
Vinterfåglar i Skåne 
Torsdag 14 januari-söndag 17 januari 2016 
 

 
Deltagare (från vänster):  Jarl Schuberth, Monica Ahlberg, Anders Fridlund, Lars Magnusson, Siw 

Rundgren, Stina Yström, Klas Reimers, Leif Lindholm, Lars Svantesson, reseledarna Christer Fritzell och 

Torbjörn Winqvist, Anders Zetterlund och Britta Svensson. Saknas gör fotografen och chauffören Karin 

Hendahl. 

 

Torsdag 14/1 
Klockan 8 träffades fjorton förväntansfulla resenärer på Centralen med stora väskor fulla med 

dyrbara tubkikare, kameror, stativ och varma, vindtäta kläder. I det vintriga landskapet tog oss 

tåget fram till Lund, dit vi anlände lätt försenade vid 13-tiden. Under resans gång triggade vi upp 

förväntningarna till oöverstigliga nivåer genom att spekulera över alla sällsynta arter vi kunde få 

se. Vi pluggade också svåra arter som vattenpiplärka och kornsparv. I Lund gav sig ledarna direkt 

iväg för att hämta våra fina minibussar med bakdörrar på båda sidorna. Under tiden kammade vi 

in några av de första arterna utanför stationen; råkor och ett par stenknäckar.  

  En av hornugglorna. Foto: Klas Reimers. 



Eftersom vi hade proppat i oss lite näring på tåget, drog vi direkt till thujorna på van Dürens väg 

för att kolla in årets hornugglor. Det fina vintervädret som rått under större delen av nedresan 

hade nu förbytts i lätt snöfall, snålblåst och några minusgrader. Monica var den som hittade första  

ugglan, och vi fann totalt tre stycken. Under tiden drog en pilgrimsfalk och en glada förbi. 

Nästa stopp gjordes vid Lunds reningsverksdammar där det rapporterats en vitögd dykand och en 

hybrid vitögd dykand x vigg. Vi lyckades med viss tvekan hänga in hybriden, som kanske inte var 

någon skönhetsupplevelse (hoppas den inte tar illa upp). Dammarna gav dock en hel del roliga 

arter som ett tiotal smådoppingar, kanadagås, mängder av bläsänder, kricka, brunand, rörhöna, 

ormvråk, tornfalk, fasan, ringduva, kungsfiskare, rödhake och steglits.  

 
Brunand och bläsand vid Lunds reningsverk. Foto: Klas Reimers. 

 

Därefter for vi vidare mot Flyinge kungsgård för att hinna se storkarna innan det blev för mörkt. 

På den pampiga gården föder man upp både hästar och vita storkar, som utfordras med små 

tuppkycklingar (storkarna alltså). När vi parkerade fick vi direkt se ett 50-tal storkar stå och kura 

på en åker i eftermiddagsdunklet. De såg något frusna ut i snålblåsten, och jag tror att de flesta 

längtade till Afrika. 

 Några av Flyinges storkar. Foto: Monica Ahlberg. 



Sista stopp blev Hardeberga stenbrott för att lyssna och spana efter berguven. Nu började det bli 

riktigt småkallt och flera av oss frös, vilket förmodligen uven också gjorde. Efter en stunds 

lyssnande och spejande i det avtagande dagsljuset, hade vi inte upptäckt något mer än ett par 

rådjur. Då gav vi upp och styrde i den tilltagande skymningen kosan mot Höllviken för att 

proviantera. Därefter landade vi på det fint renoverade vandrarhemmet i Lotsvillan vid Falsterbo 

kanal. Vi var helt ensamma på bygget och kunde härja bäst vi ville. Efter uppackning återvände vi 

till Höllviken för att äta en god och riklig middag på restaurang Millenium. Tillbaks i Lotsvillan 

inleddes den obligatoriska artgenomgången under Torbjörns handfasta ledning. Efter det sov nog 

de flesta gott.  

