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Hur skådade vi i Skåne? Jo, se här: 

(Inget hejdar skådare från StOF!) 

I soluppgång.                           Foto: Monica Ahlberg Slöskådning.                               Foto: Karin Hendahl 

Aktiv skådning                         Foto: Karin Hendahl Expedition.                              Foto: Karinn Hendahl 

I dimma                                                                                   Foto: Monica Ahlberg 
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Vadare och rovfåglar i Skåne 2019 
Fredag 30 augusti till måndag 2 september 

 
Resa med tåg tur och retur Stockholm till Lund, från Stockholm kl 7:22, åter Stockholm kl 21:36. Därefter 
reste vi med två minibussar. Vi var 14 deltagare och 2 ledare. 
 

Ledare: Kerstin Nordenadler och Gustav Knall. 

Deltagare: Håkan Steen, Jesper Sollerman, Monica Ahlberg, Ragnhild Stamsäter, Håkan Nord, Jarl Schu-
bert, Jan Boije, Barbro Strååt, Karin Hendahl, Rikard Ambric, Ulf Nilsson, Maj-Britt Oliw, Ernst Oliw och 
Björn Dahlbom. 

 

Fredag 30 augusti 

Gruppen samlades på Centralen kl 7 för avresa med tåg till Lund kl 7:22. Tågen går ju inte precis som tå-
get nu för tiden, men vårt tåg var bara några minuter försenat. Fantastiskt skönt att få åka tåg större de-
len av resan, både med tanke på minskat koldioxidutsläpp och bekvämlighet.  

Väl framme på utsatt tid 11.38, hämtade ledarna två minibussar. Gott om plats fanns för bagaget. 

Redan 12:40 stannade vi för en första skåd-
ning vid Lunds reningsverksdammar, som 
också är en klassisk senvinterlokal. Där fanns 
bland annat brunand, bläsand, snatterand 
och skedand. Skäggdopping fanns liksom 
smådopping med tre ungar på ryggen och de 
flesta fick även se en gråhakedopping. Vi dis-
kuterade huruvida vi såg en ung gulärla eller 
en forsärla, men några såg nog helt enkelt 
båda. En mycket vackert placerad törnskata 
lät sig beundras. 

Smådopping med tre små nyfikna ungar på ryggen.  

Foto: Monica Ahlberg 

Nästa stopp var strandängarna vid Spillepeng. Vi gick uppför kullar nära en avfallsanläggning och kom 
till en lokal med vidunderlig utsikt över Lommabukten. Många arter sjöfågel sågs och typiska strand-
ängsfåglar som gravand, skedand och tofsvipa. Vidare havsörn, brushane, storspov, gluttsnäppa, röd 
glada med flera. Några backsvalor susade förbi. 

Därefter åkte vi till vandrarhemmet Falsterbo Kursgård i Höllviken. Vi lastade av bagage och fördelade 
oss på rummen. Dagen avslutades med en trevlig middag på restaurang Millenium. Möjlighet att 
handla till frukost och lunch fanns på näraliggande Coop.  

Gemensam artgenomgång i ett av husen på vandrarhemmet avslutade dagen. 
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Lördag 31 augusti  

Vi steg upp i ottan och samlades redan 4.45 vid bilarna. Den tidiga tiden dels för att få bra skådarplatser 

vid Nabben längst ut på Falsterbonäset, dels för att få parkeringsplatser så nära som möjligt. Vi gick i en 

rad i dunklet, spännande för mig som aldrig varit där tidigare. Ljuset kom så småningom och visade fram 

den vackra utsikten över havet.  

Magnifik soluppgång över Nabben, där fler och fler skådare placerade sig strategiskt.                         Foto : Ragnhild Stamsäter 

Fler och fler fåglar kunde ses allteftersom. 
Antalet skådare tilltog också märkbart, 
förmodligen extra många på grund av att 
Falsterbo Birdshow pågick under helgen. 
Vid Nabben kunde vi i lugn och ro studera 
fantastiskt fina arter. Vi återkom till Nabb-
en alla morgnar under resan, och det var 
det väl värt. Vi såg solbelyst myrspov, 
svarthalsad dopping (en stationär 1K fågel 
på nära håll), kustpipare med sin vackra 
fjäderdräkt, en gök som uppvisningsflög 
över våra huvuden, smålom, fiskgjuse, de 
fantastiska skärfläckorna, dvärgmås, 
sittande och flygande sparvhök i massor, 
sittande stenfalk, kentsk tärna. Vattenral-
larna grymtade.   Den svarthalsade doppingen som gav upphov till flera intressanta art-

