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Vadare och rovfåglar i Skåne med StOF 1-4 september 2022 

Torsdag 1 september 

Avfärd från Gullmarsplan i minibuss strax efter kl 7. Utefter vägen såg vi många ormvråkar 

9:40-10:40 Sättunaviken, Linköping 

Första stopp på vår resa var Sättunaviken utanför Linköping. Sättunaviken ligger i 

Svartåmynningens naturreservat. Det är också ett sk Ramsarområde enligt en internationell 

våtmarkskonvention. Det var insikten om att flyttande fåglar rör sig över nationsgränser som 

fick upp naturvårdsfrågan på den internationella dagordningen. Sättunaviken uppskattas av 

vadarfåglar både för häckning och för förbiflyttande. Bland kärrsnäpporna kunde vi se några 

spovsnäppor. Vi fick se en stenfalk flyga och sedan sätta sig på en sten för att vi skulle kunna 

beundra den. Gustav ropade ut olika arter och beskrev var vi skulle hitta dem. På vägen ut till 

plattformen såg vi ängspiplärka och sånglärka. 

Fåglar vi såg vid Sättunaviken: 

kanadagås, grågås, knölsvan, sångsvan, skedand, 

snatterand, bläsand, gräsand, stjärtand, kricka, 

ringduva, skäggdopping, större strandpipare, 

brushane, spovsnäppa, kärrsnäppa, rödbena, 

svartsnäppa, fiskgjuse, brun kärrhök, havsörn, 

tornfalk, stenfalk, kaja, kråka, korp, sånglärka, 

ladusvala, stare, gulärla, ängspiplärka och steglits. 

Skådning vid Sättunaviken. Foto: Cattis Antonsson

 

 

12:40-14:20 Store Mosse, Sydsveriges största myrområde 

Stopp nummer 2 blev vid nationalparken Store Mosse i Småland. Det var många bilar på 

parkeringen och de flesta kom från Tyskland, några från Holland och Belgien. Vid 

parkeringen såg vi rödhake och trädkrypare.  Vi började med att äta vår medhavda lunch. 

Sättunavikens skådarplattform.                                                                                                                                          Foto: Kerstin Nordenadler 



Fågeltornet är handikappanpassat med hiss till första våningen. Fåglarna befann sig ganska 

långt bort från tornet men jagande blå och brun kärrhök liksom lärkfalk flög närmare oss.  

Fåglar vi såg vid Store Mosse: 

Sångsvan, trana, gråhäger, ägretthäger, fiskgjuse, brun kärrhök, blå kärrhök, lärkfalk, kråka, 

trädkrypare och rödhake. 

 

    

Fågeltornet vid Store Mosse                                                                                          Guldkronan i Store Mosses nationalpark 

16:20-18:16 Sandön, Utvälinge 

Dagens sista stopp blev vid Jonstorp – Vegeåns mynning i Utvälinge. Det var soligt och 

vindarna varma. Där vattendragen rinner ut i havet blandas salt- och sötvatten i sk estuarier. 

Här vimlade det av fåglar som storspov, myrspov, myrsnäppa, kärrsnäppa och sandlöpare. På 

väg ut till Sandön såg vi tre vattenrallsungar. Från Sandön kunde vi bl.a. se kentsk tärna, 

fisktärna och fiskgjuse. En säl sågs gotta sig på en sten. Vi letade kungsfiskare men ingen 

ville visa sig! 

 

Fåglar vi såg vid Utvälinge: 

vitkindad gås, grågås, knölsvan, bläsand, gräsand, kricka, vigg, ejder, knipa, ringduva, 

vattenrall, strandskata, tofsvipa, ljungpipare, kustpipare, större strandpipare, storspov, 

myrspov, kustsnäppa, brushane, myrsnäppa, sandlöpare, kärrsnäppa, småsnäppa, 

enkelbeckasin, rödbena, gluttsnäppa, skrattmås, havstrut, gråtrut, kentsk tärna, fisktärna, 

storskarv, fiskgjuse, brun kärrhök, kaja, kråka, gransångare, gärdsmyg, stare och sädesärla. 