 

Fredag 15/1  
Vi startade redan i mörkret 6:30 för att hinna upp till Bjärehalvön när det blev ljust. En strålande, 

men kall vinterdag med klarblå himmel mötte oss när vi for genom det skånska landskapet. Första 

stopp var Torekovs rev, där vi spanade efter piplärkor och skärsnäppor i kylan. Det fanns gott om 

 
Kylig skådning vid Torekovs rev. Foto:  

 

piplärkor, men bara ängspip samt starar och rödhakar som hoppade kring i tångbankarna. Några 

lyckades dock leta fram en skärpiplärka. Även gärdsmyg visade sig fint. Några skärsnäppor ville 

däremot inte charma oss. Vi for snart vidare till Torekovs hamn för att leta toppskarv. På ett skär 

strax utanför samhället stod ett gäng skarvar i morgonsolen. Först att hitta toppskarven var Jarl. 

Det var en ungfågel och den enda vi såg.  

 
Skarvarna i Torekov. Toppskarven är den bruna fågeln längst till höger. Foto: Klas Reimers. 



Spanandet vid skarvarna gav en hel del utdelning i fågelväg. Utanför på vattnet låg ejdrar och 

tobisgrisslor. Några knubbiga knubbsälar visade sig också på långt håll. Undertecknad upptäckte 

fem skärsnäppor som kilade omkring i vattenbrynet på skarvarnas kobbe. En riktig njutobs. Några 

minuter senare kommer en rovfågel dragande längs stranden – en vacker blåhökhane! Även den 

en njutobs. Solen började sakta värma, men vi återtågade mot hamnparkeringen och spanade efter 

piplärkor i tången. Ängspiplärkor var vanliga, tillsammans med rödhakar. De hade sällskap av ett 

gäng starar. Då ropar någon: kungsfiskare! Mitt i hamnen på en järnbalk sitter den mycket riktigt 

helt öppet och glimmar i förmiddagssolen. Den flyger snart, men slår flera gånger ner på andra 

ställen i hamnen. Alla utom toabesökaren Siw fick se den fina fågeln. 

 Kungsfiskaren i Torekovs hamn. Foto: Klas Reimers.  

 

Därefter fortsatte vi en kort bit till Dags hög. Medan Dag vilade stilla i sin bronsåldersgrav, drog 

vi ut mot stranden för att spana svartanden, som höll till här för andra vintern i rad. Flera deltagare 

var med förra året, så de hade redan sett fågeln, men för några av oss var det livskryss. Det tog 

Christer bara några minuter att upptäcka fågeln som simmade snällt tillsammans med en 

gräsandshona. Den mörka kroppen och det betydligt ljusare huvudet var några iögonenfallande  

 

  
Svartanden vid Dags hög. Foto: Karin Hendahl. 



 

karaktärer. Tack vare den snabba upptäckten kunde vi nu koppla av och koncentrera oss på vår 

lunch i det fina vintervädret. Men uppmärksamheten avtog inte för lite mat, så vi plockade in 

ytterligare några roliga arter under mumsandet. Det var fyra salskrakar, sjöorre, havsörn, tordmule 

och ganska många småskrakar. 

  
Skådning vid Dags hög. Foto: Lars Magnusson. 

 

Färden gick vidare till Sandön för att spana efter skäggmes. Här skulle också några storspovar 

hålla till. Trots ivrigt lyssnande, lät inga skäggmesar höra sitt ”pingande” läte. Däremot hittade vi 

minst tre storspovar spatserande ute i vattnet. Här sågs också flera knubbsälar och i viken längre 

in höll sångsvanar och grågäss till. Nästa stopp blev Rögle vindkraftspark, där bl.a jaktfalk 

rapporterats under dagen samt diverse andra rovfåglar. Trots ivrigt spanande lyckades vi inte hitta 

någon falk. Däremot sågs många ormvråkar och en fjällvråk. I några trädtoppar på långt avstånd 

upptäcktes två stora rovfåglar i motljuset. Definitivt örnar! Den ena såg ut som en havsörn och 

den andra som en kungsörn. För att vara säkra försökte vi åka närmare fåglarna och göra en 

kringgående rörelse ut på en åker. Till slut upptäckte vi fåglarna igen och det visade sig att vi haft 

rätt – en havsörn och en gammal kungsörn dessutom. God utdelning trots jaktfalkens frånvaro. 