bestämningsdiskussioner.                                       Foto: Monica Ahlberg 
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Ett kort besök gjordes på Falsterbo Birdshow, där vi träffade bekanta fågelskådare. StOF deltog med en 
informationsplats om Baltic Wings, ett projekt som drivs tillsammans med partners på Åland, Gotland, i 
Lettland och Estland. Syftet är att främja naturorienterad skärgårdsturism vår och höst, utanför den nor-
mala turistsäsongen. Från fågeltornet på mässområdet rapporterades att hela 19 rovfågelsarter setts. 
Både bivråk och aftonfalk drog förbi medan vi besökte mässområdet. 

Överraskande 

möte. 

 ”Men du är ju 

inte med på re-

san”, säger Mo-

nica till Lasse, som 

i stället beman-

nade StOF-

montern på Fals-

terbo Bird show 

och tog tillfället i 

akt  att skåda på 

Nabben före job-

bet. 

Foton: Ragnhild Stamsäter 
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Och tänk, aftonfalken som visade upp sig  så fint 
över våra huvuden! Den upptäcktes på mycket 
långt avstånd av några av de mer rutinerade 
sträckskådarna som ständigt bemannar Nabben, 
så vi kunde i lugn och ro följa hur den kom när-
mare och närmare från att bara ha varit en liten 
prick vid horisonten. Dessutom stannade den lik-
som upp litet över våra huvuden och lät sig foto-
graferas på närhåll! Räv sågs alla dagar vid Nabb-
en; så vackert att se den röda slanka kroppen röra 
sig in och ut ur grön vass.  

Några av Monicas fågelbilder: Ovan en sparvhök, uppe till 

höger har vi aftonfalken, mitten höger en  brun kärrhök, 

underst en av alla röda glador, tättingen nere till höger är 

en stenskvätta. 
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Senare vid Börringe mad, Gröna Lund: Här fanns våtmark som kunde lätt kunde beskådas från en rast-
plats nära vägen. Kor lunkade längs stranden och vid en kulle flög ett gäng röda glador fram och tillbaka, 
upp och ner.  Flera arter sim- och dykänder, och en ägretthäger skådades. 

Vid Havgårdskullen i närheten såg vi dovhjortar, korpar och stenskvätta.  

Ägretthägern är verkligen en lysande grann fågel.                                                                                               Foto: Monica Ahlberg 

Därefter ett besök vid Näsbyholmssjön där vi bland annat såg grå flugsnappare och fasan. 

En glada gled förbi som flera tyckte stämde bra som brun glada. Diskussionen fortsatte under hela resan. 
Granskning av fotografi vid hemkomsten visade på fem spretande handpennor. Brun glada har sex spre-
tande handpennor. Alltså var det trots allt en vanlig röd glada vi såg. 

Vidare till Albäcksåns mynning som gav obsar på turkduva, havstrut och ejder. 

Dagen avslutades med middag på en kinarestaurang i Höllviken och därefter artgenomgång. 

Tätt med fåglar på alla besökta lokaler.                                                                                                                      Foto: Monica Ahlberg 
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Söndag 1 september 

Först ett besök vid Nabben, se ovan. Morgonen bjöd bland annat på en förbisträckande fjällabb (1K). Vi 
skådade även två rastande sandlöpare, visserligen på litet håll, men de alltid roliga att se! Då de flesta tog 
en promenad längs med stranden strosade några eftersläntrare upp till fyren och fick nys på ett par svart-
hakade buskskvättor. Gruppen underrättades och alla fick se. 

Klockan är 6 på morgonen och dimman omger Falsterbo fyr, där vi senare på dagen såg de svarthakade buskskvättorna. 

Foto: Monica Ahlberg 

Över skådarna 

på Nabben 

stiger solen 

upp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Kerstin 

Nordenadler 
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Därefter begav vi oss på jakt efter en stäpphök, som synts vid Håslöv. Några av oss hade turen att se den 
svepa fram över åkrarna och försvinna bakom en kulle.  

 

Nästa stopp gjordes vid Klingavälsåns (ja, den heter faktiskt så!) utlopp i Vombsjön. Här såg vi bland annat 
drillsnäppa, tornfalk, gröngöling (inte så vanlig i Skåne), badande gulärlor, större och mindre strandpipare 
tillsammans (mycket pedagogiskt) och ärtsångare. Jan lyckades hitta en forsärla i forsen. 