   
Årsunge, vattenrall Gustav på väg till Sandön Ledarna Gustav och Kerstin 



Hänförande solnedgång vid Höllviken 

Solnedgången vid Höllviken var fantastisk. 

Vi bodde på Höllviksnäs Kursgård.  Dagen avslutade vi med middag i Höllviken och 

självklart blev det artgenomgång innan vi fick sova, 68 arter noterade. 

 

Fredag 2 september 

 
6:00 – 11:30 Nabben 

Avfärd från vårt boende kl 5:15 mot Falsterbo. Soluppgången var färggrann. Vi gick ut till 

Nabben där vi stannade några timmar och skådade alla vadare, änder och de få sträckande 

fåglarna. Rovfåglarna var fåtaliga i det lugna, fina, klara och varma vädret. Vadarna var dock 

pålitliga. Några arter som var nya för resan var skärfläcka, rödspov, drillsnäppa, grönbena, 

gravand, bläsgås, årta och svärta. 

 
Förvirring på Nabben! Åt vilket håll ska man titta?                                                                     Foto: Kerstin Nordenadler 

 



 

Fåglar vi såg vid Nabben: 

 

Grågås, knölsvan, gravand, årta, snatterand, gräsand, stjärtand, ejder, svärta, knipa, vattenrall, 

sothöna, smådopping, strandskata, skärfläcka, tofsvipa, kustpipare, större strandpipare, 

storspov, myrspov, rödspov, kustsnäppa, brushane, spovsnäppa, sandlöpare, kärrsnäppa, 

småsnäppa, enkelbeckasin, drillsnäppa, rödbena, grönbena, svartsnäppa, gluttsnäppa, 

skrattmås, havstrut, gråtrut, kentsk tärna, storskarv, gråhäger, fiskgjuse, bivråk, sparvhök, 

havsörn, kråka, ladusvala, törnsångare, stare, pilfink, gulärla, sädesärla, trädpiplärka och 

sävsparv. 

 

 
Skådning vid soluppgången. Falsterbo fyr i bakgrunden.           Gustav och Cattis spanar mot Måkläppen Foto: Kerstin 

 

På väg från Falsterbo såg vi äntligen en röd glada. 

 

12:05-13:40 Klingavälsåns dalgångs naturreservat 

Nu var det dags för lunch, vi njöt av att sitta i härligt solsken. Några tranor och ägretthägrar 

kunde ses genom tubarna. Vi spanade naturligtvis efter kungsfiskare, men ingen den här 

gången heller. Vi såg våra första råkor. En ensam bläsgås gjorde sällskap med en ensam 

kanadagås. Ute i vattnet simmade grågås, skäggdopping, kricka, bläsand och vigg. Vi 

upptäckte även några vilande skräntärnor.  

 

I ett buskage flög flera småfåglar omkring. Det var grå flugsnappare, gransångare, 

grönsångare och talgoxe. 

 

  
Fåglar vi noterade: 

kanadagås, grågås, bläsgås, bläsand, gräsand, kricka, vigg, storskrake, skogsduva, trana, 

skäggdopping, drillsnäppa, skrattmås, havstrut, skräntärna, gråhäger, ägretthäger, röd glada, 

råka, talgoxe, ladusvala, grönsångare, gransångare, grå flugsnappare och sädesärla. 

Här lossnade båda sulorna på Cattis 

kängor!!! 

Gamla kängor som tjänat väl i 16 år! 

I fortsättningen fick inneskorna göra 

tjänst som uteskor, men det gick bra det 

med! 

