
StOF:s exkursion till Skåne och Halland 30/8 - 2/9 2012 
 
Första gången med en reseberättelse där ett flertal deltagare bidragit med var sin bit. Kanske vi 
kan upprepa det under någon annan resa? 
 

 
Gruppen (utom fotografen P-G) samlad vid Östra Näsbyholm. Foto: P-G Larén 
 
Vädret under resan (HGW) 
Väderprognoserna hade förutsagt att det skulle bli en av de större nederbördshelgerna i 
stockholmstrakten (så blev det också), och att vi skulle möta fronten på nedvägen. Den skulle nå 
Jönköping vid 14-tiden och vi bestämde därför att stanna för en matbit vid Tåkerns fågelstation. 
Prognosen stämde inte, så regnet började falla då vi just stigit ur bilarna vid Glänås Naturum. 
Efterhand upphörde regnet nedåt Gränna och det var sedan gråväder resten av vägen (utom just i 
Jönköping, där solen ofta lyser igenom på grund av att molnen ”faller ned” i den gryta där 
Jönköping ligger och upplöses). 
 
Även på fredagen var det gråmulet hela dagen, dvs. inget flygväder för rovfåglar. Vinden 
varierade i väst-nordsektorerna. Regnet hängde i luften. Vi drog därför inåt landet efter 
morgonen på Nabben, för att om möjligt fånga upp några lokala rovfågelsrörelser i 
”örndistriktet” Börringe – Havgårdssjön - ”Punkt 106” – Västra Näsbyholm. Fördelen med ett 
sådant väder är, att om det blir bra flygväder dagen efter, så finns det ”upplagrat” ett stort antal 
fåglar längre upp i Skåne och det kan bli ett mycket fint rovfågelssträck fram på dagen. 
 
På lördagen fick vi just ett sådant väder. Vinden låg på från nordväst, senare väst och 
bivråkssträcket kom igång ganska tidigt. Efter morgon på Nabben städades vandrarhemmet ur 
och vi åt lunch. Sträckdagar med vind från nordvästsektorn pressas rovfåglarna ned mot västra 
änden av Falsterbokanalen, dvs. precis där Lotsvillan ligger. Vi kunde därför av njuta ett 
osedvanligt bra rovfågelssträck rätt över våra huvuden. Uppresan till Falkenberg skedde under 
samma väderförhållanden och lagom lågt vatten för att vadare skulle rasta på de bra 
vadarlokalerna. 
 



Under natten mot söndag blåste det upp från sydväst, normalt en bra vind för att få se lite mer 
atlantiska fåglar. Det blåste fortfarande på morgonen, men det hade blåst för kort tid för att några 
fåglar skulle hunnit ta sig in i Kattegatt. Därför uteblev de mer exklusiva arterna. 
 

 
Adult skrattmås i vinterdräkt, Nabben. Foto: Göran Årevik. 
 
Torsdag 30 augusti 
(Kerstin Nordenadler) Redan en halvtimme före utsatt avresetid var de flesta 
exkursionsdeltagarna samlade vid Liljeholmen och började så smått bekanta sig med varandra. 
Det är alltid lika spännande att se vilka reskamrater man ska få dela sina upplevelser med. Detta 
skulle bli min tredje StOF-resa. På den här turen dök ett par bekanta från resan till Södra fjällen 
upp: Gunilla Lundborg och Jarl Schuberth. Från Tisdagsklubben kände jag Monica Ahlberg. 
Övriga deltagare Barbro Ritterfelt, Karin Hendahl, Göran Årevik, Andrea Boström, Eva 
Johansson, Bertil Malmberg, Gösta Stålberg, Anita Melin och våra exkursionsledare Hans-Georg 
Wallentinus och P-G Larén blev raskt som gamla bekanta även de (och så jag själv, Kerstin 
Nordenadler). Från start var vi bara 14 resenärer, eftersom Eva Dalenstam och Staffan 
Bergsmark tagit sig till Falsterbo på egna vingar. Första skådarstoppet blev Tåkern, tyvärr i regn. 
Vi passade på att ta en liten lunchrast i det vasstäckta fågeltornet. 



 
Bokliga rovfågelsstudier. Foto: Kerstin Nordenadler. 
 