Jan och Björn festar på en varsin groda 

till lunch vid Klingavälsåns utlopp. 

En gul– nej, forsärla var det ju!         Foto: Monica Ahlberg 

Monica har hittat ett intressant flygande objekt vid ån. 

                                                                      Foto: Ragnhild Stamsäter 

Unga strandpipare är inte helt lätta att bestämma. 

Den här har en spets ner på kragen, diffust ögon-

brynsstreck och diffus pannfläck, dvs mindre 

strandpipare.                            Foto: Monica Ahlberg 

Fo

to

n: 

Ke

rs

tin 

No

rd

en

adl

er 



 

                                                                                                                                                                                                                                   

Vid Vombs ängar sågs ormvråk, trana, skogsduva, ängspiplärka, hämpling med flera arter. 

I den närapå igenvuxna ån nedanför Silvåkratornet vid Krankesjön fick vi en av resans höjdpunkter: 
kungsfiskare! Den sågs snabbt fladdra förbi av några lyckliga. Från tornet såg vi havsörn, brun kärrhök och 
skäggdopping. Från det fina gömslet en bit bortom tornet, såg vi några skräntärnor födosöka i sjön. Vi 
räknade till hela 16 ägretthägrar. 

Storkarna stod vackert uppradade vid sina väl använda bon uppe på taket till ett av stallen vid Flyinge. 

På hemvägen åkte vi till Fly-
inge Kungsgård och kollade 
in storkarna. Vi välkomnades 
av en av volontärerna som 
utfodrar storkarna och fick 
veta litet mer om dem. Hon 
berättade vad de får att äta, 
varför en del hålls kvar i 
hägn, medan andra släpps ut 
för att bli friflygande och 
klara sig själva och ungefär 
hur många storkar som 
häckar i området. 

Den här storken ser ut att vänta sig något extra gott där nerifrån.. Foto Monica Ahlberg 

Därefter gjorde vi ett återbesök på kinarestaurangen och avslutade med sedvanlig artgenomgång på 
vandrarhemmet. 

Foto:  

Ragn-

hild 

Stam-

säter 



 

                                                                                                                                                                                                                                   

Måndag 2 september 

Fantastiska Nabben igen på morgonen, se ovan. De som missade stäpphöken i Håslöv, kunde denna 
morgon glädjas av en utsträckande honfärgad stäpphök. 

Vid vackra Skanörs Ljung samsades vi med fredligt betande kor. Ett hundratal bivråkar visade sig vackert, 
sträckte förbi i sakta mak medan deltagarna låg och solade i sommarvärmen! Tornseglare sågs också. 

Vilsam skådning—eller har de fått vär-

meslag? Undrade Karin och tog en bild. 

 

 

Men snälla Håkan! Visst sägs det att 

korna är vänligt sinnade, men de där 

hornen skulle då inte många vilja vara 

så där nära. 

Monica varnade och fotade. 



 

                                                                                                                                                                                                                                   

Kommer aldrig att glömma bivråkarna som flög utplacerade över himlen, stigande, sjunkande, framåt. 
Som en ständigt varierande stjärnbild.  

Här kommer de—först tror man att det är en myggsvärm, men när de kom närmare………... 

…..kunde vi alla se att de var bivråkar! 

Foton: Monica Ahlberg 



 

                                                                                                                                                                                                                                   

Vidare till Löddesnäs där vi bland annat såg rödbena, gluttsnäppa och ljungpipare. Utbrytargruppen, 
Björnligan kallad, smög i förväg till fågeltornet och skådade där en blå kärrhök. 

Uppifrån bunkern vid 
Barsebäck skådade vi 
en vackert placerad 
drillsnäppa på en 
sten helt nära stran-
den. Havsfåglarna 
lyste med sin från-
varo, dock syntes sjö-
orre, roskarl och 
buskskvätta. 

Här tar vi oss med visst 

besvär ner från bunkern. 

Foton: Karin Hendahl 



 

                                                                                                                                                                                                                                   

Vi var åter vid cen-
tralstationen i Lund 
i god tid innan tå-
get avgick. Mini-
bussarna lämnades 
tillbaka och några 
av oss tog en öl, 
andra åt. Mycket 
avslappnad tågresa 
hem, några sov 
gott. Artgenom-
gång för sista da-
gen på tåget. 

