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Häckfågelinventering av naturreservaten:  

Nyhamnsläge - Strandbadens kusthedsreservat 

kustheden Nyhamnsläge - Lerhamn  och 

 Möllehässle naturreservat.  

 

 

Inledning 

Genom åren har jag alltid förundrats över att många naturreservat avsätts men att inga mer 

detaljerade undersökningar görs i samband med detta, t.ex. på fågelfaunans status. Det som har 

gjorts, har ofta utförts av personer med ett intresse för det lokala området ur en eller annan 

synvinkel. En del av reservaten i Brunnby socken, Höganäs kommun, är bildade för mer än 50 år 

sedan och kraven på dokumentation var säkert betydligt lägre på den tiden. Dessutom är många av 

reservaten främst avsatta med tanke på det rörliga friluftslivet och landskapsbilden. Men över tiden 

har dessa naturreservat blivit allt viktigare för den biologiska mångfalden, då många av de områden 

med lite sämre mark ur brukningssynpunkt har blivit allt mer exploaterade framförallt för byarnas 

expansion. Det öppna lantbrukslandskapet har blivit alltmer monotont och med allt större 

brukningsenheter. Detta ser man tydligt i Kullabygden där den högavkastande marken numera direkt 

övergår i samhällen och byar. Byarna utmed kusten gränsar ofta direkt till något naturreservat som 

t.ex. Nyhamnsläge- Lerhamn, Nyhamnsläge-Strandbaden och Möllehässle naturreservat i denna 

undersökning.  

De mindre områden/gårdar som tidigare fanns i anslutning till byarna med små åkrar och kanske 

några kor eller får på en äng har mer eller mindre helt försvunnit under de senaste 50-60 åren.  

Reservaten är gamla rester av Kulla fälad, "Kulle norra fäladsmark", och har lång obruten hävd, men 

har under de senaste 30-35 åren  sakta börjat att växa igen. Framförallt har slån och björnbär spridit 

sig snabbt på annan vegetations bekostnad. Man har under senare år allt oftare bekämpat 

igenväxningen manuellt eller maskinellt. På fäladen mellan Nyhamnsläge och Lerhamn har man  röjt 

kraftigt sedan min inventering 2007 och efter årets inventering 2010 har man ånyo gjort en kraftig 

manuell bekämpning av buskage och högre vegetation.  Fäladen börjar åter se ut som den gjorde i 

slutet av 1960-talet! Under vintern 2009-2010 har man beskurit bladvassen och tagit ner slånbuskage 

och alsly runt dammen i den sydligaste delen av Möllehässle naturreservat. Tyvärr har området ånyo 

växt igen på grund av för dålig hävd (2016). 



 
 
 
 

Då de tre  reservaten ligger nära varandra rent geografiskt, bara några hundra meter från varandra, 

finns det givetvis en viss risk att vissa arter alternerar mellan de olika fäladsmarkerna. Skulle t.ex. ett 

par tofsvipor bli plundrade av någon predator är det nog inte helt otroligt att de kanske försöker 

lägga en ny kull i ett angränsande reservat.  Vid inventeringen av kustheden Nyhamnsläge - Lerhamn, 

2007, gjorde jag även några besök i Möllehässle reservatet för att se hur fågelbestånden eventuellt 

kunde förflytta sig mellan  de två  reservaten.  Vid dessa besök blev jag orolig för häckfågelfaunans  

negativa utveckling och då speciellt våtmarksfåglarnas. Detta gav mig senare idén om att genomföra 

dessa inventeringar. 

 

  

 Möllehässle naturreservat. 

 

Möllehässle naturreservat och naturreservatet Nyhamnsläge - Lerhamn har tidigare inventerats vid 

ett par tillfällen. Möllehässle naturreservat inventerades 1980 ( Meddelande nr 1983:3, Länsstyrelsen 

i Malmöhus län, Naturvårdsenheten, sid 51-107). Nyhamnsläge-Lerhamn inventerades 1981 och 

2007, (Fåglar i NvSk 1981, Nilsson Karl-Göran 1981, sid 24-28 och Fåglar i NvSk 2008, nr 3, Nilsson 

Karl-Göran  sid 1-9). Samtliga tre områden inventerades i samband med den Skånska 

kustfågelinventeringen 1980-1982, med Skånes Ornitologiska Förening, SkOF, som huvudman (ej 

publicerad). Siffrorna från ovanstående inventeringar som gjordes 1980-81 överlämnades till SkOF, 

men omfattade samtliga arter och besöktes betydligt fler gånger än vad som föreslogs som ett 

minimum i denna. SkOF:s inventering var begränsad till vissa artgrupper och varje delområde skulle 

endast besökas tre gånger. 

Båda reservaten, Möllehässle och kustheden Nyhamnsläge-Lerhamn har utvidgats sedan de första 

inventeringarna i början av 1980-talet. Nyhamnsläge - Strandbadens kusthedsreservat är tidigare ej 

inventerad, förutom ovanstående kustfågelinventering 1981. Den inventeringen var en förenklad 

revirkartering, där främst våtmarksfåglar inventerades. 

De tre reservaten Möllehässle, Nyhamnsläge-Lerhamn och Nyhamnsläge-Strandbadens 



 
 
 
 

kusthedsreservat omfattar totalt cirka 119 ha, exklusive havsmiljöer, knappt hälften av detta område 

klassades som Natura-2000 område 2005. (http://www.lansstyrelsen.se/skane, 

http://skyddadnatur.naturvardsverket.se). 

Inventeringsmetodik  

Häckfågelfaunan inventerades under vårarna 2010 - 2011 enligt den så kallade 

revirkarteringsmetoden (BIN 1974). För detaljer se respektive område. Observera att områdena 

inventerats med vissa avvikelser/skillnader. Områdena har inventerats som tre separata områden 

men redovisas gemensamt här. För mer områdesspecifika kommentarer se under respektive 

naturreservat. 

 

 

Tack 

I detta sammanhang skall jag tacka de Nyhamnsbor som påtalat för mig att de tyckte att 

fågelrikedomen hade minskat radikalt på fäladen, även om det kanske inte  var fullt så allvarligt som 

befarades. Speciellt tack till Sonja Nilsson,  Lerhamn, för hennes kunskaper om hävden på fäladen 

Nyhamnsläge- Lerhamn  ända från 1930-talet och fortlöpande fram till idag! 

Speciellt tack till Per Unger för hans uppgifter om Mölle fälad, Möllehässle naturreservat och Thomas 

Wallin för hjälp med kartmaterialet. 

Ekonomiskt bidrag för genomförandet av inventeringarna har erhållits från Gyllenstiernska  

Krapperupsstiftelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Kullens havsbad   2011. 

Nyhamnsläge - Strandbadens kusthedsreservat 

 

Områdesbeskrivning 

Inventeringsområdet har en yta på 99 ha varav 27 ha är land.  Landområdet är i huvudsak 

klassificerat som övrig öppen mark (Lst Skåne). 

Reservatet omfattar kusthed och hav ut till tre meters djup. Kustheden är en av de bättre bevarade i 

kommunen och är en rest av betesallmänningen Kulla Fälad. Hästbete förekom på heden till mitten 

av 1950-talet (Göran Svensson muntl.) och tångtäckt skedde med häst och vagn ända in på 1970-

talet. Reservatet avsattes 1977  för att bevara en oexploaterad kusthed med botaniska, ornitologiska 

och sociala värden. 

Stranderosion förekommer i den norra och södra delen av reservatet medan påbyggnad sker ute på 

moränryggen, den så kallade Ören, Stora skär. Enligt uppgifter från lokalt boende så har  den inre 

delen av Ören även byggts på i höjdled sedan 1950-talet, dock främst under senare år. 

Enligt Artportalen har mer än 200 arter rapporterats, men fler är med säkerhet observerade och 

godkända av respektive rapportkommitté, dock är gränsdragningarna i Artportalen svårtolkade. 

 

  

De så kallade Backarna i Nyhamnsläge, norra delen av reservate 
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Inventeringsmetodik  

Häckfågelfaunan inventerades under våren 2011 enligt den så kallade revirkarteringsmetoden (BIN 

1974). Metoden går ut på att kartlägga antalet revir med hjälp av upprepade besök i området. För att 

underlätta arbetet delades området upp i mindre områden. Då man vid varje besök noterar 

revirhävdande fåglar på en besökskarta. Givetvis noterades även direkta bofynd eller fynd av ungar. 

Tre olika häckningskategorier har använts. Den första är säkerställd häckning (fynd av bon eller 

ungar). Den andra  sannolik häckning (fynd av revirhävdande fågel vid minst tre olika tillfällen). Den 

sista är möjlig häckning (revirhävdande fågel vid mindre än tre tillfällen). 

Inventeringsområdet omfattar naturreservatet. Enligt metodiken skall även revir medtagas som 

angränsar till området. Här har jag valt att inte ta med revir för arter som mer eller mindre finns i de 

angränsande villaområdena i öster. Speciellt de arter som direkt gynnas av trädgårdar och 

bebyggelse, dessa arter har t.ex. möjligheter att häcka under takpannor och liknande. I vissa fall 

kommenteras detta direkt under respektive art nedan. Säkerligen gynnas villa-

/sommarhusträdgårdarnas häckfåglar av att ha ett område med god och omväxlande näringstillgång 

in på knuten, som t.ex. tångvallarna, blottlagda sandbottnar vid lågvatten eller kusthedarnas 

omväxlande växt- och insektsliv. Man ser  ofta  arter som t.ex. pilfink, råka, blåmes eller  talgoxe,  ta 

med sig sina ungar ut på  heden för att hitta föda bland hedvegetation och tallkronor. Lövsångare, 

gransångare, rödstjärtar och sädesärlor  födosöker  ofta ute i reservatet under häckningstiden och  

man ser dessa ofta flyga med mat i näbben in i trädgårdarna eller upp i skogen. I söder/sydost  ligger 

den så kallade "Trollskogen" , ett angränsande kommunalt skogsområde mellan Örestrand och 

reservatets sydgräns. 

Under vårsträcket kan ibland större mängder med fåglar rasta kortare och längre perioder i området. 

Framförallt rastande småfåglar kan göra det besvärligt med revirkarteringarna, men normalt har de 

flesta dragit vidare till nästkommande inventeringstillfälle. Normalt kommer först de lokalt  häckande 

fåglarna, sedan kommer de som skall häcka längre norrut, bland annat i den Skandinaviska 

fjällkedjan. Ett gott exempel på detta är t.ex. stenskvättan.  

Tolv besök gjordes i reservatet under perioden 30/3 till den 16/6. Varje besök/inventering tog 

ungefär 2 timmar, totalt cirka 22 timmar. Av dessa var tre kvälls/nattbesök. Till detta kommer diverse 

kortare besök vid t.ex. rastfågelinventeringen som utfördes under hela våren och sommaren, minst  

två tillfällen per månad. 

Inledning allmänt 2011 

Vintern 2010-2011 var kallare än normalt. Öresund var delvis islagt före årsskiftet 2010-11. Isen 

försvann men återkom i perioder, drivis sågs regelbundet ute på sundet. Den sista isen försvann 

under andra marsveckan och vid rastfågelräkningen 2011-03-12 var all is borta. 

Länsstyrelsen utför numera naturvårdsbränningar i reservatet med några års mellanrum. Bränningar 

genomfördes våren 2011. 

 



 
 
 
 

Resultat 

Knölsvan  Cygnus olor   

Två par startade bobygge men båda häckningarna spolierades. Det ena boet funnet övergivet med 

ett par ägg.  Vid kustinventeringen 1981 beräknades tre par häcka.  

