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Inledning
Redan när Kullabygdens Ornitologiska 
Förening (KOF) bildades 1970 fanns en 
intention att inventera Kullabergs häck
fågelfauna. I föreningens första utskick 
i september samma år står det i tredje 
stycket att ”vi tänkt göra det fågelrika ber
get till ett inventeringsområde”. Trots att 
det under mer än femtio års tid bedrivits 
omfattande naturvetenskapliga studier på 
Kullaberg, hade det veterligt aldrig tidiga
re gjorts någon mera omfattande under
sökning av bergets häckfågelfauna (Jöns
son 1978) och hösten 1973 var projektet 
igång inför den första Kullabergsinvente
ringen 1974. 

Inventeringen sammanföll med den för
sta Skånska atlasinventeringen och det 
primära målet var att kartlägga vilka fågel
arter som häckade på berget, men det in
gick också i arbetet att göra en beräkning 
av antalet par för respektive art (Jönsson 
1978). Ett annat mål var att skapa en re
ferenspunkt till kommande inventeringar, 
särskilt med tanke på framtida förändring
ar i markanvändningen och skogens sam
mansättning på Kullaberg.

I Sverige är det få områden av Kullabergs 
storlek, om ens något, som har invente
rats regelbundet. T.ex. är Dalby Söder
skog (Svensson 2009), Fågelsångsdalen 
(Svensson m.fl. 2010), Sörön (Johannes
son 2011) och Ottenby lund (Bengtsson & 
Lindström 2012) med respektive 37, 13, 
9 och 37 ha, arealmässigt avsevärt myck
et mindre än Kullaberg men har å andra 
sidan inventerats årligen under längre 
perioder. Kullabergs skogsareal har dock 
sannolikt förändrats i en större omfatt
ning än vad man normalt tänker skall råda 
i ett naturreservat. I ett par områden har 
tre generationer skog funnits under vår 
undersökningsperiod. 

Kanske fågelfaunans utveckling på Kulla
berg, med skiftande och mer övergripande 

biotopförändringar, bättre speglar vad 
som händer med Sveriges häckfågelfauna, 
åtminstone i södra Sverige. Därför genom
fördes i KOF’s regi den femte inventering
en av häckfågelbeståndet på Kullaberg vå
ren och sommaren 2014. De fyra tidigare 
inventeringarna gjordes 1974, 1984, 1994 
och 2004 (Jönsson 1978, Nilsson 1989, 
Peterz m.fl. 1997, Peterz & Rellmar 2007). 
Liksom tidigare var syftet att kartlägga 
 vilka arter som häckar på Kullaberg samt 
att uppskatta antalet par. 

Områdesbeskrivning
Inventeringsområdet har en total yta av 
ca 850 ha (8,5 km2). Det sträcker sig 9 km 
i östvästlig riktning och har en största 
bredd av 1,5 km. Området omfattar de två 
naturreservaten Västra Kullaberg (område 
1–6) och Östra Kullaberg (område 7–17) 
(Figur 1). De båda reservaten omfattar to
talt 1 354 ha, varav 990 ha är fastland och 
resterande 364 ha utgörs av de omliggande 
havsområdena. I det undersökta området 
består cirka 160 ha av naturtyper eller ha
bitat enligt Natura 2000 (Länsstyrelsen i 
Skåne län 2011). Större sammanhängande 
områden enligt denna klassificering finns 
bl.a. i dungar och skogsbryn som gränsar 
till hagmarkerna mellan Himmelstorp och 
Larås (område 11 och 13), bokskogen i 
nordsluttningen vid Håkull (område 9, 14 
och 15), betesmarkerna runt Norra Ljung
ås (område 8), skogen mellan Ransvik och 
Josefinelust (område 3, 4 och 5) samt flera 
områden utmed sydsluttningen mellan 
 fyren och Haga.

Sedan en stor del av barrskogen under 
1970 och 1980talen antingen storm
fällts eller successivt avverkats, domine
rar nu lövskog, främst bok, björk och ek. 
Sammanlagt utgörs ca 574 ha av skog, 
varav nästan hälften klassas som ädellöv
skog, 33 ha som lövblandad barrskog och 
ca 31 ha som barrskog. På östra Kullaberg 
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Figur 1. Karta över Kullaberg med de olika delområdenas omfattning och läge.

Josefinelust, Kullabergs norrsida. Foto: Alf Petersson.
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Skogsparti utmed norrsidan, öster om Håkull. Foto: Alf Petersson.

Kärr vid Hjortstugan. Foto: Alf Petersson.
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har det funnits en överenskommelse med 
markägarna sedan 1965 om att lövskogs
arealen successivt skall öka men det har 
även förekommit barrskogsplanteringar 
på mindre områden under perioden. Delar 
av terrängen sydväst om Kullagården (om
råde 1 och 3) samt vid Norra Ljungås (om
råde 7 och 8) har, sedan de första betes
hagarna stängslades där för drygt 20 år 
sedan, betats av nötboskap (bl.a. highland 
cattle) och/eller får som håller tillbaka 
buskvegetation. Tyvärr har hävden  varit 
dålig runt Norra Ljungås samt hagen syd
ost om fyren i perioden mellan de två se
naste inventeringarna. Under senare år 
har även hästar blivit en allt vanligare syn 
kring gårdarna på östra Kullaberg. Totalt 
omfattar den öppna marken ca 195 hektar 
varav den största delen ligger mellan Lar
ås, Kockenhus och Himmelstorp. Till detta 
kommer ett antal mindre naturtyper som 
ej närmare specificeras här.

Åkermarken omedelbart söder och ös
ter om Kullaberg från Mölle kapell till 
den östra reservatsgränsen i område 16 
(söder om områdena 11, 12, 13 och 16) 
ingår också i naturreservatet. Området 
omfattar ca 140 ha, huvudsakligen åker
mark och har inte inventerats tidigare. År 
2014 inventerades även detta område men 
redo visas här separat från den ”ordinarie” 
Kulla bergsinventeringen. 

Inventeringsmetodik
Inventeringsmetoden följde samma ruti
ner som vid tidigare inventeringar (Peterz 
& Rellmar 2007). Kullaberg är indelat i 17 
mindre delområden (Figur 1) i storleks
ordningen ca 0,4–0,8 km2. I inventeringen 
deltog 30 ornitologer (Tabell 1). Varje del
område besöktes 6–13 gånger (i genom
snitt 9 gånger/område). I senare halvan 
av maj gjordes även en inventeringsinsats 
med hjälp av båt. Detta medförde bättre 

Betesmark söder om Kullagården. Foto: Alf Petersson.
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förutsättningar att upptäcka arter knutna 
till de svårtillgängliga stränderna, t.ex. må
sar/trutar, tobisgrissla och skärpiplärka.

Den totala arbetsinsatsen var 486 inven
teringstimmar, med en variation på mellan 
17 och 56 timmar per delområde (genom
snitt 29 timmar). Jämfört med tidigare 
inventeringar var arbetsinsatsen ungefär 
densamma som 1984, 1994 och 2004, men 
klart större än 1974. 

Inventeringen genomfördes i huvudsak 
enligt revirkarteringsmetoden. Vid varje 
besök noterades revirhävdande fåglar och 
utifrån detta uppskattas antalet häckande 
par i området. Den första inventeringen 
1974 syftade främst till att fastställa vilka 
arter som häckade på Kullaberg, medan 
antalet par kom i andra hand. Vid de föl
jande inventeringarna har större vikt 
lagts vid att fastställa antalet par, vilket 
resulterat i något större noggrannhet på 

denna punkt. För varje art gjordes även 
en notering om häckningskriterium enligt 
Svensk Fågel atlas (Svensson m.fl. 1999): 1 
– Observerad; 2–4 – Möjlig häckning; 5–9 
– Trolig häckning; och 10–20 – Säkerställd 
häckning. Minimiantalet par för en art i 
respektive delområde baserades på anta
let par enligt kriterium 5–20, medan maxi
miantalet satts lika med antal par enligt 
kriterierna 2–20. 

När det gäller att beräkna det totala an
talet häckande par av en art på Kullaberg 
kommer en enkel summering av minimi 
resp. maximiantalen för alla delområden 
att resultera i ett för stort intervall. Det är 
ju inte troligt att det verkliga antalet par är 
lika med minimi eller maximiantalet i alla 
områden samtidigt. För att få en mer kor
rekt skattning av det totala antalet häck
ande par av respektive art valdes därför 
ett slumpmässigt värde inom intervallet 

Område Benämning Inventerare Antal  Antal Antal  Antal
    besök  timmar  häckande  häckande  
      arter par
 1 Fyren, Södra Alf Petersson 12 33 41 97
 2 Fyren, Norra Ulf Ståhle, Patrik Söderberg 11 24 41 164
 3 Kullagården-Ransvik Åsa och Christer Strid, Ingrid och 12 56 44 201
   Björn Ekelund, Bengt Lundgren
 4 Ablahamn-Josefinelust Kaj Möller 13 20 39 83
 5 Barakullen Lars-Bertil Nilsson, Hans Nordius 9 17 45 153
 6 Kullatorpet-Djupadal Carina Palm, Thomas Wallin 8 30 38 225
 7 Djupadal-Söftingsgrottan Paul Eric Jönsson 6 18 29 59
 8 Norra Ljungås Björn Elmlund 8 28 32 155
 9 Gregers backar Klas Rosenkvist 8 30 46 136
 10 Björkeröds mosse Johan Stenlund, Henrik Johansson 13 33 49 177
 11 Mölle-Kockenhus Bengt Andersson,  8 37 44 231
   Thomas Svanberg
 12 Kockenhus Karl G Nilsson 12 20 47 170
 13 Himmelstorp Mikael och Gunn-Britt Jönsson 6 28 36 113
 14 Håkull Tobias Christoffersson 12 44 39 146
 15 Sadeln Ulrik Alm, Tommi Sandberg,  7 21 31 56
   Stefan Landemyr
 16 Haga Leif Klinteroth  8 21 43 274
 17 Mölle mosse Niclas Jonzén, Lars Hallbeck 7 26 18 101
Totalt   160 486 87 2540

Tabell 1. Antal besök, inventeringstid, antal arter samt uppskattat antal par i de olika 
delområdena vid inventeringen av Kullaberg 2014.
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Den sol- och vindexponerade sydsidan vid Ransvik. Foto: Alf Petersson.

för minimum och maximumantalet par i 
varje delområde. Värdena för samtliga om
råden summerades därefter. Proceduren 
upprepades 1000 gånger varefter median 
och ett 95 % konfidensintervall beräkna
des för dessa värden. För generering av 
slumptal och efterföljande beräkningar 
användes Microsoft Excel. I den följande 
redovisningen har, för att förenkla pre
sentationen, medianvärdet använts för 
att ange antalet häckande par. Konfidens
intervall för alla arter som bedömts häcka 
vid inventeringen har sammanställts i 
 Appendix, där även de fyra tidigare inven
teringarna listas.

Sedan 1980 har Karl G. Nilsson genom
fört så gott som årliga häckfågeltaxeringar 
på Kullaberg baserade på en punktrutt 
jämt utspridd i inventeringsområdet. Rut
ten genomförs i början på juni och ingår 
i Svensk Fågeltaxering (se t.ex. Green & 
Lindström 2015). För en del arter har vi 

jämfört resultaten från dessa punktrutter 
med de fullständiga inventeringarna av 
Kullaberg. 

Inventeringen av åkermarken söder 
och öster om Kullaberg 2014 gjordes av 
Karl G. Nilsson och följde samma meto
dik som huvudinventeringen. Vissa fält 
kunde dock inte beträdas under senare 
delen av våren på grund av hög vegeta
tion men avlyssnades då från kanterna. 
Arter som häckade i kantzonen mellan 
skogen norr om åkermarken ingår lik
som tidigare i Kullabergsinventeringen. 
Åkermarksinven teringen omfattade sju 
besök om totalt 21 timmar.

Resultat
Vid inventeringen 2014 bedömdes 87 fågel
arter möjligen, troligen eller  säkert häcka 
inom området på Kullaberg, d.v.s. häck
ningskriterium 2 eller högre  (Tabell 2). Yt
terligare 18 arter med häckningskriterium 
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Kategori 1974 1984 1994 2004 2014
Säkerställd häckning 66 70 64 68 58
Trolig häckning 10 14 26 20 20
Möjlig häckning 24 20 21 22 9
Totalt 100 104 111 110 87

Tabell 2. Antalet arter totalt och inom respektive häckningskategori (se Svensson m.fl. 
1999) som påträffats på Kullaberg vid inventeringarna 1974, 1984, 1994 och 2004.

1 vilka potentiellt skulle kunna häcka, eller 
tidigare har häckat på Kullaberg obser
verades. Det totala antalet häckande par 
hamnade på ca 2540, vilket är något högre 
än vid 2004 års inventering (ca 2450 par). 