Sista stoppet blev Årnacke hamn, en fin strand där vattenpiplärka hade rapporterats.  

  
En av storspovarna vid Årnacke hamn. Foto: Monica Ahlberg. 



I det sjunkande eftermiddagsljuset spanade vi intensivt i tångvallarna efter vattenpipen och någon 

trodde sig ha sett den. Men det var gott om ängspiplärkor och rödhakar som sällskapade med en 

bofink. Ett par gånger kom också en blåhökhona jagande på nära håll längs stranden. Längre ut i 

viken gick ett stort gäng storspovar och sångsvanarna ropade utifrån viken. När det började 

skymma återvände vi till Höllviken, där en god middag intogs på en Kinakrog.  

Artgenomgången senare på kvällen gav 50 arter, en inte så dålig dagsskörd! Vi törnade snart in på 

våra rum, mycket nöjda med våra upplevelser i det strålande, men kalla vintervädret. 

 

Lördag 16/1 
På lördagen fick vi sovmorgon ända till 8-tiden. I det gråmulna, men vindstilla vintervädret for vi 

österut längs Skånes sydkust. Överallt längs vägen sågs glador, råkor och ormvråkar och i ett litet  

 

 
En av turkduvorna. Foto: Klas Reimers. 

 

samhälle satt ett gäng turkduvor. Första stopp blev Albäcksåns mynning. Här fanns mängder av 

fågel i den råkalla morgonen. Mest var det grågäss och kanadagäss som låg och skvalpade 

tillsammans med gräsänder. Men vi lyckades också hitta en gravand, forsärla och flera rödbenor 

som vållade en del diskussion. Till slut kom vi fram till att det rörde sig om den isländska rasen 

(Tringa totanus robusta). Den stora upplevelsen var annars den småvessla som kilade omkring 

våra fötter medan vi stod och spanade. Gång på gång dök den upp och iakttog oss nyfiket. Vi  

 

 
Den nyfikna småvesslan. Foto: Klas Reimers. 



hoppade snart in i våra varma bussar och for vidare till Ystads hamn. Vi hade inte mer än hunnit 

ur bussen så ropar Jarl: en rovfågel uppe i luften! En pilgrimsfalk! Och där är en till! Vilket 

mottagande. Falkarna gjorde en fin flyguppvisning för oss innan de försvann. I hamnen utökades 

artlistan med bl.a skäggdopping, smådopping och alfågel. 

 

Nästa anhalt blev Kabusa där vi skulle spana gäss. Gässen lyste med sin frånvaro, men i stället 

kunde vi njuta av några skåningar som åkte slalom på de snöklädda backarna. Det fanns däremot 

 
Vinterlandskap på Österlen nära Kabusa. Foto: Klas Reimers. 

 

mycket rovfågel i området och vi fick fina obsar av röd glada och ormvråkar, inte minst några 

vackra ”Börringevråkar”. Vi hittade också en stenfalk och några fjällvråkar.  

Det obligatoriska kornsparvstoppet vid Hammar gav oväntad gåsutdelning. Det var här gässen 

fanns. Mängder av sädgäss, grågäss och några enstaka bläsgäss och vitkindade gäss gick och 

betade på fälten. Tillsammans med gässen gick en stor flock skogsduvor. Kornsparvarna var 

också hemma, även om det tog lite tid att upptäcka dem bland alla andra småfåglar. Här fanns 

både lappsparvar, bergfinkar, pilfinkar och sånglärkor. I bakgrunden lufsade en ensam räv. Medan 

vi intensivt försökte identifiera alla småfåglarna, så tittade Siw åt ett annat håll och säger: vad är 

det för småfåglar som sitter i trädet långt där borta? Vi vänder oss om och konstaterar att bakom 

våra ryggar har en stor flock på nästan 50 kornsparvar suttit en lång stund. Bingo! 