Vitkindad gås Branta leucopsis   

Enstaka fåglar och förmodade par sågs vid ett flertal tillfällen fram till mitten av maj, men inga högre 

häckningskriterier noterades.  Kanske yngre par som letar efter presumtiva boplatser? 

Gravand Tadorna tadorna   

Tre kullar sedda runt Ören och upp emot Nyhamnsläge.  Men 12-15 par sågs regelbundet under 

häckningstid, de flesta paren häckar eller gör häckningsförsök längre in i landet. Arten är känd för att 

vandra långa sträckor med sina ungar till lämpliga födosöksområden. Vid kustinventeringen 1981 

bedömdes 18 par häcka, då liksom nu sannolikt de flesta inlandshäckare. Gravänder och strandskator 

som födosöker på Ören under häckningstiden flyger ut från området i alla riktningar och in emot 

förmodade häckplatser. 

Gräsand  Anas platyrhynchos   

Två par häckade, två kullar sedda. Troligen häckar de utanför området i anslutning till Skälebäcken 

eller Norrefäladsdiket där paren ofta sågs. Efter kläckning förs ungarna säkert ut till Ören där kullarna 

regelbundet sågs födosöka. Tre par bedömdes häcka 1981. 

Ejder Somateria molissima  

Två par bedömdes häcka men då icke-häckare förekommer i stora antal är antalet par svårbedömt. 

Men minst fyra kullar sågs 2011, med totalt 21 dunungar. 1981 sågs drygt ett 50-tal dunungar i 

området, även då bedömdes två par häcka. 2011 var ett gott häckningsår för arten i varje fall om 

man bedömer antalet ungfåglar som sågs i reservatet. Men ådorna kan föra sina ungar långa vägar 

till lämpliga födosöksområden. Detta är känt längs hela Öresundskusten och Skälderviken och med 

tanke på att det i reservatet finns rika havsbottnar med god födotillgång är detta kanske inte så 

märkligt. 

Småskrake Mergus serrator   

Endast tidiga observationer fram till mitten av maj är gjorda. Småskraken är en av de fågelarter som 

kläcker senast under häckningssäsongen och kan lätt missas på grund av detta. Men inga 

observationer gjordes under rastfågelinventeringarna som tyder på någon häckning senare under 

sommaren. 1981 bedömdes ett  par häcka, men dunungar ses mycket sällan i reservatet. Möjligen 

kan de  par som ses under häckningssäsongen  var yngre par som ej skrider till häckning. 

 

 



 
 
 
 

Rapphöna Perdix perdix 

Inga observationer, kullar sågs tidigare relativt regelbundet på heden. Men har sedan 2000 

observerats allt mer sällan och numera långtifrån årligen. 

 

  

 Stormpiskad kust. 

 

Fasan  Phasianus colchicus   

En tupp sågs och hördes vid flera tillfällen under de första inventeringarna, sannolikt besökare från 

åkermarken öster om Nyhamnsläge eller Strandbaden.  Fåglar ses under vintersäsongen relativt 

regelbundet inne i villaområdena och besöker då gärna fågelmatningarna.  

Tornfalk Falco tinnunculus  

Få fåglar sedda under våren, men arten har tidigare bl.a. häckat i Strandbadsskogen precis i 

anslutning till reservatet. Men de två  kalla vintrarna före inventeringen kan ha gått hårt åt 

beståndet. Flera andra gamla häckningsplatser har också stått tomma våren 2011. 

Strandskata Haematopus ostralegus  

2-4 par, den högre siffran avser de par som sannolikt häckar på åkrarna öster om Strandbadsskogen. 

Vid ett par tillfällen sågs gamla fåglar lyfta från stranden och flyga österut med föda i näbben. 1981 

bedömdes två par häcka. En osedvanligt stor flock sågs rasta den 2 maj,  inte mindre än 1 600 fåglar 

fanns då ute på Ören. 

Skärfläcka Recurviostra avosetta  

Endast några få fynd av rastande fåglar gjordes under våren. 

 



 
 
 
 

Större strandpipare Charadrius hiaticula   

Endast enstaka individer observerade under häckningstid, ingen häckning. Har tidigare häckat, men 

även 1981 saknades arten som häckfågel. 

Rödbena Tringa totanus   

Inget par bedömdes häcka, endast enstaka fåglar och par sedda under våren. De fåglar som ses 

under vintern är i flera/de flesta fall av den isländska rasen robusta.  En fågel som stannade långt in 

på våren bedömdes vara av denna rasen. 1981 bedömdes två par häcka. 

Fiskmås Larus canus  

0-1  par, häckningen fullföljdes ej, fåglarna försvann under maj. Paret kan möjligen också vara  

tillfälliga besökare från Höganäs AB:s industriområde där arten häckar, 26 par 1981. Inga 

häckningsindicier noterades 1981. 

Småtärna Sternula albifrons  

Har häckat vid enstaka tillfällen, men inga observationer som tyder på häckning gjordes under våren 

även om enstaka fåglar sågs under häckningstid. I norra Öresund har arten häckat mellan 

Långarödsrevet i Höganäs och revet/udden sydväst om Lerhamns hamn. Arten ses nu alltmer sällan 

under häckningstid. 

Fisktärna    Sterna hirundo  

Har häckat vid enstaka tillfällen. 1981 bedömdes noll par häcka liksom 2011. De fåglar som 

regelbundet ses födosöka runt Ören och utmed strandlinjen är sannolikt fåglar som kommer inne 

ifrån Höganäs AB:s område, flera par häckar där uppe på taken. Glädjande nog tycks dessa par ofta 

vara framgångsrika i sin häckning då ungfåglar ses regelbundet i undersökningsområdet. 

Ringduva Columba palumbus  

4-5 par häckade, alla par knutna till tallskogen i den östra delen av reservatet. 

Gök Cuculus canorus   

0-1par. Enstaka fåglar hörda under häckningstid men inga direkta observationer i reservatet. Arten är 

känd för att lägga ägg  i bland annat bon av ängspiplärka och rödstjärt. 

Hornuggla  Asio otus  

Arten häckar oregelbundet i den angränsande strandskogen och ungfåglar hörs vissa år. Tidigare 

förekom större vinterflockar i reservatet men möjligen har minskningen av tallskogens utbredning 

och  täthet missgynnat arten. Inga häckningsobservationer under 2011. 

Sånglärka Alauda arvensis 

4 par häckade, samtliga knutna till den lägre vegetationen på heden, alla paren söder om 

Skälebäcken. Arten är numera upptagen på den svenska rödlistan. 



 
 
 
 

Fältpiplärka Anthus campestris. 

 Möjligen häckfågel tidigare, häckningar är kända både norr och söder om reservatet. En adult fågel 

med en ungfågel sågs t.ex. 1971. Arten försvann som häckfågel i NV-Skåne för mer än 25 år sedan. 

Numera finns endast några enstaka par kvar, främst utmed den skånska sydostkusten.  Senaste 

noteringen i området är en sträckande fågel den 8 augusti 2002. Arten är i huvudsak knuten till 

öppna solbelysta sandområden utmed kusten. 

Ängspiplärka Anthus pratensis   

5-6 par, samtliga par knutna till den "högre" vegetationen mellan stranden och hedvegetation. Arten 

är numera upptagen på den svenska rödlistan. 

Skärpiplärka Anthus petrosus  

Övervintrar och rastar regelbundet i området, men inga observationer gjordes längre fram under 

häckningssäsongen. 

Sädesärla Motacilla alba  

Ej inventerad, men förekommer allmänt under födosök i området, ungkullar ses ofta på heden eller i 

strandvegetationen och tångvallarna. Men de flesta kommer sannolikt  ifrån den angränsande 

bebyggelsen. Minst fyra ungkullar sedda under årets besök. 

Gärdsmyg   Troglodytes troglodytes   

Ett par häckade i anslutning till mer frodig vegetation.  

Järnsparv Prunella modularis   

2-3 par häckade i anslutning till tätare vegetation. 

Rödhake Erithacus rubecula   

Ett par i anslutning till Trollskogen. 

Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus  

2-3 par bedömdes häcka inom reservatet, men rödstjärten hörs allmänt från skogen och bebyggelsen 

öster om reservatet. En av karaktärsarterna som man hör sjunga utmed hela reservatets östra del. 

Buskskvätta Saxicola rubetra 

Har tidigare häckat vid enstaka tillfällen. 

Stenskvätta Oenanthe oenanthe   

Ingen häckning, men arten har tidigare häckat bl. a innanför Ören. Arten har  minskat under senare 

år utmed hela kustlinjen, se t.ex. reservatet Nyhamnsläge-Lerhamn. 

 



 
 
 
 

Koltrast Turdus merula   

Två par häckade. 

Kärrsångare Acrocephalus palustris  

 2-3 par häckade i den mer frodiga vegetationen utmed bäckarna.  

Härmsångare Hippolais icterina   

0-2 par, dessa häckar troligen ej i reservatet utan huvuddelen av reviren ligger inne i 

villa/stugområdena. Flera revir finns också i Trollskogen som ligger i direkt anslutning till reservatet i 

sydost, området skall eventuellt ombildas till kommunalt reservat. 

Ärtsångare Sylvia curucca   

0-2 par häckade möjligen i de mer buskrika områdena. 

 

  

 Kusten upp mot Nyhamnsläge. 

 

Törnsångare Sylvia communis   

5-6 par i anslutning till de mer buskrika områdena. 

Svarthätta Sylvia atricapilla   

Enstaka hanar sedda och hörda under inventeringen men troligen inga häckningar eller permanenta 

revir. 

 



 
 
 
 

Gransångare Phylloscopus collybita collybita   

1-3 par, alla i gränsen mot Strandbadsskogen. Arten häckar också i Trollskogen. 

Lövsångare Phylloscopus trochilus   

3-5 par, samtliga i den östra delen. 

Blåmes Cyanistes caeruleus   

0-1 par i anslutning till bebyggelsen. 

Talgoxe Parus major   

1-2 par i anslutning till bebyggelsen. 

Törnskata Lanius collurio  

Har tidigare häckat vid enstaka tillfällen. 

Råka Corvus frugilegus   

Mindre kolonier finns i Strandbadsskogen och i Trollskogen. Arten ses regelbundet födosöka i 

reservatet. 

Kråka Corvus corone cornix  

Två par häckade. 

Korp Corvus corax   

Ingen häckning, men vissa år häckar korpen i bl.a. Trollskogen och kan då vara förvånansvärt 

tystlåten och svårsedd. 

Gråsparv Passer domesticus   

Ej inventerad, men förekommer regelbundet som födosökare och ungkullar ses ofta på heden eller i 

strandvegetationen. De flesta kommer sannolikt  ifrån angränsande bebyggelse.  

Pilfink Passer montanus  

Ej inventerad, men förekommer allmänt som födosökare och ungkullar ses ofta på heden eller i 

strandvegetationen. 

 Bofink Fringilla coelebs  

0-2 par, ett par i söder i anslutning till Trollskogen där arten häckar.  Möjligen även ett par i norr. 

Grönfink Carduelis chloris  

7-9 par. En av hedens karaktärsarter, samtliga par i områdets östra del och ofta i anslutning till 

bebyggelsen, säkerligen har flera av dessa par huvuddelen av sina revir bland villor och sommarhus. 



 
 
 
 

Steglits Carduelis carduelis  

Noterad under häckningstid men inga häckningsindicier. 

Hämpling Carduelis cannabina  

7-8 par väl spridda i områdets östra delar.  

