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Skånska vinterfåglar 15-18 januari 2009 
Upplägget 
Resan gick med tåg på torsdagsmorgonen från Sthlm C till Lund, dit vi anlände 12:30. Där 
väntade två minibussar och vi kunde lasta in och åka direkt mot den första lokalen. Vi bodde 
på STFs vandrarhem i Blentarp. Första kvällen fick vi handla mat till följande dagars 
frukostar och matsäckar. Middagar åt vi på olika restauranger. Varje dag avslutades med 
artgenomgång och olika kommentarer. Hemresan på söndagen gick även den med tåg och vi 
kom åter till Sthlm C 19:40, dvs i vettig tid. 

 

 

Aktiviteten är hög. Foto: Larre Hernander 

Första och sista dagarna fokuserades på lokaler i centrala Skåne. Fredagen gick mot sydkusten 
och Österlen medan lördagen ägnades Bjäre- och Kullahalvöarna. De tre första dagarna hade 
vi fint väder, klart, några minusgrader, sol och rätt lätta vindar. Sista dagen blev disig.  

Resan var väl förberedd genom listor som skrivits ut från Svalan och larmen på BMS följdes 
noga. Förutom draget på en större skrikörn hade infon nog ingen större inverkan på valet av 
lokaler - reseledarna kunde sin sak.  
 

Reseledarna 
Hasse Nordin och P-G Larén ledde resan som gick för tredje 
gången. Hasses kunskaper om olika lokaler och hur man hittar 
mellan dem är helt imponerande.  
 
Deltagarna 
Annika Morberg, Christina Regnell, Björn Lindkvist, Lars 
Svantesson, Britta Svensson, Hans-Georg Wallentinus, Larre 
Hernander, Runo Edholm, Christer Carlsson, Ritva Elg, Christer 
Fritzell och Torbjörn Winqvist. Larre och Torbjörn plåtade också. 
 

Hasse. Foto: Torbjörn Winqvist 
 
Skådningen 
Resan gav 106 arter (fåglar som setts av minst två personer), vilket är en ny toppnotering. 
Nedan pekas de viktigaste lokalerna ut och de mer anmärkningsvärda fåglar som kunde ses 
där. Övriga fåglar som sågs på flera/många platser framgår av artlistan mot slutet. 
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Reflexion 
Det som var mest slående för oss nollåttor, som för första gången skådade i Skåne på vintern, 
var den stora art- och individrikedomen i landskapet i mitten av januari. Det var en upplevelse 
att se minst femtiotalet glador komma glidande i solnedgången för att ta nattkvist 
tillsammans. Vi såg säkert hundra fjällvråkar och ormvråkar, varav tiotalet var 
Börringevråkar. Stora gåsflockar betade på många platser. Fem arter hittade vi i dem.  Det 
hade varit kallt några dagar, så sjöarna var isbelagda utom vid in- och utloppen. De flesta 
sjöfåglarna hittade vi därför samlade vid hamnar och i havsvikar där också piplärkor och ett 
par forsärlor pickade i tången. Kungsfiskare sågs på fem ställen, ibland dock av endast en 
deltagare - ändå imponerande. 
 
De viktigaste lokalerna och arterna 
Torsdag 15/1 
Hardeberga stenbrott – försök på de berguvar som finns där, men de samarbetade inte. 

Sjöbo camping – gav mycket fin obs på hökuggla. 

Fyledalen – försök på kungsörn som misslyckades, vi fick dock se många röda glador och 
vråkar samt några skogsfåglar. 
 
Fredag 16/1, avfärd 07:30 
Havgård/Sillesjö – en större skrikörn upptäcktes på håll vid Havgård. Hasse valde att fånga in 
den genom en cirkelrörelse och intill Sillesjö gård kom den flygande över våra huvuden på 
låg höjd – dagen kunde inte ha börjat bättre. Strax senare sågs ett 50-tal skogsduvor sitta på en 
elledning. 

V Näsbyholm – över de öppna fälten sågs flera orm- och fjällvråkar, bläsgäss och fasaner, 
men inga andra rovfåglar, vilket vi hoppats på. 

Ystads småbåtshamn – utanför piren sågs svart rödstjärt, forsärla och gärdsmyg. I havet 
simmade smådopping, alfågel och bergand. På en silo satt en pilgrimsfalk. 

Kabusa skjutfält vid parkeringen – på fälten mot norr betade stora antal gäss inkl 
spetsbergsgås, bläsgäss, sädgäss och vitkindade. 

 

 

Kornsparvar vid Hammar 
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Hammar – en lokal guide berättade att de stödjer de bekanta kornsparvarna genom att odla en 
blandning av korn, vete och havre på ett fält som får stå oslaget över vintern. En promenad 
nordost om byn ledde rakt mot en flock om kanske 50 kornsparvar. 

Kåseberga hamn – ett fåtal fåglar syntes, 
inga anmärkningsvärda denna dag. 

Skillinge (söder om samhället) – en 
skäggdopping, små- och storskrakar samt 
bergänder. 

Simrishamns båthamn – en rörhöna 
väntade på oss vid parkeringen. Bläsänder 
och brunänder simmade omkring. Många 
måsfåglar satt på pirarna. En kaspisk trut 
upptäcktes nära fryshuset. 
 

Kaspisk trut. Foto: Larre Hernander 
 
Karups Nygård – försök på storkar, som inte lyckades. 
 
Lördag 17/1, avfärd 06:30 
Dagen inleddes med sträckkörning upp till Bjärehalvön, ca 10 mil. 