 

Sent omsider drog vi oss upp till trakterna av Gärdslövs kyrka för att leta efter den stäppörn som 

skulle hålla till där. Men se, det blev nitlott, trots att det fanns gott om rovfåglar i området.  

 
En av alla röda glador. Foto: Klas Reimers. 



De flesta var ormvråkar, men vi såg både glador, sparvhök och fjällvråk. Vid ett tillfälle stötte vi 

på en gammal havsörn och en ung kungsörn som satt alldeles intill varandra. Kungsörnen visade 

upp sig fint, när den flög iväg och satte sig i ett träd lite längre bort. När det började skymma 

styrde vi åter kosan mot Höllviken och Falsterbo. I kanalen kunde vi urskilja skäggdoppingar och 

några salskrakar. Vi hade bokat bord på Millenium och det var mycket folk där. Men serveringen 

var snabb och maten bra, så alla njöt av fulla magar efter en givande, men något kylslagen skånsk 

vinterdag. Artgenomgången summerade hela 58 arter. 

 

Söndag 17/1  
Vi lämnade vårt kära vandrarhem vid 8-tiden och startade skådningen vid Nabben. Dagen mötte 

oss med svag vind, klarblå himmel och några minusgrader. Vandringen gick via Nabben, där det 

var ganska fågeltomt. De kustsnäppor som setts här dagen innan fanns inte kvar, men vi fick i alla 

fall se en stor flock vitkindade gäss som sträckte ut. Vi hittade också ett par sävsparvar i vassen. 

På väg från fyrträdgården till bilarna mötte oss ett litet sydsträck av ormvråkar och fjällvråkar, 

som hade kurs på Danmark. Därefter gjordes ett obligatoriskt stopp vid Annas bageri där bröd 

inhandlades och en snabbfika intogs av vissa deltagare. Under kaffepausen kom ett larm om att ett 

par danskar hade hittat stäppörnen vid Gärdslöv. Resultatet blev att några av oss som aldrig sett 

arten jagade på våra reseledare till en snabb avfärd. En knapp timme senare var vi där. Andra 

skådares bilar visade direkt vägen till stäppörnen och Christer upptäckte dessutom fågeln från 

vägen, snällt sittande i toppen av en stolpe. Omkring 75 meter ifrån örnen stod en rad skådare med 

tubkikare och kameror. Vi tågade varsamt dit i det strålande vårvintervädret, men örnen satt snällt 

kvar. Alla kunde få den finaste obs man kan tänka sig på fågelns, som påstods vara en 3 K-fågel. 

 

Här skådar vi stäppörnen. Foto: Lars Magnusson. 



 
Stäppörnen själv i närbild. Foto: Klas Reimers. 

 

När vi sett oss mätta på den vänliga stäppörnen for vi vidare till Vombs ängar, där sångsvanar och 

grågäss hälsade oss välkomna. Krankesjön blev nästa stopp och här åt vi lunch i det fria. 

Parkeringen var full med bilar och vi förstod snart varför. Skåningarna hade gått man och kvinna 

ur huse för att åka skridskor på sjön. Men vi skådade fågel och till artlistan kunde läggas ett par 

skäggmesar och en vattenrall. Dagen avslutades vid Löddeåns mynning vid Bjärred där 

vattenpiplärka setts under dagen. Vi lyckades aldrig få syn på den gäckande vattenpipen, men i 

stället visade en flock skäggmesar upp sig fint. Strax efter kl 14 vände vi åter mot Lund för att 

hinna lämna igen bussarna och ta tåget mot Stockholm. Utanför stationen spatserade ett gäng 

  
En av råkorna utanför stationen. Foto: Monika Ahlberg. 