Foto: Kerstin Nordenadler 



    
 

13:53-14:54 Västra Vombs ängars fågeltorn 

 
Vombs ängar upptäcktes på 1920-talet av Erik Rosenberg. De naturliga översvämningarna 

och ängavattningen i kombination med markanvändningen skapade förutsättningar för ett 

unikt fågelliv. Men på 1940-talet genomfördes en reglering av Kävlingeån vilket medförde att 

Vombs ängar blev torrare än tidigare och fågellivet utarmades. 1968 avsattes Klingavälsån 

som naturreservat och fågellivet har återkommit. 

 

Det blåste snålt uppe i tornet och först såg vi inga fåglar alls. Så småningom dök dock ett 

antal rovisar upp. Äntligen for proppen ur när det gäller röd glada! Igår såg vi ingen, men idag 

var de vanliga 

 

Fåglar vi såg: 

Grågås, sparvhök, röd glada, ormvråk, tornfalk, lärkfalk, råka och steglits. 

 
Västra Vombs ängars fågeltorn 

 
14:42 -16:05 Silvåkratornet 

 

Nästa stopp var Krankesjön med Silvåkratornet och gömslet ”i vassen”. I sjön fanns det 

massor av storskarv.  

 

Fåglar vi såg: 

knölsvan, skedand, snatterand, brunand, vigg, sothöna, skäggdopping, skräntärna, storskarv, 

ägretthäger, lärkfalk, nötväcka och grönsiska. 

Vi tog en välförtjänt 

lunchrast innan vi 

fortsatte leta 

kungsfiskaren. 

Fr.v. Barbro, Maj-Britt, 

Jarl, Gustav, Carina och 

Cattis. 

 

Foto: Kerstin 

Nordenadler 



    
Silvåkratornet, Krankesjön       Skarvkoloni, Krankesjön 

16:30-17:33 Flyinge 

Dagens sista stopp var Flyinge Kungsgård och storkhägnet, som invigdes i januari 1991. 

Flyinge är också klassisk mark för storkarnas höstsamling. I mitten av augusti har storkar 
samlats här i hundratals år inför flyttningen söderut. Flyinge är nu huvudtillhåll för de 
stationära projektstorkarna vintertid. Det är de storkar som vistats i hägn och då blivit 
matade året runt, som inte flyttar när de släpps ut. Flyinge är centrum för hästsport i Skåne 

och består av många fantastiska och välbehållna byggnader och flera stall. På taken finns 

plattor som storkar kan bygga bo på 

Först såg vi en konstgjord (?) stork uppe på ett tak, men det visade sig att den kunde flyga. Vi 
såg ytterligare tre flygande storkar men inga som gick och letade mat på ängarna. På 
hemvägen dock fick vi se ett tiotal storkar på ett fält. I dammen simmade en ensam liten 
rörhöna. På parkeringen upptäckte Jarl en turkduva. Den gick mycket pedagogiskt precis 
bredvid en ringduva så att vi enkelt kunde se skillnaden på deras storlek. 

Fåglar vi såg vid Flyinge: 

 

Gräsand, vigg, tamduva, turkduva, rörhöna, skrattmås, fiskmås, gråtrut, vit stork, törnskata, 

skata, kråka, hussvala, gransångare, gråsparv, pilfink, sädesärla och ängspiplärka. 

 

   
Vit stork vid Flyinge                                         Turkduva och ringduva tillsammans – pedagogiskt!       Foto: Kerstin Nordenadler 

 

Den här kvällen åt vi asiatisk mat inne i Höllviken. Artgenomgång med 33 nya arter, nu 

passerade vi 100 och kom upp i 101 – på två dagar! Dagssumman var 92 arter! 
 

 

Lördag 3 september 



6:00 – 9:55 Nabben 

Avfärd kl 5:15 men nu var det mulet och inte alls en så fin soluppgång som dagen innan. Vi 

kom tidigt till Nabben och kunde hitta en plats där det var lä. Gulärlorna hade svårt att ta sig 

fram i den hårda vinden. Gustav upptäckte en mosnäppa bland alla kärrsnäpporna och även en 

kaspisk trut. En svartkråka vilade sig nära en havstrut. Stora sträck av grågås flög förbi oss. Vi 

tog vägen utefter stranden via golfklubben på väg tillbaka, men vinden var för hård så det blev 

ingen skådning av vadare. 