Tyvärr gäckade oss den rödhuvade dykand som rapporterats därifrån, så vi fick nöja oss med att 
kryssa knölsvan, grågås, kanadagås, bläsand, snatterand, kricka, gräsand, brunand, vigg, knipa, fasan, 
skäggdopping, storskarv, gråhäger, röd glada, brun kärrhök, ormvråk, tornfalk, sothöna, trana, tofsvipa, 
enkelbeckasin, silltrut, gråtrut, ringduva, gröngöling, större hackspett, sånglärka och kungsfågel första dagen. 
Ingen riktig ”rarris” alltså, men vi hade ju tre dagar till på oss! Vi gjorde ett stopp i Skanörs hamn 
i ljuvligt sensommarväder, där vi skådade ladusvala, backsvala, hussvala, ejder och sädesärla. Vi 
fortsatte därefter till vårt logi för två nätter, Lotsvillan i Falsterbo, som ligger alldeles intill 
kanalen. Monica, Barbro och jag fick ett eget litet och trivsamt hus att bo i. Vi for in till Höllviken 
för att äta middag. Alla kunde välja restaurang efter smak och plånbok. 
 
Fredag 31 augusti (Kerstin Nordenadler) 
Väckning, frukost och iväg vid kvart i sex för att vi skulle hinna få parkeringsplats i närheten av 
golfbanan i Falsterbo, vilket skulle bespara oss en alltför lång promenad ut till Nabben. Strategin 
lyckades och vi vandrade iväg med våra kikare, kameror och ryggsäckar med fika ut till Nabben, 
där sträckräkningen pågick för fullt. På väg ut såg H-G en smådopping. Vi andra hade bara Nabben 
för ögonen. Väl där kunde vi konstatera att sparvhökarna hade bestämt sig för att lämna landet i 
stort antal. Bl a kunde vi studera storlom, gråhakedopping, havsörn och kustlabb på långt håll. 
Kustsnäppa, svartsnäppa, rödbena, gluttsnäppa, ladusvalor, hussvalor, gulärlor och sädesärlor lät sig beskådas 
på lämpligare håll. Några i gruppen hann även se och höra en gulhämpling. Vi strök längs häcken 
runt fyrträdgården, men hade ingen särskild tur. 
 
För att få chans till fler rovisar drog vi oss österut mot Havgårdssjön/Näsbyholm. I ”kurvan” i 
Havgårdssjöns sydöstra hörn, som de flesta av oss inte hade något annat namn på, fick vi syn på 
en av resans rarrisar, nämligen mindre skrikörn. Två stycken till och med. En adult och en tiggande 
unge. En verklig njutobs! Nästan överallt dök det upp röda glador över åkrarna liksom en och 
annan brun kärrhök. 
 



Bland dagens arter kan nämnas smådopping, storskarv, gråhäger, duvhök, skärfläcka, större strandpipare, 
kustpipare, tofsvipa, småsnäppa, kärrsnäppa, brushane, enkelbeckasin, myrspov, storspov, svartsnäppa, rödbena, 
gluttsnäppa, skogssnäppa och havstrut. 
 
Lördag 1 september 
Falsterbohalvön (HGW) 
 

 
Soluppgång på Nabben. Foto: Monica Ahlberg. 
 
Ännu tidigare morgon än dagen före. Nu var det ju helg och många skådare hade kommit till 
området för att gå på Falsterbo Bird Show senare. Ändå svårt att få bra platser vid udden och det 
var halvt krig om dem som fanns. Ingen morgon är den andra lik. Dagen före hade vi sett ett 
monumentalt sträck av ladusvalor, men av dem fanns inte så många kvar. Golfbanan var då 
ibland prickig av födosökande gulärlor. Betydligt färre gulärlor idag. Däremot sträckte en hel del 
sädesärlor och trädpiplärkor, tillsammans med de alltid närvarande sparvhökarna. De rastande 
vadarna och änderna var ungefär samma arter som under fredagen. Framåt niotiden började de 
första sträckande bivråkarna att visa sig i trädtoppshöjd upp mot Kolabacken. De kom 
huvudsakligen på den östra sidan av halvön, vilket var helt enligt ritningarna en dag som denna 
med nordvästlig vind. 
 
Eftersom det var avresedag drog vi oss snart mot Lotsvillan för att städa ur. Det normala hade 
varit att sedan dra tillbaka till Ljungen för att därifrån studera rovfågelssträcket. Men ryktet 
berättade att det redan var fullsatt där och eftersom huvuddelen av sträcket i den rådande vinden 
gick rätt över huvudet på oss, var bästa lösningen att stanna kvar och med lunchen i hand avnjuta 
detsamma från någon bekväm solstol. 
 



