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Välkommen till 

Höstfåglar – Österlen och Falsterbo 
med Magnus Ullman 
13–18 september 2020 

 

 
Ejder, en av många arter som är på väg söderut längs Österlens kust. (Magnus Ullman) 

 
I mitten på september är många spännande arter på väg söderut. Vid ostliga vindar kan vi 
hoppas på tusentals sträckande änder – ejder, sjöorre, bläsand etc. Småtrastar, sångare 
och flugsnappare rastar i buskagen. Blåser det i stället västligt satsar vi en morgon på 
Falsterbo med sträckande landfåglar, och mitten av september är en utmärkt tid med god 
chans på örnar, stäpphök och annat. Österlen torde dessutom vara bästa platsen i landet 
att botanisera bland trutar. Österlen och Falsterbo på samma resa – vilken kombination! 
 

 
Många härliga miljöer på Österlen. Risteören, morgon. (Magnus Ullman) 
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EN SNABBTITT PÅ PROGRAMMET – MYCKET PRELIMINÄRT! 
 

Söndag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 

Ankomst 
Simrishamn, 
Grönet, 
Brantevik 

Brantevik, 
Frukt-
trädgården, 
Skillinge 
norra, 
Morfarshamn, 
Norra viken, 
Risteören 

Brantevik, 
Ravlundafältet, 
Torupa flo, 
Vitemölla, 
Kivik, 
Baskemölla 

Falsterbo, 
Kolabacken, 
Skanörs Ljung, 
Falsterbo 
kanal, Skanör, 
Hammarsnäs, 
Börringe mad, 
Bisbjär, 
Havgård, 
Stavsten 

Gislövs-
hammar, 
Norra viken, 
Skillinge 
norra, 
Morfarshamn, 
Risteören, 
Norrekås, 
Revet, 
Simrishamns 
hamn 

Mälarhusen, 
Skillinge södra, 
Simrishamn för 
hemfärd 
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HÖSTFÅGLAR DAG-TILL-DAG 
 

 
Fint eftermiddagsljus i Södra hamnen, Brantevik, ett stenkast från vårt vandrarhem. (Magnus Ullman) 

 
öndag. Start kl 17.00 på Simrishamns station (anslutning under eftermiddagen till 
exempel med tåg från Malmö C eller buss från Lunds C). Transfer till STF Brantevik 

Råkulle Vandrarhem, Brantevik, där deltagarna bor alla nätter. Efter incheckning sträcker 
vi på benen på Grönet just söder om Brantevik för att spana efter stenskvätta, törnskata 
och rödstjärt. Kanske några flockar av änder och några kentska tärnor passerar mot söder 
utanför Branteviks södra hamn.  
   Därefter en god middag på någon av Österlens många restauranger. 
 

 
Vissa röda glador ruggar ännu i början av september och siluetten kan vara lite udda. (Magnus Ullman) 
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åndag. Frukost på Råkulle och du kan också göra smörgåsar till din matsäck och 
fylla termosen med kaffe eller hett vatten för te. Gemensam avfärd kl 07.00. 

Solen går upp kl 06.10 så den morgonpigga kan på egen hand gå en liten promenad från 
vandrarhemmet till Grönet eller till Fruktträdgården (mindre än 5 minuter) för ett första 
möte med dagens fåglar. 
   Gemensam avfärd kl 07.00. Om vindarna är de rätta startar vi i Brantevik för att under 
några timmar bevaka sträcket. Ejder, sjöorre, bläsand och kricka brukar vara mer eller 
mindre talrika men vi spanar i flockarna för att upptäcka någon årta eller snatterand. 
Gråhakedopping, storlom, tordmule, dvärgmås, kustlabb – det finns många små godbitar 
att hoppas på. Att identifiera sträckande sjöfågel är inte lätt men vi lär oss grunderna. Och 
det är en ovanligt spännande form av fågelskådning!  
   Kanske väder och vind lämpar sig bättre för en promenad i Fruktträdgården, där vi 
spanar efter rastande fåglar: ärtsångare, svarthätta, törnskata och kanske någon mindre 
hackspett. 
   Därefter kör vi till Skillinge och går längs stranden norrut mot Morfarshamn, som är 
lite av Österlens raritetsmagnet. Längs stränderna spanar vi efter måsar och vadare och i 
strandvegetationen döljer sig diverse småfåglar som piplärkor och annat. 
   Både Morfarshamn och Norra viken är bra för vadare men områdets bästa vadarlokal är 
Risteören, som med fördel spanas av i fint eftermiddagsljus. Tillgången på vadare är 
extremt variabel, men mitten av september är en bra tid och vi kan hoppas på kustpipare, 
kustsnäppa, brushane, spovsnäppa, sandlöpare, kärrsnäppa, småsnäppa, myrspov, 
gluttsnäppa, grönbena och en del annat, ofta ungfåglar i purfärsk dräkt. 
   Sedan vi fräschat upp oss på vandrarhemmet avslutar vi dagens gemensamma aktiviteter 
med en god middag på någon av Österlens många restauranger. 
 