Fåglar vi såg: 

Grågås, bläsand (stor flock), ejder, sjöorre (långt avstånd), knipa, sothöna, strandskata, 

skärfläcka, tofsvipa, kustpipare, större strandpipare, storspov, myrspov, rödspov, brushane, 

mosnäppa, kärrsnäppa, småsnäppa, rödbena, svartsnäppa, gluttsnäppa, havstrut, kaspisk trut, 

kustlabb, storskarv, gråhäger, sparvhök, brun kärrhök, kråka, svartkråka, ladusvala, gulärla 

och sädesärla.                                                                                                                                                                                                                          

10:10-11:25 

Skanörs 

Ljung 

Nästa stopp 

var vid 

Skanörs 

Ljung och nu 

skulle jag få 

chansen att 

lära mig att 

skilja på 

bivråk och 

ormvråk! 

Men inte en 

endaste 

bivråk dök 

upp! Lika tätt 

som det stod skådare på Ljungen, lika tätt stod bilarna på parkeringen. Orsaken var förstås att 

Falsterbo Bird Show pågick. 

Fåglar vi såg eller hörde: 

Ägretthäger, brun kärrhök, större hackspett, gröngöling, tornfalk, skata och gulärla. 
 

Vi stannade till vid Annas bageri i Ljunghusen, där några skulle inhandla godsaker. Här såg vi 

en fasantupp. 

 

12:05-12:36 Rastplats utanför västra Trelleborg 

Att vi hade kommit långt söderut framgick av palmerna! Vi gjorde ett kort stopp och kollade 

in fåglarna. 



Fåglar vi såg: 

grågås, knölsvan, kricka, vigg, sothöna, tofsvipa, kärrsnäppa, drillsnäppa, skrattmås, fiskmås, 

havstrut, gråtrut, storskarv och gråhäger. 

 

   

Trelleborgspalm och fågeltorn     Drillsnäppor  

13:05-14:05 Gröna Lund, Börringe Mad 

Vilken fin plats att skåda fågel på! Samtidigt som vi åt vår lunch kunde vi spana in rovfåglar 

och stora fågelsträck av grågås. Nere på maden gick vadare.  

Fåglar vi såg och hörde: 

grågåssträck, gräsand, kricka, ringduva, sothöna, trana, brushane, spovsnäppa, drillsnäppa, 

grönbena, gråhäger, duvhök, röd glada, tornfalk, lärkfalk, nötskrika, korp, blåmes, nötväcka, 

stare, järnsparv och sädesärla. 

 

14:15-14:33 Havgårdssjön 

Nästa stopp blev kort då vi inte hittade några intressanta rovisar på nära håll. 

På långt håll noterades: 

skogsduva, trana, röd glada, tornfalk och korp. 

14:41-15:20 Börringe kyrkoruin 300 m från Börringe kloster 

Ledarna anade att det skulle finnas rovisar nära Börringe kloster så vi körde till kyrkoruinen. 

Vilken syn! Ca 30 glador både på marken efter en plöjande traktor och i luften. Solen sken på 

fåglarna så att den röda färgen lyste. Vi kunde också identifiera två bruna glador på 

”klappavstånd”. Det var svårt att slita sig från skådandet här. 

Fåglar vi såg:  

ringduva, röd glada, brun glada, börringevråk, kaja, råka, gulärla och sädesärla. 



 

Skånelandskap med traktor och glador – både röda och bruna! 

 

15:40-16:23 Näsbyholmssjön 

Det skulle finnas en smalnäbbad simsnäppa i sjön och efter mycket spanande bland alla 

fåglarna hittade Kerstin den lilla gulliga fågeln.  