Foto: Karin Hendahl 

Alla samlade i väntan på tåget hem till Stockholm. 

Från vänster står: Rikard Ambric, Ernst Oliw, Maj-Britt Oliw, Jesper Sollerman, Kerstin Nordenadler, Jarl Schuberth,  

Ulf Nilsson, Håkan Steen, Monica Ahlberg, Håkan Nord, Gustav Knall, Ragnhild Stamsäter, Barbro Strååt och Jan Boije. 

Knästående framför: Karin Hendahl och Björn Dahlbom. 

                                                                                                                                   Foto: En förbipasserande fick låna Karins kamera 



 

                                                                                                                                                                                                                                   

Sammanfattningsvis var resan oerhört lyckad.  

Gruppen såg totalt hela 124 arter, sedda av minst 2 deltagare vid samma tillfälle, se artlista nedan.  

 

Att se dessa arter gladde deltagarna mest: 

Foton: Monica Ahlberg 

Rikard och Ulf 



 

                                                                                                                                                                                                                                   

Här ser vi Karin, Ernst, Håkan S, Jesper, Björn, Barbro och Jarl. 

Foto: Monica Ahlberg 

Men snälla vitkindade, ta ett steg åt höger, så 

att jag ser den lilla vadaren bakom dig! 



 

                                                                                                                                                                                                                                   

Resans absoluta höjdpunkter enligt deltagarna: 
att få dela en flaska Chablis med en av deltagarna 
sällskapet 
ryttlande ung aftonfalk över våra huvuden när vi stod vid nabben och de mängder av bivråkar som par-

kerade sig över våra huvuden på Skanörs ljung 
stäpphöken 
större och mindre strandpipare helt nära varandra, i samma kikarvy 
Skådningen vid Nabben tillsammans  
Bivråkarna med solgenomlysta vingar när de cirklade över fältet 
Drillsnäppan på en sten nära stranden i fint ljus vid Barsebäck  
De många ägretthägrarna på samma gång i Silvåkra  

Vår allestädes närvarande fotograf Monica, här fotad av någon annan vid ett 

annat tillfälle.  



 

                                                                                                                                                                                                                                   

Vad i övrigt tyckte du var bra? 
Alltid lika trevligt att komma till Skåne och uppleva fåglarna på hösten i härligt väder. Särskilt med andra 

trevliga skådare. 
Sällskapet! 
Trevligt att besöka Falsterbo och Nabben, 38 år sen sist. Hört mycket om Falsterbo Birdshow; kul att få se 

den i verkligheten. Underbart att se alla sträckande bivråkar och sparvhökar. 
Sittande stenfalk och massor av sparvhökar 
Underbart att få skåda i lugn och ro och att återkomma till Nabben flera gånger, möjlighet att iaktta olika 

arter under längre tid.  
Bra plats vid Nabben betydde mycket för skådningen. Bra balans mellan tid för skådning och antal platser. 
Tåget tur och retur Skåne, vilket minimerade tiden för transporten. 
Stenfalken, stäpphöken, svarthuvade buskskvätteparet  

 

Och vädret? 
Helt fantastiskt. Varmt och skönt, en av nätterna klassades som tropisk: temperaturen gick aldrig under 20 gra-
der. Lite hårdare vind någon av dagarna. 

Klockan är tio i sex på morgonen, men vi är redo! Jan, Karin, Björn, Maj-Britt, Gustav och Jesper i vindskyddet på Nabben.                                       

Foto: Kerstin Nordenadler 

Skräntärnan 

har sett något 

gott där nere. 

Foto: Monica 

Ahlberg 



 

                                                                                                                                                                                                                                   

Vi besökte följande lokaler: 
 

Fredag 

 

 

Lördag 

 

 

Söndag 

 

 

Måndag 

 

 

Skrev rapport gjorde: Ragnhild Stamsäter 

Fotografer var: Karin Hendahl, Kerstin Nordenadler, 
Monica Ahlberg och Ragnhild Stamsäter 

För artistan svarade: Gustav Knall 

Redigerade gjorde: Kerstin Nordenadler 

Lunds reningsverk 12:40 till 14:00 
Spillepeng 14:30 till 16:30 

Nabben från 05:00 till 12:15 
Birdshow från 12.35 till 13.35 
Börringe mad från 14:20 till 15:00 
Havgårdskullen från 15:10 till 15:40 
Näsbyholmssjön från 16:00 till 17:00 
Albäcksåns mynning från 17:30 till 18.30 