 
En njutning att spana vadare i Österlens härliga eftermiddagsljus. Ung småsnäppa. (Magnus Ullman) 
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isdag. Frukost på Råkulle och du kan också göra smörgåsar till din matsäck och fylla 
termosen med kaffe eller hett vatten för te. Gemensam avfärd kl 07.00. Vi hoppas 

på ostliga vindar också idag och ägnar i så fall några morgontimmar i Brantevik åt att 
bevaka sträcket. Förutom änder finns många arter man kan hoppas på, och mitten av 
september är en bra tid också för kustlabb (även fjällabb är anträffad några gånger i mitten 
av september, men det är inte en art man kan räkna med).  
 

 
Österlen – bästa området i landet för sträckande labbar. Här en kustlabb. (Magnus Ullman) 

 
   Vid ostliga vindar har vi också chans att se en del sträckande kentska tärnor, fisktärnor 
och dvärgmåsar. De flesta dvärgmåsarna är adulta men en hel del ungfåglar slinker också 
med. De är hur som helst härliga att se när de i sin lätta flykt dansar iväg över vattnet. 
 

 
Dvärgmåsarna stannar ofta upp för födosök. (Magnus Ullman) 

T 
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   Vi tar en paus från sträckskådandet. Ravlundafältet är en öppen, exotisk miljö där 
trädlärka regelbundet rapporteras, och det finns dessutom viss chans på någon sen 
fältpiplärka. 
 

 
Trädlärka – trivs bra runt Ravlundafältet. (Magnus Ullman) 

 
   Vi gör ett besök vid Torupa flo, fascinerande beläget i det öppna, östskånska 
landskapet. Flon är också en bra lokal för vadare och kanske ser vi höstens sista mindre 
strandpipare och mosnäppa. Här rastar ibland exempelvis stjärtand och skedand som båda 
är rätt fåtaliga sträckare.  
   På väg söderut stannar vi till i några av de gamla fiskelägena Vitemölla, Kivik, Vik och 
Baskemölla. Ofta brukar det finnas något kul i anslutning till de små hamnarna. 
 

 
Fin strand norr om Vitemölla hamn. Allra längst bort anas det låglänta Ravlundafältet. (Magnus Ullman) 

 
   Sedan vi fräschat upp oss på vandrarhemmet avslutar vi dagens gemensamma aktiviteter 
med en god middag på någon av Österlens många restauranger. 
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nsdag. Frukost på Råkulle och du kan också göra smörgåsar till din matsäck och 
fylla termosen med kaffe eller hett vatten för te. Tidig gemensam avfärd kl 06.00. 

Idag ska vi köra betydligt längre, till Falsterbo i sydvästra Skåne, en resa på cirka två 
timmar. 
   Beroende på väder och vind startar vi kanske på Kolabacken, en hög kulle i anslutning 
till den yttersta parkeringen. Här kan vi snabbt få en känsla för om det är någon rörelse på 
småfåglarna, och så här tidigt på hösten är det arter som gulärla och trädpiplärka som 
dominerar tillsammans med svalor och tornseglare. Kanske mindre korsnäbb har ett bra 
år. Vi spetsar öronen efter forsärla och någon tidig rödstrupig piplärka. Vid Kolabacken 
bör vi också se våra första rovfåglar, kanske sparvhök, brun kärrhök och fiskgjuse. 
 

 
Brun glada, numera överraskande regelbunden i Falsterbo under hösten. (Magnus Ullman) 

 
   Bortsett från att havsörn numera är rätt vanlig ses vissa år också mindre skrikörn. Även 
spännande arter som brun glada och stäpphök är förvånansvärt regelbundna i Falsterbo 
och med lite tur ser vi något ex. Bättre chans har vi dessutom på bivråk, röd glada, 
ormvråk, tornfalk, lärkfalk och kanske blå kärrhök och en tidig fjällvråk.  
 