 

orädda råkor – ett sista farväl av de skånska fåglarna. Tåget tog oss raskt till Stockholms central 

på nästan utsatt tid, ca 19:46. En mycket lyckad och trevlig resa var till ända och alla deltagare 

verkade mycket nöjda. Totalt fick vi ihop hela 89 arter.  

 

Ett STORT TACK till våra proffsiga och kunniga reseledare och chaufförer som guidade 

oss pricksäkert till alla fåglarna och bidrog till den gemytliga och avslappade stämningen i 

gruppen. Tack även till alla medresenärer, som med glatt humör och aldrig sinande 

skådarentusiasm starkt bidrog till den trivsamma atmosfären och alla fågelupptäckter!  

 

Sammanfattning  
Ledare: Torbjörn Winqvist, Karin Hendahl och Christer Fritzell.  

 

Väder:  
Torsdag: mulet, frisk västvind, -3till -4 grader och lätt snö. 

Fredag: sol och klart, svag vind och -7 till -4 grader. 

Lördag: halvmulet, svag vind och -4 till -2 grader. 

Söndag: sol och klart, svag vind och -4 till 0 grader. 

 

Lokaler:  

Torsdag: van Dürens väg, Lunds reningsverksdammar, Flyinge kungsgård och Hardeberga 

kalkbrott.  

Fredag: Torekovs rev, Torekovs hamn, Dags hög, Sandön, Rögle vindkraftspark och Årnacke 

hamn.  

Lördag: Albäcksåns mynning, Ystads hamn, Kabusa, Hammar och Gärdslövs kyrka.  

Söndag: Nabben-Falsterbo, Gärdslövs kyrka, Vombs ängar, Krankesjön och Löddeåns mynning 

vid Bjärred.  

 

Arter: Totalt sågs 89 arter av minst två deltagare.  

 

Några highlights per dag:  

Torsdag: Hornuggla, smådopping, pilgrimsfalk, kungsfiskare och vit stork.  

Fredag: Svartand, toppskarv, skärsnäppa och kungsfiskare.  

Lördag:,  Pilgrimsfalk och kornsparv.  

Söndag: Stäppörn och skäggmes.  

 

Text: Lars Magnusson  

Foto: Monica Ahlberg, Karin Hendahl, Klas Reimers och Lars Magnusson. 
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Sedda arter inkl vilka dagar de sågs 