Många fasaner gick omkring på ett fält. Här finns enligt Wikipedia sedan mitten av 1800-talet 

ett fasaneri och det kläcks tusentals fasaner årligen,  

Fåglar vi såg: 

grågås, knölsvan, skedand, bläsand, gräsand, brunand, vigg, sothöna, smådopping, 

skäggdopping, tofsvipa, brushane, drillsnäppa, smalnäbbad simsnäppa, skräntärna, storskarv 

och stare.  

   

En av de två skräntärnor som födosökte i sjön. 



16:40-17:34 Gröna Lund, Börringe Mad 

Ett larm kom om att det fanns en aftonfalk vid Börringe mad, så vi åkte tillbaka till Gröna 

Lund. Aftonfalken hade flugit iväg men i vattnet fanns en tuvsnäppa. (Tuvsnäppan är 

en flyttfågel som häckar i nordöstra Asien och Nordamerika. Det sibiriska 

utbredningsområdet kan sträcka sig västerut in i europeiska delen av Ryssland, åtminstone 

oregelbundet. Den häckar troligen årligen på Svalbard och har noterats häcka i 

norra Skottland). Två småsnäppor gick omkring på nära håll och nu kunde vi se de två vita 

strecken på ryggen, ser ut som om fåglarna har hängslen.  

Fåglar vi såg: 

 

Småsnäppa tuvsnäppa, enkelbeckasin och gulärla. 

 

 
Tuvsnäppa 

 

Middag åt vi på en pizzeria i Svedala. Artgenomgång visade på 15 nya arter. Totalt hade vi nu 

116! Dagssumman blev 85. 

 

Söndag 4 september 

Sovmorgon! Avfärd först kl 6:30. 

 
Cattis väntar på att även vi andra ska bli klara så att vi kan låsa stugan efter oss.                                                     Foto: Kerstin Nordenadler 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Flyttf%C3%A5gel
https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4ckning
https://sv.wikipedia.org/wiki/Asien
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nordamerika
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ryssland
https://sv.wikipedia.org/wiki/Svalbard
https://sv.wikipedia.org/wiki/Skottland


 

Packat och klart för hemfärd via ytterligare några trevliga fågellokaler.                                                       Foto: Kerstin Nordenadler 

6:57-7:35 Husie mosse 

Men här måste det väl finnas en kungsfiskare! Nähä! Dock den första trasten på resan. Och 

ingen grågås! Överskriften på en informationstavla här var Levande disktrasor. Vad menas 

med det? Jo fuktängar är öppna områden där marken oftast är blöt och översvämmad. 

Fuktängens växter och jord suger upp vatten och renar det, lite som en levande disktrasa. 

Fuktängar är viktiga för flera olika sorters fåglar. Många växter på fuktängarna bildar 

näringsrika frön som fåglarna äter. 

Fåglar vi såg: 

Gräsand, ringduva, rörhöna, skata, kråka, råka, gransångare, svarthätta, ärtsångare och 

björktrast. 

8:03-9:30 Järavallen, Lundåkrabukten 

Stopp nummer 2 var vid Järavallen. Från parkeringen kunde vi se en flygande brun kärrhök 

och en sittande havsörn, som irriterades av ivriga kråkor. Vi såg många vadare här men inga 

nya arter. 

Fåglar vi såg: 

Kanadagås, grågås, knölsvan, bläsand, gräsand, kricka, 

ejder, strandskata, ljungpipare, större strandpipare, storspov, 

rödspov, sandlöpare, kärrsnäppa, enkelbeckasin, rödbena, 

svartsnäppa, gluttsnäppa, skrattmås, havstrut, storskarv, 

gråhäger, fiskgjuse, brun kärrhök, havsörn, tornfalk, kråka, 

ladusvala, stare, sädesärla, ängspiplärka och sävsparv. 