Nabben från 05:00 till 10:10 
Håslöv (stäpphök) 10:35 till 11:00 
Klingavälsåns utlopp, Vombsjön 12:00 till 14:30 
Vombs ängar från 14:45 till 15:20 
Silvåkratornet Krankesjön 15:30 till 16:45 
Flyinge kungsgård 17:00 till 17:15 

Nabben från 05.20 till 10.30 
Skanörs ljung från 10.45 till 12..00 
Löddesnäs från 13.00  till 14.40 
Bunkern Barsebäck från 15.00 till 
15.35 

Artlista 

 

Artnamn Fre-
dag 

Lör-
dag 

Sön-
dag 

mån-
dag 

Knölsvan X X X X 
Sångsvan     X   
Grågås X X X X 
Kanadagås X     X 
Vitkindad gås X X X   
Gravand X X X X 
Bläsand X X X X 
Snatterand X X X X 
Kricka X X X X 
Gräsand X X X X 
Stjärtand   X X X 
Skedand X X X X 
Brunand X X   X 
Vigg X X X X 
Ejder   X X X 
Sjöorre     X X 
Knipa X X X X 
Småskrake   X   X 
Storskrake X       
Fasan X X X   
Storlom   X     
Smådopping X X     
Skäggdopping X X X   
Gråhakedopping X       
Svarthalsad dopping   X X X 
Storskarv X X X X 
Ägretthäger   X X   
Gråhäger X X X X 
Vit stork     X   
Bivråk   X X X 
Glada X X X X 
Havsörn X X X X 
Brun kärrhök X X X X 
Blå kärrhök       X 
Stäpphök     X X 
Sparvhök X X X X 
Ormvråk X X X X 
Fiskgjuse   X X   
Tornfalk   X X X 
Aftonfalk   X     
Stenfalk   X   X 
Pilgrimsfalk   X     
Vattenrall   X X X 
Rörhöna X X     
Sothöna X X X X 
Trana   X X   
Strandskata   X X X 
Skärfläcka   X X X 
Mindre Strandpipare     X   
Större Strandpipare   X X X 
Ljungpipare       X 



 

                                                                                                                                                                                                                                   

 

Kustpipare   X X X 

Tofsvipa X X X X 
Kustsnäppa   X X X 

Sandlöpare   X X X 

Spovsnäppa   X X X 

Kärrsnäppa   X X X 

Myrsnäppa     X   

Brushane X X X   

Enkelbeckasin   X X X 

Myrspov   X X X 

Storspov X X X X 

Svartsnäppa   X X X 

Rödbena   X X X 

Gluttsnäppa X X X X 

Skogssnäppa   X X X 

Grönbena X X X X 

Drillsnäppa   X X X 

Roskarl       X 

Fjällab     X   

Dvärgmås   X X   

Skrattmås X X X X 

Fiskmås X X X X 

Gråtrut X X X X 

Havstrut   X X X 

Skräntärna     X X 

Kentsk tärna   X X X 

Fisktärna X X   X 

Tamduva   X X X 

Skogsduva   X X X 

Ringduva X X X X 

Turkduva   X     

Gök   X     

Tornseglare       X 

Kungsfiskare     X   

Gröngöling X   X   

Backsvala X   X   

Ladusvala X X X X 

Hussvala X X X   

Trädpiplärka   X X X 

Ängspiplärka   X X X 

Gulärla X X X X 

Forsärla X   X   

Sädesärla X X X X 

Gärdsmyg     X   

Rödhake X       
Svarthakad busks-
kvätta     X   

Buskskvätta     X   

Stenskvätta   X   X 

Rödvingetrast   X     

Rörsångare X X     

Gransångare X X X X 

Lövsångare   X X X 

Grå flugsnappare   X X   
Entita     X   

 
Blåmes X   X X 

Talgoxe X   X X 

Nötväcka   X X   

Trädkrypare     X   

Törnskata X       

Skata X X X X 

Kaja X X X X 

Råka X   X X 

Kråka X X X X 

Korp X X X X 

Stare X X X X 

Gråsparv   X X X 

Pilfink X X X X 

Bofink X X X   

Grönfink X   X   

Steglits X   X   

Hämpling     X   

Gulsparv X   X   

Sävsparv   X X X 

Stripgås   X     

Totalt 124 arter 61 92 101 81 

endast sedda av 1 person         

Brun glada   X     

Ärtsångare     X   

Lärkfalk   X     