Nedan ges en detaljerad redovisning 
gällande inventeringsresultatet 2014. 
Dessutom kommenteras alla arter som 
någon gång under perioden 1971–2014 
bedöms ha häckat inom inventeringsom
rådet enligt någon av kriteriekategorierna 
2–20. Efter varje arts latinska namn anges 
det uppskattade antalet häckande par 
(median värde) vid inventeringarna 1974, 
1984, 1994, 2004 och 2014, i nämnd ord
ning.

Knölsvan Cygnus olor 
(1, 1, 1, 0, 1)
Under 1970 och 1980talen brukade nå
got par av knölsvan häcka vid Arilds och/
eller Mölle hamn, på gränsen till reser
vatet. Vid inventeringen 1984 häckade 1 
par i Björkerödsdammen, vilket möjligen 
var den första häckningen där. Därefter 
har knölsvan häckat åtminstone 1989, 
1990 och 1998. När ett sångsvanpar bör
jade häcka i dammen 2001 (se nedan) fick 
knölsvanarna flytta och återkom inte för
rän den ensamma sångsvanen försvann 
2008. Därefter har ett knölsvanpar häckat 
i dammen varje år och fick 2 ungar 2014.

Sångsvan Cygnus cygnus 
(0, 0, 1, 0, 0)
Sångsvanen är en relativt nykommen 

art på Kullaberg. Ett par uppehöll sig i 
Björke rödsdammen våren 1994. Paret 
byggde bo men när den ena fågeln i  paret 
försvann avbröts häckningen. Därefter 
uppträdde ett par eller en ensam fågel 
sporadiskt under flera säsonger. Först 
2001 konstaterades häckning och paret 
häckade framgångsrikt de två följande 
åren. Vid inventeringen 2014 gjordes inga 
häckningsfynd av arten i Kullabergs små
vatten.

Gravand Tadorna tadorna 
(5, 8, 5, 1, 2)
Stationära gravandspar observeras varje 
vår under omständigheter som kan tyda 
på häckning. Arten noterades i tre del
områden men inga ungkullar sågs.

Kricka Anas crecca 
(0, 1, 1, 1, 0)
Enstaka par brukar ses årligen under vå
ren–försommaren. Observationer som kan 
tyda på häckning har gjorts i Björkeröds
dammen men det är svårt att säkert kon
statera häckning. Inga tecken på häckning 
observerades 2014.

Gräsand Anas platyrhynchos 
(8, 18, 25, 11, 10)
Enstaka par iakttogs i de allra flesta av 
 bergets mossar och småvatten och på
träffades 2014 i tio delområden liksom 
2004. Ungkullar observerades i Björke
rödsdammen, där maximalt 5 par note
rades. 
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Skedand Anas clypeata 
(0, 0, 0, 0, 0)
Skedanden häckade troligen i Björke
rödsdammen 1993, då 1 par uppehöll sig 
där stationärt. 1994 observerades ett par 
tillfälligt i dammen men någon häckning 
skedde troligen inte. Mellan 2004 och 
2014 har inga observationer överhuvud
taget gjorts under häckningstid.

Vigg Aythya fuligula 
(0, 4, 2, 7, 0)
Efter att Björkerödsdammen dämdes upp 
i mitten på 1970talet, etablerade sig vig
gen där. Arten är annars en sällsynt häck
fågel i Höganäs kommun och första kända 
häckningen gjordes i den närliggande 
Krapperupsdammen 1982. Observationer 
görs även i flera andra småvatten på Kulla
berg, t.ex. Ona, Mölle och Håkulls mosse 
samt Kullatorpsmossen. Under perioden 
2004–2014 har viggen observerats allt 
mer sällan på Kullaberg. 

De senaste lyckade häckningarna no
terades i Björkerödsdammen 2006 och i 
Kullatorpsmossen 2009. Enstaka obser
vationer gjordes även 2014 och då främst 
i Mölle mosse och Björkerödsdammen, 
dock utan tecken som tydde på häckning.

Ejder Somateria mollissima 
(10, 17, 27, 13, 8) 
Häckar med enstaka par spridda runt hela 
Kullaberg, men då ungkullar kan simma 
långa sträckor kan det vara svårt att sä
kert fastställa antalet häckningar. 8 par 
bedömdes häcka 2014 vilket är klart lägre 
än toppnoteringen 1994, och den lägsta 
noteringen hitintills. Vid en separat inven
tering av kustfågelfaunan 1997 noterades 
20 par (Peterz 1998). Det högre resultatet 
1994 och 1997 kan förklaras av en bättre 
inventering av stränderna eftersom båt 
användes, men 2011 gjordes en liknande 
båtinventering och då bedömdes bara 
6 par häcka (Nilsson 2012).

Ejder – Allt färre ungkullar ses. Foto: P-G Bentz/Sturnus.se.
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Knipa Bucephala clangula 
(0, 0, 0, 1, 0)
Inga observationer gjordes under häck
ningstid 2014, men knipor ses regelbun
det både i Mölle mosse och Björkeröds
dammen under vinter och sträcktider. 
Vid inventeringen 2004 uppehöll sig 
däre mot ett par i dammen under omstän
digheter som tydde på möjlig häckning.

Småskrake Mergus serrator 
(1, 1, 4, 2, 0)
Ett par noterades tillfälligtvis i område 7. 
I övrigt gjordes inga observationer som 
tyder på häckning. Kanske var det ett par 
subadulta eller översomrande fåglar som 
noterades av denna sena häckare. Under 
den senaste tioårsperioden har det mest 
gjorts observationer av sträckande fåglar 
i juni–juli. 

Rapphöna Perdix perdix 
(1, 0, 2, 0, 0)
I början på 1970talet fanns ett fåtal  
rapphöns kring golfbanan på västra 
Kulla berg, men dessa är sedan länge 
försvunna. Troligen häckade 2 par kring 
fälten på östra Kullaberg vid 1994 års 
inventering, men 2014 gjordes inga ob
servationer av arten. Enligt Svensk Få
geltaxerings nattrutter visar arten en 
säkerställd kraftig minskning (Green & 
Lindström 2015). 

Vaktel Coturnix coturnix 
(0, 0, 0, 0, 0)
Inga observationer av spelande vaktlar 
gjordes 2014. En spelande fågel som no
terades 2004 är det hittills enda fyndet 
på Kullaberg, åtminstone i modern tid.

Fasan Phasianus colchicus 
(10, 31, 9, 15, 7)
Beståndet tycks svänga mellan olika år 
men den långsiktiga nedåtgående tren

den sedan 1980talet består och en ny läg
sta notering gjordes 2014 då bara 7 par 
konstaterades häcka, samtliga på östra 
Kullaberg. Utvecklingen överensstämmer 
tämligen väl mellan de fullständiga inven
teringarna och punkttaxeringarna.

Smådopping Tachybaptus ruficollis 
(1, 4, 2, 3, 0)
Efter att Björkerödsdammen dämdes upp 
i mitten på 1970talet blev smådopping en 
regelbunden häckare på Kullaberg. Den 
första häckningen här skedde 1974. Arten 
försvann dock kort efter omregleringen 
av dammen 2007–2008. Några enstaka 
observationer har gjorts därefter men 
inga observationer under häckningstid 
sedan 2009. De senaste, säkra häckning
arna skedde i Håkulls mosse 2007 samt 
i Kullatorpsmossen (i tidigare rapporter 
benämnd Kars mosse) 2007 och troligen 
2008. I slutet på augusti 2013 observera
des dock en juvenil smådopping i dammen 
men det är tveksamt om den var resultatet 
av en häckning där. 

Liksom i Danmark har smådoppingen 
sannolikt påverkats negativt av de kalla 
vintrarna runt 2010 (DOF 2015) och en
ligt den danska fågelövervakningen till
hör arten en av de största förlorarna un
der senare år (Nyegaard m.fl. 2015). 

Gråhakedopping Podiceps grisegena 
(0, 0, 0, 1, 1)
Gråhakedopping tillhör de senare in
vandrarna på Kullaberg. En hane hävda
de revir i Björkerödsdammen i april–maj 
2004. Troligen skedde inte någon häck
ning då. Påföljande år skred dock ett par 
till häckning men fick inte fram några 
ungar. Sedan dess har ett par häckat näs
tan årligen men med blandat resultat. En 
vithövdad individ, sannolikt en hane, har 
hävdat revir årligen åtminstone sedan 
2007.
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Gråhäger Ardea cinerea 
(0, 0, 0, 1, 0)
Inga observationer gjordes som tyder på 
häckning 2014.

Bivråk Pernis apivorus 
(0, 0, 1, 1, 1)
Arten är mycket svårinventerad då den 
anländer sent på våren och för en ganska 
anonym tillvaro. Dessutom kompliceras 
bilden av att sena sträckare kan passera 
Kullaspetsen långt in i juni. Spridda obser
vationer som tyder på att arten möjligen 
har häckat gjordes dock 2014. Senast en 
säker häckning konstaterades var 2008.

Röd glada Milvus milvus 
(0, 0, 1, 1, 0)
Efter att arten expanderat kraftigt i södra 
Sverige under många år verkar beståndet 
nu ha stabiliserats i Kullabygden. På Kulla

berg har 1 par, troligen årligen, häckat se
dan 1992. De senaste åren har det inte alltid 
varit klarlagt om boet legat inom eller strax 
utanför reservatets gränser. Vid invente
ringen 2014 låg boet utanför reservatet.

Brun kärrhök Circus aeruginosus 
(0, 0, 0, 0, 0)
Ett par häckade vid Mölle mosse under 
några år kring senaste sekelskiftet. Första 
häckningen skedde 1997 och därefter har 
häckning skett åtminstone 1999 och 2002. 
Vid inventeringen 2014 saknades dock ar
ten som häckfågel och har sannolikt inte 
häckat sedan 2002.

Duvhök Accipiter gentilis 
(0, 1, 0, 0, 0)
Inga misstankar om häckning på Kullaberg 
har förekommit under de senaste 20–30 
åren.

Smådoppingen har försvunnit som häckfågel. Foto: John Larsen.
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Sparvhök Accipiter nisus 
(1, 5, 3, 2, 2)
Bästa tiden att konstatera häckning av 
sparvhök är fram i juli när ungarna är så 
stora att de lämnat boet och kan höras 
tigga mat. 2014 uppskattades 2 par häcka. 
Detta är i nivå med 2004 och är kanske den 
naturliga nivå som uppnåtts sedan bestån
det av tät gran och tallskog minskat avse
värt på Kullaberg.

Ormvråk Buteo buteo 
(2, 3, 8, 8, 7)
Ormvråken fortsätter att hålla ett bestånd 
på Kullaberg i nivå med det 1994–2004. 
Vissa par väljer ibland att häcka i angräns
ande dungar som ligger precis utanför re
servatet.

Tornfalk Falco tinnunculus 
(2, 1, 2, 3, 2)
Paret som häckade i många år på en klipp

hylla i närheten av Kullens fyr har nu för
svunnit. Istället har ett par etablerat sig på 
sydsidan väster om Ransvik. Det par som 
häckat i en lada i området kring Björke
röd–Kockenhus fick sin häckningsplats ri
ven mitt under häckningssäsongen 2014. 
Det är dock oklart om paret hittade en ny 
boplats.

Pilgrimsfalk Falco peregrinus 
(0, 0, 1, 2, 2)
Vid inventeringen 1994 kunde vi konstatera 
att pilgrimsfalken återkommit till Kullaberg 
efter ca trettio års frånvaro. Ett stationärt 
par hävdade revir men häckning kunde 
inte konstateras med säkerhet. Därefter har 
minst ett par häckat på berget varje år. Vid 
den förra inventeringen 2004 dök ett andra 
par upp men återkom inte året efter. 

Vid inventeringen 2014 kunde vi åter 
glädjas åt att två par etablerat sig på Kulla
berg. I det ena reviret lyckades paret få 

Mer än ett revir av pilgrimsfalk hittades. Foto: Alf Petersson.
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fram en unge medan det nya, sannolikt 
yngre paret, troligen fick sin häckning spo
lierad av klättrare och sedermera av en 
hovrande helikopter precis över bohyllan. 
Området var avsatt med beträdnadsför
bud. I ett längre perspektiv är det oroande 
att störningarna av falkarna har ökat och 
att antalet lyckade häckningar minskat. 

Vattenrall Rallus aquaticus 
(1, 2, 0, 0, 1)
Ett permanent revir noterades i Björke
rödsdammen. Här görs också flera fynd av 
arten framför allt i augusti, men även maj–
juli, och det är troligt att häckning skett vid 
flera tillfällen.