Gråsiska Carduelis flammea  

0-1 par i anslutning till Trollskogen. Denna sena invandrare i NV-Skåne var mer allmänt 

förekommande i slutet av 1990-talet då flera par häckade i skogen söder och öster om  reservatet. 

 

  

 I bakgrunden den så kallade Strandbadsskogen. 

 

Gulsparv Emberiza citrinella   

En sjungande  hane hördes tidigt på säsongen, häckning ej trolig.  

Sävsparv Emberiza schoeniclus  

0-1 par i anslutning till bäcken  i söder, Norrefäladsdiket. För övrigt endast enstaka exemplar sedda 

och hörda och då alltid i anslutning till den frodiga vegetationen utmed bäckarna.  

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Tabell 1. Antalet häckande par, säkerställd eller trolig häckning. Uppgifter inom parentes avser  

möjlig häckning (färre än tre registreringar av revirhävdande fåglar). 

Knölsvan 2 Kärrsångare 2-3 

Gravand* 12-15 Härmsångare (2) 

Gräsand 2 Ärtsångare (2) 

Ejder 2 Törnsångare 5-6 

Strandskata 2-4 Gransångare 1-3 

Fiskmås (1) Lövsångare 3-5 

Ringduva 4-5 Blåmes (1) 

Gök (1) Talgoxe 1-2 

Sånglärka 4 Kråka 2 

Ängspiplärka 5-6 Gråsparv* Ej inv. 

Sädesärla* Ej inv. Pilfink* Ej inv. 

Gärdsmyg 1 Bofink (2) 

Järnsparv 2-3 Grönfink 7-9 

Rödhake 1 Hämpling 7-8 

Rödstjärt  2-3 Gråsiska (1) 

Koltrast 2 Sävsparv (1) 
* se artkommentar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Rastare 

 

Reservatet är kanske det viktigaste rastområdet för vadare och änder  på Öresundssidan i 

kommunen. Dock tycks gässen och vissa simfåglar föredra området runt Vattenmöllan i Möllehässle 

naturreservat. 

Tanken bakom denna rast/sträckräkning var främst att få en bättre helhetsbild över förekomsten av 

vadarfåglar och änder runt Ören. Vid de internationella andräkningarna, som nu pågått i 50 år, går 

gränsen mellan två sträckor precis vid den så kallade Ören. Vilket gör att man får en splittrad bild av 

förekomsten och  speciellt då av dykändernas förekomst. Vad det gäller ejder och sjöorre ligger dessa 

oftast precis i detta gränsområde. Sedan skyddar udden många gånger för kraftiga vågor vilket gör 

att det även kan rasta hyfsade mängder med simänder.  Då man står lågt, höjder saknas helt i 

området , är det ofta svårt att räkna antalet rastande sjöfåglar, speciellt på grund av att fåglarna lätt 

försvinner i vågdalarna. Numera räknas fåglarna bara i september och januari.  Sannolikt är området 

utanför Ören en av de viktigaste rast/övervintringsområdena för ejder på den yttre Kullahalvön. 

Ejdern är numera rödlistad.  

 

  

 Gamla gångbron över Skälebäcken. 

 

 

Rastfågelräkningen utgör bara minimisiffror, relativt ofta stöter man på andra fågelskådare i 

reservatet men många av dessa rapporterar inte in sina observationer till Artportalen. Räkningarna 

utfördes minst två gånger per månad 2011. Räkningarna genomfördes från två punkter, från det 

gamla fortet (Per-Albinlinjen) utmed sydsidan av Ören samt en punkt där den norra stranden övergår 



 
 
 
 

från sandstrand till blockbeströdd strandlinje. Sannolikt har en del fågel kommit med som är utanför 

reservatets gränser, men bottnarna har höga biologiska värden vilket lockar till sig olika dykänder 

eller andra andfåglar. Men fåglarna väljer också olika platser att ligga på beroende på väder och 

vindriktning. 

 I de flesta fall gjordes räkningarna på morgonen och helst i vindar från ostsektorn. Det var först och 

främst änder, gäss, vadare, måsar och tärnor som räknades. Maximisiffror har hämtats från 

Artportalen och siffrorna härrör från åren 2001-2015. Observera, det kan finnas högre siffror från 

2011 rapporterade av andra observatörer men jag har valt att endast ta med mina räkningar. Dock är 

maxantalen från samtliga år, 2001-2015, tagna från Artportalen och inte inskränkta till mina siffror.  

 

  

 Tidvis isbelagt Öresund påverkade vinterräkningarna.   

 

Knölsvan  Cygnus olor   

Noterades  under hela året, flest fåglar noterades under januari-mars. Som mest 89 ex 6 mars vilket 

också är maxantalet för perioden 2001-2015. 

Mindre sångsvan Cygnus columbianus 

Ett fynd den 13/3. Max antal: 34 ex 1/4 2005. Ses framförallt under vårsträcket. 

Sångsvan Cygnus cygnus 

Ses förvånansvärt sällan i reservatet, endast tre observationer under januari-april av 3-6 individer. 

Som mest har 55 ex noterats, 30/12 2015. Däremot ses sångsvanen regelbundet och i relativt stora 

flockar i det närbelägna Möllehässle naturreservat. 

 



 
 
 
 

Sädgås Anser fabalis 

 Ett fynd, av en ensam fågel 23/11 2011. 

Bläsgås Anser albifrons 

 Totalt två fynd under perioden. Max antal: 36 ex  1/4 2014. 

Grågås Anser anser  

Förvånansvärt fåtalig. Sedd 9 av 12 månader 2011, 1-14 individer. Max antal:  76 ex 7/11 2013. 

Prutgås Branta bernicla  

Sedd fem av tolv månader, mellan februari - september. Som mest 88 ex 26/5 2011. Max antal: 350 

ex 22/5 2014. 

Vitkindad gås Branta leucopsis  

Två fynd under sträckperioden april-maj 2011,  som mest  31 ex 20/5 2011. Max: 5000 ex 14/5 2004. 

Kanadagås Branta canadensis   

Två fynd  november-december 2011, 5 och 24 ex. Max antal: 900 ex 21/2 2010. 

Gravand Tadorna tadorna  

Sedd under perioden februari-augusti med som mest 118 ex 8/3 2011. Av de 25 ex som sågs 26/6 var 

19 ungfåglar. Max antal: 118 ex 8/3 2011. 

Bläsand Anas penelope  

Observerad under perioden januari-maj och augusti-december med som mest 121 ex 14/10 under 

2011. Max antal: 300 ex 12/11 2003. 

Snatterand Anas strepera  

Sedd under april, maj, juli och september med 1-6 exemplar. Max 6 ex  26 /4 2011 vilket också är 

maxantalet för 2001-2015.   

Kricka Anas crecca  

Sedd alla månader förutom februari, flest i april samt oktober-december med 37-82 ex, som mest 

120 ex 1/12. Max: 125 ex 26/4 2010. 

Gräsand  Anas platyrhynchos  

Noterad samtliga månader, störst antal vår: 130 ex 1/3 och höst: 179 ex 23/11. Max antal: 300 ex 

10/2 2012. 

 



 
 
 
 

Stjärtand Anas acuta  

Ett fynd: 1 ex 31/10. Max antal:  11 ex 10/4 2014. 

Årta Anas querquedula  

Inga fynd 2011. 2 ex 11/4 2012 och 1 ex 26/4 2012 är de enda fynden för perioden. 

Skedand Anas clypeata  

Noterad under sex av sju månader under perioden april-oktober, med som mest 13 ex 24/4 2011. 

Max antal: 66 ex 26/4 2010. 

Vigg Aythya fuligula  

En hane 5 juli 2011. Totalt två fynd 2001-2015, det andra fyndet var 2 ex 6/11 2015. 

Bergand Aythya marila  

Ett fynd: 2 honor 9/12 2006. 

Ejder Somateria molissima  

Noterad samtliga månader med som mest 700 ex 26/1 under vintern-våren samt 364 ex 10/9 under 

hösten. Den 20/5 sågs totalt 209 ex varav 19 ex var årsungar. Max antal: 7000 28/12 2013. 

Alfågel Clangula hyemalis  

Totalt ett fynd 2001-2015, en hane 12/2 2011. 

Sjöorre Melanitta nigra  

Noterad under mars-maj med som mest 122 ex 14/4, enda sommarfyndet var 2 ex 27/7. 

Höstobservationer gjordes med 5-13 ex under perioden september-november. Max antal: 3000 ex 

22/4 2013. 

Svärta Melanitta fusca   

Inga fynd gjordes 2011. Totalt har tre fynd gjorts mellan 2001 och 2015. Max antal: 8 ex 14/4 2012.  

Knipa Bucephala clangula   

Noterad samtliga månader förutom augusti. Max antal under våren 352 ex 1/3 2011 vilket också är 

maxantal under perioden 2001-2015.  37 ex 16/12 under senhösten-vintern  blev höstens högsta 

notering. 

Salskrake Mergellus albellus 

 Ett fynd 6 mars 2011. Max antal: 5 ex 8/3 2011. Totalt föreligger 5 rapporter som sannolikt avser 3 

fynd, 2001-2015. 

 



 
 
 
 

Småskrake Mergus serrator 

Noterad samtliga månader förutom juli-augusti. Högsta vårnotering   189 ex 1/3 vilket också är 

maxantal under perioden 2001-2015. Högsta höstnotering 2011 är 28 ex 14/10. 

Storskrake Mergus merganser  

Noterad under januari-april med 2-3 individer samt 1 ex 15/8. Max antal: 55 ex 13/1 2015. 

 

  

 Stranden norr om Ören efter höststorm.  

Smålom Gavia stellata  

Tre fynd under perioden februari-maj med 1-2 ex. Max antal: 9 ex 15/1 2012. 

Storlom Gavia arctica  

3 ex 19 april 2011 är det enda fyndet mellan 2001-2015.  

Vitnäbbad islom Gavia adamsii   

Ett fynd föreligger:  1 ex uppehöll sig i området 26-30/3 2014. Fågeln sedermera funnen död. 

Skäggdopping Podiceps cristatus 

Observerad under januari-juli med 1-64 ex. Max antal: 461 ex 27/3 2014. 

Gråhakedopping Podiceps grisegena   

Observerad under perioden april-oktober, förutom juni, med 1-5 ex.  13 ex 26/4 var årets högsta 

antal. Max antal: 34 ex 14/4 2012. 



 
 
 
 

Svarthakedopping Podiceps auritus  

1 ex 14 mars 2011. Totalt 3 fynd 2001-2015. 

Storskarv Phalacrocorax carbo  

Sedd årets alla månader med 19-165 ex, talrikast under augusti-december. Max antal: 450 ex 18/9 

2013. 

Gråhäger Ardea cinerea 

 Noterad 6 av 12 månader med 1-5 ex, väl spridda  över året. Max antal:  19 ex 4/12 2012. 

Sothöna Fulica atra  

Observerad under januari-mars med 4-52 ex, som mest 1/3. Max antal:      270 ex 23/12 2010. 

Strandskata Haematopus ostralegus  

Noterad februari-oktober med 1-9 ex dock 24 ex 10/4. Max antal: 1600 rastande 2/5 2011. Ovanligt 

stora mängder strandskator sågs våren 2011 på flera håll i södra Sverige. 

Skärfläcka Recurviostra avosetta  

Tre fynd av 1-2 ex gjordes under maj-juli. Totalt föreligger 6 fynd under perioden 2001-2015. 

 Mindre strandpipare Charadrius dubius  

Två fynd under juli-augusti av enstaka fåglar. Totalt föreligger elva fynd under perioden 2001-2015. 