 
Sträckande bivråkshanne, Kolabacken, 1 september. Foto: Göran Årevik. 
 

 
Lunch med rovfågelspan vid Lotsvillan. Foto: Andrea Boström. 
 
Jag tror inte någon blev besviken. Redan när vi kom tillbaka var det många skådare som fattat 
posto längs kanalens västligaste del och det fanns därför en ganska bra chans att snappa upp 
observationer som de andra skådarna gjorde. Bivråkarna drog förbi på varierande höjd. Några låg 



och skruvade norr om kanalen, medan andra satsade på att det skulle vara uppvindar över 
Ljungen. Det sträckte en del tidiga ormvråkar också. Bland annat förorsakade några riktigt ljusa 
börringevråkar livliga diskussioner. Dessutom passerade hela tiden sparvhökar, oftast på hyfsat 
låg höjd. 
 
Sikten var inte perfekt, det var fortfarande lite väl hög luftfuktighet. Det gjorde att det inte var så 
lätt att följa fåglarna redan från andra sidan Kämpingebukten och vråkskruvarna kunde därför 
dyka upp lite oväntat. Men det fanns skådare på den sidan också som larmade via C3’s BMS. 
Bland annat hittades två sträckande vita storkar redan långt bort mot Maglarp. Och de passerade 
sedan på norra sidan av kanalen, men kunde ändå ses bra med tubarna. Ett antal röda glador 
sträckte också, även om det var lite tidigt på säsongen, men inga brunglador. De senare missade 
vi för övrigt på flera ställen – ingen bra tur med brungladorna i år alltså. 
 
Även några blå och bruna kärrhökar sträckte, men ingen stäpphök. Dagens upplevelse var dock 
den mindre skrikörn som kom glidande rakt över oss. Den hade föregåtts av flera larm från 
Maglarpssidan av Kämpingebukten, så alla skådare var förberedda på vad som skulle kunna ske. 
Jag tror inte någon missade denna monumentala örnobservation. Till slut var vi tvungna att 
överge Lotsvillan för att börja ta oss upp mot Halland, trots att rovfågelsträcket fortsatte hela 
tiden. 
 

 
Vi åkte i två minibussar, här parkerade vid Utvälinge. Foto: Karin Hendahl. 
 
Sandön (Jarl Schuberth) Under uppresan mot Falkenberg, besökte vi bl.a. Sandön vid 
Utvälinge. Vid Sandön gick hela gruppen ut på en smal brygga . Bryggan tog slut vid en stor 
sandbank där en död säl låg. På bryggan innan sandbanken fick vi en bra observation av en grupp 



kärrsnäppor och spovsnäppor samt några myrspovar. Den döda sälen ute på sandbanken verkade av 
någon okänd anledning inte ha lockat till sig några asätare. 
 

 
Skådning på Sandöns utsida, med hotande moln i bakgrunden. Foto: Göran Årevik. 
 
Getterön (Eva Dalenstam) Så var det dags för lördagens sista anhalt – Getterön! Vi började vid 
gömslet vid Getterövägen. Vi fyllde upp hela gömslet ganska snabbt och de raskaste hade redan 
ställt in tubkikarsiktet och börjat ropa ut arter. 
 
En stor flock kärrsnäppor fångar vår uppmärksamhet nere vid stranden. Kvickt och nervöst 
springer de fram över den våta sanden. Det blir en utmaning för oss att hinna med att 
systematiskt beta av hela flocken för att hitta några andra arter som det ryktas om gömmer sig 
bland kärrsnäpporna, eftersom de utan förvarning lyfter och flyger iväg med jämna mellanrum. 
Men snart har vi sett den: en sandlöpare i vinterdräkt. De tre spovsnäpporna i vinterskrud känns 
lättare att identifiera snabbt, med en något mer påfallande storleksskillnad och lite längre, 
nedåtböjd näbb. Och så såg vi en till liten snäppa i flocken – myrsnäppan!  
 