Rörhöna Gallinula chloropus 
(5, 3, 1, 1, 0)
Inga observationer som tyder på häckning 
gjordes 2014 – det första inventeringsåret 
utan rörhöna. Sedan 1974 verkar arten 
successivt ha försvunnit från alla små
vatten på Kullaberg. Möjligen kan detta 
bero på förbiseende, eller så ser vi den 
tillbakagående trend som arten uppvisar i 
Danmark (Nyegaard m.fl. 2015).

Sothöna Fulica atra 
(0, 10, 7, 6, 8)
Sothönan häckade i Björkerödsdammen 
(5 par), Kullatorpsmossen (1 par) och 
 Mölle mosse (2 par). Att sothönan sakna
des vid den första inventeringen 1974 be
ror helt på att arten inte fanns på Kullaberg 
före uppdämningen av Björkerödsdammen 
1977. På nationell nivå minskar sothönan 
svagt. Arten är känslig för stränga vintrar 
men på Kullaberg har beståndet under de 
senaste inventeringarna varit stabilt.

Strandskata Haematopus ostralegus 
(0, 1, 1, 1, 0)
Observationer av kringflygande strand
skator görs regelbundet kring Kullaberg. 

2014 noterades arten i område 5, men 
 någon häckning är inte trolig.

Tofsvipa Vanellus vanellus 
(8, 2, 2, 0, 0)
Endast några enstaka observationer av 
tofsvipa gjordes 2014 och ingen häckning 
noterades. Däremot häckade arten inom 
reservatet men precis utanför invente
ringsområdet.

Enkelbeckasin Gallinago gallinago 
(3, 1, 0, 0, 0)
Endast tillfälligt påträffad, och några tecken 
på häckning kunde inte konstateras 2014. 

Morkulla Scolopax rusticola 
(22, 22, 25, 16, 10)
Morkullan är en mycket svårinventerad 
art. Inventeringen 2014 tyder på en fort
satt tillbakagång efter 1994, men detta 
kan också bero på tillfälligheter. Möjligen 
kan också den allt tätare undervegetatio
nen bestående av björnbär, murgröna och 
kaprifol i Kullabergs skogar påverka arten 
negativt. 

Rödbena Tringa totanus 
(1, 0, 0, 0, 0)
Det gjordes inga observationer som tyder 
på häckning 2014. Vid 1974 års invente
ring fanns möjligen ett par vid Björkeröds
dammen. 

Skogssnäppa Tringa ochropus 
(1, 0, 0, 0, 0)
Tillfälligt observerad i början på maj 2014 
i ett kärr vid Björkeröds by, men någon 
häckning skedde troligen inte.

Drillsnäppa Actitis hypoleucos 
(0, 0, 1, 0, 0)
Observerad i område 2 och 4 men häck
ning var inte trolig. Sannolikt rörde det sig 
om sträckare.
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Skrattmås Larus ridibundus 
(0, 0, 0, 0, 0)
Tillfällig observerad i ett par delområden 
men inget tyder på att arten häckat 2014. 
Ett par häckade i Björkerödsdammen åt
minstone 1990.

Fiskmås Larus canus 
(7, 13, 11, 4, 1)
Fiskmåsen har minskat markant och årets 
resultat är det sämsta någonsin. Resul
tat från inventeringar av häckande kust
fågel på Kullaberg under senare hälften av 
1990talet kan tyda på ett samband mellan 
artens utbredning och pilgrimsfalkens eta
blering. Redan 1997 hade antalet minskat 
från 11 par 1994 till 5 par och två år se
nare fanns bara 3 par kvar (Peterz 1998).

Markhäckande fiskmåsar är en allt ovan
ligare syn på Kullahalvön (Nilsson 2012) 
och arten tycks numera främst häcka på 
industribyggnader och andra byggnader. 

Silltrut Larus fuscus 
(0, 0, 0, 0, 0)
Även om silltrutar observeras regelbundet 
vid Kullaberg under häckningstid, är ingen 
häckning känd. En observation i område 
15, med lägsta kriteriet, kan möjligen tyda 
på en häckning men kan också vara en till
fällig besökare från Hallands Väderö där 
beståndet har ökat till 57 par 2013, vilket 
är en kraftig ökning sedan 2005 då 20 par 
häckade (Andersson 2014). 

Gråtrut Larus argentatus 
(12, 17, 27, 14, 9)
Beståndet av gråtrut har mer än halverats 
sedan 1994. I område 6 fanns 1994 en kolo
ni omfattande ca 15 par, 2004 innehöll den 
3–4 par och 2014 gjordes inga observatio
ner som tyder på häckning i detta område.

Utvecklingen ligger väl i linje med den 
tillbakagång som noterats i södra Sverige 
under senare år (Bengtsson 2005, Anders

Fiskmås – en allt sällsyntare häckfågel. Foto: P-G Bentz/Sturnus.se.
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son 2014). På Hallands Väderö har be
ståndet minskat med mer än 90 % sedan 
artens storhetstid på ön under 1960 och 
1970talet (Andersson 2014). I samband 
med kustfågelinventeringarna på Kulla
berg i slutet på 1990talet noterades dock 
drygt 20 par (Peterz 1998). Utvecklingen 
på östra Själland är liknande, men bestån
det som helhet ökar i Danmark, främst då 
på Jylland (Bregenballe & Lyngs 2014).

Havstrut Larus marinus 
(1, 2, 7, 3, 2)
Havstruten uppskattades häcka med 2 par 
2014. Samma antal noterades 2011 (Nils
son 2012) och det innebär en fortsatt 
minskning sedan 1994. Populationen på 
Hallands Väderö kulminerade i mitten på 
1980talet (Andersson 2014).

Sillgrissla Uria aalge 
(0, 0, 0, 0, 0)
Enstaka sillgrisslor, troligen från kolonin 
på Hallands Väderö, besöker Kullaberg 
under vår och sommar, t.ex. i början på 
augusti 2009 då två adulta fåglar med en 
årsunge observerades vid Kullaspetsen. 
Sillgrisslan började häcka på Hallands 
 Väderö 1969 och 2013 uppgick beståndet 
till 35 par (Andersson 2014). Några säkra 
tecken som indikerar häckning på Kulla
berg har dock inte gjorts ännu.

Tordmule Alca torda 
(0, 0, 0, 0, 0)
Även tordmular från kolonin på Hallands 
Väderö, 52 par 2013 (Andersson 2014), 
noteras varje vår kring Kullaberg. Några 
indicier på häckning har dock inte note
rats på Kullaberg. 

Tobisgrissla Cepphus grylle 
(5, 4, 7, 5, 1)
Tobisgrisslor har tidigare häckat i områ
de 2 (vid Kullamannens dörr) och område 

6 (strax väster om Djupadal). Efter en liten 
uppgång i mitten på 1990talet, 8 par 1997 
(Peterz 1998) och 13 par 1999 (Flykt m.fl. 
2000), är arten nu på tillbakagång eller 
har försvunnit som häckfågel. Observatio
nerna som gjordes i gränsområdet mellan 
område 1 och 2 har låga häckningskriteri
er. Vid en kustinventering 2011 bedömdes 
1 par häcka (Nilsson 2012).

Högst antal under inventeringsåren 
var 1994 då tobisgrisslorna på Hallands 
 Väderö var speciellt hårt ansatta av preda
tion och populationen minskade kortva
rigt på ön. Under samma period flyttade 
allt fler grisslor ut på skären runt Hallands 
Väderö (Andersson 2014).

Den lilla kolonin i område 2 tycks nu 
vara helt borta, kanske beroende på att 
platsen är populär bland bergsklättrare 
(Karlsson & Håkansson 1999), vilket kan 
leda till störningar under häckningstid. 
Har en drygt sextioårig epok tagit slut?

Skogsduva Columba oenas 
(16, 31, 22, 20, 24)
Beståndet av skogsduva ligger på en förhål
landevis jämn nivå. Vid 2014 års invente
ring noterades 24 par med huvudparten ut
med sydsluttning från Mölle, via Kockenhus 
bort mot Himmelstorp samt i RansvikJose
finelustområdet på västra Kullaberg. Flest 
fanns i områden med äldre ek och bok
skog, t.ex. kring Ransvik och Josefinelust 
(område 4 och 5) där 9–11 par påträffades 
och mellan Mölle och Kockenhus (område 
11 och 12) där 6–8 par påträffades.

Skogsduvan har varit på tillbakagång 
i hela Sverige (har dock visat en positiv 
trend under de senaste 20 åren – Green & 
Lindström 2015), medan den ökat kraftigt 
i Danmark (Nyegaard m.fl. 2015). Kom
mentaren från föregående inventering 
kvarstår: ”... att Kullaberg, som ligger nå
gonstans mitt emellan dessa områden, har 
haft ett förhållandevis stabilt bestånd un
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der de senaste 30 (numera 40 åren) verkar 
därför logiskt”. 

Ringduva Columba palumbus 
(118, 93, 83, 81, 79)
Ringduvan är en av Kullabergs mest tal rika 
häckare och påträffades i samtliga del
områden 2014. En tydlig tillbakagång mel
lan de två första inventeringarna har följts 
av ett stabilt bestånd, framförallt under de 
tre senaste inventeringarna. 

Turkduva Streptopelia decaocto 
(0, 1, 0, 0, 0)
Häckning har konstaterats vid ett par till
fällen under senare halvan av 1970talet, 
då arten var som talrikast i landet (Risberg 
& Axelsson 1999). Arten ses fortfarande 
regelbundet under sträckperioden. Även 
spel/sång noteras ibland från april till bör
jan av juni, men det finns inga indicier på 
häckning under de senaste trettio åren.

Turturduva Streptopelia turtur 
(1, 1, 1, 0, 0)
Vid de tre första inventeringarna hördes 
turturduva spela på Kullaberg men någon 
säkerställd häckning har aldrig påvisats. 
Ingen iakttagelse gjordes vare sig 2004 
eller 2014, vilket stämmer väl med ar
tens uppträdande i Sverige under senare 
år (Strid & Eriksson 2014). Arten är inte 
noterad på Kullaberg under häcknings
tid  sedan 2005. Även vid inventeringar 
 1960–62 (S.Å. Hanson, i brev) noterades 
turturduva på västra Kullaberg.

Gök Cuculus canorus 
(20, 29, 11, 5, 6)
Göken tillhör kategorin svårinventerade. 
Trots detta råder det inget tvivel om att 

arten gått tillbaka stort under senare år. 
Även om årliga fluktuationer föreligger, 
visar punkttaxeringarna på Kullaberg en 
tydlig tillbakagång sedan 1990talet (se 
Figur). Den återhämtning som har skett 
under de senaste tio åren i södra Sverige 
tycks inte ha slagit igenom på Kullaberg 
(Green & Lindström 2015). Utvecklingen 
här liknar mer det danska beståndets där 
en av orsakerna till minskningen har före
slagits vara att de insekter göken, liksom 
värdfåglarna, lever av har minskat i den 
danska naturen (DOF 2015).

Kattuggla Strix aluco 
(15, 15, 12, 11, 12)
Beståndet av kattuggla håller sig konstant 
mellan 11 och 15 par. De häckande paren 
är ganska jämt utspridda från Kullagården 
i väster till Himmelstorp i öster.

Hornuggla Asio otus 
(0, 2, 1, 1, 0)
Enstaka par häckar under år med god 
smågnagartillgång. Det finns dock inga 
rapporterade häckningar sedan invente
ringen 2004.

Nattskärra Caprimulgus europaeus 
(8, 3, 8, 1, 0)
Under de senaste åren har arten bara note
rats sporadiskt under häckningstid och vid 
inventeringen 2014 noterades inga natt

Artdiagram – Förklaring
Skala till vänster (i rött) visar antalet par för ett urval av arter vid Kullabergsinventeringarna 1974–2014, 
medan skalan till höger (i blått) visar det totala antalet exemplar räknade vid punkttaxeringar 1980–2015.
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skärror över huvud taget. Tillbakagången 
kan bero på att större öppna hyggen vuxit 
igen och att många tidigare öppna berg
klackar numera är igenväxta. 

Tornseglare Apus apus 
(1, 5, 2, 0, 0)
Tornseglare observerades i flera delom
råden, men observationer som tyder på 
häckning gjordes märkligt nog inte 2014. 
Enligt svensk fågeltaxering (Green & Lind
ström 2015) tyder undersökningarna på 
att det svenska beståndet har halverats se
dan 1998. I Danmark misstänker man att 
saneringen av gamla byggnader kan vara 
ett av hoten mot tornseglarna då goda 
häckningsplatser försvinner i samband 
med detta (DOF 2015).

Göktyta Jynx torquilla 
(5, 2, 1, 1, 0)
Göktytan är nu försvunnen som häckfågel 
på Kullaberg. Beståndet tycks följa trenden 

i de svenska punkttaxeringarna som visar 
en brant nedgång i början på 1980talet 
och därefter legat tämligen stilla på en låg 
nivå (Green & Lindström 2015). Å andra 
sidan nådde de svenska standardrutterna 
sitt näst högsta värde 2014. Arten ökar 
främst i Svealand samt östra och västra 
Götaland. Någon ökning syns ännu inte i 
södra Götaland eller i Danmark, där popu
lationen uppskattades till 30–50 par 2003 
och 48 par 2012 (DOF 2015). 