 
Rovfågelsvänner från hela norra Europa samlas på Skanörs ljung i september. (Magnus Ullman) 
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   Rovfågelsträcket blir förhoppningsvis dagens höjdpunkt och vi väljer antingen Skanörs 
ljung eller Falsterbokanalen som bas för vår spaning, som vanligt helt beroende på väder 
och vind. 
   Hur länge vi blir kvar beror på en kombination av fågeltillgång och hur pass vädret ger 
oss anledning att hoppas på bra fortsättning. Men vi lär hinna lite mer under dagen, till 
exempel ett kortare besök vid våtmarkerna innanför Skanörs hamn. 
   Kanske stannar vi till vid Gröna boden på Hammarsnäs för spaning ut över Foteviken 
med en rikedom av vadare, änder etc. Har vi haft dåligt med rovfåglar men det ändå är 
vackert väder med god termik kör vi hemåt via Börringeområdet för mer 
rovfågelsspaning. Här har vi chans på alla rovfåglar som nämnts ovan – plus kungsörn. 
 

 
Både i Falsterbo och vid Börringe har vi god chans på någon sen bivråk, här en juvenil fågel. (Magnus Ullman) 

 
   Är det istället grått och trist väder hoppas vi att diverse vadare rastar vid Stavstens udde 
där kustpipare, kustsnäppa, spovsnäppa, sandlöpare, kärrsnäppa, småsnäppa, myrspov, 
roskarl etc. kan förekomma. 
 

 
Juvenil kustsnäppa, en av flera arktiska vadare vi spanar efter. (Magnus Ullman) 
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   Sedan vi fräschat upp oss på vandrarhemmet avslutar vi dagens gemensamma aktiviteter 
med en god middag på någon av Österlens många restauranger. 
 

orsdag. Frukost på Råkulle och du kan också göra smörgåsar till din matsäck och 
fylla termosen med kaffe eller hett vatten för te. Gemensam avfärd kl 07.00. Det 

finns många möjligheter för den sista heldagen – har vi lyckats måttligt bra i Falsterbo och 
dagen verkar extremt lovande för örnar och andra rovfåglar kanske vi gör ett återbesök i 
Sydvästskåne (men idag alltså med start 07.00).  
   Men troligare blir vi kvar på Österlen. Kanske väljer vi Gislövshammar för en stunds 
sträckspaning och sedan en promenad ner mot Norra viken. 
   Eller kanske parkerar vi i området Skillinge norra/Morfarshamn där många av 
Österlens mest spännande arter setts. Här kan man både håll koll på trafiken över havet 
och spana inåt över åkrar och ängar där allehanda fåglar – allt från ängspiplärka till 
havsörn – regelbundet rör sig. Ibland håller säv- eller rörsångare till i vassarna. Det är 
inte ovanligt att någon försärla kommer sträckande mot söder. Diverse tärnor, som 
kentsk tärna och ibland svarttärna rör sig längs stranden eller rastar på stenarna. 
 

 
Kentsk tärna, ganska vanlig längs stränderna i september. (Magnus Ullman) 

 
   En annan plats med god omsättning på fåglar är Risteören, bra för vadare om det finns 
rikligt med tång, men också intressant för många andra arter. Här spanar vi en stund, och 
kanske promenerar vi längs stranden upp mot Norrekås. Snatterand rastar ibland. 
   Revet, i norra delen av Simrishamn, är en av landets bästa platser för att titta närmare 
på måsar och trutar – vanliga såväl som mindre vanliga. Fåglarna är rätt vana vid 
människor här, så man kan få väldigt fina observationer. Vi väljer ett eftermiddagspass för 
då är medljuset som bäst. Många fågelintresserade är lite ovana vid trutskådning, men vi 
hoppas hitta någon kaspisk trut som visar upp sig väl och då går det utmärkt bra att se hur 
den skiljer sig från gråtrut, havstrut och silltrut. Vissa år rapporteras även medelhavstrut 
och svarthuvad mås i början av september. 
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Kaspisk trut, en av Simrishamns specialiteter. (Magnus Ullman) 

 
   Ibland kan det löna sig att fortsätta att leta trutar i Simrishamns hamn, och när vi ändå 
är här försöker vi spana in någon svart rödstjärt också. 
   Sedan vi fräschat upp oss på vandrarhemmet avslutar vi dagens gemensamma aktiviteter 
med en god middag på någon av Österlens många restauranger. 
 

redag. Frukost på Råkulle och du kan också göra smörgåsar till din matsäck och fylla 
termosen med kaffe eller hett vatten för te. Gemensam avfärd kl 07.00.  