 

 

Havsörn och kråkor, Järavallen 

 



 

10:00-11:10 Hasslarps dammar 

På väg till Hasslarps dammar såg vi en turkduva på ett tak i en by. Hasslarps dammar har 

ursprungligen anlagts av sockerbruket i Hasslarp för att rena processvatten som sedan har 

återanvänts. Helsingborgs stad inlöste 1997 delar av det nedlagda sockerbruket för att primärt 

rädda den värdefulla fågellokalen. Vi åt vår medhavda matsäck uppe på en plattform. 

Backsvalor flög förbi oss och en gärdsmyg hördes i buskaget. 

Fåglar vi såg: 

grågås, gräsand, kricka, sothöna, smådopping, brushane, kärrsnäppa, storskarv, gråhäger, röd 

glada, ormvråk, tornfalk, backsvala, ladusvala, gransångare och gärdsmyg.  

13:10-14:23 Store Mosse 

Kärt återbesök. En stjärtmesfamilj visade upp sig liksom en törnskata. En riktigt fin 

observation av en blå kärrhök fick vi när vi stod i fågeltornet.  

Fåglar vi såg: 

Sångsvan, kricka, brushane, blå kärrhök, törnskata, talgoxe, stjärtmes och rödhake. 

15:59-17:10 Tåkern 

Sista stopp för fågelskådning på resan blev Tåkern. Vid fåglarnas sjö ligger naturum Tåkern, 

en port till naturen och kulturen i Tåkernbygden. "Sveriges vassaste naturum" är en unik 

byggnad som är helt klädd av vass. En lärkfalk jagade en ladusvala precis ovanför våra 

huvuden. Vid Tåkern noterade vi också resans sista kryss, stenskvätta. 

Fåglar vi såg och hörde: 

Grågås, knölsvan, snatterand, bläsand, gräsand, kricka, vigg, knipa, sothöna, skäggdopping, 

gråhäger, ägretthäger, fiskgjuse, brun kärrhök, havsörn, lärkfalk, ladusvala, trädkrypare, 

stenskvätta, gulärla och sädesärla. 

 
Vassprytt fågeltorn, Tåkern                            Tåkerns suveränt utformade Naturum.                               Foto: Kerstin Nordenadler 



Vi stannade vid Stavsjö för att äta och ha artgenomgång. Det blev 7 nya arter den 4:e dagen 

och totalt kom vi upp i 123 olika arter. Det var en art mer än förra året och det trots att vi inte 

hade en enda koltrast😊 Dagssumman var 79 arter. 

. 

 

 

 

 

Sammanfattningsvis så var det en jättehärlig resa med många givande stopp. Ledarna var 

toppen och vädret helt underbart. Somliga (dvs jag) fick gå med trasiga skor, men tack vare 

uppehållsväder klarade jag mig bra! Vi noterade många arter och nästan överallt träffade vi på 

grågås, ringduva och storskarv. Däremot uteblev kungsfiskare helt och endast en bivråk flög 

över oss. 

Deltagare: Catarina Antonsson, Jarl Schuberth, Carina Nordemyr, Maj-Britt Oliw, Kerstin 

Nordenadler (ledare), Barbro Strååt och Gustav Knall (ledare). 

 



Antecknade gjorde Catarina 

Fotograferade gjorde Catarina (alla bilder utan fotograf angiven) och Kerstin 

 

 

Förteckning över alla fåglar vi observerade olika dagar: 

Art 
 
1/9 

 
2/9 

 
3/9 

 
4/9  Art 

 
1/9 

 
2/9 

 
3/9 

 
4/9 

Kanadagås 1 1  1  Småsnäppa 1 1 1  
Vitkindad gås 1       Tuvsnäppa    1  
Grågås 1 1 1 1  Enkelbeckasin 1 1 1 1 

