
                                             Falsterboresa 11-12 september 2021  
 
Deltagare: Peter Hörenius (reseledare), Mats Thorin, Berndt Dahnson, Roland   
         Lundgren, Håkan Sterner, Jörgen Rydenståhl samt Tommie Danielsson. 
 
 

Med start kl. 05 lämnar en bil från 
Aneby och den andra från Eksjö 
där gemensam skådning startar i 
Löddesnäs. Vid p-platsen sjunger 
en gransångare ihärdigt. 
Pungmesen har 2021 haft ett 
mycket besvärligt år i landet med 
endast få häckningar där 
kärnområdet utgörs av 

Löddesnäs samt området kring Borgeby reningsverk. Vi träffar den eminente 
lokalskådaren Lars Nilsson som tidigare på morgonen haft 2 1k pungmes i 
buskarna vid fågeltornet. Dis och dimma gör skådningen svår men inget regn 
trots allt. Nära strandlinjen rastar 20 skräntärna vilket är en aktningsvärd siffra. 
Noterar även vattenrall, kentsk tärna, 
storspov, rörsångare men tyvärr ingen 
pungmes. Efter morgonfika drar vi 
vidare ner emot Skanörs ljung med 
förhoppning att få se rovfåglar. Utmed 
resvägen ses ormvråk, 100-tals tofsvipa 
och sothöna. Anländer till Skanörs ljung 
vid 11-tiden och då råder ett strålande 
höstväder med 20 graders värme. Ett 
hundratal skådare spanar intensivt mot 
himlavalvet men rovfågelsträcket är 
minst sagt magert. Noterar max 5 
sträckande bivråk, 2 havsörn, lärkfalk, 
brun kärrhök, tornfalk, sparvhök och 
ormvråk. Störst uppmärksamhet blir det 
när en gröngöling flyger förbi och landar 

på en björkstam 
nära alla 
skådarna. 
Ovanligt i Skåne 
och fullt drag 
bland alla danska 
skådarna då arten 
inte finns på 
Själland. Efter fika 
och skön stund på  
Ljungen drar vi 
ner till Falsterbo 
fyr och Nabben. 
Där får vi se 3 
smådopping (1 
adult och 2 1k),  



 
4 kustpipare, 15-tal skärfläcka, 3 strandskata, 1 småsnäppa, vigg, kricka samt 
fina observationer på en födosökande tornfalk som exponerar sig fint på nära 
avstånd. Fotograferna får nu äntligen låta kameran jobba. På tillbakavägen 
kommer 5 nötkråka flygande mot fyren men vänder snabbt och drar vidare emot 
norr. En tornfalk på golfbanans fina gräsmatta blir kraftigt uppvaktad av en 
närgången skata som nyper den i stjärtpennorna vid flertalet tillfällen. Efter 
detta bestämmer vi oss för att åka ut till Lilla Hammar och Foteviken. På vägen  
dit ser vi några gulärlor som rastar i hästhagar. Vandrar sedan km-lång väg över 

Från vänster Tommie, Mats, Berndt, Peter, Roland, Håkan och Jörgen. 



ängsmark ner till stranden. Där nere ser vi en hel del rastande fåglar och nämnas 
bör 3 rödspov där avståndet gör att man ej säkert kan fastställa dem till rasen 
islandica. Observerar 20-talet brushane, 3 stjärtand, skäggdopping, bläsand, 
vitkindad gås, sånglärka, rödbena, större strandpipare, brun kärrhök, stora 
mängder grågås, ängspiplärka samt tornfalk. På vägen till Wellingehus Hotell ser 
vi en fasantupp på en stubbåker. Efter kl. 18 checkar vi in på hotellet vilket 
klubben bott på tidigare i samband med vinterresa. Middagen avnjuter vi på 
kvarterskrogen där maten är synnerligen förträfflig med bästa betyg från hela 
gruppen.  
 

Nästföljande morgon 
sitter vi i bilarna kl. 
05.20 med destination 
Kolabacken i fokus. 
Hoppas på morgonsträck 
av tättingar, sparvhök, 
ärlor mm. Vinden är 
tämligen frisk där 
myggen gör oss sällskap. 
Fågeltomt i största 
allmänhet där få arter 
och antal noteras. En 
kentsk tärna drar förbi, 
några sparvhökar och 
tornfalk födosöker samt 

enstaka sträckande trädpiplärka. Men extremt fågelfattigt för att vara Falsterbo i 
mitten av september. Åter på hotellet (prisvärt) kl. 08 för en god frukost. Dryga 
timmen senare beger vi oss norr över och åter emot Löddesnäs. Väl framme där 
är det duggregn som snabbt tilltar i intensitet. Väderradar talar om max 30 min 
regn och sedan uppehåll. Tar regnskydd i bilarna och när regnet upphör tar vi en 
promenad på spången till strandlinjen. En svartsnäppa hörs visslande från skyn 
och samtidigt noteras kentsk tärna samt 3 förbiflygande skedänder. På även dit 
noteras röd glada, 11 ljungpipare samt 2 turkduva. Nästa stopp blir Järavallen 
vid Lundåkrabukten vilket blir en ny bekantskap. På sandrevlarna rastar 50-talet 
storspov, gluttsnäppa, svartsnäppa, rödbena, skärfläcka, stjärtand, bläsand mm. I 
vasskanten sitter en fiskgjuse på en stolpe samtidigt som en lärkfalk jagar över 
vassen. Tyvärr ingen rödspov av rasen islandica vilket hade rapporterats dagen 
före. Nu iväg emot Vejbystrand och den utlarmade tuvsnäppan. Omgående ser vi 
denna nordamerikanska/sibiriska vadare där den lugnt födosöker med en del 
andra vadare 500 m norr om hamnen. Äntligen flyt där mungiporna åker uppåt. 
Efter fotografering blir det äntligen sen fm-fika. Gör ett kort stopp sedan vid 
Bjärekustens naturreservat för att leta efter toppskarv. Möjliga kandidater men 
inga helt säkra skarvar som talar för toppskarv. Sista lokalen blir sedan 
hembygdsparken i Ängelholm. Där finns en mandarinandshane på plats och helt 
oskygg låter den sig villigt fotograferas. Reseledaren får därmed ett efterlängtat 
kryss och därmed bra final på skådningen. Efter hemresan via Halmstad, 
Simlångsdalen blir det middag på Mc Donald’s i Ljungby. Efteråt summerar vi 78 
arter från denna resa till Skåne. 
 
/Roland Lundgren     Fågelfoton: Roland Lundgren 
       Övriga foton: Mats Thorin 