Större strandpipare Charadrius hiaticula  

Observerad under mars-september med 1-6 individer dock 14 ex 13/3 2011. Max antal: 31 ex 4/3 

2010. 

Fjällpipare Charadrius morinellus  

Ett fynd av 15 sträckande fåglar gjordes 15/5 2010 vilket är det enda fyndet för perioden 2001-2015. 

Ljungpipare Pluvialis apricaria  

Ett fynd av 3 individer 10/9 2011. Totalt föreligger endast 7 fynd mellan 2001-2015. Max antal: 75 ex 

9/5 2013. 

Kustpipare Pluvialis squatarola 

Fyra fynd av 1-9 ex under perioden juli-november. Max antal: 9 ex 9/10 2011, vilket också är 

maxantalet åren 2001-2015. 

 

 



 
 
 
 

Tofsvipa Vanellus vanellus 

Fynd gjordes med 1-6 individer under januari, mars-april, juni samt november, högsta notering 6 ex 

13/3. Max antal: 20 ex 1/11 2010. 

Kustsnäppa Calidris canutus  

Sedd under juli-oktober med 2-3 ex, dock 23 ex 23/9 2011. Max antal 82 ex 2/8 2008. 

Brushane Calidris pugnax   

1 ex 27/7 och 2 ex 10/9 2011. Endast höstfynd är gjorda under 2001-2015. Max antal: 11 ex 16/8 

2015. 

Myrsnäppa Calidris falcinellus  

Totalt ett fynd 2001-2015. 1 ex 18/8 2011. 

Spovsnäppa Calidris ferruginea 

Totalt 12 fynd 2001-2015. 1 adult 22/7 2011. Max antal: 8 ex 4/8 2009.  

Mosnäppa Calidris temminckii   

Ett fynd totalt 2001-2015, 2 ex 22/7 2011. 

Sandlöpare Calidris alba  

Ett  ex 22/7 och 7 ex 10/9 2011. Max antal: 11 ex 8/9 2011 under perioden 2001-2015. 

Kärrsnäppa Calidrism alpina  

Två vårfynd, 2 ex 13/3 och 1 ex 6/5 2011. Mellan 22 och 54 ex noterades under juli-oktober, dock  77 

ex 22/7 som mest. Max antal: 152 adulta 4/6 2013. 

Skärsnäppa Calidris maritima  

Ett ex 22/1 och en ungfågel 7/10 2011. Nio fynd föreligger under perioden 2001-2015, samtliga fynd 

av ensamma fåglar. 

Småsnäppa Calidris minuta  

Ett ex 15/8 samt ett ex 17/9 2011. Max antal 3 ex 2/9 2013. Totalt föreligger nio rapporter under 

perioden 2001-2015. 

Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus   

Totalt två fynd, 1 ex 14/11 2013 och 1 ex 9/11 2015. 

Enkelbeckasin Gallinago gallinago  

Totalt föreligger 6 fynd 2001-2015 samtliga höst-vinter fynd. Max antal: 3 ex 1/1 2010. 



 
 
 
 

Morkulla Scolopax rusticola  

Ett ex 30/10 2011. Totalt föreligger 6 fynd 2001-2015 de flesta i anslutning till Skälebäcken. 

 

  

 Tångvallarna är viktiga för rastande vadare, Örens norra sida. 

 

Myrspov Limosa lapponica  

Observerad under juni-september med 1-6 ex, 6 ex 10/8 2011. Max antal: 10 ex 27/7 2015. 

Småspov Numenius phaeopus 

Två fynd 2011, 8 ex 20/7 och 1 ex 18/8. Max antal: 2 rastande och 45 sträckande 9/5 2013. Större 

flockar ses framförallt ultimo april - primo maj. 

Storspov Numenius arquata  

Noterad med enstaka ex i april-juni. Som mest:  56 sträckande och 1 ex rastande 14/4 2011. Max 

antal: 60 sträckande + 150 ex 22/4 2008. Större flockar ses oftast i medio april-ultimo april. 

Drillsnäppa Acitis hypoleucos  

Observerad under april-maj samt juli-september med 2-16 ex, 16 ex 15/8 2011. Max antal: 63 ex 

12/8 2009. 

Skogssnäppa Tringa ochropus   

Enstaka ex under juni-augusti. Max antal: 3 ex 12/4 2013. 

 



 
 
 
 

Svartsnäppa Tringa erythropus  

Två fynd, 1 ex 8/6 och 1 ex 10/9 2011. Max antal: 3 ex 27/8 2015. 

Gluttsnäppa Tringa nebularia  

Noterad april samt juni-september med 1-4 ex. Max antal: 25 ex 25/4 2014. 

  

  

 Småspoven rastar ofta uppe på heden under sträcktider. 

 

Grönbena Tringa glareola  

Två fynd, 3 ex 28/4 och 18 ex 22/7 2011 vilket också  är maxantalet under åren 2001-2015. Utöver 

2011 finns endast 8 fynd rapporterade. 

Rödbena Tringa totanus   

Noterad under årets samtliga månader förutom juni, oftast enstaka fåglar. Större antal: 12 ex 24/4 

och 11 ex 13/7 2011. Max antal: 16 ex 25/4 2014. De fåglar som ses under vintern är främst av rasen 

robusta, som bl.a. häckar på Island. Det finns också ringmärkningsfynd av denna rasen från 

Strandbaden. 

Roskarl Arenaria interpres  

Två fynd, 2 ex 22/7 och 1 ex 31/8 2011. Max antal: 12 ex 26/8 2008. 

Brednäbbad simsnäppa Phalaropus fulicarius  

Ett fynd, 1 ex 23/9 2007. 



 
 
 
 

Dvärgmås Hydrocoloeus minutus  

Totalt nio fynd 2001-2015 de flesta har gjorts under höst-vinter. Max antal: 9 sträckande N 15/5 

2010. 

Tärnmås Xema sabini  

Ett fynd, en ungfågel rastade kortvarigt vid Skälebäckens utlopp 10/10 2009. 

Skrattmås Chroicocephalus ridibundus  

Ej räknad 2011. Max antal 750 ex 23/9 2007 

Fiskmås Larus canus  

Ej räknad 2011. Max antal: 380 ex 23/2 2008 

Silltrut  Larus fuscus  

Ej räknad 2011, de flesta fåglar ses under augusti-primo oktober. Max antal: 13 ex 22/9 2012. Ovanlig 

under vårsträcket. 

Gråtrut   Larus argentatus   

Ej räknad 2011. Max antal: 1 250 ex 16/9 2015. 

Kaspisk trut Larus cachinnans  

Ett fynd, en ungfågel sågs 19/11 2007. 

Havstrut  Larus marinus  

Ej räknad 2011. Max antal: 230 ex 11/10 2002. 

Tretåig mås Rissa tridactyla  

Ej räknad 2011. Totalt 9 fynd. Max antal: 20 sträckande 20/1 2005. 

Småtärna Sternula albifrons  

Åren 2001-2015 gjordes totalt 16 fynd under april-augusti av enstaka individer eller par. Tre fynd 

gjordes 2011. 

Skräntärna Hydroprogne caspia  

Ett fynd, 2 ex 28/8 2012. 

Svarttärna Chlidonias niger  

Ett fynd, 1 ungfågel 18-19/8 2015. 

 



 
 
 
 

Silvertärna Sterna paradisaea  

Sex fynd under april-maj 2001-2015. Max antal: 46 sträckande 6/5 2007. 

Fisktärna    Sterna hirundo  

1-5 ex observerades under april-augusti. Max antal: 14 ex 13/6 2009. Fisk/silvertärna, max antal: 52 

sträckande 15/5 2010. 

Kentsk tärna Sterna sandvicensis  

1-8 ex noterade under juli-oktober, oftast 1-4 ex. Max antal: 35 ex 17/8 2006.  

Sillgrissla Uria aalge  

Enstaka ex räknade under mars och augusti-november 2011. Fem fynd av levande fåglar föreligger 

under perioden 2001-2015.  

Tordmule Alca torda  

Ett fynd 12/11 2011. Fem fynd av levande fåglar föreligger under perioden 2001-2015. Märkligt nog 

är en stor andel av fynden av tordmule och sillgrissla döda fåglar.  Möjligen beroende på strömmarna 

i havet då förhållandevis många fynd av döda fåglar även görs av andra arter på kuststräckan 

Strandbaden-Mölle. 

Tobisgrissla Cepphus grylle  

Ett ex 20/5 2011, totalt 3 fynd 2001-2015 i maj, juli och oktober. 

 

 

 

Diskussion 

På längre sikt tycks antalet kust/strandängsarter minska (Nilsson 2012). Då reservatet tidigare inte är 

inventerat frånsett den förenklade inventeringen som gjordes i början av 1980-talet är det svårt att 

göra några jämförelser för övriga arter. Långsiktigt bör havsbottnen åtminstone ut till 12 meters djup 

fridlysas eller samordnas med det föreslagna Natura 2000 området Nordvästra Skånes havsområde. 

Ett liknande skydd bör även ges till det två kustreservaten som ligger norr om detta område 

. Ett minimum bör vara att samtliga de tre reservaten har samma marina skydd, idag finns det tre 

olika gränsdragningar. Möllehässle naturreservat omfattar bara land t.ex. Förhoppningsvis 

samordnas detta med det föreslagna Natura 2000 området. Havsbottnarna är kanske  områdets  

viktigaste resurs i varje fall ur ornitologisk synpunkt. Ejdern som är rödlistad har kanske här en av sina 

viktigare övervintringsområden i NV-Skåne och Sverige.  



 
 
 
 

Vid inventeringarna har jag även tittat lite på brott mot reservatsbestämmelserna. Vanligast 

förekommande är lösa hundar och det visar sig lika skrämmande dåligt i samtliga undersökta 

reservat. Detta är speciellt olyckligt under häckningsperioden då predatorerna får det speciellt lätt 

när de har tillgång till drevhundar! Under sommarmånaderna förekommer även camping relativt ofta 

i reservaten.  Ett specifikt problem i Strandbaden är de olagliga avverkningarna och skadegörelsen på 

reservatets tallar och ekar.  

För att långsiktigt säkra de ornitologiska värdena utmed Sundskusten bör kanske vissa delar avsättas 

med beträdnadsförbud. Det tidigare frivilliga beträdnadsförbudet ute på Ören, bör tas in i 

reservatsbestämmelserna och permanentas. Här bör man kanske även utsträcka tiden för 

beträdnadsförbudet till perioden mellan 1 december och 15 juli för att även skydda övervintrande 

fåglar under den period de är mest utsatta för hårt väder och födobrist. Detta skulle då skapa en 

störningsfri zon utmed Öresundskusten även under vinterhalvåret. I inre Skälderviken har Rönnen 

beträdnadsförbud året om, vilket skapar en störningsfri zon där. 
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Kustheden Nyhamnsläge -  Lerhamn 2010 

 

Områdesbeskrivning 

Inventeringsområdet har en yta av  drygt 31 ha och av detta utgör cirka 20 ha land, resterande hav. 

Landarealen består av drygt 15 ha betesmark och resterande är klassificerat som övrig öppen mark. 

Reservatet avsattes 1959 och utökades 2004. En av de viktigaste syftena med reservatet enligt beslut 

2004-04-27 är bland annat att:  

" - genom bete hävda ett öppet beteslandskap med lång kontinuitet längs stranden av Öresund" 

" - bevara de för kustheden typiska habitattyperna med inslag av klapperstenstrand, strandäng samt 

torra och fuktiga ängar". 