Bläsgås  1    Smaln simsnäppa   1  
Knölsvan 1 1 1 1  Drillsnäppa  1 1 1 

Sångsvan 1   1  Rödbena 1 1 1 1 

Gravand  1 1   Grönbena  1 1 1 

Årta  1    Svartsnäppa 1 1 1 1 

           
 
Skedand 1 1 1 1  Gluttsnäppa 1 1 1 1 

Snatterand 1 1 1 1  Skrattmås 1 1 1 1 

Bläsand 1 1 1 1  Fiskmås  1 1 1 

Gräsand 1 1 1 1  Havstrut 1 1 1 1 

Stjärtand 1 1 1 1  Gråtrut 1 1 1 1 

Kricka 1 1 1 1  Kaspisk trut   1  
Brunand  1 1   Skräntärna  1 1  
Vigg 1 1 1 1  Kentsk tärna 1 1 1  
Ejder 1 1 1 1  Fisktärna 1    

Svärta  1    Kustlabb   1  
Sjöorre   1   Vit stork  1   

Knipa 1 1 1 1  Storskarv 1 1 1 1 

Storskrake  1    Gråhäger 1 1 1 1 

Fasan   1   Ägretthäger 1 1 1 1 

Tamduva  1    Fiskgjuse 1 1  1 

Skogsduva  1 1   Bivråk  1   

Ringduva 1 1 1 1  Sparvhök  1 1 1 

Turkduva  1  1  Duvhök   1  
Vattenrall 1 1 1   Brun kärrhök 1 1 1 1 

Rörhöna  1  1  Blå kärrhök 1 1  1 

Sothöna  1 1 1  Röd glada  1 1 1 

Trana 1 1 1 1  Brun glada   1  
Smådopping  1 1 1  Havsörn 1 1  1 

Skäggdopping 1 1 1 1  Ormvråk 1 1 1 1 

Strandskata 1 1 1 1  Större hackspett   1  
Skärfläcka  1 1   Gröngöling   1  
Tofsvipa 1 1 1 1  Tornfalk 1 1 1 1 



Art 
 
1/9 

 
2/9 

 
3/9 

 
4/9  Art 

 
1/9 

 
2/9 

 
3/9 

 
4/9 

 
Ljungpipare 1   1  Stenfalk 1    

Kustpipare 1 1 1   Lärkfalk 1 1 1 1 

St strandpipare 1 1 1 1  Törnskata    1 

Storspov 1 1 1 1  Nötskrika   1 1 

Myrspov 1 1 1   Skata 1 1 1 1 

Rödspov  1 1 1  Kaja 1 1 1 1 

Kustsnäppa 1 1 1   Råka  1 1 1 

Brushane 1 1 1 1  Kråka 1 1 1 1 

Myrsnäppa 1     Korp 1 1 1 1 

Spovsnäppa 1 1 1   Blåmes   1 1 

Mosnäppa   1   Talgoxe  1  1 

Sandlöpare 1 1   1  Sånglärka 1    

Kärrsnäppa 1 1 1 1  Backsvala    1 

 

Art 
 
1/9 

 
2/9 

 
3/9 

 
4/9                           

Ladusvala 1 1 1  
Hussvala  1   

Stjärtmes    1 

Grönsångare  1   

Lövsångare   1  
Gransångare 1 1 1 1 

Svarthätta     1 

Ärtsångare    1 

Törnsångare  1   

Gärdsmyg 1   1 

Nötväcka  1 1 1 

Trädkrypare 1   1 

Stare 1 1 1 1 

Björktrast    1 

Grå flugsnappare  1  1 

Rödhake 1 1 1 1 

Stenskvätta    1 

Gråsparv  1 1 1 

Pilfink  1   

Järnsparv   1  
Gulärla 1 1 1 1 

Sädesärla 1 1 1 1 

Ängspiplärka 1 1 1 1 

Trädpiplärka  1 1  
Steglits 1 1 1  
Grönsiska  1  1 

Sävsparv  1  1 



      