 14 jan. 15 jan. 16 jan. 17 jan. Summa  

  dagar 

Knölsvan  Cygnus olor  1 1 1 3 

Sångsvan  Cygnus cygnus  1  1 2 

Sädgås  Anser fabalis  1 1  2 

Bläsgås  Anser a. albifrons   1  1 

Grågås  Anser a. anser 1 1 1 1 4 

Kanadagås Branta c. canadensis 1  1 1 3 

Vitkindad gås  Branta leucopsis   1 1 2 

Gravand Tadorna tadorna   1  1 

Bläsand  Anas penelope 1    1 

Kricka  Anas c. crecca 1  1  2 

Gräsand  Anas p. platyrhynchos 1 1 1 1 4 

Svartand Anas rubripes  1   1 

Brunand  Aythya ferina 1  1  2 

Vigg  Aythya fuligula 1  1  2 

Ejder  Somateria m. mollissima  1   1 

Alfågel  Clangula hyemalis   1  1 

Sjöorre Melanitta nigra  1   1 

Knipa  Bucephala clangula  1 1 1 3 

Salskrake Bucephala c. clangula  1  1 2 

Småskrake  Mergus serrator  1 1  2 

Storskrake  Mergus m. merganser 1 1 1 1 4 

Fasan Phasianus colchicus ssp. 1  1 1 3 

Smådopping  Tachybaptus r. ruficollis 1  1  2 

Skäggdopping  Podiceps c. cristatus  1 1  2 

Storskarv  Phalacrocorax c. carbo 1 1 1 1 4 

Toppskarv  Phalacrocorax a. aristotelis  1   1 

Gråhäger  Ardea c. cinerea 1 1 1 1 4 

Vit stork Ciconia ciconia 1    1 

Röd glada  Milvus m. milvus 1 1 1 1 4 

Havsörn  Haliaeetus albicilla  1 1  2 

Blå kärrhök  Circus c. cyaneus  1   1 

Duvhök  Accipiter g. gentilis 1    1 

Sparvhök  Accipiter n. nisus   1  1 

Ormvråk  Buteo b. buteo 1 1 1 1 4 

Fjällvråk  Buteo l. lagopus  1 1 1 3 

Stäppörn Aquila nipalensis    1 1 

Kungsörn  Aquila c. chrysaetos  1 1  2 

Tornfalk  Falco t. tinnunculus 1   1 2 

Stenfalk  Falco columbarius aesalon   1  1 

Pilgrimsfalk  Falco p. peregrinus   1  1 

Vattenrall Rallus aquaticus    1 1 

Rörhöna  Gallinula c. chloropus 1    1 

Sothöna  Fulica a. atra 1 1 1  3 

Skärsnäppa  Calidris maritima  1   1 

Storspov  Numenius a. arquata  1   1 

”Isländsk rödbena”  Tringa totanus robusta   1  1 

Skrattmås  Larus ridibundus  1 1 1 1 4 
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Fiskmås  Larus c. canus 1 1 1 1 3 

Gråtrut  Larus a. argentatus 1 1 1 1 4 

Havstrut  Larus marinus  1 1  2 

Tordmule Alca torda  1   1 

Tobisgrissla Cepphus grylle  1   1 

Tamduva Columba livia (domest.) 1 1 1 1 4 

Skogsduva  Columba oe. oenas   1  1 

Ringduva  Columba p. palumbus 1 1  1 3 

Turkduva  Streptopelia d. decaocto   1 1 2 

Hornuggla  Asio otus 1    1 

Kungsfiskare  Alcedo atthis ispida 1 1   2 

Sånglärka Alauda arvensis   1  1 

Ängspiplärka  Anthus p. pratensis  1 1 1 3 

Skärpiplärka  Anthus s. spinoletta  1   1 

Forsärla  Motacilla c. cinerea   1  1 

Gärdsmyg  Troglodytes t. troglodytes  1 1 1 3 

Rödhake  Erithacus r. rubecula 1 1 1 1 4 

Koltrast  Turdus m. merula 1 1 1 1 4 

Björktrast  Turdus pilaris 1 1 1 1 4 

Skäggmes  Panurus b. biarmicus    1 1 

Kungsfågel Regulus regulus    1 1 

Blåmes  Parus c. caeruleus  1 1 1 3 

Talgoxe  Parus m. major 1 1  1 3 

Skata  Pica p. pica 1 1 1 1 4 

Kaja  Corvus m. monedula 1 1 1 1 4 

Råka  Corvus f. frugilegus 1 1 1 1 4 

Kråka  Corvus corone cornix 1 1 1 1 4 

Korp  Corvus c. corax  1 1 1 3 

Stare  Sturnus v. vulgaris  1   1 

Gråsparv  Passer d. domesticus 1 1   2 

Pilfink  Passer m. montanus 1  1 1 3 

Bofink  Fringilla c. coelebs  1  1 2 

Bergfink fringilla montifringilla   1  1 

Grönfink  Carduelis c. chloris  1  1 2 

Steglits  Carduelis c. carduelis 1   1 2 

Grönsiska  Carduelis spinus   1 1 2 

Domherre Pyrrhula pyrrhula    1 1 

Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 1    1 

Lappsparv Calcarius lapponicus   1  1 

Gulsparv  Emberiza c. Citrinella   1 1 2 

Sävsparv Emberiza schoeniclus    1 1 

Kornsparv  Emberiza c. calandra   1  1 

       

Totalt antal: 89 arter  38 50 58 45  

 

Dessutom: Hybrid vigg*vitögd dykand, knubbsäl, småvessla, dovhjort, rådjur, räv 

 