 

Inventeringsmetodik 

Häckfågelfaunan inventerades under våren 2010 enligt den så kallade revirkarteringsmetoden (BIN 

1974).  Metoden går ut på att kartlägga antalet revir med hjälp av upprepade besök i området, då 

man vid varje besök plottar revirhävdande fåglar på en besökskarta. Givetvis noterades även direkta 

bofynd eller fynd av ungar. Tre olika häckningskategorier har använts. Den första är säkerställd 

häckning (fynd av bon eller ungar). Den andra  sannolik häckning (fynd av revirhävdande fågel vid 

minst tre olika tillfällen). Den sista är möjlig häckning (revirhävdande fågel vid mindre än tre 

tillfällen). 

Inventeringsområdet omfattar naturreservatets gränser. Enligt metodiken skall även revir medtagas 

som angränsar till området. Här har jag valt att inte ta med revir för arter som mer eller mindre är 

knutna till de angränsande villaområdena, speciellt de arter som direkt gynnas av trädgårdar och 

bebyggelse. Dessa arter  utnyttjar ofta skorstenar, fågelholkar,  takpannor eller liknande till sina 

boplatser, exempel på sådana arter är kaja, pilfink sädesärla m.fl. I samband med inventeringarna 

sågs ofta fåglar flyga med mat eller bomaterial i näbben mellan strandängarna och  de närliggande 

villaområdena. 

Följande arter inventerades inte 2010, ringduva,  sädesärla, järnsparv, koltrast, törnsångare, 

härmsångare, lövsångare, talgoxe, skata, grönfink, hämpling och gulsparv.  Dessa undantogs främst 

beroende på att man avverkat och röjt i buskage och uppskjutande sly i den östra och södra delen av 

reservatet, vilket i och för sig var behövligt. Jämförande siffror mellan 2007 (Nilsson 2008) och 2010 

skulle säkert bli svårtolkade eller missvisande på grund av detta. Många av dessa arterna gynnas av 

en igenväxning eller en begynnande igenväxning. Skötselanvisningarna för reservatet säger att 

buskage skall bekämpas och i huvudsak bara tillåtas utmed den östra reservatsgränsen. Enligt 

Lerhamnsbor var denna växtligheten nästintill obefintlig tidigare, före den ursprungliga 

reservatsbildningen.  Men arter som järnsparv (7-9 par, 6-7 par), törnsångare (6-7 par, 7 par), 



 
 
 
 

ärtsångare (7-8 par, 6 par), hämpling (12-14 par, 7-10 par)och gulsparv (6 par, 0-1 par) är 

karaktärsarter på fäladen. Siffror inom parentes avser häckande par 2007 (första siffran)  och 1981 

(andra). Hämplingen som var på  den skånska rödlistan 2011,  kontrollerades även 2010. Arten är för 

närvarande på den svenska rödlistan, 2015. Glädjande nog tycks antalet par inte ha påverkats i 

nämnvärd omfattning trots att man avverkat kraftigt i reservatet som ovan nämnts. För närvarande 

tycks beståndet  vara stabilt på fäladen. Av övriga icke inventerade arter 2010 noterades enligt ovan 

2007 respektive 1981. Ringduva (2 par, 1 par), sädesärla (0 par, 1 par), koltrast (6-7 par, 2 par), 

lövsångare (0 par, 1 par), talgoxe (0-1 par, 1 par), skata (0-1 par, 1-2 par), härmsångare (1 par, 0 par) 

och grönfink (1-2par, 0-1 par). 

Nyhamnsläge-Lerhamn naturreservat indelades i tre områden 1981 på grund av att de nuvarande 

södra och norra delarna inte ingick i reservatet, men dessa områden inventerades trots detta. Då 

reservatet har ganska klart avgränsade områden med olika biotoper har jag valt att inte dela upp 

området i olika delområden. 

Tolv besök gjordes mellan 25 mars och 20 juni, de flesta i maj och i början av juni. De flesta besök 

gjordes under morgontimmarna men även kvällsbesök gjordes. Totalt  13 fälttimmar plus enstaka 

besök både före och efter inventeringsperioden, bl.a.  för att försöka säkerställa sena häckare. 

 

 

 

  

 Den så kallade Larsa damm. 
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Kustheden Nyhamnsläge-Lerhamn 
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Resultat 

 

Knölsvan  Cygnus olor 

En revirhävdande fågel, sågs jaga unga sångsvanar i Sänkan, den största vattensamlingen i området. 

Sångsvanarna var 2k fåglar. Två par häckade 1981 ingen häckning 2007. 

Sångsvan Cygnus cygnus 

Några individer fanns i Sänkan men då det var ungfåglar skred de  inte till häckning. Knölsvanen i 

dammen var mycket aggressiv gentemot sångsvanarna. Ingen häckning men sångsvan har tidigare 

häckat i Björkerödsdammen och ensamma fåglar har setts under sommarmånaderna i bl.a. dammen 

norr om Lerhamn och i Krapperups bevattningsdamm. 

Vitkindad gås Branta leucopsis 

Småflockar och par sågs vid de flesta inventeringarna. Arten har börjat häcka i NV-Skåne under 

senare tid och kan möjligen bli en framtida häckare på fäladen.  

Gravand Tadorna tadorna 

3 par, varav ett par med 8 dunungar. Beståndet relativt stabilt över tiden, 2-4 par. 

Kricka Anas crecca 

Ett par sågs i lämplig häckningsbiotop den 26 april, ingen säkerställd häckning och mest troligt ett 

tillfälligt rastande par. Arten rastar allmänt under framförallt vårsträcket. 

Gräsand  Anas platyrhynchos  

4 par, 7 par häckade 1981 och 3 par 2007. 

Vigg Aythya fuligula 

Noll par häckade 2010. Arten häckade i Larsa damm 2007, som är en damm i nära anslutning till 

Lerhamn. Vattenståndet var tidvis  lågt under våren i den tidigare häckningsdammen vilket kan ha 

påverkat häckningen eller eventuella häckningsförsök.  Två hanar sågs i området i slutet av april. 

Viggen har försvunnit som häckfågel på Kullaberg mellan 2004 och 2014. Första häckningarna i 

Brunnby församling var i Krapperups bevattningsdamm 1982 (Nilsson & Peterz 2016, Fi NvSk). 

Ejder Somateria molissima 

Noll till två par, överhuvudtaget noterades inga dunungar i inventeringsområdet 2010. Vid  

inventeringen 1981 sågs som mest ett 40-tal ungar i området. Ejdern har gått kraftigt tillbaka i många 

områden och är numera rödlistad. Men på Hallands Väderö har beståndet klarat sig något bättre 

men har i stort sett halverats sedan 1979 (Andersson 2014). 

 



 
 
 
 

Småskrake Mergus serrator 

Noll till två par. Sen häckare och alltid en svårinventerad art. Enstaka par sågs regelbundet framtill  1 

juli. Även om man ofta ser par  i lämpliga häckningsmiljöer utmed strandlinjen har jag inte sett några 

ungkullar av småskrake i området under senare år. Är det yngre par som ej går till häckning eller är 

årets fåglar individer som haft det svårt under vintern och ej orkat att gå till häckning? Vissa 

nordligare arter som sjöorre stannade ovanligt länge i Kullabygdens farvatten det gångna året, enligt 

egna observationer och Artportalen. 

Rapphöna Perdix perdix 

Ett par häckade möjligen 1981. Inga observationer under årets inventering liksom 2007. 

Vaktel Coturnix Coturnix 

En spelande fågel hördes tillfälligt den 19/5 i fälten precis öster om reservatet.  

Fasan Phasianus colchicus 

Inga par eller hanar noterades. Vid de tidigare inventeringarna har något eller några par bedömts 

häcka. 

Rörhöna Gallinula chloropus 

Noll par. En häckning gjordes 2007, men inga fåglar sågs eller hördes under 2010. 

 

  

 Välhävdad strandäng mellan Lerhamn och Nyhamnsläge. 

 



 
 
 
 

Sothöna Fulica atra 

Inga observationer som tyder på häckning, en ensam fågel höll till i dammarna 2007. 

Strandskata Haematopus ostralegus 

6-7 par, varav 5 säkra häckningar och 2 troliga åkerhäckare. Stabil häckare, samma antal har häckat 

vid de två tidigare inventeringarna. 

Skärfläcka Recurviostra avosetta 

Två observationer av två fåglar som rastade vid Sänkan den 5/5 och 7/6. Skärfläckan observeras 

mycket sällan i området. När skärfläckan började häcka i NV-Skåne var det faktiskt bland annat vid 

Vattenmöllan,  omkring 1951 ( Per Unger i brev). I  våra trakter  häckar den närmast i  inre 

Skälderviken. 

 

 

  

 Sänkan. 

 

Större strandpipare Charadrius hiaticula 

Två par. Tre par häckade både 2007 och 1981. Större strandpiparen tycks hålla ställningarna på 

fäladen och har inte gått tillbaka lika kraftigt här som vid t.ex. Vattenmöllan i Möllehässle 

naturreservat. 

 



 
 
 
 

Tofsvipa Vanellus vanellus 

Fyra par häckade i det fuktigare området i de mellersta delarna av reservatet, inledningsvis 5-6 par. 

Flera ungfåglar sågs under våren, men slagna vipor hittades senare under häckningssäsongen. 

Möjligen har några av de par som inledde häckningssäsongen och sedermera försvann flyttat till det 

närbelägna Möllehässle naturreservat. Trots allt håller tofsvipan ställningarna på fäladen.  Den 

kraftiga nedgång som man sett i Möllehässle naturreservat har glädjande nog inte noterats här.  

Enkelbeckasin Gallinago gallinago 

Häckade med två par 1981 men inga spelande fåglar noterades 2010. Försvinnandet kan möjligen 

bero på den ökade hävden under senare år. Tidigare fanns ett litet område med bladvass norr om 

Sänkan där jag vid något tillfälle t.om. observerat skäggmes under höststräcket.  I Larsa damm har 

mycket av vegetationen rensats bort, detta skedde innan reservatsgränserna justerades.  

Rödbena Tringa totanus 

4 par i de norra delarna av området, dock sågs inga pulli under våren. Liksom tofsvipan har rödbenan 

inte drabbats av lika kraftiga nedgångar här som i Möllehässle naturreservat utan har hållit sitt 

numerär relativt  stabilt över åren. 

Skrattmås Chroicocephalus ridibundus 

Den lilla kolonin av skrattmås som tidigare fanns i och runt i Larsa damm är sedan länge försvunnen. 

Nio par häckade 1981. 

Fiskmås Larus canus 

Fyra par häckade 1981, även fiskmåsen är försvunnen sedan länge.  

Småtärna Sternula albifrons 

Ett par sågs vid ett flertal tillfällen, men häckning är ej trolig. Inga observationer gjordes vid 

inventeringen 2007 men  två par häckade 1981. 

Fisktärna    Sterna hirundo 

Födosökande fåglar sedda under våren, men inga tecken på häckningar. Har tidigare häckat vissa år 

bland annat 1981 då 4 par häckade. Häckar numera som närmst i Höganäs, inne på Höganäs AB:s 

industribyggnader. 

Gök Cuculus canorus 

En möjlig häckning, häckade 1981 men inte 2007. 

Sånglärka Aluda arvensis 

Två par i gränsen till åkermarken i den östra delen.  Vid inventeringen 2007 noterades inga 

sånglärkor överhuvudtaget. Fåglarna häckade troligen på åkermarken precis öster om fäladen men 



 
 
 
 

noterades även inne i reservatet. Troligen har lärkorna gynnats av andra grödor 2010, 2007 odlades 

höstraps. 1981 häckade 4-5 par. 

Ängspiplärka Anthus pratensis  

Två till tre par, vid tidigare inventeringar har 3-4 par häckat. 

