
Sida 1 av 10 
 

Dagledigas resa till Falsterbo 5-8 
september 2015 

Text och foto (där inte annat anges): Ingemar Ander 

Deltagare 
Vi var 16 personer från Linköpings Fågelklubb som deltog i den här resan, nämligen: 

Olle Abered Ralf Holmér Gunborg Rapp 
Ingemar Ander Christer Johansson Maria Rasch 
Arne Andersson Gabriella Saxner-Johansson Jörgen Wetterfelt 
Gunilla Derefeldt Gunilla Myrnerts Siw Wetterfelt 
Bengt-Olof Forsberg Barbro Nordström Gunilla Wetterling 
Leena Forsberg   

 

Resmålet 
Falsterbonäset är en känd plats bland fågelintresserade. Här finns alltid fågel oavsett årstid! Särskilt 

intressant är det dock under sensommaren och hösten, eftersom här går en huvudled för flyttande 

fåglar, särskilt då för dem som drar åt sydväst. Skånes geografi med vatten på tre sidor gör att land-

skapet fungerar som en tratt som samlar upp mycket fågel, särskilt dem som så långt det är möjligt 

undviker att flyga ut över havet. Vid tiden för vårt besök är det främst rovfåglar och vadare som 

tilldrar sig uppmärksamheten, men vi märkte också av en del tättingarter. 

Dessutom överlappade Falsterbo Bird Show tidsmässigt vårt besök. Detta arrangemang är en slags 

mässa med föredrag, utställare och en del aktiviteter. Det såg vi också fram emot! 

Väder 
Väderprognosen tydde på att vi skulle få nordlig till nordvästliga vindar och en del regnskurar under 

lördagen. Denna vindriktning var väl inte helt idealisk för de som flyttar med hjälp av termik, så som 

vråkar brukar göra vid Skanörs Ljung. Under lördagen fick vi en del skurar och också under söndagen, 

trots att prognosen för söndagen sade något annat. Sikten ut över havet var i alla fall mycket god när 

det inte var regn i vägen. Både Stevns klint på Själland och Mön syntes tydligt på ca 25 och 45 km 

avstånd. 
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Resan till Falsterbo 
Den 5:e september på Linköpings centralstation klev tio personer på tåget till Malmö, medan resten 

anslöt i Mjölby. De flesta hade köpt biljett i god tid och fick därför lågt pris. 

Framkomna till Malmö C tog de två bilförarna jämte reserver en taxi till uthyrningsfirman där två 

minibussar var beställda. Trots att det var lördag (eller om det var tack vare?) gick det lätt att komma 

tillbaka till centralstationen och hämta upp övriga deltagare. Färden ställdes nu mot Falsterbo.  

Emellertid hade det kommit ett larm om en juvenil stäpphök vid Gessie en bit söder om Malmö, som 

inte fick gå våra näsor förbi utan ett försök. Litet krångligt var det att ta sig till platsen på grund av 

cykeltävling, vägarbete och enkelriktning. En utsänd spanare fick se något som satt och åt på ett fält. 

I handkikaren tycktes den ha boa kring halsen. Med tubkikare Identifierades dock föremålet som en 

kvist med vissna löv som rörde sig i den kraftiga vinden bedrägligt likt en sittande rovfågel. Några 

passerande sparvhökar, vråkar och en brun kärrhök fick vi dock se.  Precis som väderprognosen hade 

förutsett kom det några regnskurar. 

Efter ett stopp vid den grunda Höllviken, där det gick litet vadare, och ett stopp för proviantering var 

vi så framme vid Ljungens Camping och kunde få ut nycklar till våra fyra småstugor.  Efter installering 

for vi till Falsterbo Bird Show för att passa ett föredrag som verkade intressant, nämligen det av den 

finländske rovfågelexperten Dick Forsman, som talade om rovfåglarnas ruggning och hur man kan 

använda det vid åldersbestämning i fält. 

Efteråt for vi ut mot Kolabacken för att bekanta oss med området kring Nabben och Fyren. Strax såg 

vi oss dock nödsakade att fara därifrån på grund av regnskur. I stället tog vi och åkte mot Skanörs 

hamn, vilket gav oss en del vadare och änder, bl.a. en skärfläcka och några myrspovar. 

 

Skådare korsar golfbanan för att komma till eller från Nabben och Fyren. I bakgrunden ser man Stevns vita 
kritklint på den danska sidan av Öresund.  
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Dagligt program 
Samtliga dagar följde i stort sett samma schema.  

