
Om resan
Vi for med en minibuss och en personbil 
från Liljeholmen på torsdagen kl 08:00. Två 
traditionella stopp på vägen ner, vid Sätu-
naviken och Hyltena, för fika och skådning. 
Två nätter sov vi i det charmerande vandrar-
hemmet Lotsvillan vid Falsterbokanalens 
södra utlopp och en tredje natt i Falkbergets 
vandrarhem i Falkenberg. Första kväl-
len fick vi handla mat till följande dagars 
frukostar och matsäckar, med möjlighet att 
komplettera senare. Det var intensiva dagar 
där reseledarna sökte maximera skådningen 
på goda lokaler under dygnets ljusa timmar. 
Middagar åt vi på olika restauranger. Varje 
dag avslutades med en artgenomgång, varpå 
alla stupade i säng. Hemresa på söndag 
eftermiddag, med stopp för mat och skådn-
ing vid Draven och avslutande middag och 
artgenomgång vid Stavsjö. Som utlovat kom 
vi åter till Liljeholmen strax före kl 21.
Årets resa var mycket lyckad, med vackert 
väder, lätta vindar och stora mängder fågel. 
Vi minns särskilt alla rovfåglar, hela 18 arter, 
att vi fick se ett antal skruvar med mängder 
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av bivråkar och den ständiga strömmen 
av sparvhökar som sträckte söderut. Enda 
smolket var att vi borde ha kommit en dag 
tidigare, torsdagen var en rekorddag vid 
Nabben med över 2800 bivråkar och därtill 
en ormörn.

Reseledarna
Hasse Nordin och P-G Larén ledde resan 
som gick för tionde gången. Hasses kun-
skaper om olika lokaler och hur man hittar 
mellan dem var som vanligt helt impon-
erande. Hasses kronprins Hans-Georg 
hjälpte till med artbestämningar, inte minst 
med fågelläten. 

Deltagarna
Christer Örtvall, Ellen Hultman, Peter Ber-
glin, Eva Johansson, Hans Wijkström, Hans-
Georg Wallentinus, Jarl Schuberth, Kristina 
Skarin, Mats Stagnell, Mona Lönnebo, Anna 
Nilsson och Torbjörn Winqvist.
Ellen och Peter, som bor i Jönköping, deltog 
med egen bil.



Skådningen
Resan gav 132 arter (fåglar som setts av 
minst två personer), vilket Hasse var nöjd 
med, nästan som på våren. Nedan pekas de 
besökta lokalerna ut liksom de mer an-
märkningsvärda fåglar som kunde ses där. 
Övriga fåglar framgår av artlistan.

Bivråk

De viktigaste lokalerna och arterna
Torsdag 1/9 
Svartåns mynning/Sättunaviken – från plat-
tformen är utsikten fin över vadar-stränder 
och Roxens vasskanter. Här såg vi änder, 
vadare, en lärkfalk, två havsörnar och, lite 
överraskande, en småskrake.
Hyltena/Losjön – en ordnad rastplats vid E4 
med bl a storlommar i sjön.
Östra Näsbyholm – på denna klassiska 
rovfågellokal sågs resans första stäpphök 
flyga fram och åter på hyggligt avstånd, och 
därtill en brun glada på längre håll.

Fredag 2/9 - avfärd kl 06:00

Grönbena

Nabben vid Falsterbo – en givande mor-
gon med lätt vind från sydväst (gynnsam 
riktning). Hundratals bivråkar skruvade 
sig uppåt och sträckte över oss, sparvhökar 
passerade varje minut, på vattnet låg stora 
mängder gäss och änder, och många vadare 
födosökte på stränderna, inte minst myr-
spovar. En stenfalk vilade, ett trettiotal kent-
ska tärnor höll till på den närmsta sandrev-
eln, gulärlor sträckte över huvudet på oss. 
Kolabacken vid parkeringen – vi väntade 
på en larmad brun glada som dock tog en 
annan väg. Som tröst fick vi en rödstjärt på 
nära håll.

Rödbena

 



Kustpipare

Ljungen – en mindre skrikörn drog rakt 
över oss, en brun glada, ett avtagande sträck 
med främst bivråkar och ormvråkar.

Vid ljungen

Östra Näsbyholm – en bra obs på kungsörn, 
många fasaner förstås.
Ystad världens ände – en gråhakedopping 
låg på vattnet, en kustlabb drog förbi. 
Ingelstads ängar – en ängshök passerade 
vägen på nära håll.
Peppinge – här fick vi se resans andra äng-
shök, men inte målarten kornsparv.
Grimshög – en svart rödstjärt upptäcktes 
inne på en gård och en skogsduva på åkern 
plus en flock ljungpipare.

Lördag 3/9 – avfärd 05:30 (för att hinna få 
p-plats vid Falsterbo fyr)

Nabben – en ny vacker dag, med vinden 
från nordost (mindre gynnsamt). Inte lika 
intensivt sträck som dagen innan. Vi fick 
bl a se en utsträckande brun glada, några 
sandlöpare, ett par roskarlar i vacker vinter-
dräkt, flera kustsnäppor och en årta. 