Gröngöling Picus viridis 
(12, 7, 5, 6, 2)
Under de senaste tre inventeringarna har 
gröngölingen hållit en stabil stam, men 
2014 noterades bara ett par vardera på 
östra respektive västra Kullaberg. Enligt 
de svenska punkttaxeringarna minskar 
arten signifikant. Arten minskar även i 
Danmark, där den numera i stort sett bara 
finns på Jylland (Green & Lindström 2015, 
DOF 2015, Nyegaard m.fl. 2015). 

Göktytan häckar ej längre på Kullaberg. Foto: Mikael Arinder/Skånska Bilder.
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Spillkråka Dryocopus martius 
(2, 3, 2, 2, 2)
Spillkråkan påträffades i nio delområden 
under 2014 års inventering liksom 2004. 
Arten är dock mycket rörlig och endast 
ett par vardera bedömdes häcka på västra 
respektive östra Kullaberg. Området hyser 
en liten men stabil population.

Större hackspett Dendrocopos major 
(16, 28, 10, 18, 19)
Efter en bottennivå vid inventeringen 
1994 då 10 par noterades, har större hack
spetten återhämtat sig. På västra Kulla
berg, där arten 1994 var så gott som för
svunnen, fanns nu 6 par. 

Mindre hackspett Dendrocopos minor 
(4, 1, 1, 6, 2)
Mindre hackspettens bestånd på Kullaberg 
tycks svänga rejält mellan åren. Gynnades 
arten av den utbredda almsjukan vid in
venteringen 2004? Efter att ha varit mer 
eller mindre försvunnen som häckfågel 
på Kullaberg häckade 6 par 2004. Vid den 
senaste inventeringen föll beståndet åter 
tillbaka då ett par häckade på östra och ett 
på västra Kullaberg 2014.

Trädlärka Lullula arborea 
(0, 2, 0, 0, 0)
Endast en observation gjordes under 
häckningstid 2014 och andra indicier på 
häckning saknas. 

Sånglärka Alauda arvensis 
(19, 20, 10, 5, 2)
Sånglärkan fortsätter att minska på 
Kulla berg (se Figur) liksom i övriga 
Sverige (Green & Lindström 2015). För 
tredje inventeringen i rad noterades en 
halvering av beståndet i och med att en
dast 2 par påträffades 2014. I dag finns 
vardera ett par på östra respektive väs
tra Kullaberg.

Ursprungligen fanns sånglärkan bara 
kring ängs och betesmarkerna på östra 
Kullaberg, men gynnades kortsiktigt av 
återskapandet av ängsmarken öster om 
Kullens fyr. 

Ladusvala Hirundo rustica 
(43, 17, 12, 33, 29)
Den drastiska minskning i antal häck
ande ladusvalor som noterades 1984 och 
1994 har vänt och stabiliserats (se Figur). 

29 par noterades 2014, jämnt fördelade 
över Kullaberg i anslutning till bebyggelse. 
Möjligen kan en ökning av antalet betes
djur och hästar efter 1980talet förklara 
artens uppgång.

Hussvala Delichon urbicum 
(61, 40, 55, 48, 36)
Hussvalan har nu minskat två inventering
ar i rad. 2014 uppskattades 36 par häcka, 
vilket är en minskning med 25 procent 
sedan 2004. Huvuddelen av populationen  
(24  par) häckar vid Kullagården. I början 
av 1960talet fanns här 60 par (S. Å. Hanson 
i brev) och arten har minskat under lång tid 
i Sverige (Green & Lindström 2015). 
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Trädpiplärka Anthus trivialis 
(63, 63, 29, 17, 6)
Trädpiplärkan minskade radikalt under 
perioden 1984–2014. Tillbakagången syns 
också tydligt i punkttaxeringarna på Kulla
berg (se Figur), ett mönster som för övrigt 
gäller hela Sverige (Green & Lindström 
2015). Vid inventeringen 2014 påträffades 
endast 6 par på Kullaberg, ytterligare en 
tillbakagång jämfört med 2004. Minskning
en lokalt kan delvis bero på den förändrade 
skogsskötseln, för närvarande med mindre 
avverkningsytor.

Ängspiplärka Anthus pratensis 
(10, 9, 11, 6, 1)
Populationen av ängspiplärka på Kulla
berg har hållit sig stabil kring ett tiotal 
häckande par, men har successivt minskat 
vid de två senaste inventeringarna. Årets 
resultat på ett häckande par indikerar att 
arten håller på att försvinna från Kulla
berg. Flera andra arter som är knutna 
till mer öppna marker, för häckning och 
födo sök, har det också svårt på Kullaberg. 
Ängspiplärkan är numera upptagen i den 
svenska Rödlistan och klassas som Nära 
hotad (ArtDatabanken 2015).

Skärpiplärka Anthus petrosus 
(9, 12, 13, 5, 2)
Skärpiplärkan har tidigare haft ett för
hållandevis stabilt bestånd kring 10 par 
på Kullaberg. Reviren är utspridda längs 
klippstränderna, framför allt längs  bergets 
nordsida, och därför svåra att lokalisera. 

Trädpiplärkan är en av de stora förlorarna. Foto: Jan Elmelid/N.
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Endast 2 par noterades 2014. Vid en kust
inventering 2011 lokaliseras bara ett el
ler möjligen två par. Beståndet kan till en 
viss del ha påverkats av den kalla vintern 
2010–2011 (Nilsson 2012).

Sädesärla Motacilla alba 
(38, 38, 44, 41, 43)
Sädesärlan är spridd över hela Kullaberg 
och häckar i nästan alla delområden. Be
ståndet har hållit sig stabilt kring 40 par 
vid samtliga inventeringar.

Gulärla Motacilla flava 
(0, 0, 0, 0, 0)
Gulärlor noteras varje vår på Kullaberg 
långt in i slutet på maj. Det är dock mest 
troligt att det rör sig om sena sträckare, 
och någon säker häckning har inte på visats 
hittills även om lämplig biotop finns, t.ex. 
kring Björkeröd där arten möjligen tillfäl
ligt har häckat.

Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 
(94, 98, 105, 91, 132)
Gärdsmygens salivfyllda sång kan höras 
över hela Kullaberg. Den påträffades i om
rådets samtliga delområden och har hållit 
en mycket stabil population kring 100 par. 
Efter några milda vintrar noterar vi 2014 
en ny toppnivå. 

Järnsparv Prunella modularis 
(94, 60, 87, 51, 44)
Beståndet av järnsparv har varierat under 
årens lopp. Vid 2014 års inventering rap
porterades 44 par, vilket är ungefär hälften 
av beståndet från 1974. Både i Sverige och 
Danmark har arten minskat sedan 1970ta
let (DOF 2015, Green & Lindström 2015).

Rödhake Erithacus rubecula 
(112, 96, 135, 106, 114)
Rödhaken är en av de vanligaste arterna 
på Kullaberg. Vid inventeringen 2014 no

terades 114 par, vilket är en liten ökning 
jämfört med 2004 men i ett längre per
spektiv en normal siffra (se Figur).

Näktergal Luscinia luscinia 
(34, 41, 26, 13, 24)
Näktergalen uppvisar äntligen en ökning 
efter att successivt ha minskat sedan 1984. 
Årets 24 par är nästan en dubblering jäm
fört med 2004. Även i punkttaxeringarna 
syns detta mönster. Efter sekelskiftet tycks 
beståndet i Sverige ha stabiliserats medan 
nedgången fortsatt i Danmark (Green & 
Lindström 2015, Nyegaard m.fl. 2015). 

Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros 
(0, 0, 1, 0, 0) 
Inga observationer som tyder på häckning 
gjordes 2014. Svart rödstjärt har observe
rats under omständigheter som kan tyda 
på häckning vid flera tillfällen, bl.a. 2008 
då en hona med ungar sågs utmed syd
sidan mellan Kullens Fyr och Mölle och 
2010 då ett par höll ett permanent revir i 
samma område (Artportalen).

Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 
(23, 19, 36, 31, 64)
Rödstjärten förekommer främst utmed 
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Rödstjärten är en av vinnarna. Foto: Tomas Lundquist/N.
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Kullabergs sydsida från Kullens fyr till 
Haga. Arten minskade kraftigt i början av 
1980talet, sannolikt beroende på torka i 
Sahelområdet, men har sedan dess sakta 
men säkert ökat i både Danmark och Sve
rige (Green & Lindström 2015, Nyegaard 
m.fl. 2015). 2014 påträffades hela 64 par, 
en fördubbling sedan 2004 (se Figur).

Buskskvätta Saxicola rubetra 
(9, 12, 6, 3, 1)
Endast ett fåtal par häckar på Kullaberg 
och 2014 års resultat, 1 par, var det lägsta 
antalet hitintills. Artens beståndsutveck
ling på Kullaberg visar stora likheter med 
stenskvättan (se nedan).

Stenskvätta Oenanthe oenanthe 
(12, 17, 14, 7, 1)
Stenskvättan förekommer i öppen, stenig 
terräng. Beståndet på Kullaberg har varit 
stabilt kring ett 15tal par, men 2014 note
rades endast ett par, en fortsatt minskning 
sedan 2004. Ännu ett bottenrekord? Lik
som buskskvättan visar stenskvättan sig
nifikanta minskningar i de svenska som
marpunktrutterna (Green & Lindström 
2015).

Koltrast Turdus merula 
(126, 135, 147, 99, 104)
Koltrasten förekommer i all typ av skogs 
och buskmark på Kullaberg. Beståndet har 
tidigare varit ganska stabilt eller i svag till
växt, men 2014 års resultat tyder på att an
talet par har stabiliserats på en lägre nivå 
sedan 2004, en tendens som också syns i 

de årliga punkttaxeringarna på Kulla berg 
(se Figur).

Björktrast Turdus pilaris 
(2, 11, 19, 13, 3)
De första paren av björktrast noterades 
i mitten på 1970talet. Därefter ökade 
beståndet och uppgick som mest till 
19  par 1994. Enligt de nationella punkt
taxeringarna har björktrasten gått till
baka i södra Sverige, inklusive Kullaberg, 
de senaste tio åren (Green & Lindström 
2015). Björktrastarna återfinns främst i 
närheten till öppen gräsmark, t.ex. golf
banan på västra Kullaberg och fälten i 
område 11 och 12.

Taltrast Turdus philomelos 
(59, 58, 54, 41, 51)
Taltrasten har haft ett förvånansvärt sta
bilt bestånd. 2014 års resultat på 51 par 
pekar på en återhämtning efter en mindre 
tillbakagång 2004. 

Rödvingetrast Turdus iliacus 
(1, 0, 0, 0, 0)
Liksom tidigare år observerades arten un
der häckningstid, men även 2014 rör det 
sig troligen om sena sträckare. I slutet på 
maj 1974 noterades dock en sjungande 
hane som möjligen indikerade häckning. 
Rödvingetrasten är, liksom björktrasten, 
på tillbakagång i södra Sverige (Green & 
Lindström 2015)

Dubbeltrast Turdus viscivorus 
(1, 7, 4, 3, 0)
En handfull par häckade tidigare på Kul
laberg, men 2014 fanns inga indicier på 
häckning. Då dubbeltrasten gärna föredrar 
blandskog kan minskningen av barrskogs
arealen på Kullaberg vara en orsak till ned
gången för arten. Under perioden mellan 
inventeringarna har väldigt få fynd gjorts 
under häckningstid, dock sågs en gammal 
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fågel mata ungar vid Björkerödsdammen 
2008 (Artportalen). 

Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 
(1, 1, 0, 0, 0)
Sävsångaren påträffades vid de två första 
inventeringarna 1974 och 1984 i Mölle 
mosses västra del, där ett mindre blad
vassbestånd finns. Arten har inte påträf
fats på Kullaberg sedan dess, förutom 
 under sträcktid.

Kärrsångare Acrocephalus palustris 
(3, 10, 6, 8, 3)
Beståndet är åter nere på 1974 års nivå 
då, liksom 2014, 3 par häckade. Popula
tionen i Sverige ökade fram t.o.m. 1980ta
let (Green & Lindström 2015) och även i 
Danmark tycks expansionen ha upphört 
(Nyegaard m.fl. 2015). Lämpliga häck
ningsbiotoper för kärrsångaren och de två 
andra Acrocephalusarterna saknas nästan 
helt på Kullaberg.

Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 
(0, 6, 3, 2, 0)
Rörsångaren häckade tidigare bl.a. vid 
Björkerödsdammen och Mölle mosse, men 
vid årets inventering saknades den helt. 
Regelbundet noteras rastande, sjungande 
rörsångare i buskage t.ex. ute vid Kullens 
Fyr långt in i juni. I början på juli 2007 
sjöng en rörsångare vid Håkulls mosse 
vilket skulle kunna tyda på häckning. Be
stånden i Danmark, Sverige och Finland är 
minskande (Karlsson 2015).

Härmsångare Hippolais icterina 
(28, 30, 39, 42, 57)
Härmsångaren föredrar frodig lövskog, 
vilket sannolikt har gynnat artens utveck
ling på Kullaberg. Arten har uppvisat en 
konstant ökning och vid 2014 års invente
ring bedömdes 57 par häcka, vilket är det 
högsta antalet hitintills (se Figur). Kulla
bergsbeståndet tycks varken följa den 
svenska populationen som är stabil en

Beståndet av härmsångare har fördubblats. Foto: Jan Elmelid/N.
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ligt såväl nationella punkttaxeringar som 
ringmärkningssiffror i Falsterbo (Green 
& Lindström 2015, Karlsson 2015) eller 
den danska trenden där beståndet halv
erats sedan 1970talet (Nyegaard m.fl. 
2015). Dock sammanfaller ökningen väl 
med standardrutterna enligt SFT i Sverige 
(Green & Lindström 2015).

Ärtsångare Sylvia curruca 
(28, 46, 50, 37, 32)
Ärtsångaren noterades med 32 häckande 
par 2014. Detta är en liten tillbakagång 
sedan toppåret 1994 och i nivå med 1974. 

Ärtsångaren har minskat i Danmark se
dan 1980talet (Nyegaard m.fl. 2015, DOF 
2015) men i Sverige tycks beståndet vara 
mer stabilt (Green & Lindström 2015).

Törnsångare Sylvia communis 
(35, 70, 55, 50, 46)
Sammanlagt noterades 46 par 2014, vilket 
ytterligare förstärker en långsamt nedåtgå
ende trend sedan 1984. Dock sammanfaller 
inte minskningen med punktrutter i Dan
mark och Sverige. Möjligen kan den mins
kande ytan av solbelysta backar på Kullaberg 
spela in. En hel del döda eller döende enbus
kar, skuggade av lövsly, vittnar om detta.

Trädgårdssångare Sylvia borin 
(23, 52, 62, 59, 68)
Trädgårdssångaren uppvisar ett ganska 
stabilt, eller något ökande bestånd under 
de senaste fyra inventeringarna. 2014 be
dömdes 68 par häcka. Vid inventeringar 

Trädgårdssångaren trivs i sydsluttningarna. Foto: Jan Elmelid/N.
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1960, som främst täckte västra Kullaberg, 
var trädgårdssångaren en av de fem van
ligaste häckfåglarna (S. Å. Hanson i brev). 
Flest par hittas i delområdena som vetter 
mot syd. Arten har troligen också gynnats 
av lövskogens utbredning på bekostnad av 
barrskogen under senare år.

Svarthätta Sylvia atricapilla 
(55, 103, 130, 106, 192)
Under de tre första inventeringarna mer 
än fördubblades beståndet av svarthätta. 
Årets 192 par utgör nästan en fyrdubbling 
sedan 1974 (se Figur). Detta gör svarthät
tan till en av de mest framgångsrika arter
na på Kullaberg, liksom på nationell nivå 
(Green & Lindström 2015) och i Danmark 
(Nyegaard m.fl. 2014). Svarthättan före
kommer i samtliga delområden. 

minskad takt sedan inventeringen 1974 (se 
Figur). Enligt Jönsson m.fl. (1990) invand
rade den sydliga rasen av gransångare P. c. 
collybita till Skåne i slutet av 1960talet. 
Möjligen kan arten ha etablerat sig något 
tidigare på Kullaberg, då Sven Åke Hanson 
m.fl. noterade arten vid inventeringar i 
början av 1960talet. (S. Å. Hanson i brev). 
Tio par beräknades häcka 1974 och vid 
årets inventering är gransångaren Kulla
bergs näst vanligaste häckfågel. Med 191 
par är den bara slagen av svarthätta och 
bofink. I Danmark har beståndet fyrdubb
lats sedan 1976 (Nyegaard m.fl. 2014).

Lövsångare Phylloscopus trochilus 
(134, 206, 202, 108, 97)
Efter att ha varit en av de vanligaste häck
fåglarna på Kullaberg har lövsångarbe
ståndet halverats sedan 1984 och stabili
serats på en betydligt lägre nivå (se Figur). 
Trenden är än mer negativ på Kullaberg 
än utvecklingen hos såväl den danska som 
den sydsvenska populationen (Karlsson 
2015, Nyegaard m.fl. 2014). På Kullaberg 
har tillbakagången varit speciellt kraftig 
på sydsluttningarna. Vid inventeringen 
1974 häckade nästan hälften av paren på 

Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 
(61, 17, 31, 58, 36)
Grönsångaren föredrar gles, grovstammig 
lövskog med inslag av enstaka barrträd. 
Flest par finns i de östra delarna av Kulla
berg. Beståndet har fluktuerat kraftigt och 
antalet par är nu i paritet med situatio
nen 1994. Punkttaxeringen på Kullaberg 
visar också att 2014 var ett riktigt dåligt 
år. Däremot var 2013 och 2015 goda år för 
grönsångaren. Ringmärkningssiffrorna i 
Falsterbo visar också stora årliga fluktua
tioner (Karlsson 2015).

Gransångare Phylloscopus collybita 
(10, 15, 56, 107, 191)
Beståndsutvecklingen har fortsatt i oför
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Kullabergs sydsida, medan endast drygt 
20 par fanns i detta område 2014.

Intressant i sammanhanget är att det 
vid Falsterbo för första gången ringmärk
tes fler gransångare än lövsångare hösten 
2014 (Karlsson & Ehnbom 2015).

Kungsfågel Regulus regulus 
(46, 31, 20, 21, 10)
Beståndet av kungsfågel har, liksom i Dan
mark, sakta men säkert minskat sedan 
1974 (Nyegaard m.fl. 2015, DOF 2015). 
Arten är beroende av barrskog, en biotop 
som blivit allt sällsyntare på Kullaberg. 
Kullabergs barrskogar började plante
ras på de trädlösa ljunghedarna under 
1860talet (Kraft 1988).  

Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapilla 
(1, 0, 1, 1, 0)
Förhoppningar om en nyetablering på 
Kulla berg efter 2004 års inventering in

friades inte 2014. Endast en tillfällig ob
servation av en sjungande hane i april no
terades i område 2. Artens expansion på 
Själland har avtagit men flera häckningar 
har genomförts i NVSkåne sedan 2004 
(DOF 2015, Artportalen). 

Grå flugsnappare Muscicapa striata 
(12, 9, 13, 12, 8)
Grå flugsnapparen är ganska fåtalig på 
Kullaberg men håller ett relativt stabilt 
bestånd. Populationen har pendlat runt ett 
tiotal par vid samtliga fem inventeringar. 

Mindre flugsnappare Ficedula parva 
(2, 1, 2, 1, 1)
Arten påträffas nästan varje vår med nå
gon eller några sjungande hanar på Kulla
berg. Säkerställda häckningar är sällsynta 
men 2014 noterades ett fast revir på östra 
Kullaberg, och en fågel påträffades även i 
juli i ett angränsande område. 

Grå flugsnapparen är fåtalig men har ett stabilt bestånd. Foto: P-G Bentz/Sturnus.se.
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Den första konstaterade häckningen av 
mindre flugsnappare i Skåne gjordes på 
Kullaberg 1960 (Rudebeck 1960). Platsen 
hölls hemlig på grund av störningsrisk. 
Även nästföljande år noterades arten i 
samma område, men någon häckning no
terades inte (S. Å. Hanson i brev).

Halsbandsflugsnappare Ficedula albicollis 
(1, 0, 0, 0, 0)
I samband med inventeringen 1974 obser
verades en sjungande hane av halsbands
flugsnappare på östra Kullaberg, vilket ut
gör ett av få fynd på Kullaberg. Det senaste 
gjordes i maj 2012 (Bernsmo m.fl. 2013).

Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca
(64, 52, 44, 17, 7)
Redan vid de första fyra inventeringarna 
uppvisade svartvita flugsnapparen en ner
åtgående trend. Årets rekordlåga 7 par 
utgör dessvärre ånyo en ny bottennote
ring (se Figur). Det svenska beståndet har, 
liksom det danska, minskat under lång tid 
enligt punkttaxeringarna (Green & Lind
ström 2015, Nyegaard m.fl. 2015).

Svartvita flugsnapparen gynnas i hög 
grad av uppsatta holkar, vilket till en del 
kan förklara de högre siffrorna under 
1970 och 1980talen. Holkarna har med 
tiden försvunnit men detta förklarar inte 
hela tillbakagången. I samband med att 
holkar åter sattes upp på västra Kullaberg 
och undersöktes under åren 1997–2001, 
noterades som mest 13 par år 2000, med
an 3–5 par häckade de andra åren (Johans
son & Johansson 2001). Beståndet tycks 

alltså kunna fluktuera betydligt mellan 
 olika år, något som även noterats i Dan
mark (Nyegaard m.fl. 2015). 

Värt att notera är att de tre vanligaste 
mesarna samt rödstjärt och nötväcka till
sammans har ökat från 224 till 372 par, en 
ökning med drygt 65 % trots att antalet 
holkar har minskat kraftigt sedan 1974!

Stjärtmes Aegithalos caudatus 
(9, 4, 7, 5, 11)
Stjärtmesen håller ett litet men stabilt 
bestånd på Kullaberg. Antalet par har vid 
tidigare inventeringar legat mellan 4 och 
9 par. 2014 uppskattades 11 par häcka 
vilket är den hitintills högsta noteringen. 
Enstaka stjärtmesar av den kontinentala 
rasen europeaeus ses nästan årligen på 
Kullaberg och blandpar med nominat
rasen caudatus har noterats vid ett par till
fällen, bl.a. vid 2014 års inventering. 

Entita Poecile palustris 
(34, 27, 16, 21, 3)
Beståndet av entita har tidigare varit stabilt 
eller möjligen svagt minskande på Kulla
berg. Vid inventeringen 2014 hittades bara 
3 par, vilket är en rejäl nedgång från 21 par 
2004. Enligt punkttaxeringarna i Sverige 
har det svenska beståndet minskat under 
lång tid. Även i Danmark har utvecklingen 
varit likartad men här har arten återhäm
tat sig något under senare år liksom i de 
svenska standardrutterna (Green & Lind
ström 2015, Nyegaard m.fl. 2015). 

Talltita Poecile montana 
(1, 1, 0, 0, 0)
Arten påträffades på Kullaberg vid inven
teringarna 1974 och 1984. Därefter finns 
inga fynd under häckningstid, möjligen 
som en följd av minskad areal barrskog. 
Arten har vid några tillfällen påträffas un
der hösten, dock ej årligen. Därtill gjordes 
ett enstaka vårfynd i mars 2014. Talltitan 
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och entitan minskar i Sverige i ungefär 
samma takt enligt sommarpunktrutterna 
(Green & Lindström 2015).

Tofsmes Lophophanes cristatus 
(1, 0, 0, 0, 0)
Tofsmesen, som i hög grad är knuten till 
barrskog, påträffades vid inventeringen 
1974. Därefter har inga fynd gjorts, un
dantaget ett vårfynd i april 2003 (Rellmar 
m.fl. 2004). 

Svartmes Periparus ater 
(7, 7, 10, 7, 5)
Liksom talltita och tofsmes trivs svart
mesen i barrskog. Eftersom arealen gran
skog minskat under årens lopp skulle man 
kunna förvänta sig ett minskande bestånd, 
vilket möjligen 2014 års resultat indikerar. 

Blåmes Cyanistes caeruleus 
(44, 73, 85, 77, 129)
Efter nära en fördubbling av beståndet 
mellan inventeringarna 1974 och 1984 
har blåmesstammen på Kullaberg varit 
ganska stabil (se Figur). Men, efter nära en 
fördubbling mellan 2004 och 2014 är blå
mesen en av de fem vanligaste häckarna 
på Kullaberg med hela 129 par. Arten är 
framför allt knuten till lövskog och kan ha 
gynnats av att arealen lövskog ökat, men 

Blåmesen är långsiktigt en vinnare. Foto: Jan Elmelid/N.
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även hårda vintrar och tillgången på bok
ollon påverkar arten. 

Talgoxe Parus major 
(97, 117, 105, 100, 124)
Talgoxen håller till i såväl barr som löv
skog och uppvisar ett förvånansvärt stabilt 
bestånd kring hundra par. Arten har ökat 
klart över hela Sverige (Green & Lindström 
2015) men uppvisar en neråtgående trend 
i Danmark (Nyegaard m.fl. 2015). Årets 
124 par på Kullaberg är förvisso det hög
sta hittills men sett i ett längre perspektiv 
knappast en reell ökning.