Morgon Nabben, Kolabacken, Fyren och området däromkring 
Middag Skanörs Ljung 
Eftermiddag Skanörs Ljung och litet andra platser 

 

Nedan beskrivs litet om vad vi gjorde plats för plats, vilket kan vara en vettigare indelning än upprepa 

liknande aktiviteter för varje dag. 

Nabben och Måkläppen 
Nabben är den sydvästligaste spetsen av det sandiga Falsterbonäset. Utanför finns en stor sandrevel, 

Måkläppen. Denna utsågs till naturreservat 1899, landets första, då på grund av häckfågelfaunan, 

bl.a. kentsk tärna. Fåglarna gynnades av att reveln saknade landförbindelse och därmed fyrfota rov-

djur. Havsströmmarna har de senaste decennierna byggt på mer sand och numera finns landförbin-

delse. Landrovdjur har därför fått tillgång till området och betydelsen som häckningslokal har därför 

minskat. Däremot brukar sälar ha sina ungar på den yttre delen av reveln. Även under icke-häck-

ningstid är området av intresse. 

Det normala vid besök av vår typ är att man varje morgon så tidigt som möjligt besöker Nabben. 

Goda morgnar är fågelsträcket koncentrerat hit med t.ex. duvor, trastar, finkar, lärkor, järnsparvar, 

svalor beroende på årstid. Alltid under hösten är det gott om sträckande sparvhökar, Sveriges 

talrikaste rovfågel, som naturligtvis har lätt att hitta föda så att säga i förbifarten. Utbytet av andra 

rovfåglar brukar också vara gott.  

Vid tiden för vår vistelse där hade det stora tättingsträcket inte kommit igång, men det var i alla fall 

svalor, starar, trädpiplärkor och gulärlor i rörelse. Några tveksamma svartkråkor, antagligen samma 

individer som for runt, sågs mer än en gång. 

I lagunen mellan Måkläppen och själva Nabben uppehåller sig diverse änder, tärnor och vadare. 

Också ute på själva Måkläppen kan man se rastande fågel och även säl. På stort avstånd kunde man 

se flockar av starar och vadare, rimligen mest kärrsnäppor, som ibland jagades upp av någon 

rovfågel. Bland annat sågs pilgrimsfalk därute, men även den strida strömmen av sparvhökar bör ha 

vållat en del oro. Utsidan av reveln söder om Nabben samlar en hel del vadare, måsfågel och änder. 

Av någon anledning är det inte så många som går dit och spanar, men det gjorde vi och belönades 

med bl.a. myrsnäppor och resan enda kustsnäppa och även den enda fisktärnan (däremot såg vi 

kentska tärnor varje dag). Ja, det är tillträdesförbud på yttersta delen av reveln så man får vackert 

stanna vid reservatets gräns! 

Kolabacken, Fyrträdgården, omgivande golfbana 
Kolabacken är en liten kulle där vägen mot fyren tar slut för vanligt folk. Denna kulle var den 

ursprungliga fyrplatsen på den tiden då man signalerade till sjöfarten med en öppen eld. Härifrån har 

man god utsikt över sträcket som kommer från landsidan. Fyrträdgården attraherar framför allt 
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tättingar som inte är klara för sträck utan som 

fortfarande måste lägga litet på hullet. I och 

omkring fyrträdgården bedrivs ringmärkning 

och annan forskning kring fågelflyttning.  

Fyrträdgården är omgiven av en golfbana, 

vilket gör att man måste vara uppmärksam på 

pågående golfspel när man rör sig i området. 

Banans välklippta gräs brukar utnyttjas av en 

del födosökande tättingar. Vid vår tid var 

antalet gulärlor påfallande stort. 

SkOF och ringmärkargänget tar chansen att 

informera allmänheten om Falsterbonäsets 

inverkan på fågelsträcket och om sin verksamhet. På söndagen skulle P-G Bentz, verksam vid 

fågelstationen, berätta och visa fåglar för intresserade, och det gjorde han också fast med vissa 

avbrott för de regnskurar som inte fanns med i prognosmakarnas förutsägelser. Som tur var kunde 

man söka skydd i fyren, där ringmärkningsgänget sålde kaffe, souvenirer och böcker. I varje fall 

berättade P-G allmänt om fåglars flyttning och Falsterbos betydelse i sammanhanget och mer 

specifikt om de arter som en av ringmärkarflickorna försåg honom med. Mycket uppskattat! 