Skanörs borgruin – den larmade 
ägretthägern fanns inte kvar.

Hasse och PG

Spillepeng – lokalen har en grandios utsikt 
över Öresund. På stränderna åt norr fanns 
stora mängder med vitfågel, gäss och änder, 
dock inga ovanliga arter. Ett glädjeämne var 
de backsvalor som jagade över huvudet på 
oss.
Trönninge ängar (strax S Halmstad)– vi 
besökte det rymliga gömslet mellan två 
dammar. När vi anlände fanns en hel del 
gäss och vadare, nästan alla försvann när 
någon sköt knallande skott helt nära. En 
svartsnäppa, några myrsnäppor och små-
doppingar fick vi se på nära håll. 
Korshamnsviken (Morups Tånge) – en 
toppskarv kunde vi finna bland alla stor-
skarvar på ett rev en bit söderut. Bland alla 
kärrsnäppor fanns även några kustsnäppor 
och en spovsnäppa.

Söndag 4/9 – avfärd 06:30

Sillgrissla vid Glommen



Glommens sten – ännu en vacker morgon 
med lätta vindar. På denna klassiska havs-
skådningslokal fick vi se två sillgrisslor, 
varav en simmade förbi oss alldeles utanför 
stranden. En storlom sågs på håll, annars 
var det rätt tomt på fågel.
Brevik (en grund vik just söder om Glom-
mens hamn) – här fanns stora mängder 
vadare. Två småspovar flög över oss, även 
här såg vi många myrspovar och några 
stjärtänder.
Galtabäckstornet – ännu en lokal med 
stora mängder vadare, gäss och änder. På 
rätt nära håll kunde vi se en flock om 20 
småsnäppor och några mosnäppor bland de 
rastlösa flockarna med kärrsnäppor och på 
långt håll en pilgrimsfalk. En 1k svarttärna 
flög nära tornet.

Svartsnäppa

Getterön – stopp vid Naturum och fri skåd-
ning under en timme. Alldeles framför det 
största gömslet kunde vi se en svartsnäppa 
frossa i sig småfisk. En mer loj rödbena stod 
bredvid, mycket pedagogiskt att kunna se 
hur deras vinterdräkter skiljer sig åt. Fyra 
spovsnäppor vadade en bit längre bort i fint 
medljus.

Killingatången –vattenståndet var högt och 
inga vadarstränder syntes. På långt håll 
upptäcktes en pilgrimsfalk på en stolpe och 
en fiskljuse på en annan. Ett par sparvhökar 
flög över oss, vi kunde se hur mycket större 
honan var en hanen.

Draven – nu hade vinden ökat, få fåglar 
syntes, endast huvudet skymtade på 
målarten sångsvan. 

Höksångare

Kentska tärnor



Artlista

knölsvan
sångsvan
grågås
kanadagås
vitkindad gås
gravand
bläsand
snatterand
kricka
gräsand
stjärtand
årta
skedand
brunand
vigg
ejder
knipa
småskrak
rapphöna
fasan
storlom
smådopping
skäggdopping
gråhakedopping
storskarv
toppskarv
gråhäger
bivråk
brun glada
röd glada
havsörn
brun kärrhök
blå kärrhök 
stäpphök
ängshök 
duvhök
sparvhök
ormvråk
kungsörn
mindre skrikörn
fiskgjuse
tornfalk
stenfalk
lärkfalk

pilgrimsfalk
vattenrall
rörhöna
sothöna
trana
strandskata
skärfläcka
st strandpipare
ljungpipare
kustpipare
tofsvipa
kustsnäppa
sandlöpare
småsnäppa
mosnäppa
spovsnäppa
kärrsnäppa
myrsnäppa
brushane
enkelbeckasin
myrspov
småspov 
storspov
svartsnäppa
rödbena
gluttsnäppa
grönbena
drillsnäppa
roskarl
kustlabb 
skrattmås
fiskmås
silltrut
gråtrut
havstrut 
kentsk tärna
fisktärna
silvertärna
småtärna
svarttärna
sillgrissla
tamduva
skogsduva
ringduva

turkduva
kattuggla
tornseglare
sånglärka
backsvala
ladusvala
hussvala
ängspiplärka
gulärla
sädesärla
järnsparv 
rödhake
svart rödstjärt
rödstjärt
buskskvätta
stenskvätta
koltrast
björktrast
höksångare
ärtsångare
svarthätta
gransångare
lövsångare
kungsfågel
grå flugsnappare
s/v flugsnappare
tofsmes
blåmes
talgoxe
nötväcka
nötskrika
skata
kaja
råka
kråka
korp
stare
gråsparv
pilfink
grönfink
steglits
grönsiska
hämpling
sävsparv