Nötväcka Sitta europaea 
(26, 25, 55, 41, 52)
Efter en ökning från 1984 till 1994, då be
ståndet fördubblades, verkar en stabilise
ring på en nivå kring 50 par ha skett. 

Trädkrypare Certhia familiaris 
(16, 27, 30, 24, 25)
Vid inventeringen 2014 påträffades 25 par, 
vilket tyder på en fortsatt stabil nivå jäm
fört med de tidigare fyra inventeringarna.
 
Trädgårdsträdkrypare Certhia brachydactyla
(0, 0, 0, 0, 1)
Två observationer av sjungande fåglar 
gjordes 2014, på både östra och västa Kul
laberg, sannolikt av samma fågel. Fyndet/
en utgör det första för Kullaberg men var 
inte oväntat/de. Trädgårdsträdkryparen 
började häcka i Danmark 1946 och har 
expanderat norrut sedan dess. På Själland 
tog det rejält fart efter år 2000 (DOF 2015) 
och flera fynd har gjorts i Sverige efter 
sekelskiftet, bl.a. vid närliggande Krappe
rups slottspark 2004 (Hellström 2005). 

Sommargylling Oriolus oriolus 
(1, 5, 3, 2, 0)
Sjungande sommargyllingar kan höras 
nästan varje vår och försommar på Kulla

berg, men helt säkerställda häckningar är 
sällsynta. Våren 2014 påträffades sjung
ande hane/hanar tillfälligt under perioden 
23 maj – 1 juni kring Igla mosse öster om 
fyren men inget noterades som tyder på 
häckning. Sträckande fåglar ses ofta rasta 
i detta område, vilket gör bedömningen av 
fasta revir svår.

Törnskata Lanius collurio 
(15, 20, 13, 15, 14)
Törnskatan håller ett stabilt bestånd på 
Kullaberg. Den föredrar buskmarker eller 
ännu inte igenvuxna hyggen. Vid invente
ringen 2014 påträffades 14 par vilket är i 
nivå med tidigare inventeringar. I ett vidare 
perspektiv kan detta te sig oväntat, efter
som arten minskat kraftigt sedan mitten av 
1970talet i såväl Sverige som i hela Nord
västeuropa. Nedgången tycks dock ha sta
biliserats under senare år (Green & Lind
ström 2015, Nyegaard m.fl. 2015, Karlsson 
2015). Törnskatan har möjligen gynnats av 
en ökande areal betesmark på Kullaberg.

Nötskrika Garrulus glandarius 
(5, 15, 7, 3, 2)
Efter en tredubbling av nötskrikebestån
det 1984 har det bara gått utför. Med en
dast 2 par 2014 har en riktig bottennote
ring noterats. En anledning till detta kan 
möjligen vara att arealen gran successivt 
minskat med åren.

Skata Pica pica 
(14, 18, 15, 9, 7)
Vid 2014 års inventering noterades det 
hittills lägsta antalet par för skatan, 7 par! 
 Tidigare har populationen varit relativt sta
bil på Kullaberg, men har minskat tre inven
teringar i rad. Denna tillbakagång är något 
förvånande eftersom arten är starkt bun
den till mänsklig bebyggelse och på denna 
punkt har inga större förändringar skett på 
Kullaberg under de senaste 40 åren.
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Kaja Corvus monedula 
(8, 5, 6, 7, 4)
Kajan har ett stabilt bestånd på mellan 4 
och 8 par. Vid den senaste inventeringen 
2014 uppskattades 4 par häcka. Väl värt 
att notera är att kajan liksom nötskrika 
och skata har gått tillbaka vid de senaste 
inventeringarna.

Kråka Corvus corone 
(17, 22, 28, 24, 23)
Kråkan håller en tämligen stabil popula
tion på Kullaberg. Årets 23 par ligger i linje 
med de senaste fyra inventeringarna.

Korp Corvus corax 
(3, 2, 6, 5, 3)
Korpen expanderade i hela Sverige under 
senare delen av 1900talet, så även på 
Kulla berg. Liksom i övriga landet har po
pulationen nu stabiliserats på en högre 
nivå. 2014 häckade 3 par vilket är i paritet 
med 1974 och 1984. 

Stare Sturnus vulgaris 
(100, 103, 43, 27, 8)
Vid de två första inventeringarna 1974 
och 1984 var staren en av de talrikaste 
arterna på Kullaberg. Därefter har an talet 
par minskat drastiskt (se Figur). Vid in
venteringen 1994 hade beståndet mer än 
halverats och idag återstår mindre än en 
tiondel. Ynka 8 par häckade 2014.  Staren 
är därmed en av de stora förlorarna på 
Kullaberg. I Danmark tror man att den 
minskande andelen betesareal har varit 
en av de viktigaste orsakerna till starens 
tillbakagång (DOF 2015). Tittar man lo
kalt på Kullaberg har betesarealen emel

Staren har blivit alltmer ovanlig. Foto: P-G Bentz/Sturnus.se.
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lertid ökat och trots det har minskningen 
varit kraftig här. Utvecklingen för staren 
är ingen isolerad företeelse för Kullaberg 
utan sammanfaller med en allmän trend 
i såväl Sverige som i Danmark (Green & 
Lindström 2015, Nyegaard m.fl. 2015). 
Dessvärre verkar utvecklingen mer nega
tiv på Kullaberg än på nationell nivå.

Gråsparv Passer domesticus 
(73, 31, 40, 12, 8)
Gråsparven är knuten till bebyggelse och 
har gått tillbaka kraftigt i Sverige och Dan
mark under senare år (Green & Lindström 
2015,). Beståndet på Kullaberg visar sam

2014 är arten fortfarande utan jämförelse 
områdets talrikaste häckare. 

Bergfink Fringilla montifringilla 
(0, 1, 1, 1, 0)
Bergfinken häckar i norra Skandinavien. 
Trots detta kan sjungande, stationära ha
nar noteras på Kullaberg långt in i juni. 
Detta har hänt vid flera inventeringstillfäl
len, dock inte 2014 då den senaste fågeln 
hördes sjunga den 23 maj. Kvardröjande 
fåglar har bl.a. noterats 13 juni 2005 och 
30 juni 2012.

Gulhämpling Serinus serinus 
(0, 0, 0, 0, 0)
Observationer av gulhämpling görs nume
ra nästan varje vår på Kullaberg, även om 
frekvensen verkar ha minskat de senaste 
åren. Fynd som tyder på häckning är dock 
sällsynta men har gjorts vid ett par tillfäl
len (Jönsson m.fl. 1990), t.ex. 2008 då flera 
observationer gjordes i maj och en enstaka 
i juli. Tre tillfälliga observationer av gul
hämpling gjordes i april och maj 2014.

Grönfink Chloris chloris 
(21, 27, 33, 33, 22)
Grönfinken har tidigare visat en svagt 
ökande eller stabil trend som häckfågel 
på Kullaberg, men 2014 sjönk antalet 
par från 33 till 22, vilket är i paritet med 
situationen 1974. På nationell nivå har 
grönfinksbeståndet halverats de senaste 
tio åren (Green & Lindström 2015). Det 
är parasitsjukdomen gulknopp som ligger 
bakom tillbakagången. Minskningen har 
dock ännu inte drabbat södra Sverige eller 
Danmark i någon större omfattning. 

Steglits Carduelis carduelis 
(1, 3, 5, 14, 17)
Steglitsen uppvisar en stadig stigande 
trend ända sedan 1974. Särskilt tydligt 
syns detta mellan 1994 och 2004, följt av 

ma tendens och 2014 häckade bara 8 par 
(se Figur). I dag finns bara en dryg tiondel 
kvar av de 73 par som räknades 1974. 

Pilfink Passer montanus 
(37, 27, 25, 29, 47)
I motsats till gråsparven ökar pilfinken 
sedan 1994, vilket är mer i linje med de 
danska punkttaxeringarna (Nyegaard m.fl. 
2015). Populationen uppgick 2014 till 47 
par. Har pilfinken gynnats av den ökade 
betesdriften och att antalet hästar är be
tydligt fler på Kullabergs gårdar idag än 
1974? 

Bofink Fringilla coelebs 
(126, 198, 267, 329, 311)
Bofinken förekommer i alla typer av skogs
mark och uppvisar en stadigt ökande po
pulation på Kullaberg under de senaste 40 
åren. Trots en liten minskning till 311 par 
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ytterligare en liten ökning 2014. Arten 
var tidigare relativt ovanlig, men är nu
mera spridd över hela Kullaberg och då 
främst på sydsluttningarna. På de hög
re höjderna och nordsluttningar saknas 
arten nästan helt. Både i Sverige och i 
Danmark uppvisar steglitsen en positiv 
utveckling (Green & Lindström 2015, 
Nyegaard m.fl. 2015)

Grönsiska Carduelis spinus 
(3, 0, 5, 10, 2)
Grönsiskan är en ovanlig häckfågel på 
Kulla berg och har varierat kraftigt mellan 
inventeringarna. Den häckade med 10 par 
2004 men är nu åter nere på en låg nivå, 
endast 2 par 2014. Även i Danmark fluktu
erar antalet häckare kraftigt mellan åren. 
Grönsiskan, som invandrade relativt sent 
till Danmark, är helt knuten till plante
ringen av gran i hed och kustlandskapet 
(DOF 2015). 

Hämpling Carduelis cannabina 
(73, 57, 48, 31, 28)
Hämplingen trivs i öppna enbuskmarker. 
Beståndet har successivt minskat vid varje 
inventeringstillfälle och 2014 noterades 
28 par (se Figur). Efter att tidigare har va
rit väl spridd över hela Kullaberg är nu en 
större andel av beståndet knuten till den 
västra delen och då främst område 1 och 3. 

Hämplingbeståndet har mer än halverats. Foto: P-G Bentz/Sturnus.se.

Vinterhämpling Carduelis flavirostris 
(1, 1, 1, 0, 0)
För andra gången i Kullabergsinventering
arnas historia gjordes inga observationer 
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av vinterhämpling under häckningstid. Se
naste observation av arten 2014 gjordes 
15 maj, men inga häckningsindicier note
rades. Observationer som tyder på möjlig 
häckning har dock gjorts vid flera tillfällen 
under årens lopp (Jönsson m.fl. 1990, Tyr
berg 1993). Generellt sett görs på Kulla berg 
allt färre observationer under häckningstid 
som tyder på häckning eller häckningsför
sök av arter med en nordligare utbredning 
i Sverige, som t.ex. bergfink, rödvingetrast, 
björktrast och vinterhämpling.

Gråsiska Carduelis flammea 
(0, 1, 12, 14, 9)
Gråsiskan är en art som varit på stark ex
pansion i södra Sverige. Det är den sydliga 
rasen cabaret, som invandrat söderifrån. 
De tidigaste fynden under häckningstid 
gjordes 1973 och de första indicierna på 
häckning noterades 1979 (Jönsson m.fl. 
1990). Under 1980talet ökade beståndet 
markant. Utvecklingen de senaste åren 
pekar på att populationen kulminerade 
kring sekelskiftet och därefter har gått 
tillbaka något. 2014 uppskattades 9 par 
häcka på Kullaberg. Beståndsutvecklingen 
har varit ganska stabil på den danska si
dan (Nyegaard m.fl. 2015). Gråsiskan bör
jade häcka i klittplantagerna i Danmark på 
1950talet (DOF 2015).

Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 
(0, 2, 2, 3, 0)
Mindre korsnäbben trivs bäst i granskog. 
Arten är svårinventerad men ett fåtal par 
häckar på Kullaberg, åtminstone vissa år. I 
mars och april 2014 noterades flera stora 
flockar av mindre korsnäbb men inga ob
servationer gjordes som tydde på häckning. 

Rosenfink Carpodacus erythrinus 
(0, 13, 30, 25, 13)
Rosenfinken är sentida invandrare i Sve
rige. På Kullaberg expanderade den un

der 1970 och 1980talen och den första 
konstaterade häckningen påvisades 1980 
(Jönsson m.fl. 1990). Inventeringsresultat 
och punkttaxeringar pekar på att uppgång
en kulminerade kring mitten på 1990talet 
varefter en minskning har skett (se Figur). 
2014 uppskattades 13 par häcka, vilket är 
en halvering sedan 2004. Utvecklingen på 
Kullaberg stämmer väl med den i övriga 
Sverige (Green & Lindström 2015).

Domherre Pyrrhula pyrrhula 
(9, 1, 4, 2, 3)
Domherren trivs främst i barrskog och 
gick tillbaka kraftigt efter den första in
venteringen 1974. Ett fåtal domherrepar 
håller sig dock kvar på Kullaberg och 2014 
uppskattades beståndet till 3 par.

Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 
(13, 14, 7, 14, 3)
Stenknäcken håller gärna till i äldre löv 
och blandskog. Arten är svårinventerad 
men beståndet verkar vara ganska stabilt 
över tiden, liksom i Danmark (Heldbjerg 
m.fl. 2015). Vid inventeringen 2014 no
terades bara 3 par vilket hitintills är den 
lägsta siffran.

Gulsparv Emberiza citrinella 
(34, 73, 64, 51, 61)
Gulsparven noterade en beståndsfördubb
ling mellan inventeringarna 1974 och 
1984. Därefter har antalet par minskat nå
got men håller en ganska stabil nivå. Anta
let häckande par uppskattades till 61 vid 
den senaste inventeringen, vilket ligger 
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nära medianvärdet för de tre före gående 
inventeringarna. I motsats till detta har 
gulsparven stadigt gått tillbaka i både 
Sverige och Danmark (Green & Lindström 
2015, Heldbjerg m.fl. 2015). 

Ortolansparv Emberiza hortulana 
(1, 0, 0, 0, 0)
En revirhävdande fågel påträffades 1974. 
Därefter har inga fynd som skulle kunna 
tyda på häckning gjorts. Ortolansparven 
har sedan lång tid uppvisat en kontinu
erlig tillbakagång i Sverige. Det är sanno
likt inte bara inhemska förhållanden som 
påverkat arten utan även faktorer utan
för häckningslokalerna för denna trans
Sahara flyttare (Green & Lindström 2015).

Sävsparv Emberiza schoeniclus 
(3, 4, 2, 3, 0)
Sävsparven häckar vid de små mossarna 
på Kullaberg, men 2014 noterades endast 
en tillfälligt sjungande hane vid Björke
rödsdammen. Arealen av lämplig biotop 
för sävsparv är begränsad på Kullaberg, 
vilket gör att endast ett fåtal par häckar 
här. Sävsparven visar en lång negativ ut
veckling i Sverige (Green & Lindström 
2015), och den tycks nu också ha drabbat 
Kullaberg. 

Åkermarksinventeringen
Totalt bedömdes 30–35 arter häcka 
inom åkermarken söder om Kullaberg 
(Tabell 3). De tre talrikaste arterna var 
sånglärka, törnsångare och pilfink, som 
tillsammans utgjorde ca 40 % av fågelpo
pulationen i området. Några anmärknings
värda avvikelser i jämförelse med liknan
de inventeringar i åkerlandskap framkom 
inte. Liksom vid två inventeringar av åker
mark 2008 och 2009, fem respektive tolv 
kilometer sydsydost om Kullaberg, var 
sånglärka och törnsångare dominerade 
arter (K. G. Nilsson). Däremot var antalet 

Art Antal par
Gravand Tadorna tadorna 2-3
Gräsand Anas platyrhynchos 2
Fasan Phasianus colchicus 3-5
Rörhöna Gallinula chloropus 1
Strandskata Haematopus ostralegus 1
Tofsvipa Vanellus vanellus 2
Ringduva Columba palumbus 2-3
Gök Cuculus canorus 0-1
Sånglärka Alauda arvensis 14-16
Ladusvala Hirundo rustica 1-2
Sädesärla Motacilla alba 2-3
Järnsparv Prunella modularis 1-2
Näktergal Luscinia luscinia 0-1
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 1
Koltrast Turdus merula 0-1
Trädgårdssångare Sylvia borin 1
Svarthätta Sylvia atricapilla 2
Törnsångare Sylvia communis 10-11
Kärrsångare Acrocephalus palustris 0-1
Härmsångare Hippolais icterina 2-3
Lövsångare Phylloscopus trochilus 0-1
Gransångare Phylloscopus collybita 1
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 1
Talgoxe Parus major 1
Blåmes Cyanistes caeruleus 1
Törnskata Lanius collurio 1-2
Skata Pica pica 1
Kråka Corvus corone 1
Stare Sturnus vulgaris 1
Gråsparv Passer domesticus 0-1
Pilfink Passer montanus 17-24
Bofink Fringilla coelebs 1
Hämpling Carduelis cannabina 1-3
Grönfink Carduelis chloris 1-2
Gulsparv Emberiza citrinella 6-7

Tabell 3. Arter som påträffades häcka 
2014 inom åkermarken utanför det or-
dinarie undersökningsområdet. Åker-
marken har inte inventerats tidigare. 
Siffrorna är inte inkluderade i samman-
ställningen i Appendix, utan redovisas 
här separat.

pil finkar mycket lägre jämfört med åker
marken söder om Kullaberg, vilket kan 
förklaras med att byggnader inte ingick i 
dessa två inventeringar.

Förändringar i markanvändningen
Förändringarna i markanvändningen på 
Kullaberg skulle gå mycket snabbare än 
vad som förväntades 1974. Några kraftiga 
stormar i början av 1980talet och i viss 
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mån avverkningar förändrade biotoper
na radikalt i vissa områden. Totalt sett är 
det nog stormen den 24 november 1981, 
som över en natt förändrade biotopen 
mest under Kullabergsinventeringarnas 
år. Över ett dygn försvann mer än 50 % 
av skogsarealen, främst barrskog, framför 
allt i delområde 1 och 3. I ytterligare nio av 
sexton delområden försvann mer än 10 % 
av barrskogen. Efter en 100årsperiod var 
svarttallarnas era nu definitivt förbi ute på 
de västra delarna av Kullaberg. En del av 
dessa områden blev sedermera beteshagar.

Den totala ytan av skogsmark har suc
cessivt minskat sedan 1974. Å andra sidan 
har bergstopparna långsamt förbuskats 
från att tidigare ha dominerats av en och 
ljungmarker. Denna biotop var tidigare 
helt dominerande på Kullaberg och har 
bland andra beskrivits av Carl von Linné 
(1751) under hans Skånska resa 1749. 

Innan berget började beskogas på 
1860talet ingick det som en del i betesall
männingen Kulla fälad. Några få områden 
med lövskogspartier kan spåras tillbaka till 
1700talet (Persson 1976). Dessa var be
lägna runt Kullagården, Himmelstorp, Haga 
och Björkeröd. De äldsta och mest orörda 
skogspartierna på berget är sannolikt busk
kratten och i viss mån krattskogen som 
finns i de brantaste stupen (Kraft 1982). 

Kullabergs mossar och dammar utnytt
jades tidigare för torvtäkt. Mossarna har 
sakta börjat växa igen och klarvattenytor
na i vissa dammar är betydligt mindre idag 
än när första inventeringen gjordes. Även 
längs stränderna och i vissa klippartier 
förtätas vegetationen. Andra förändringar 
under perioden är att ett par mindre om
råden med åkermark har blivit beteshagar, 
alternativt viltåker. Delar av några mindre 
åkrar och ängar har förvandlats till parke
ringsplatser. 

Att markanvändningen och utnyttjandet 
av Kullaberg har haft många intressenter 

genom åren är välkänt för oss nordväst
skåningar. Markhistorikern Mårten Sjö
beck har gjort ett tänkvärt inlägg i årsbo
ken Bygd & Natur där han föreslår att det 
gamla landskapet skall återskapas enligt 
en karta från Anton Cöpingers avmätning 
av ”Kulla Gården” år 1712 (se Sjöbeck 
1949). Vidare förespråkade Sjöbeck bl.a. 
att golfbanan skulle läggas ner, den plante
rade skogen avverkas och den dåvarande 
åkermarken återställas. Sjöbeck ansåg att 
Västra Kullaberg var speciellt lämpat för 
denna omdaning för att återfå ett medel
tida kulturlandskap. Förslaget kom i sam
band med 200års jubileet av Carl von 
Linnés skånska resa, men av detta blev 
intet. Nu kan vi bara ana hur fågelsamhäl
let skulle sett ut idag under dessa premis
ser. Utfallet av Kullabergsinventeringarna 
hade säkert blivit helt annorlunda och då 
speciellt för de fåglar som häckar i öpp
nare marker.

Jämförelser med tidigare inventeringar
I Tabell 4 listas de 10 talrikaste arterna 
på Kullaberg vid inventeringen 2014. Som 
jämförelse ges respektive arts motsvaran
de rangordningsnummer vid de fyra tidi
gare inventeringarna. 

Vid de två första inventeringarna top
pade lövsångaren listan, tätt följd av bofin
ken. Därefter har bofinken fram till 2014 
hållit förstaplatsen och är nu närmast följd 
av svarthätta och gransångare. Populatio
nen av sydlig gransångare, som var en säll
synt häckare i södra Sverige på 1970talet, 
har ökat med nästan 2 000 % och behål
ler tredjeplatsen från inventeringen 2004. 
Andraplatsen har svarthättan, som fyr
dubblat sin population sedan 1974 och nu 
tagit över från lövsångaren, som fallit ner 
till nionde plats. Andra arter som också 
ökat långsiktigt är härmsångare, blåmes 
och steglits. 

Mer radikala förändringar utgör arter 
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som nyetablerar sig eller försvinner från 
Kulla berg. T.ex. har viggen försvunnit som 
häckfågel efter en sejour på nästan 40 år. 
Detsamma gäller smådopping, rörhöna, 
hornuggla, nattskärra, göktyta och dubbel
trast. Endast en ny art för Kullaberg har 
tillkommit – trädgårdsträdkryparen.

Populationerna av fiskmås, tobisgrissla 
och skärpiplärka, med endast ett fåtal par 
vardera, har det svårt, möjligen på grund 
av mänsklig störning under häckningstid. 
Stark tillbakagång uppvisar även gröngö
ling, sånglärka, trädpiplärka, buskskvätta, 
kungsfågel, svartvit flugsnappare, entita, 
stare, gråsparv och hämpling. Två nykom
lingar på Kullaberg, björktrast och rosen
fink, ökade markant under de första tjugo 
åren men har därefter gått starkt tillbaka. 
En motsatt trend uppvisar ladusvalan, som 
minskade kraftigt under 1970 och 80ta
len, för att därefter återhämta sig.

För flera arter är trenderna likartade 
dem som visat sig i de svenska och danska 
övervakningsprogrammen (Green & Lind
ström 2015, Nyegaard m.fl. 2015). Detta 
gäller t.ex. sydlig gransångare, blåmes, bo
fink och steglits för arter som ökar, medan 
t.ex. sånglärka, trädpiplärka, kungsfågel 
och gråsparv tillhör dem som minskar.

Efter inventeringen 2004 noterades en 
generell negativ trend jämfört med de tre 
tidigare inventeringarna. I genomsnitt 

hade det totala antalet häckande fågelpar 
minskat, fler arter hade minskat än ökat 
och fler försvunnit än tillkommit. Det tota
la antalet fågelpar på Kullaberg är idag på 
jämförbar nivå med situationen 2004, men 
det är fortfarande fler arter som minskar 
än som ökar.

Svenska lövskogar kan ha en mycket 
hög fågeltäthet: upp till 1000–1600 par/
km2 (Bengtsson & Lindström 2012). Som 
nämnts inledningsvis har barr skogen 
gradvis minskat från ca 22 % 1974 till 
ca 7 % 2014 och successivt ersatts av löv
skog. Om denna trend fortsätter skulle 
man kunna prognostisera att antalet fågel
par på Kullaberg kommer att öka fram till 
nästa inventering 2024.

Om vi i stället blickar 40 år framåt i tiden 
d.v.s. till år 2054 (se Haas m.fl. 2014). Vad 
kan då framtida inventerare se fram emot 
med tanke på den minskande barrskogsa
realen och ett allt mildare klimat? Häckar 
mellanspetten i ädellövskogarna på de 
varma sydsluttningarna? Kommer sydnäk
tergalen förgylla upplevelsen av juninat
ten? Hör vi polyglottsångaren i ekskogen 
och de allt talrikare björnbärssnåren? Har 
trädgårdsträdkryparen fått ett fast bestånd 
i de allt äldre lövskogsområdena? Ja, det får 
den nya generation av inventerare svaret 
på och några av årets unga inventerare är 
säkert med även då!

Art 1974 1984 1994 2004 2014
Bofink 4 2 1 1 1
Svarthätta 17 5 5 5 2
Gransångare 56 50 14 3 3
Gärdsmyg 7 7 7 8 4
Blåmes 19 12 9 10 5
Talgoxe 8 4 6 6 6
Rödhake 5 8 4 4 7
Koltrast 3 3 3 7 8
Lövsångare 1 1 2 2 9
Ringduva 2 9 10 9 10

Tabell 4. Förteckning över de tio talrikaste häckfåglarna på Kullaberg 2014, jämfört med 
situationen 1974, 1984, 1994 och 2004.
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Tack
Alla inventerare som deltagit såväl i den se
naste som i tidigare inventeringar tackas för 
det arbete som lagts ned. Ett speciellt tack 
till Niclas Jonzén som lämnat ett stort tom
rum efter sig. Våra tankar går till hans familj.