 

P-G Bentz, som senare samma dag belönades med Gustaf Rudebeck-stipendiet, förevisar en ringmärkt kungsfågel. Foto: 
Arne Andersson 

 

 

Ett fåtal av många gulärlor på golfbanan 
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På måndagsförmiddagen meddelades i ett larm att en ringmärkt brandkronad kungsfågel skulle visas 

upp vid Fyren innan den släpptes. Den missade vi inte! 

Guidning vid Fågelstationen 
Klockan 10 på måndagen var det dags för guidning bara för vår 

grupp vid fyren, där fågelstationens Michael Tholling tog emot. 

Precis när det var dags att gå in i fyrträdgården kom ett antal 

rovfåglar sträckande över fyren. Mest ormvråk faktiskt, det var 

höstens första dag med rikligt sträck av den arten. Mest upp-

märksamhet tilldrog sig förstås den bruna glada som också 

passade på att passera över oss. Mikael berättade förstås om 

verksamheten vid fågelstationen, och vad man gör med fåglar-

na som hamnar i näten, men vi fick inte närvara vid själva 

”processandet” av fåglarna. Däremot blev det demonstration 

av några arter i handen, nämligen rödhake, törnsångare, rör-

sångare, rödstjärt och sävsångare. Häftigast var emellertid den 

sparvhök som fick bli den avslutande arten. 

Skanörs Ljung  

Detta är en lokal dit man gärna söker sig fram emot sena förmiddagen när solvärmen har givit 

upphov till termik över heden. Denna utnyttjas av rovfåglar, framför allt vråkar, för att skruva till 

högre höjder innan de glidande lämnar Sverige. En god dag kan man härifrån se stora mängder rov-

 

Den brandkronade kungsfågelns orange-
färgade hjässfjädrar visas upp. Normalt 
håller fågeln dem så gott som dolda. 

 

 

Röd glada över Skanörs Ljung, två juvenila (ljusbukade) och en adult, den senare ruggande i hand och stjärt. 
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fåglar, mestadels vråkar, med artsammansättning beroende på tidpunkt på året. Ibland ligger inte 

skruvarna rakt över Ljungen, men då brukar man kunna se vart man skall flytta sig för att komma 

närmare. Det blåste rätt så kraftigt, men trots det bildades uppenbarligen en del termikblåsor, som 

dock drev iväg i vinden och fåglarna med dem. Vid spaningarna från kanten på Ljungen sågs nog mest 

ormvråk, men också ett antal bivråkar och en fjällvråk. Brun kärrhök kom också då och då, ofta rätt 

högt, någon blå d:o och stäpphök fast dessa mer i ”jaktläge” lågt över marken. Även en ”stängshök”, 

dvs. obestämd stäpp/ängshök, passerade. Av falkar hade vi tornfalk och lärkfalk, av egentliga hökar 

sparvhök. En och annan fiskgjuse flög också förbi. Röda glador dök upp först sista dagen och då med 

flera individer. Under tre av dagarna sågs havsörn. Någon tyckte sig ha sett en kungsörn, men den 

har tyvärr inte bekräftats av fler. Artportalen ger ingen rapport från Näset de dagarna, men däremot 

observerades samma dag en individ förbiflygande vid Beddinge Läge några mil österut vid sydkusten, 

så omöjligt är det ju inte … 

Området kring Skanörs hamn 
Innanför Skanörs hamn finns flera närliggande intressanta lokaler. Återigen utgör sandrevlar 

begränsning mot havet och innanför dessa finns det en del vattensamlingar som attraherar vadare 

och andfåglar. Här hade vi första dagen kärrsnäppor, en skärfläcka, några brushanar, myrspov och 

några svartsnäppor. Skedand och stjärtand hade vi också på rätt nära håll här, men framför allt 

bläsand och kricka. 

Lilla Hammars näs och Foteviken 
Lilla Hammars näs är ett flackt näs som avgränsar Foteviken från den större Höllviken. Foteviken 

brukar hysa stora mängder andfågel och vadare under flyttningstider. Sista dagen tog vi oss dit och 

änder var det gott om, framför allt bläsand och kricka, men även gräsand och stjärtand. I strand-

kanten gick många starar och vipor och plockade. På fastlandssidan av viken såg en jätteflock av 

ljungpipare. Yttersta delen av Lilla Hammars när utgörs av flack betesmark, som brukar kunna ge en 

del, men tidsbrist och kraftig blåst gjorde att vi bestämde att ta den lokalen vid nästa resa! Även 

vegetationen är särpräglad med stort inslag av salttåliga växter.  

