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Kungsfiskarinventeringen 2022 
Väder: regn under natten, mulet under observationstiden 
Hedströmsdalens Ornitologiska Förening genomförde den årliga inventeringen i 
Hedströmmen. Vid 10 platser från Karmansbo i norr till Grönö i söder satt 
medlemmar och spanade. 9 säkra individer konstaterades. 
 
Kungsfiskarinventeringen 2021 
Väder: Vackert väder, regnskurar på kvällen. 
Hedströmsdalens Ornitologiska Förening genomförde den årliga inventeringen i 
Hedströmmen. Vid 10 platser från Karmansbo i norr till Grönö i söder satt 
medlemmar och spanade. 5 säkra individer konstaterades. 
 
Kungsfiskarinventeringen 2020 
18 individer kunde räknas in under inventeringen i Hedströmmen. 
 
Kungsfiskarinventeringen 2019 
För 5:e året i följd genomförde vi inventering av kungsfiskare i Hedströmmen med 
biflöden. Från Karmansbo i norr till utloppet i Barkaröviken bemannades 10 platser 
där medlemmar och andra intresserade under fyra timmar antecknade förekomst av 
arten. Totalt gjordes 26 observationer och med ledning av uppströms eller nedströms 
passerande individer säkerställdes antalet till 14 st. 



 

 

Trenden är stigande från premiäråret 2015 efter de två stränga vintrarna 2010 och 
2011, då kungsfiskaren i princip försvann från våra trakter. Inventeringen sker alltid 
lördagen före midsommarhelgen, vilket gör att vi får en likartad uppfattning om 
förekomsten. 
Denna aktivitet uppskattas mycket av deltagarna, även om det blev en liten nedgång i 
antalet observationsplatser just i år av olika orsaker. Det är en viss tjusning att sitta 
vid ån och känna stillheten och på vissa platser höra de strömmande forsarna. Vi har 
också uppmanat spanarna att anteckna övriga arter som uppmärksammas, vilket 
hittills har gett ett artantal på 85. Årets fynd var en observation av strömstare. 
Efter genomfört arbetspass träffades vi i Kolsva för genomgång och samman-fattning 
och tog en gemensam mat/fika. Som vanligt var alla överens om att vi kör nästa år 
igen. 
 
Kenneth Nordberg 
 
Kungsfiskarinventeringen 2017 
Lördagen den 17 juni genomförde vi inventeringen för tredje året i rad. På morgonen 
samlades alla spanare antingen hos Annika Holmström uppe i Nyhammar eller hos 
Kenneth Nordberg i Köping. Efter genomgång och utdelning av material tog sig alla 
till sina respektive spaningsställen. Vi hade i år också utökat med tre platser vid 
biflödet Gisslarboån, där fyra personer från Ställdalens Naturstudieklubb hade 
placerat sig. Den nordligaste utkiksposten var Sundsbrotorp och längst söderut 
pumphuset, Malmön, där Hedströmmen mynnar i Barkaröviken. 
Mellan 8-12 satt alla förväntansfulla för att få syn på den lille flygande ädelstenen 
och för några blev det fina upplevelser. Bäst utdelning hade Lars Jönsson som fick se 
kungsfiskaren vid 11 tillfällen, medan 13 stationer av 20 kammade noll, bl.a. alla vid 
Gisslarboån. Efter en genomgång av loggningslistorna kom vi fram till 11 individer, 
vilket överträffade 2015 års inventering med råge. Vid inventeringen 2016 siktades 
endast en individ. Det är alldeles för tidigt för att påstå att det är en ökande trend, 
eftersom det är rätt nyckfullt att vara på rätt ställe och vid rätt tidpunkt. 
Efter genomfört uppdrag samlades nästan samtliga i Kolsva folkets park, för att få lite 
förfriskningar. Det bestod av pitabröd, kebab och sallad och en god kaka till fika. 
Först då kom de första regnstänken, men det blev inte i någon större omfattning utan 
vi kunde fortsätta vår trevliga samvaro och bestämde då på nytt att köra 2018 igen 
och preliminärt blir det samma upplägg som 2017, dvs. lördagen före midsommar, 
men kanske lite förändrade utkiksposter. 
Ett stort tack från Annika, Kenneth och Tina till alla som ställde upp och här under är 
ett underbart foto taget vid Grönö. Underst en typisk biotop för kungsfiskaren, fotot 
taget nära Kolsva Herrgård. 
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