Men det fanns visst två snäppor till. Någon hade sett småsnäppa och mosnäppa. Jag var helt 
övertygad om att det var mosnäppa jag fått in i kikarsiktet men en vänlig medskådare 
kontrollkikade åt mig och konstaterade att det var småsnäppa. Jag kände mig förvirrad och läste 
på i Fågelguiden. Så kom nästa vänliga själ och erbjöd mig en titt i hennes kikare och där – där 
var den – mosnäppan! Och det hon berättade var ju väldigt tydligt – den var mycket lugnare i 
beteendet och gick lugnt och pickade i sanden. Så beteendet kunde bli en sådan vägvisare! Som 
nykomling blev detta tillfälle helt gyllene. Vadare har jag oftast undvikit att skåda för de känns 
svåra och så likartade, speciellt i vinterdräkt. Men här hade de smakfullt gått samman och lyckats 
få in sex arter i samma flock! Mycket pedagogiskt. 



 
Naturum Getterön. Foto: Kerstin Nordenadler. 
 
Rödspov! Rödspov! Hörs då ropet. Alla kikare vänds blixtsnabbt för att spana in den intet ont 
anande spoven. Men… det var en myrspov. Precis som alla andra gångerna. Men den här gången 
var faktiskt näbben jättelång. 
 
Småspov! Nästa rop. Nej nej, det är säkert en storspov! Men vad är det då där bredvid? Till höger 
om den lilla stenen. Jo, det är ju en storspov. Och den första – ja, det är ju faktiskt en småspov. 
Återigen hade de smakfullheten att uppträda tillsammans så vi fick en god och lång chans att 
studera alla detaljer som skiljde dem åt. När de spankulerade så där bredvid varandra var ju 
storleksskillnaden ganska uppenbar. Men mittbena, ögonbrynsstreck och mage passades på att 
studeras och jämföras. 
 
Sedan var det ju den där fågeln vid pölen närmast gömslet. En ovanligt rödrostig ung brushane-
hona (eller säger man brushona?) var första förslaget, men sedan enades man snabbt om en adult 
kustsnäppa i sommardräkt. Sommardräkt! Den var faktiskt väldigt vacker, och en längtan sattes 
igång i mig att även få se de andra fåglarna i sommardräkt.  
 
Helt lyrisk över mångfalden, de nya lärdomarna och att bara få stå där och titta, titta och titta – 
fjädrarnas olika nyanser, de blanka näbbarna, de pigga ögonen, rörelserna som speglade sig i den 
våta sanden – jag sätter mig åter i minibussen med ett stort, nöjt leende. Sedan förbereder jag mig 
på att låta magmusklerna hålla för alla skratten – för det var ett oerhört roligt gäng som underhöll 

varandra hela vägen tillbaka till Stockholm (nästan i alla fall – några somnade)! 
 
Besöket vid Naturcentrum och gömslena där gav inte så mycket. 
 
 
 
 



Söndag 2 september 
(Kerstin Nordenadler) Vid Glommens sten blåste det riktigt ordentligt, 8-10 m/sek. Vågorna 
gick höga och det kom dessutom en rejäl regnskur, som dock inte varade i mer än en 10-15 
minuter. Vi såg mest ejdrar, men även sillgrissla, tordmule, tobisgrissla och tretåig mås.  
 

 
Havsfågelspan vid Glommens sten. Foto: Kerstin Nordenadler. 
 
(HGW) I Brevik brukar det ibland finnas rastande rödspovar. Inte denna gång. Däremot 
myrspov och de obligatoriska storspovarna. Måsfåglar och vadare rastade också. Vid Korshamn (i 
naturreservatet ”Morups tånge”) var det lite svårskådat på grund av den fortfarande kraftiga 
vinden. Kärrsnäppor rastade, tillsammans med t.ex. kustpipare och större strandpipare. Några 
toppskarvar hade ännu inte kommit ned från norra Bohuslän och någon kaspisk trut såg vi inte 
heller. Det här brukar vara en säker lokal för sånglärka. Och vi fick väl ihop till något exemplar. 
Men vinden förstörde lyssnandet efter fler lärkor och efter exemplar av andra arter.  
 
Efter lunch på P-platsen började vi hemresan, som gick via Borås och Jönköping. Ett sista 
eftermiddagsfika vid Brahehus (vind och trafikbuller förstörde alla möjligheter att höra några 
fåglar), samt middag och slutgenomgång på vägkrogen vid Stavsjö. 
 