Falsterbo Bird Show 
Det som en gång kallades Bivråkens Dag har utvecklats till ett större arrangemang som sträcker sig 

över flera dagar. Man samlas för att lyssna på föredrag, kolla (ev. köpa) nya böcker och ny optik, eller 

bara träffa gamla och nya kompisar. Man riktar sig även till allmänheten, skolor etc. 

Det delas också ut priser: till årets fågelskådare (vinnare Mikaela Kähäri), årets Silvertärna (Evy Blom), 

årets vinnare av SOF:s Forskningspris (Bo Nielsen), samt årets vinnare av Gustaf Rudebecks stipen-

dium (P-G Bentz). Själv åhörde jag föredraget ”En krickas memoarer” när prisutdelningen började, så 

jag var endast med när Gustaf Rudebeck-stipendiet utdelades av SkOF:s ordförande. Redan i början 

när motiveringen lästes upp tyckte jag att den passade väldigt bra in på P-G, och när namnet så till 

sist avslöjades så var det också han! Spontant kändes det som var ett bra val! Dessutom påminner P-

G i sitt framförande en hel del om Gustaf Rudebeck, som jag hade förmånen att få träffa och lyssna 

till ett antal gånger. 
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Tidsmässigt sammanföll vår vistelse med den sista en och halva dagen av Showen. Det var premiär 

för alla i vår grupp och jag tror att alla tyckte det var en trevlig tillställning. Kul också med alla före-

drag. En del föredragshållare var riktiga dragplåster, t.ex. den finländske rovfågelexperten Dick 

Forsman och konstnären Lars Jonsson. Magnus Ullman utnämnde Götaland till Europas bästa 

skådarområde och motiverade sitt val med väl valda exempel. Han utkom förresten med en ny bok 

precis till Bird Showen, ”Götalands bästa fågellokaler”. 

 

Summering 
Urvalet fågelarter varierar förstås alltefter varje arts flyttningsschema. Vi hade valt att vara på plats 

för att se bivråkar. Just dess sträck var väl på avtagande som det visade sig, men senare skall det ju 

komma en våg av årsungar. Däremot började ormvråkarna lämna landet, trots att termiken inte 

verkade vara optimal i den kraftiga blåsten. Sparvhök var det gott om, men dess sträck brukar vara 

utdraget över lång tid. Andra rovfåglar var brun kärrhök, lärkfalkar och sista dagen glador. Vissa 

vadare och tärnorna hade nog toppat före vår ankomst. Å andra sidan bör det komma en andra våg, 

av ungfåglar, av t.ex. kärrsnäppa och kustsnäppa. Av tättingar var det mest svalor (alla tre arterna), 

trädpiplärka och gulärla som gjorde sig bemärkta.  

Totala antalet noterade arter var 107. 

Jag som skriver dessa rader har då och då har besökt Falsterbo sedan mitten på 1960-talet, och jag 

kan konstatera att geografin har ändrats en del på 50 år. Sandreveln Måkläppen har vuxit ihop med 

fastlandet. Utanför Nabben, både på syd- och västsidan, har det bildats revlar som är bevuxna. 

Innanför dem är det vasskantade laguner, som i och för sig tjänar som uppehållsort för diverse 

simmande och vadande fåglar. Som jag minns det var det faktiskt mer givande för småvadarskådning 

förr, eftersom man på närhåll hade mer ren strand under uppsikt. Kanske det nya arrangemanget är 

bättre för vadarna själva som kan födosöka på större avstånd från störande skådare? 

 

Paus vid Kolabacken den 6/9. Foto: Arne Andersson 
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Den årligen återkommande Falsterbo Bird Show var givande och lockar till fler besök i framtiden. Det 

är inte ofta man får sig till livs så många föredrag vid ett och samma tillfälle! Trevligt också att träffa 

kompisar man inte ser så ofta! 

Fler bilder 

  

 

Gunilla ser fundersam ut. Gråsparv? Nja, snarare 
trädgårdssångare! Foto: Arne Andersson 

 

 

Sävsångare, Falsterbo fågelstation 

 

 

Rödstjärt, Falsterbo fågelstation 

 

 

Rödhake. Årsunge eller inte?, det är frågan. 
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Tornfalk över Skanörs Ljung 

 

 

Lärkfalk, Skanörs Ljung 

 

 

Sparvhökens öga. Man ser den genomskinliga blinkhinnan 
fara över ögat! 

 

 

Juvenil sparvhök. Lägg märke till den långa mellantån! 
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Juvenil brun kärrhök, Skanörs Ljung 

 

 

Några kretsande vråkar, Skanörs Ljung 

 