Skärpiplärka Anthus petrosus 

Enstaka observationer tidigt på säsongen  men någon häckning är ej trolig. 

  

 Den torrare och buskrika delen i den östra delen av reservatet, gränsande mot åkermark. 

Gulärla Motacilla flava 

En sjungande fågel i sädesfält öster om fäladen. Glädjande observation då arten har minskat kraftigt 

på Kullahalvön. Häckade tidigare på fäladen med 2 par 1981, ingen häckning 2007. 

Näktergal Luscinia luscinia 

Två par häckade 2010,  har vid tidigare inventeringar häckat med 2-3 par. 

Buskskvätta Saxicola rubetra 

Observerad under sträcket, inga direkta häckningsindicier. Häckade 1981 med ett par.  

Stenskvätta Oenanthe oenanthe 

Två par häckade 2010, 1981 bedömdes 8-9 par häcka. 2007 fanns det inga säkerställda häckningar, 

möjligen häckade 2 par, så årets siffra får ses som positiv då arten har minskat under lång tid i 

Sydsverige.  Förhoppningsvis var 2010 inte ett ovanligt gott år.  

 



 
 
 
 

Kärrsångare Acrocephalus palustris 

Ett till två par. En nedgång sedan 2007 men i paritet med 1981. 

Törnskata Lanius collurio 

Observerad under sträcktid, bland annat ett par 19 maj, men någon häckning är ej trolig. 

Sävsparv Emberiza schoeniclus 

Två till tre par häckade liksom 1981 men bara ett par noterades 2007. 

 

Diskussion 

Reservatet är en av de bäst hävdade naturreservaten i Höganäs kommun även om en viss 

igenväxning har skett under senare år. Men under de drygt femtio år som jag besökt reservatet har 

igenväxningen varit beskedlig jämförelsevis med andra reservat i närområdet. Dock är expansionen 

av slånbuskagen i reservatet och främst då utmed den östra reservatsgränsen oroväckande. Det som 

kanske för närvarande påverkar reservatet mest är stranderosionen som har tagit fart under senare 

år, t.ex.  är den gamla färdvägen utmed stranden numera nästan helt borta i den södra delen av 

området. Är det bara tillfälligheter med vattenstånd och vindriktningar under senare års höst- och 

vinterstormar eller ser vi redan ett framtida hot? Reservatet är allvarligt hotat vid eventuella 

havsnivåhöjningar liksom de två andra reservaten i denna redovisningen. 

För vidare diskussion och detaljer se Lerhamns fälad (kustheden Nyhamnsläge-Lerhamn) (Nilsson 

2008). 

  

 Naturvårdare i arbete, rester av Kulla fälad. 



 
 
 
 

Tabell 1. Antalet häckande våtmarksfåglar, par. Uppgifter inom parentes avser bara möjlig  
häckning (färre än tre registreringar av revirhävdande fåglar). 
 
 

År 1981 
 

2010 

Knölsvan 2 
  

Gravand 4 
 

3 

Gräsand 7 
 

4 

Ejder 3-4 
 

(2) 

Småskrake 2-3 
 

(2) 

Strandskata 6-7 
 

6-7 

Större strandpipare 3 
 

2 

Tofsvipa 5 
 

4 

Enkelbeckasin 2 
  

Rödbena 4 
 

4 

Skrattmås 9 
  

Småtärna 2 
  

Fisktärna 4 
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Möllehässle naturreservat 2010 

 

Områdesbeskrivning 

Inventeringsområdet har en yta av 72 ha och är av riksintresse för naturvård och friluftsliv.  Knappt  

47 ha är klassade som betesmark  och drygt 19 ha som odlad mark vilket är de vanligaste 

förekommande naturtyperna. Området avsattes som naturreservat  1956 och utvidgades 1992.  Men 

redan 1951 skyddades några vattensamlingar på fäladen då de var de sista lokalerna för klockgroda i 

Sverige. 

Möllehässle naturreservat är en beteshävdad strandfälad med mycket lång hävd. Sex mindre bäckar 

genomkorsar området och i de lägre partierna och svackorna finns mer eller mindre permanenta 

vattensamlingar, torra perioder kan en del av dessa torka ut helt och hållet. Kustlinjen är stenig och 

blockrik, en mindre stenö finns NV om Vattenmöllan, Skälör(ej med i reservatet).   Området består av 

en mosaik av klapperstensfält, vindpinade buskage och öppen strandäng. Mest dominerande år 

slånbuskagen men även mindre partier av en, nypon och hagtorn finns.  

De nya delarna av reservatet som är gammal åker är av en betydligt torrare karaktär. Det skulle visa 

sig att de nya delarna var betydligt  art- och individfattigare, mosaiken av fuktigare stråk och 

områden av mer hedkaraktär saknas här helt.  

Reservatet är  kanske mest känt  för förekomsten av klockgroda som återinplanterades på 1970-talet. 

 

Inventeringsmetodik 

Häckfågelfaunan inventerades under våren 2010 enligt den så kallade revirkarteringsmetoden (BIN 

1974).  För att underlätta arbetet delades området upp i mindre områden. Metoden går ut på att 

kartlägga antalet revir med hjälp av upprepade besök i området då man vid varje besök plottar 

revirhävdande fåglar på en besökskarta. Givetvis noterades även direkta bofynd eller fynd av ungar. 

Konstaterad eller säkerställd häckning: fynd av bon eller ungar. Sannolik häckning: fynd av 

revirhävdande fågel vid minst tre olika tillfällen. Möjlig häckning: revirhävdande fågel vid mindre än 

tre tillfällen.  

Inventeringsområdet omfattar naturreservatets gränser. Enligt metodiken skall även revir medtagas 

som angränsar till området. Här har jag valt att inte ta med revir för arter som mer eller mindre finns 

i de angränsande villaområdena, speciellt de arter som direkt gynnas av trädgårdar och bebyggelse. 

Det finns också fastigheter i reservatet, vissa av dessa ingår i reservatet andra inte. Oavsett om de 

gör det eller inte har jag inte tagit med dem. Vid häckfågelinventeringen 1981 togs alla trädgårdar 

och fastigheter med i inventeringsresultatet.  Att jag har valt att inte ta med dessa beror dels på att 

fåglar gynnas t.ex. av vissa takkonstruktioner och väggmaterial och dels på om fastighetsägarna vill 

ha fåglar nära in på livet eller ej . Vad det gäller fastigheterna är det knappast ett naturvårdsärende. 



 
 
 
 

De arter som främst missgynnats av detta mitt avsteg från normen är tornseglare, hussvala, 

ladusvala, gråsparv och pilfink. I vissa fall kommenteras detta direkt under arten, se nedan. 

Säkerligen gynnas villaträdgårdarnas häckfåglar av att ha ett område med god och omväxlande 

näringstillgång in på knuten, som t. ex. hagmarkernas omväxlande växt och insektsliv eller 

tångvallarna utmed kusten. 

Vid inventeringen 1980 (Jönsson P.E. 1983) hade Möllehässle naturreservat indelats i fem olika 

delområden. Jag har valt att använda samma områdesindelning  A till E, se bifogad karta från tidigare 

inventering, samt de nya områdena under F. Den nya delen, F, är inte sammanhängande utan indelad 

i tre olika områden delvis avskilda ifrån varandra. Från Lerhamn i söder till Vattenmöllan utgör denna 

nya del, två områden, i stort sett åkermarken som fanns mellan den gamla banvallen, Höganäs/Mölle 

järnväg, och den tidigare reservatsgränsen. Öster om banvallen längs med Vattenmöllevägens norra 

sida upp till Tvillinghusvägen och längs med dess sydvästra sida åter till banvallen, bildas en "triangel" 

som utgör en del av det nya reservatet.  

Tjugo besök gjordes mellan 26 mars och 20 juni, de flesta i maj och i början av juni, totalt  56 

fälttimmar. Därutöver besöktes området vid enstaka tillfällen både före och efter 

inventeringsperioden, bl.a.  för att försöka säkerställa sena häckare.  De flesta besöken gjordes vid 

soluppgången men även kvälls- och nattbesök gjordes för att täcka in de kvälls- och nattaktiva 

arterna.  

Då inventeringsarealen har blivit betydligt större sedan föregående inventering har det vid vissa 

tillfällen tagit för lång tid att gå igenom hela området under en morgon. Jag har därför valt att dela 

upp dessa inventeringstillfällen till två morgonbesök istället. 

I en del fall kan antalet häckande fåglar bli något lägre än de siffror som visas i tabellerna. Jag har 

medvetet valt en försiktighetsprincip, i en del fall flyttade ett revir från t.ex. område E till område F 

eller i andra fall var det svårt att säkerställa till vilket område reviret i huvudsak tillhörde. De nya 

område F, väster om banvallen är långt och smalt vilket inte gör det lättare. Däremot visar tabellerna 

vilka områden som arterna främst föredrog.  
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Inledning allmänt 2010 

Vintern 2009-2010 var ovanligt snörik och kall  med snötäckt mark under en lång period. En hel del 

döda sjöfåglar hittades under mina besök, främst tidigt under våren. 

I begynnelsen av maj var vädret ostadigt och kallare än normal vilket gjorde att vissa sträckfåglar 

rastade i större antal och  under längre tid än normalt. I Kullabygden sågs till exempel ovanligt många 

fjällpipare, stenskvättor, buskskvättor, blåhakar och andra tropikflyttare under denna period. Dessa 

var säkerligen på väg till häckningslokalerna i den Skandinaviska fjällkedjan och stoppades tillfälligt av 

det dåliga vädret. Vid ett besök i maj stötte jag själv bland annat en dubbelbeckasin vid 

Vattenmöllan. 

Cirka 50 arter häckade 1980, årets inventering gav knappt 50 arter om man även räknar med de fyra 

arter som jag undantog i min undersökning , samtliga dessa arter häckade inom reservatet 2010. 

 

 

Resultat 

Knölsvan  Cygnus olor 

Två par häckade. Vardera ett par häckade i delområde B och E, båda paren misslyckades med 

häckningen och bona övergavs. Paret som började häcka vid Skälör misslyckades troligen på grund av 

högt vattenstånd och blåst. 

 A B C  D E F 

 0 1 0 0 1  0 

(Antal uppskattade revir inom varje delområde) 

Sångsvan Cygnus cygnus 

Enstaka år har översomrande fåglar setts och arten har bland annat häckat uppe vid 

Björkerödsdammen. Numera övervintrar sångsvanen regelbundet med några hundra exemplar. 

Under årets inventering noterades inga häckningsindicier, några yngre fåglar sågs från och till i 

området under våren. 

Vitkindad gås Branta leucopsis 

Enstaka fåglar och par sågs från och till under häckningstid. Kan det vara en framtida häckfågel? 

Denna tidigare högarktiska häckfågel sågs tidigare endast under sträcktider i Kullabygden, men arten 

har expanderat kraftigt som häckfågel i Sydsverige. På Hallands Väderö häckar arten numera 

regelbundet, cirka 30 ungkullar sågs 2010. (Ekstam & Forshed 2010). 

 



 
 
 
 

 

Områdesindelning vid inventeringen 1980, område F är de nya delarna av reservatet som tillkom vid utvidgningen av 

reservatet. F består av området mellan gamla reservatsgränsen i öster och f.d. banvallen, idag cykelväg, söder om 

Vattenmöllan  samt det nya området öster om Vattenmöllan. Se tidigare karta. 

