Havsörnarna vid Åsnen

Sjön Åsnen har hyst havsörn i alla tider. På höstarna har de kommit för att
tillsammans med tusentals storskrakar fiska i sjöns grunda vikar. När isen har lagt sig
fram emot juletid har de flyttat ut till kusten för att komma tillbaka och rasta så snart
sjön börjat gå upp på våren. På 1970-talet började havsörnarna stanna hela vintern
vid Åsnen då medlemmar i fågelklubbarna kring sjön började lägga ut kött till dem.
Stödutfodringen har fortsatt och havsörnen, som i slutet på 1960-talet var på väg att
utrotas helt och hållet, har ökat i antal. Numera rastar och övervintrar uppemot 200
havsörnar vid sjön Åsnen under perioden oktober till mars. Sedan år 2000 häckar
dessutom havsörnen åter i Åsnen efter drygt 100 års bortavaro. Se bilderna på vår
största rovfågel och arbetet med att hjälpa denna utrotningshotade fågel att komma
tillbaka. Åsnen heter numera ”örnarnas sjö” och folk vallfärdar till sjön för att se örn.
Boka mig som föreläsare/bildvisare till Ert årsmöte, höst-/vårmöte eller annat
passande tillfälle. Bildvisningsprogrammet ”Havsörnen” omfattar 160 diabilder som
visas med dubbla Hasselbladsprojektorer och övertoning. Jag berättar och kåserar till
bilderna och en visning tar normalt 60 minuter (kan anpassas till både kortare och
längre tid efter Era önskemål). Jag medför all utrustning inklusive en stor
projektorduk (2X2 meter). Det enda som krävs är en lokal som går att mörklägga.
Tack vare att jag jobbar heltid som fotograf och föredragshållare kan jag ställa upp
när det passar Er bäst. Jag kan komma alla veckodagar, helgdag som vardag, och
såväl dagtid som kvällstid. Jag samarbetar med alla studieförbund och bildningsförbund. Pris enligt överenskommelse.
Mer information om mig, mina bilder och alla mina olika föreläsningsprogram finns på
min hemsida på Internet www.fotohallberg.se
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