
                                                                                              2019-10-09 
 
Hej alla glada SPF:are 
 
Välkomna att besöka Storkprojektet i Skåne, och Skandinaviens största Storkhägn i Fulltofta. 
Våra erfarna och kunniga guider erbjuder 60 minuters guidning och föredrag om Storkens historia och dess 
återkomst till Skåne. 
 
Storken lämnade Sverige 1954, men är nu på återetablering tack vare Storkprojektet. 
I vårt uppfödningshägn i Fulltofta finns ca 40 st avelsstorkar, som producerar ungar för utsläpp under 
sommaren. I maj-juni är det full fart i hägnet med 60-70 nyfödda storkungar, som handmatas tre gånger om 
dagen, av projektets frivilliga volontärer.  
 
Om Storkprojektet 
Storkprojektet i Skåne befinner sig i en mycket spännande och framgångsrik fas. Flyttningen har kommit igång 
och den vilda stammen har börjat byggas upp. Historien om storkens uppgång, fall och återkomst är också 
historien om utvecklingen av det skånska natur- och  
kulturlandskapet genom århundradena. Från det småskaliga jordbruket, via utdikning och rationalisering, till 
arbetet idag med anläggning av våtmarker och återmeandring av vattendrag som bidrar till goda 
förutsättningar för storkens återkomst. 
 
Storkprojektet är ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen i Skåne och Skånes Ornitologiska Förening, och 
startade 1989. Målsättningen är att återetablera en fritt levande, livskraftig och flyttande stam av vit stork i 
Skåne.  
Idag häckar cirka 90 fria Storkpar i Skåne med gott resultat. Forskning har visat att när det finns fler än 150 
flyttande par kan projektet avvecklas. Årligen produceras omkring 100 ungar i projektets 4 hägn och från och 
med 2011 släpps samtliga fria för att kunna flytta. Vanligtvis tillbringar ungarna vintern i Spanien, eller i Afrika, 
söder om Sahara. 
 
Projektet har inga fasta intäkter, utan är starkt beroende av frivilliga bidrag/sponsorer för att täcka kostnader 
för storkmat, hägnunderhåll, el till frysrum, transporter, bygga utsläppshägn i Skåne, mm.  Alla volontärer 
jobbar frivilligt utan ersättning, och alla bidrag går direkt till Storkarna.   
Därför önskar vi ett ekonomiskt bidrag för våra Stork-guidningar. 
 
Fulltofta Storkhägn 
Jag bifogar en beskrivning av hägnet i Fulltofta, som är tillgänglighetsanpassat att ta emot alla typer av 
besöksgrupper.  Skriv ut den på dubbelsidig printning 
 
Vi hade förra sommaren besök ev flera SPF-föreningar, som var mycket intresserade och nöjda med sitt besök. 
Vi är även villiga att åka ut till föreningarna för att hålla föredrag, tex den 14 okt har vi ett inplanerat föredrag 
för SPF Oxie 
 
Välkommen att ringa eller maila mig för ev frågor. 
 
Välkomna till Fulltofta och Storkarna! 
http://www.storkprojektet.se/  
 
Med vänliga hälsningar 
Paul Wiberg 
Storkprojektet 
070-52 82 660 
paulwiberg@hotmail.com 