Torekovs reningsverk – rik lokal som gav ejder, toppskarv, tobisgrissla, vattenpiplärka 
(tillsammans med ängspip- och skärpiplärkor), sjöorre och rödbena. 

Torekovs rev – även här en 
fin vy mot havet och många 
fåglar, bl a havssula, sjöorre, 
svärta, strandskata, storspov, 
skärsnäppor, kärrsnäppor, 
rödbena, medelhavstrut, 
sparvhök och enkelbeckasin. 

Kattviks hamn – en flock 
sidensvansar ovanför hamnen, 
annars dött. 

Båstads hamn – en 
kungsfiskare flög runt inne i 
hamnen (som var nästan helt 
frusen) och en 
gråhakedopping stod och 
putsade sig på en sten V 
hamnen. 

Krickor. Foto: Larre Hernander 

Sandön – bron ut mot själva Sandön var nedmonterad, från bryggan sågs krickor och 
skäggmesar hördes. 

Rönnen (2 stopp) – en pilgrimsfalk vilade vid havet, en havsörn gjorde sedvanligt 
uppmärksammad entré bland gässen, en flock snösparvar lyste till när de då och då lyfte. 

Barsebäcks mosse – målet var att finna en larmad svarthakad buskskvätta, men beskrivningen 
var oprecis. Till vår räddning kom Elsy-Britt Schildt, som gav oss beskrivning var på mossen 
den höll till och även var vi kunde finna en flock gråsiskor inkl en snösiska. Tack för tipsen!  
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En blåhökshona flög över mossen.  

Hardeberga stenbrott – försök att höra berguvarna ropa i mörkret, men inget napp. 
 
 

 
P-G fotograferar gruppen. Foto: Torbjörn Winqvist 
 
Söndag 18/1, avfärd 07:30 
 

Dagen var mörk och disig, för att inte säga dimmig, vi 
kunde ha sovit en halvtimme till. 

Vombsjöns utlopp – chansning på kungsfiskare, men 
där var mkt stilla. 

Vombs ängar – vi körde över fälten ett par gånger fram 
och tillbaka, där fanns en del gäss men inget nytt. 

Silvåkratornet vid Krankesjön – sjön var frusen, flockar 
med grönsiskor och stjärtmesar rörde sig bland träden. 

Flyinge hingstdepå – på taken stod två vita storkar i 
sina bon, en flög iväg. 

Hardeberga stenbrott – ännu ett försök på berguvarna, 
men dimman var så tät att vi inte ens kunde se andra 
sidan av stenbrottet. Det blev blott en fikapaus. 

Alnarpsparken – fokus låg förstås på den bekanta 
trädgårdsträdkryparen. Vi vandrade länge i parken utan  

 

Röd glada. Foto: Larre Hernander
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att se något som helst liv. Men 
plötsligt, i ett tätt område i södra 
delen, fanns där båda 
trädkryparna, och man kunde 
tydligt se skillnader mellan dem. 
Intill fann vi även en kungsfågel 
och en mindre hackspett. 
Stämningen steg betydligt.  

Swede Chrome (del av Malmö 
hamn) – där såg vi inte 
vinterhämpling, salskrake eller 
snösparv som larmats ut, men väl 
en flock sidensvansar. 

Spillepengs kulle mot havet – 
här hade dimman lättat och 
utsikten mot havet är 
imponerande. Vi såg stora antal 
måsfågel, gäss, änder och 
storspovar men inget nytt. 
 

Svart rödstjärt. Foto: Torbjörn Winqvist 
 
Artlista 
Knölsvanar 
sångsvanar 
sädgäss 
spetsbergsgås 
bläsgäss 
grågäss 
kanadagäss 
vitkindade gäss 
bläsänder 
krickor  
gräsänder 
brunänder 
viggar 
bergänder 
ejdrar 
alfåglar 
sjöorrar 
svärtor 
knipor 
småskrakar 
storskrakar 
fasaner 
storlom 
smådoppingar 
skäggdopping 
gråhakedopping 
havssula 

storskarvar 
toppskarv 
gråhägrar 
vita storkar 
rödglador 
havsörn 
blå kärrhök 
sparvhök 
ormvråkar 
fjällvråkar 
större skrikörn 
tornfalkar 
pilgrimsfalkar 
rörhönor 
sothöns 
strandskata 
skärsnäppor 
kärrsnäppor 
enkelbeckasin 
storspovar 
rödbenor 
skrattmåsar 
fiskmåsar 
gråtrutar 
kaspisk trut 
medelhavstrut 
havstrutar 

tobisgrissla 
tamduvor 
skogsduvor 
ringduvor 
turkduvor 
hökuggla 
kungsfiskare 
spillkråka 
större hackspett 
mindre hackspett 
sånglärkor 
ängspiplärkor 
skärpiplärkor 
vattenpiplärka 
forsärlor 
sidensvansar 
strömstare 
gärdsmygar 
rödhakar 
svarta rödstjärtar 
svarthuvad 
buskskvätta 
koltrastar 
björktrastar 
kungsfåglar 
skäggmesar 
stjärtmesar 

entitor  
blåmesar 
talgoxar 
nötväckor 
trädkrypare 
trädgårdsträdkrypare 
varfåglar 
nötskrika 
skator 
kajor 
råkor 
korpar 
stare 
gråsparvar 
pilfinkar 
bofink 
grönfinkar 
steglitsor 
grönsiskor 
gråsiskor 
snösiska 
domherrar 
stenknäck 
snösparvar 
gulsparvar 
kornsparvar 
 

Skrev gjorde Torbjörn Winqvist och Christer Fritzell 