Ekonomiskt stöd till inventeringen har 
erhållits från Gyllenstiernska Krapperups
stiftelsen.
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English summary
The breeding bird community in the nature 
reserve Kullaberg in north-western Skåne, south 
Sweden, was surveyed for the fifth time in a 40-
year period. This report sums up the results of 
the latest survey in the year 2014 and compares 
the results with the earlier surveys carried out in 
1974, 1984, 1994 and 2004. It also compares the 
trends with those of a yearly point count route 
carried out in the nature reserve. 

The study area of ca 8.5 km2 is divided into 
17 subareas (Figure 1), each surveyed by one to 
five observers (Table 1). In 2014, 87 species were 
found to be certain, likely or possible breeders (see 

Appendix). The total population is estimated to 
be ca 2540 breeding pairs, which is similar to the 
situation in year 2004. The most common species 
was the Chaffinch (Table 4) with an estimated 
311 pairs (329 pairs in 2004). Blackcap with 192 
pairs (106 pairs in 2004) and Chiffchaff with 191 
pairs (107 pairs in 2004) almost doubled their 
population. The Chiffchaff started to breed at 
Kullaberg at the end of the 1960s. Other species 
that have increased are Icterine Warbler, Blue 
Tit and Goldfinch. However, more species show 
decreasing rather than increasing populations. 
The most pronounced declines during the 40-year 
period are found in Green Woodpecker, Skylark, 
Tree Pipit, Whinchat, Goldcrest, Pied Flycatcher, 
Marsh Tit, Starling, House Sparrow and Linnet.
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Art 1974 1984 1994 2004 2014
Knölsvan Cygnus olor 0–1 1 1 0–1 1
Sångsvan Cygnus cygnus 0 0 1 0–1 0
Gravand Tadorna tadorna 3–6 6–9 4–6 0–2 2–3
Kricka Anas crecca 0 1 1 0–2 0
Gräsand Anas platyrhynchos 4–11 15–21 22–27 8–13 7–12
Skedand Anas clypeata  0 0 0 0–1 0
Vigg Aythya fuligula 0 4 2 4–9 0
Ejder Somateria mollissima 8–12 14–20 26–28 10–15 6–10
Knipa Bucephala clangula 0 0 0 0–1 0
Småskrake Mergus serrator 0–2 1 3–4 1–3 0–1
Rapphöna Perdix perdix 0–1 0 1–2 0 0
Vaktel Coturnix coturnix 0 0 0 0–1 0
Fasan Phasianus colchicus 5–14 29–33 8–10 9–20 5–8
Smådopping Tachybaptus ruficollis 1 3–4 2 3 0
Gråhakedopping Podiceps grisegena 0 0 0 0–1 1
Gråhäger Ardea cinerea 0 0 0 0–1 0
Bivråk Pernis apivorus 0 0 1 0–1 1
Röd glada Milvus milvus 0 0 1 0–1 0
Brun kärrhök Circus aeruginosus 0 0 0 0 0
Duvhök Accipiter gentilis 0 0–1 0 0 0
Sparvhök Accipiter nisus 1 4–6 3 1–3 0–4
Ormvråk Buteo buteo 0–4 2–3 7–9 7–9 5–9
Tornfalk Falco tinnunculus 1–2 1 1–2 3–4 2

Appendix. Uppskattade antal par (95 % konfidensintervall) för arter som bedömts ha häckat 
på Kullaberg vid inventeringarna 1974, 1984, 1994, 2004 och 2014. Arter som blott häckat eller 
misstänks ha häckat mellan inventeringarna (brun kärrhök och gulärla) redovisas med idel nollor.
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Art 1974 1984 1994 2004 2014
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 0 0 1 2 1–2
Vattenrall Rallus aquaticus 0–1 1–2 0 0 1
Rörhöna Gallinula chloropus 4–5 3 1 1 0
Sothöna Fulica atra 0 9–11 6–7 5–7 8
Strandskata Haematopus ostralegus 0 1 0–1 0–2 0–1
Tofsvipa Vanellus vanellus 6–9 2 2 0 0
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 3 1 0 0 0
Morkulla Scolopax rusticola 14–22 19–24 24–26 12–20 7–12
Rödbena Tringa totanus 0–1 0 0 0 0
Skogssnäppa Tringa ochropus 0–1 0 0 0 0
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 0 0 0–1 0 0
Skrattmås Larus ridibundus 0 0 0–1 0 0
Fiskmås Larus canus 4–10 12–14 10–12 3–5 1
Silltrut Larus fuscus 0 0 0 0 1
Gråtrut Larus argentatus 8–16 15–19 26–28 11–16 6–13
Havstrut Larus marinus 0–1 1–2 6–8 3–4 0–4
Sillgrissla Uria aalge 0–1 0 0 0 0
Tordmule Alca torda 0–1 0 0 0 0
Tobisgrissla Cepphus grylle 4–5 3–4 7 4–5 1
Skogsduva Columba oenas 11–21 27–34 19–24 17–22 21–26
Ringduva Columba palumbus 93–143 84–101 80–85 72–88 73–86
Turkduva Streptopelia decaocto 0 0–2 0 0 0
Turturduva Streptopelia turtur 0–1 0–1 0–1 0 0
Gök Cuculus canorus 7–21 25–32 10–12 3–6 4–7
Kattuggla Strix aluco 12–17 14–15 11–12 10–12 10–14
Hornuggla Asio otus 0 1–2 1 1 0
Nattskärra Caprimulgus europaeus 7–9 3 7–9 1–2 0
Tornseglare Apus apus 0–1 4–5 1–3 0 0
Göktyta Jynx torquilla 2–7 1–2 1 1 0
Gröngöling Picus viridis 10–14 7 5 5–7 2
Spillkråka Dryocopus martius 1–3 2–3 2 2 1–2
Större hackspett Dendrocopos major 12–19 26–30 9–10 15–20 16–22
Mindre hackspett Dendrocopos minor 3–4 1 0–1 5–7 2
Trädlärka Lullula arborea 0 0–3 0–1 0 0
Sånglärka Alauda arvensis 13–24 19–21 9–11 4–6 1–2
Ladusvala Hirundo rustica 36–49 14–19 11–12 32–34 27–30
Hussvala Delichon urbicum 55–67 38–41 54–55 45–50 33–39
Trädpiplärka Anthus trivialis 54–72 55–70 26–31 13–21 4–8
Ängspiplärka Anthus pratensis 7–13 8–10 10–12 4–7 1
Skärpiplärka Anthus petrosus 6–12 10–13 12–14 3–6 1–3
Sädesärla Motacilla alba 33–43 34–42 41–46 38–43 40–46
Gulärla Motacilla flava 0 0 0 0 0
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 74–114 90–106 102–107 84–97 125–139
Järnsparv Prunella modularis 72–115 54–65 81–92 45–56 40–47
Rödhake Erithacus rubecula 86–138 91–101 131–139 96–114 108–120
Näktergal Luscinia luscinia 30–38 38–43 23–28 10–15 22–25
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros 0 0 1 0–1 0
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 18–27 17–21 35–37 27–35 61–67
Buskskvätta Saxicola rubetra 5–12 11–12 6 2–4 1
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 7–16 16–17 13–16 6–8 1
Koltrast Turdus merula 110–141 128–142 143–151 93–104 97–110
Björktrast Turdus pilaris 1–2 10–12 18–20 12–14 2–3
Taltrast Turdus philomelos 42–76 53–63 50–58 37–45 46–56
Rödvingetrast Turdus iliacus 0–1 0 0 0 0
Dubbeltrast Turdus viscivorus 0–2 6–8 3–4 2–3 0
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 0–2 0–1 0 0 0
Kärrsångare Acrocephalus palustris 1–4 8–12 5–6 7–9 2–3
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 0 5–6 3 2–3 0
Härmsångare Hippolais icterina 20–36 26–34 36–41 36–47 53–60
Ärtsångare Sylvia curruca 21–34 37–55 49–51 31–42 29–34

Appendix (forts.)
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Art 1974 1984 1994 2004 2014
Törnsångare Sylvia communis 25–44 60–79 52–57 47–52 43–48
Trädgårdssångare Sylvia borin 18–28 48–55 58–66 53–64 63–72
Svarthätta Sylvia atricapilla 45–65 95–111 125–134 97–113 169–191
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 54–67 13–20 30–32 52–63 32–40
Gransångare Phylloscopus collybita 9–10 14–15 53–58 101–112 183–198
Lövsångare Phylloscopus trochilus 105–162 192–219 196–207 101–114 92–101
Kungsfågel Regulus regulus 30–62 27–34 17–22 17–25 8–12
Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapilla 0–1 0 0–1 1 0
Grå flugsnappare Muscicapa striata 7–16 8–9 12–14 9–14 6–10
Mindre flugsnappare Ficedula parva 1–3 0–2 1–2 0–1 1
Halsbandsflugsnappare Ficedula albicollis 0–1 0 0 0 0
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 60–68 49–55 41–46 14–20 6–8
Stjärtmes Aegithalos caudatus 8–10 2–6 6–7 4–6 9–12
Entita Poecile palustris 27–40 24–29 15–17 18–23 2–6
Talltita Poecile montanus 0–2 0–1 0 0 0
Tofsmes Lophophanes cristatus 0–1 0 0 0 0
Svartmes Periparus ater 3–11 6–7 8–11 6–8 3–8
Blåmes Cyanistes caeruleus 37–51 68–78 81–89 73–81 123–134
Talgoxe Parus major 82–112 110–123 102–107 94–105 117–130
Nötväcka Sitta europaea 19–33 23–27 52–57 37–45 47–56
Trädkrypare Certhia familiaris 10–22 25–29 29–31 20–28 22–28
Trädgårdsträdkrypare Certhia brachydactyla 0 0 0 0 1
Sommargylling Oriolus oriolus 0–2 2–8 2–3 1–3 0–1
Törnskata Lanius collurio 14–16 18–22 11–14 12–17 12–16
Nötskrika Garrulus glandarius 2–7 13–17 6–7 1–5 1–3
Skata Pica pica 11–17 16–19 12–17 6–11 5–9
Kaja Corvus monedula 5–10 4–6 5–7 6–8 3–5
Kråka Corvus corone 6–27 19–24 27–29 23–25 18–28
Korp Corvus corax 2–3 2 6–7 4–6 2–4
Stare Sturnus vulgaris 90–109 97–109 40–45 26–28 6–10
Gråsparv Passer domesticus 54–91 28–34 36–44 11–13 6–10
Pilfink Passer montanus 27–47 24–34 24–26 26–31 44–50
Bofink Fringilla coelebs 112–140 184–211 258–274 310–344 300–322
Bergfink Fringilla montifringilla 0 0–2 0–2 1 0
Gulhämpling Serinus serinus 0 0 0–1 0–1 0
Grönfink Carduelis chloris 13–28 25–29 30–35 29–37 19–24
Steglits Carduelis carduelis 1 2–3 5 11–16 15–19
Grönsiska Carduelis spinus 0–6 0 4–6 7–12 2–3
Hämpling Carduelis cannabina 55–90 50–63 44–52 28–33 25–30
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 0–1 0–1 0–1 0 0
Gråsiska Carduelis flammea 0 0–1 9–14 10–18 6–12
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 0 1–3 1–2 1–4 0
Rosenfink Carpodacus erythrinus 0 11–15 27–32 21–29 10–16
Domherre Pyrrhula pyrrhula 5–12 0–1 4 1–3 2–3
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 8–18 12–16 6–8 11–16 2–3
Gulsparv Emberiza citrinella 31–37 66–79 63–65 48–53 58–64
Ortolansparv Emberizia hortulana 0–1 0 0 0 0
Sävsparv Emberiza schoeniclus 3 3–5 2 2–4 0–1

Appendix (forts.)



Vad är KOF? 
Kullabygdens Ornitologiska Förening är en ideell förening öppen för alla fågelintresserade. 

Vår målsättning är att skydda och utforska fågelfaunan i Nordvästkåne. 

Inventeringar och sträckräkningar är återkommande inslag. Under vinterhalvåret utfodrar vi småfåglar 
på flera platser i naturmiljöer. 

Föreningen svarar för kontakt gentemot Projekt pilgrimsfalk och övervakar aktivt de pilgrimsfalkar, 
som häckar i vårt verksamhetsområde. Vi ordnar ofta exkursioner och andra sammankomster för att 
stimulera fågelintresset hos medlemmar och allmänhet.

Medlem blir du genom att betala in 125 kr på vårt postgiro 2 24 39 - 4. Vid betalning från utlandet är 
avgiften 175 SEK.  Vårt medlemsblad kommer ut två gånger per år och innehåller reportage, bilder och 
information om kommande utflykter och evenemang.
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Bli medlem i 
Skånes Ornitologiska Förening

och stöd fågelskyddet!