Lokaler 
30 augusti: nedresa, Skanörs hamn 
31 augusti: Nabben/Falsterbo fyr, Havgårdssjön, V. Näsbyholm, Ö. Näsbyholm, Havgårdssjön, 
Fyledalen 
1 september: Nabben/Falsterbo fyr, Lotsvillan, Spillepeng, Sandön Utvälinge, Getterön 
2 september: Glommens sten, Brevik, Korshamn (”Morpus tånge”), hemresa 
 



Artlista 
 
  Ned, 08-30 30-aug 31-aug 01-sep 02-sep 
Knölsvan  1 1 1 1 1 
Grågås  1  1 1 1 
Vitkindad gås   1 1 1 1 
Gravand    1 1  
Bläsand  1  1 1 1 
Snatterand  1  1 1  
Kricka  1  1 1 1 
Gräsand  1  1 1 1 
Stjärtand    1 1  
Skedand  1  1 1 1 
Brunand  1  1   
Vigg  1  1 1  
Bergand    1 1  
Ejder   1 1 1 1 
Sjöorre    1   
Knipa  1  1 1  
Småskrake    1 1 1 
Storskrake     1  
Storlom    1 1 1 
Smådopping    1 1  
Skäggdopping  1  1 1  
Gråhakedopping    1  
Svarthalsad dopping   1   
Storskarv  1 1 1 1 1 
Gråhäger  1  1 1 1 
Vit stork     1  
Bivråk    1 1  
Röd glada   1 1 1  
Havsörn    1 1  
Brun kärrhök  1 1 1 1 1 
Blå kärrhök     1  
Duvhök   1 1   
Sparvhök   1 1 1 1 
Ormvråk  1 1 1 1 1 
Mindre skrikörn    1 1  
Fiskgjuse     1  
Tornfalk   1 1 1 1 
Lärkfalk     1  
Pilgrimsfalk     1  
Rörhöna     1  
Sothöna  1  1 1 1 
Trana  1  1   
Strandskata    1 1  
Skärfläcka    1   
Större strandpipare   1 1 1 
Ljungpipare     1 1 
Kustpipare    1 1 1 
Tofsvipa  1  1 1 1 
Kustsnäppa     1 1 
Sandlöpare      1 
Småsnäppa    1  1 
Mosnäppa      1 
Spovsnäppa     1 1 
Kärrsnäppa    1 1 1 
Myrsnäppa      1 
Brushane    1  1 
Enkelbeckasin  1  1 1  
Myrspov    1 1 1 



Småspov      1 
Storspov    1 1 1 
Svartsnäppa    1 1 1 
Rödbena   1 1 1 1 
Gluttsnäppa    1 1 1 
Skogssnäppa    1  1 
Drillsnäppa      1 
Kustlabb     1  
Skrattmås    1 1 1 1 
Fiskmås   1 1 1 1 
Silltrut  1   1  
Gråtrut  1 1 1 1 1 
Havstrut   1 1 1 1 
Tretåig mås      1 
Kentsk tärna    1 1 1 
Fisktärna    1   
Sillgrissla      1 
Tordmule      1 
Tobisgrissla      1 
Skogsduva    1   
Ringduva  1 1 1 1 1 
Turkduva     1  
Gök    1   
Tornseglare    1 1  
Gröngöling  1     
Spillkråka    1   
Större hackspett  1   1  
Sånglärka  1    1 
Backsvala    1 1 1  
Ladusvala   1 1 1 1 
Hussvala   1 1 1  
Trädpiplärka    1 1  
Ängspiplärka    1  1 
Gulärla (sydlig)    1 1  
Gulärla (nordlig)    1 1  
Sädesärla  1 1 1 1 1 
Gärdsmyg    1   
Rödhake    1 1  
Stenskvätta      1 
Koltrast  1 1  1  
Svarthätta    1 1  
Lövsångare     1  
Kungsfågel  1  1 1  
Grå flugsnappare    1  
Svartvit flugsnappare    1   
Skäggmes     1  
Talltita  1     
Talgoxe    1 1  
Nötväcka  1   1  
Skata  1 1 1 1  
Kaja  1 1 1 1  
Råka   1 1 1  
Kråka  1 1 1 1  
Korp  1 1 1 1  
Stare  1 1 1 1  
Gråsparv    1 1  
Pilfink  1   1  
Bofink  1  1 1  
Gulhämpling     1  
Grönfink  1 1 1   
Steglits    1   
Grönsiska     1  



Hämpling     1  
Sävsparv    1 1  
Kanadagås  1 1 1 1 1 
Fasan   1 1   
Totalantal:  39 30 88 94 54* 

  125 arter och två raser 
* ofullständig lista 

 