 

 
Mindre flugsnappare har vissa år rapporterats i början av september. (Magnus Ullman) 

 
   Arter som brandkronad kungsfågel, mindre flugsnappare, blåhake och skärpiplärka är 
inte vanliga vid den här tiden – men det händer att de rapporteras. Får vi en rapport om 
någon av dessa eller något annat lite extra spännande på Österlen åker vi dit om det 
passar in i vårt program (men några längre raritetsutflykter tvärs över Skåne är inte 
aktuella). 
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   Ett härligt område vi kanske inte hunnit med ännu är Mälarhusen – Borrby strand med 
fantastiskt ljus tack vare öppet hav och breda vita stränder. Detta är också en utmärkt 
lokal för rastande vadare samtidigt som tärnor, måsar, änder, doppingar och lommar kan 
passera utanför stranden innan de rundar Skånes sydöstra hörn vid Sandhammaren lite 
längre söderut. 
 

 
Mälarhusen – öppen kuststräcka där land möter hav. Vadare springer ofta på sanden. (Magnus Ullman) 

 
   Ett annat intressant område är Skillinge södra, kanske inte lika naturskönt som 
Mälarhusen men diverse fåglar av olika slag kan rasta på eller runt stenarna utanför 
stranden – vadare, måsar, änder och så vidare. Har vi haft otur med kaspisk trut kanske 
det är just här vår lycka blir gjord. 
   Så småningom kör vi tillbaka till vandrarhemmet för att plocka ihop våra pinaler. Resan 
avslutas vid Simrishamns station cirka kl 14.00 så att det passar med buss mot Lund eller 
tåg mot Malmö. 
 

 
Gryning vid Risteören. (Magnus Ullman) 
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Programmet är inte spikat och kommer definitivt att justeras på olika sätt med hänsyn till 
väder, vind och fågeltillgång. Sträcket av sjöfåglar är beroende av ostvindar, men om de 
skulle utebli kan vi någon morgon istället välja Sandhammaren, Tygeåns mynning eller 
Kåseberga där en hel del sjöfågel passerar även vid västliga vindar. Blir det ösregn en 
morgon passar Sandhammaren bra för där finns ett väderskydd med fin utsikt över havet. 
Även i Simrishamns hamn finns ett utmärkt väderskydd, den så kallade ”Holken”, men om 
förutsättningarna för sjöfågelsträck är riktigt bra är det stor risk att Holken är full – så 
populärt är sjöfågelsträcket här. Kanske tittar vi in ändå. 
 

oende. Vi bor alla nätter på STF Brantevik Råkulle Vandrarhem i södra delen av 
det gamla stillsamma fiskeläget Brantevik. Här har många besökande skådare på 

Österlen bott under årens lopp! 
 

 
Fruktträdgården, frodig ”vildmark” två minuters promenad från vandrarhemmet. (Magnus Ullman) 

 
Från det trivsamma vandrarhemmet i natursköna Brantevik är det ett stenkast till Södra 
hamnen, den ”större” av fiskelägets två små hamnar. Lika nära har man till Grönet, 
brantevikarnas favoritpromenadstråk, liksom till Fruktträdgården, klassisk fågellokal med 
åtskilliga subrariteter på sitt samvete.  
   Sänglinne, handduk och slutstädning ingår, så det behöver du inte tänka på. 
   I ottan förbereder Hans vår frukost, även när vi startar extra tidigt. Du tar själv för dig 
vad du vill äta och laddar också med mackor, frukt, ägg etc. förutom kaffe eller te för vår 
fältlunch. 
 

B 
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Vårt värdpar, Hans och Sussi, hälsar oss välkomna till STF Brantevik Råkulle Vandrarhem. (Stephan Hoffmann) 

 

NÅGRA AV DE FÅGLAR VI HOPPAS SE 
STRÄCKANDE SPECIALARTER 
Lommar, doppingar, kustlabb, dvärgmås, svarttärna, alkor. 
ANDRA SPECIELLT INTRESSANTA FÅGLAR 
Röd glada, olika vadare, svarthuvad mås, kaspisk trut, medelhavstrut, fältpiplärka, 
forsärla, svart rödstjärt, mindre flugsnappare. 
I FALSTERBO 
Bivråk, mindre skrikörn, blå kärrhök, stäpphök, brun glada, havsörn, fjällvråk, lärkfalk.  
 

 
Stäpphök. Ganska regelbunden i Falsterbo numera. (Magnus Ullman) 
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Rapport från Österlen 1–4 september 2011 
 
Läs mer om Fåglar på Österlen 
 
Läs mer om fågelskådning på Österlen 
 
Läs mer om Magnus Ullman 
 
 

 
Vår guide är Magnus Ullman, bosatt i Brantevik sedan 2004. Här fångad på Heden, Stenshuvud. (Inger Lindelöf) 
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