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De senaste tre åren har jag arbetat intensivt tillsammans med Emma Ådahl för att genomföra 
mina förslag till förbättring av Storkprojektets häcknings- och flyttningsresultat. Min långa 
erfarenhet och under åren allt större kunskap om storkar och storkprojekt har vi använt på 
bästa sätt och resultatet talar för sig själv. 
Första året Emma var projektledare (2008) häckade 47 fria par. De fick  26 flygga ungar, 
varav 9 med visshet flyttade. I hägnen häckade 27 par. De fick 14 flygga ungar, som alla 
behölls som avelsstorkar. 
 
I år (2011) häckade 29 fria par. De fick 55 flygga ungar. I hägnen häckade 52 par, som fick 
101 flygga ungar, varav 8 dog i hägn. 72 släpptes ut från hägnen i Stänkelösa och 
Hemmestorp 27-28 juli, en metod jag framgångsrikt prövade redan år 2000. Ett stort antal av 
de fria årsungarna har börjat flytta. 26 årsungar har behållits till avelsstorkar.  
 
De åtgärder som lett till den stora produktionen av ungar är i ko rthet: 
De friflygande paren har reducerats genom infångning till hägnen. Det har minskat 
stridigheterna mellan fria par som hade bildat ”stora” kolonier i Flyinge, Östra Tvet och Karup 
och ökat den lokala födotillgången för ungarna. 
 
Hägnparen har fördelats på bästa sätt för parbildning och ungproduktion. Om alla storkar 
varit könsbestämda hade parbildningen varit ännu bättre.  
Hägnet i Hemmestorp har åter använts som häckningshägn sedan det skärmats av från 
störningar Skogsstyrelsens verksamhet ger upphov till. 
Placeringen och utformningen av boplattformar har gjorts med tanke på storkarnas behov, 
särskilt i Fulltoftahägnet. Mer bomaterial än tidigare har funnits tillgängligt för storkarna.  
För att hålla vegetationen nere på en nivå som storkarna trivs med har några får placerats i 
Hemmestorp och Fulltofta. Kråkor som tagit sig in genom voljärtaken och ätit såväl ägg som 
nykläckta ungar har däremot stängts ute eller oskadliggjorts. 
Matningen av små ungar har skett 3/ggr dagligen, varit rikligare och mer omväxlande än 
tidigare. Beredskapen att förhindra ungar att dö i samband med regn har höjts.  
De vuxna storkarna har fått mer varierad föda än tidigare. Det gäller alla hägnpar och de 
friflygande som övervintrar. Det har lett till att paren varit i bättre kondi tion inför häckningen 
och förbättrat reproduktionen. 
 
 
Häckningsresultat 2011 
 
29 friflygande par häckade, varav 4 av olika anledningar inte kläckte. Övriga 25 par kläckte 
minst 71 ungar varav 55 blev flygga. Det innebär 1,9 flygga/häckande par, ett utmärkt 
resultat! Internationellt anses en storkpopulation självförsörjande, dvs ej beroende av tillskott 
utifrån, om antalet flygga/häckande par är 2,0. 
I de sex hägnen häckade 48 par. 41 par kläckte 124 ungar varav 101 blev flygga. Även detta 
ett bra resultat. 
 
 
Fria par 
Flyinge Kungsgård. 3 nya par släpptes ut från hägnet som stått tomt sedan 2006. Inga 
stannade kvar för att häcka. 2 gamla par häckade på tornet och ett på den högsta stolpen 
öster om Kungsgården.  2 av paren kläckte 3+2 ungar varav 2+1 blev fly gga. 
Fulltofta. 2 par häckade på hägnet . De kläckte 3+4 ungar varav 2+2 blev flygga.  
Görslöv. 1 par häckade på hägntaket. De kläckte 2 ungar som blev flygga. 
Hemmestorps Eke. 1 par häckade på dagiset Storkboet. De kläckte 2 ungar som blev 
flygga. 



Hemmestorps Mölla. 2 par häckade på hägntaket. De kläckte 4+1 ungar varav 3+1 blev 
flygga. 
Härnestad. 1 nytt par släpptes ut men stannade inte för att häcka. Ett par som släpptes ut 
här i fjor, då honan lämnade platsen och hannen stannade kvar häckade på hägntaket . 
Honan hade fångats in under vintern och hållits i hägnet fram till slutet av mars. Paret kläckte 
5 ungar varav 3 blev flygga. 
Ingelsträde. Hannen i paret som i fjor häckade på skorsten dog efter kollision med 
kraftledning under hösten. Den 30 maj anlände en vild hanne till Ingelsträde och paret  
påbörjade en sen häckning som dock avbröts innan ruvningstiden var ute. Hannen 
övervintrade i Flyinge 2009-10 och ringmärktes då. Han lämnade Skåne våren 2010 och 
återkom alltså i våras för att häcka. 
Karupsgården. 1 par häckade på jakttorn. De kläckte 3 ungar som blev flygga. 
 
 
Karups Nygård. 5 par häckade på hägnet och gården. Ett av dem stod enbart i ett litet bo på 
hägntaket. De övriga kläckte 4+3+2+1 varav 2+1+2+1 blev flygga. Ett par häckade i kärrboet. 
De kläckte 4 ungar som alla blev flygga. 
Skånes Djurpark. Ett par häckade på lilla huset där storkvoljären nu tagits bort. De kläckte 2 
ungar som blev flygga. 
Skånes Viby. 2 par häckade på gården. De kläckte 3+3 ungar varav 3+2 blev flygga.  
Stänkelösa. 2 nya par släpptes ut. Det ena häckade på svinahuset, kläckte 4 ungar, varav 3 
blev flygga. Hannen i det andra paret flög till Hemmestorp och häckade där. Honan bildade 
par med ensam hanne utsläppt här i fjor. När ruvningen kommit halvvägs försvann honan 
och var borta i 19 dygn! Hannen ruvade tills han fick kramp i benen. Då togs de 5 äggen ner 
och fördelades mellan de 4 paren i hägnet. 5 ungar kläcktes, varav 4 blev flygga.  
Tomarps Kungsgård. Hannen tillbringade säsongen ensam i boet sedan den vilda honan 
han häckade med i fjor inte återvände efter flyttningen.  
Viderups slott. Ett par häckade på skorsten. 3 ungar kläcktes, varav 2 blev flygga. 
Östra Tvet. 4 par häckade på gården och hägnet. De kläckte 4+3+2+2 och alla blev flygga. 
På ladan i norr häckade ett par. 3 ungar kläcktes varav 2 blev flygga. 
 
 
Hägnpar 
Fulltofta. 21 par kläckte 64 ungar, varav 50 blev flygga. 
Hemmestorps Mölla. 7 par häckade. 18 ungar kläcktes, varav 17 blev flygga. 
Härnestad. 2 par häckade. 3+1 ungar kläcktes och blev flygga. 
Karups Nygård. 10 par häckade. 7 par kläckte 23 ungar, varav 16 blev flygga. 
Stänkelösa. 4 par häckade. 2 par kläckte 4+3 ungar som blev flygga. Dessutom ruvades de 
5 äggen från ett fritt par ut (se ovan). 5 ungar kläcktes, varav 4 blev flygga.  
Östra Tvet. 6 par häckade varav 2 par kläckte 2+1 ungar som blev flygga. 
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