
  

       
 
       
      
       
     
      
    
   
     
    
      
       
    


      
       

     
    
     
        
    

 
















Sönke Eggers  
Sveriges Ornitologiska Förening 

Sören Eriksson  
Hushållningssällskapet 



Foto: Sönke Eggers 

 
 
 
 
 
 

 



 

     
     
     

    
    
      


     


    

       
      


    
       
      
     

 







Innehåll:  Fåglar är livskvalitet! •••• Vilka fåglar finns på min gård? •••• Bonde söker fågelskådare!                   
Vilka gårdar är med i projektet? ••••Konkreta naturvårdsinsatser gör skillnad! 



      
     
     
    
    
     

     
      
  
      



    
      
 
 
Lars Lindell 
SOF:s ordförande 

















 

Foto: Patrik Jonasson 

Foto: Håkan Lindgren 
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Tornfalk

Enkelbeckasin
Törnskata
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Foto: Sönke Eggers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                  


 

    
      

      

 
       

       

 

 



 

          
 
      
         
       



       
       
    



 









       
      
     



        
  

     
    





       
 
       
     
       
        
       
     
      


        
        
      


   



         
         







 

 





Foto: Sören Eriksson 


      
 
 
 

 

       

    
         
      




        

     

       
       
    


     
   
      
       
       



      


  

       



 





















Avs: 
Hushållningssällskapet 
Box  412  
751 06 Uppsala 