 



 
 
 
 

Gravand Tadorna tadorna 

3-4 par bedömdes häcka. Gravanden häckar bl.a.  i kaninhål och under byggnader. Inga ungfåglar 

sågs detta året men en kull sågs vid Lerhamns hamn. Betydligt fler par sågs i  området men troligen 

är detta fåglar som kommer längre bortifrån, fåglar ses regelbundet uppe på Kullaberg, t.ex. runt 

Björkerödsplatån och Kockenhus. 1980 angavs arten som trolig häckare, 7 par fanns då i området i 

slutet av maj. 

 A B C  D E F 

 0-1 0 1 0 1 1 

 

Bläsand Anas penelope 

Ett par häckade möjligen 1980 men inga indikationer på häckning 2010 även om enstaka fåglar och 

par sågs långt fram i juni. Dessa fåglar sågs mest ute på havet. Möjligen hade de stannat kvar sedan 

den hårda vintern och flera döda fåglar hittades dessutom utmed strandlinjen vid inventeringarna. 

Häckar allmänt närmast i Norrland, sällsynt i Sydsverige. Arten är numera betydligt vanligare som 

övervintrare jämfört med  1980. 

 

 

  

 Kärret vid " Nils på norr" efter röjningarna, område E. 

 

Snatterand Anas strepera 

Flera par observerade under våren men inga häckningsindicier kunde noteras 2010. Fåglarna sågs 

rasta ute på havet och inga fynd gjordes i någon av dammarna eller våtmarkerna i området. Samtliga 

observationer bedömdes som sträckare, men arten ses allt oftare i området under häckningstid. 



 
 
 
 

Kricka Anas crecca  

En möjlig häckning, ett par sågs i delområde B-C, möjligen samma par. Även några tillfälliga 

observationer i delområde E. Ingen säkerställd häckning 1980, däremot två möjliga häckningar. 

 A B C  D E F 

 0 0-1 0-1 0 0  0 

 

Gräsand  Anas platyrhynchos  

7-9 par väl spridda över området, även en ensam hane sågs i anslutning till dammen, område F, i 

slutet av april. Arten har minskat i antal, 11-14 par bedömdes häcka 1980. 

 A B C  D E F 

 1-2 2 2 0-1 2 0 

 

Årta Anas querquedula 

Inga observationer under inventeringen varken som trolig häckfågel eller som sträckare. Ett till två 

par häckade 1980. Årtan ses alltmer sällan på fäladen och är numera en sällsynt gäst  med något eller 

några exemplar främst under vårsträcket, numera ej årligen. 

Skedand Anas clypeata 

Endast rastande eller sträckande fåglar har setts och då oftast ute på Öresund. Arten har tidigare 

häckat i flera av våtmarkerna bl.a. sågs en ungkull 1980.  

Vigg Aythya fuligula 

Ett par sedda i dammen vid "Nils på norr", våtmarken precis norr om Lerhamn, men inga högre 

häckningskriterier kunde noteras. Viggen har häckat bland annat i Björkerödsdammen och i 

bevattningsdammen vid Möllehässle, dock tycks arten haft ett dåligt häckningsår i Kullabygden, 

kanske beroende på den kalla vintern. Viggen har invandrat under sen tid till Kullabygden och bland 

de första häckningarna som kunde konstateras gjordes i ovannämnda bevattningsdamm. Häckade 

framgångsrikt 2007 på fäladen Nyhamnsläge-Lerhamn, där ungfåglar sågs  i en  av dammarna.  

Ejder Somateria molissima 

0-3 par liksom 1980. Men ingen säkerställd häckning. I delområde A sågs en nykläckt unge som 

vaktades av 21 honor, en sorglig syn. Fem dunungar sågs i delområde E, kan möjligen ha häckat här 

då en hona sågs vid en lämplig boplats uppe på land. Många av de ungkullar som normalt ses i 

området kommer säkerligen främst ifrån Hallands Väderö där en stor koloni fortfarande finns trots 

artens tillbakagång under senare år (Andersson 2014). Under senare år har antalet kullar som ses här 

utmed kusten mellan Höganäs och Mölle minskat i både antal och storlek (egna observationer). 

 



 
 
 
 

 Arten har under senare år minskat kraftigt i Östersjön men tycks fortfarande hålla stången här i NV-

Skåne även om antalet har minskat här också. Arten är numera rödlistad. 

 A B C  D E F 

 0-1 0-1 0 0 0-1  0 

 

Småskrake Mergus serrator 

Möjligen två par liksom 1980, mest troligt i delområde E där ett par sågs långt in i juni. Arten är en 

sen häckare och kan lätt missas på grund av detta, inga ungkullar sedda.  Enstaka observationer av 

par görs de flesta somrar men ungkullar är mycket sällsynta, inga gjorda efter år 2000. Är det mest 

översomrande par eller 2K fåglar som ses i området? 

 A B C  D E F 

 0 0 0 0-1 0-1  0 

 

Rapphöna Perdix perdix 

Noll par, inga observationer under hela inventeringen, tre par häckade möjligen 1980.  Observerades 

tidigare regelbundet på fäladen och man stötte då ofta på hela kullar, under senare år har inga 

observationer gjorts. Arten har minskat kraftigt, efter 2001 finns ingen jaktbar stam på Krapperups 

marker enligt uppgifter från Per-Olle Paulsson, jägare på Krapperup. 

Fasan Phasianus colchicus     

3-4 par häckade 2010, möjligen ett par 1980. De flesta observationerna gjordes i området mellan den 

gamla och nya reservatsgränsen, i anslutning till åkermarken. 

 A B C  D E F 

  1 0-1 1 1 0-1  0 

 

Brun kärrhök Circus aeruginosus 

Arten har häckat i kärret i delområde E, men endast förbiflygande och sträckande fåglar har setts 

under 2010. Dessutom har röjningen av bladvassen säkerligen missgynnat arten. Men då den bruna 

kärrhöken på intet sätt är hotad för närvarande är det inte oroväckande, för övrigt är arten  en sen 

invandrare i Kullabygden. 

Tornfalk Falco tinnunculus 

En hane och en hona sågs regelbundet jaga i området men ingen häckning trolig. Säkerligen besökare 

från en närbelägen boplats. 

 

 



 
 
 
 

Vattenrall Rallus aquaticus 

Har häckat med något eller några par i delområde E, egna observationer. Saknades 2010, säkerligen 

på grund av den skördade vassen. Vattenrallen är hårt knuten till vassområden.  

Rörhöna Gallinula chloropus 

Inga observationer eller häckningar, ett par häckade 1980. 

Sothöna Fulica atra 

Ingen häckning, häckade med ett par 1980, se även vattenrall. Möjligen har också den hårda vintern 

med ett tidvis isbelagt  Öresund påverkat häckningarna negativt, isvintrar brukar normalt gå hårt åt 

sothönspopulationen. Färre par än normalt sågs också i den närbelägna Björkerödsdammen. 

Strandskata Haematopus ostralegus  

Häckar med 11-13 par jämnt fördelade över området, 1980 häckade 9-10 par. Några par häckade 

också precis utanför området på åkrarna öster om gamla banvallen. 

 A B C  D E F 

 2 2 2-3 2-3 2-3  1 

 

 

 

   

  

 Bladvassen har återtagit det röjda kärret, "Nils på norr" 2016. 



 
 
 
 

Skärfläcka Recurviostra avosetta 

Två exemplar sågs flyga förbi fäladen  5 maj och 7 juni. Bland de första häckningarna av skärfläcka i 

NV-Skåne gjordes vid Vattenmöllan omkring 1951 (Per Unger  i brev) . 

Större strandpipare Charadrius hiaticula 

Två par häckade 2010 i område D. 1980 häckade hela 6 par, även då flest i delområde D med 3 par. 

Tidigt på säsongen sågs också ett par på en åker öster om delområde B och en spelande fågel sågs 

tillfälligt in i område B, men platsen övergavs senare och möjligen har detta paret senare flyttat till 

område D. Några fåglar sågs också tillfälligt i delområde C. Den nämnda åkern har tagits med i 

naturvårdsplan för Höganäs kommun, antagen i kommunfullmäktige 1997-10-02. Åkern dikades efter 

inventeringen och är idag betydligt torrare. Kärntillhållet i delområde D är starkt hotat av igenväxning 

av slån. Här bör man snarast röja undan de buskage som ligger närmast strandlinjen, framförallt har 

buskagen blivit betydligt högre på senare år.  Mårten Sjöbecks bilder från fäladen 1942 i sin 

beskrivning av Kulla fälad är tankeväckande (Sjöbeck 1947). 

 A B C  D E F 

 0 0-1 0 2 0  0 

 

Tofsvipa Vanellus vanellus 

Max 7-9 par häckade 2010 och med dålig framgång ( om man ser strikt per område skulle antalet bli 

något högre, se nedan). En minskning från 27-37 par 1980, mer än 2/3 av beståndet har alltså 

försvunnit. Tofsvipan var den vanligaste häckfågeln 1980, se tabell 2. De totala antalet par i de båda 

reservaten Nyhamnsläge-Lerhamn och Möllehässle var i stort sett konstant under häckningssäsongen 

men en viss omflyttning skedde över tiden. Initialt fanns flest par i norr närmast Mölle och söder om 

Lerhamn. Troligen har en del par misslyckats med häckningen och då påbörjat en ny kull i delområde 

E som röjdes under vintern. En del av vegetationen började återkomma och gav kanske tofsviporna 

ett bättre skydd. Framförallt har arten minskat kraftigt i delområde C-E där igenväxningen också varit 

kraftigast. Här har  inga större åtgärder vidtagits för att bekämpa buskage och sly. 

 A B C  D E F 

 0-1 3-4 1 1 2-3  0 

 

Enkelbeckasin Gallinago gallinago 

Två par häckade i delområde E, sedan föregående inventering har arten helt försvunnit från 

delområde A-B.  Totalt häckade 7-9 par 1980. Däremot rastar och övervintrar fortfarande 

enkelbeckasinen i hyggliga antal. 

 A B C  D E F 

 0 0 0 0 2  0 

 



 
 
 
 

Morkulla Scolopax rusticola 

En möjlig häckning, en hane sågs vid ett par tillfällen på drag i delområde A. Morkullor häckar säkert i 

dungarna nordost om fäladen, eventuellt kan också dragande fåglar komma ifrån Kullaberg, då 

avståndet här närmast Mölle är relativt kort mellan reservaten. Morkullan är normalt knuten till 

fuktig skogsmark. 

Drillsnäppa Acitis hypoleucos 

En spelande fågel i delområde E, men ingen häckning trolig. Arten rastar regelbundet i området 

under vår och höst. 

 

 

  

 Igenväxande gärdsgårdar och hagar en allt vanligare syn. Område D/E. 

 

 

Rödbena Tringa totanus  

5-7 par bedömdes häcka 2010, beståndet har mer än halverats sedan föregående inventering, 1980 

bedömdes 12-16 par häcka. Kärntillhållet är fortfarande delområde E, 2-3 par 2010 respektive 5-7 par 

1980. Rödbenan har även minskat kraftigt i  område  C-D.  Område C var tidigare betydligt fuktigare 

och hade då större klarvattenytor  i anslutning till bäcken som rinner genom området.  Vid ett tillfälle 

för cirka femton år sedan, möjligen ännu tidigare,  fylldes dessa fuktigare partier delvis igen av slam 

och sand, dock oklart hur. Men troligen har dikningsarbeten eller liknande skett uppströms och vid 

kraftiga vattenflöden har dessa massor spolats ned i våtmarkerna och sedimenterat där bäcken 



 
 
 
 

flödar långsammare.  Dessutom har man samma problem här som i andra delområden att buskagen 

utmed strandlinjen blir allt högre och omfångsrikare. Röjningarna i området har hitintills skett mest i 

högre och torrare partier.  

