.se/asikter/artikel/fortsatt-undersok-lamplig-plats-for-vindkraftsparken/jpkdog7r
https://nt.se/asikter/artikel/holmens-vindkraft--en-del-av-losningen-pa-klimathotet/r17mv91r?fbclid=IwAR3xNPYUSsxFOjXiC4YBVsKy2VOKcYegAsV_PhP6RInjN9TXMAyLXhmQmkY
https://rvno.se/omojligt-att-bygga-vindkraft-och-gora-alla-nojda/
https://nt.se/nyheter/artikel/vi-som-bor-i-omradet-far-betala-ett-hogt-pris/j86386qr?fbclid=IwAR0J7sBnqmxh16CWorDNRxWgJ9NCf0FrhQUzbNJEMyBGY1wScd4SPaDWVik