 A B C  D E F 

 0-1 1-2 0-1 1 2-3  0 

 

Skrattmås Chroicocephalus ridibundus 

Noll par häckade. Den lilla kolonin i delområde E, 22 par 1980, är försvunnen sedan många år och 

numera häckar inte skrattmåsen i Kullabygden. 

Fiskmås Larus canus 

Noll par, ett par häckade 1980. 

Ringduva Columba palumbus 

6 par häckade. Ny häckningsart för fäladen, säkerligen gynnad av igenväxningen.  

 A B C  D E F 

 0 0 3 1 1 1 

 

Gök Cuculus canorus 

2-3 revir i huvudsak sedda i delområde A och D, svårbedömt men kanske bara två par totalt.  

Fåglarna rör sig säkert från Krapperups park och Kullaberg ned mot fäladen för att hitta lämpliga 

värdfamiljer.  1980 sannolik häckfågel, flera hannar hörda. Positivt att arten håller sin numerär då 

den har gått kraftigt tillbaka på bl.a. Kullaberg, från 20 par till endast 6 par mellan 1974 och  2014. 

(Egna punkttaxeringar och Nilsson & Peterz 2016).  

 A B C  D E F 

 1 0 0-1 1 0-1  0 

 

Gröngöling Picus viridis 

Enstaka fåglar hörda och sedda, sannolikt  besökare från Krapperups park. 

Större hackspett Dendrocopos major 

En hona födosökande i buskridå, besökare från Krapperups park eller andra närliggande dungar. 

 

 



 
 
 
 

Sånglärka Alauda arvensis 

Två till tre par häckade 2010, möjligen ytterligare revir mot åker i område A, B och F. En nedgång från 

7-11 par 1980 trots att arealen har ökat betydligt. Men arten  har minskat på många platser och är 

numera upptagen på den nationella rödlistan. Populationen på Kullaberg t.ex. har mer eller mindre 

försvunnit sedan mitten av 1980-talet (Nilsson & Peterz 2016). 

 A B C  D E F 

 1 1-2 0 0 0  0-1 

 

Ladusvala Hirundo rustica 

Noll par, ingen inventering av byggnader och hus, men arten häckar i flera byggnader i reservatet och 

intilliggande fastigheter.  

 

  

 Område D, slånbuskagen expanderar både till höjd och bredd.  

 

Hussvala Delichon urbicum 

Noll par. Se ladusvala, arten häckade bland annat på den gamla banvaktsstugan 2010. 

Ängspiplärka Anthus pratensis  

12-14 par häckade 2010 jämnt spridda över hela fäladen, dock inte i de nya reservatsdelarna. Vid 



 
 
 
 

föregående inventering häckade 13-14 par, en av de mer stabila häckfåglarna, positivt då arten 

numera är på den svenska rödlistan. 

 A B C  D E F 

 3 3 3-4 1-2 2  0 
 

Skärpiplärka Anthus petrosus 

Endast tillfälligt observerad tidigt på säsongen, möjligen häckade ett par 1980. Skärpiplärkan 

övervintrar regelbundet i smärre antal. 

Gulärla Motacilla flava 

Endast sträckande fåglar observerade, överhuvudtaget inga häckningsindicier. Vid föregående 

inventeringen häckade 3-5 par. Arten saknas nu helt på fäladsmarkerna mellan Mölle och 

Nyhamnsläge. 

Sädesärla Motacilla alba  

4-5 par häckade 2010, 6 par 1980. En del par som observeras med revirbeteende häckar troligen inne 

i Mölle eller Lerhamn.  Observera att 2010 års inventering ej tog med byggnader och trädgårdar 

vilket sannolikt påverkat resultatet negativt då arten ofta häckar under takpannor och liknande. 

 A B C  D E F 

 0-1 2 1 0-1 2  0 

  

Gärdsmyg   Troglodytes troglodytes 

Ett till två  par häckade möjligen, men ingen säkerställd häckning. Ett par häckade 1980.  

 A B C  D E F 

 0 0 0-1 0-1 0  1 

  

Järnsparv Prunella modularis 

21-24 par häckade, mer än en fördubbling av antalet par sedan 1980, 9-12 par.  Däremot har 

järnsparven minskat på Kullaberg under senare år (Nilsson & Peterz 2016). Häckar i snår och buskage, 

sannolikt gynnad av igenväxningen. 

 A B C  D E F 

 3-4 4-5 4 3-4 5  2 

 

 

 



 
 
 
 

Näktergal Luscinia luscinia 

5-7 par bedömdes häcka 2010. 1980 häckade 4 par, ökningen sannolikt mest beroende på den 

utökade reservatsarealen där flera par häckade precis i den nya gränsen. Näktergalen har annars 

minskat under senare tid, se t.ex. Kullabergsinventeringarna där nästan en halvering av beståndet 

har skett mellan 1984-2014 (Nilsson & Peterz 2016). 

 A B C  D E F 

 0-1 0-1 0-1 2 1-2  2 

 

Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 

Två par häckade i anslutning till trädgårdarna i delområde E. Inga  häckningsindicier 1980. 

Rödstjärten har ökat som häckfågel under senare år, se t.ex. Kullabergsinventeringarna (Nilsson & 

Peterz 2016). 

 A B C  D E F 

 0 0 0 0 2  0 

 

Buskskvätta Saxicola rubetra 

Noll par, dock kan möjligen något par ha häckat. På grund av det periodvis dåliga vädret rastade flera 

par under  längre tid än vad som är normalt. Inga senare fynd gjordes utan de flesta sammanföll med 

buskskvättans normala sträckperiod. 

Stenskvätta Oenanthe oenanthe 

11-13 par häckade 2010, en svag minskning med 3-4 par trots den utökade arealen. Men 2010 

kändes som ett gott år för arten på fäladen. Stenskvättan har under en längre tid minskat i 

Sydsverige, bland annat på Kullaberg (Nilsson & Peterz 2016) och på den närbelägna fäladen 

Lerhamn-Nyhamnsläge. Arten missgynnas sannolikt dels av det moderna lantbruket och dels lokalt av 

att stengärdsgårdarna håller på att bli helt överväxta av buskage på grund av att betesdjuren inte kan 

gå ändra fram till gärdsgårdarna för att beta. Stenskvättan häckar bl.a.  i stenrösen, murar och 

stengärdsgårdar. Men trots allt ett positivt resultat. 

 A B C  D E F 

 3 1-2 2 3 1-2 1 

 

Koltrast Turdus merula 

11-14 par häckade jämnt fördelade över området,  endast två par häckade 1980. Denna välkända 

skogs-, park- och trädgårdsfågel har flyttat ut på fäladen, arten har också ökat på fäladen mellan 

 



 
 
 
 

 Nyhamnsläge och Lerhamn. 

 A B C  D E F 

 2-3 1-2 2-3 2 3 1 

 

Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 

Har tidigare häckat i område E, dock inga revirhävdande fåglar varken 1980 eller 2010. 

Kärrsångare Acrocephalus palustris 

6-9 par häckade 2010 med flest par i område E och F. Totalt  3 par bedömdes häcka  1980 men 9 

sjungande individer noterades den 29 maj 1980. Kärrsångaren är en av de senast ankommande 

häckfåglarna.  

 A B C  D E F 

 0-1 1-2 1-2 0-1 2 2 

 

 

  

 Den gamla banvallen, igenväxningen startade så snart järnvägen lades ned. 

 

Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 

Två  till tre par häckade i delområde E. Ny häckningsart, dock har arten sannolikt börjat häcka i 

vassarna kort efter föregående inventering. Rörsångaren är hårt knuten till bladvassområden och det 

är lite förvånande att arten trots allt häckade med tanke på beskärningen av vassarna.  



 
 
 
 

Härmsångare Hippolais icterina 

Möjligen ett par i delområde E, eventuellt ny häckningsart. Observerades i de mer uppväxta delarna i 

området. Härmsångare häckar främst i skogsmark men även i lummiga trädgårdar. 

 A B C  D E F 

 0 0 0 0 0-1 0-1 

 

Ärtsångare Sylvia curucca 

14-17 par häckade 2010 mot 9-12 par 1980. Arten häckar gärna i buskage med trädinslag. 

 A B C  D E F 

2-3 4-5 3 2 2-3 1 

 

Törnsångare Sylvia communis 

28-32 par häckade vid årets inventering, 1980 häckade 20-29 par. Flest par häckade i de nya 

reservatsdelarna, 7-8 par. Men då de nya områdena är smala, speciellt de som ligger väster om den 

gamla banvallen, är det i en del fall svårt att avgöra till vilket delområde paret egentligen har tillhört.  

 A B C  D E F 

 4 5-6 4-5 5 3-4 7-8 

 

Trädgårdssångare Sylvia borin 

Ingen häckning, däremot noterades tre möjliga häckningar 1980. 

Svarthätta Sylvia atricapilla 

Ett par häckade i de mer uppväxta delarna i delområde E. Ny häckningsart för reservatet. 

Gransångare Phylloscopus collybita collybita 

Två par häckade möjligen, eventuellt ny häckningsart. Denna nära släkting till lövsångaren har  varit 

under kraftig expansion i Kullabygden sedan 1970-talet (Nilsson & Peterz 2016). 

 A B C  D E F 

 0 0 0 0-1 0  0-1 

 

Lövsångare Phylloscopus trochilus 

Ingen häckning, 2-3 par av denna skogsart noterades 1980. Lövsångaren har en lång nedåtgående 

trend i Kullabygden (Nilsson & Peterz 2016). Arten är en av Sveriges vanligaste häckfåglar.  

 



 
 
 
 

Blåmes Cyanistes caeruleus 

Två par häckade 2010. Ny häckfågel i reservatet, som normalt är knuten till lövskog. 

 A B C  D E F 

 0 0 1 0 1  0 

       

Talgoxe Parus major  

3-4 par häckade,  ofta i anslutning till trädgårdar. Ett par häckade i en holk 1980. 

 A B C  D E F 

 0 1 0-1 0-1 2 0-2 

 

  

 Område C, vinterfruset kärr och bäck norr om Vattenmöllan. 

 

Törnskata Lanius collurio 

Endast enstaka observationer under sträcktiden och med låga kriterier, sannolikt inga häckningar. 

Minst en säkerställd häckning 1980, dock noterades ytterligare 6 par men var mest troligt sena 

sträckare på grund av den sena våren 1980. Häckar regelbundet på sydsluttningarna på Kullaberg och 

är en karaktärsfågel i  t.ex. Nabbenreservatet på Skäldervikssidan av Kullaberg. 

 A B C  D E F 

 0 0 0 0-1 0  0 

 

 



 
 
 
 

Skata Pica pica 

Två par häckade 2010, eventuellt ny häckningsart. Häckade i eller i anslutning till de nya 

reservatsdelarna, område F, men noterades även i detta området 1980 som då var utanför 

inventeringsområdet.  

 

  

 Område B. 

 

Kråka Corvus corone cornix 

Två till tre par häckade, eventuellt ny häckningsart. Reviren i eller i anslutning till de nya 

reservatsdelarna men även här finns det noteringar i den äldre inventeringen om häckningar öster 

om den gamla reservatsgränsen. 

Korp Corvus corax 

Sågs regelbundet födosöka i området, säkerligen från det häckande beståndet på Kullaberg. 

Stare Sturnus vulgaris 

Tre par häckade liksom 1980, vilket man får se som mycket glädjande. Staren går kräftgång som 

häckfågel i Sverige och är numera rödlistad,  på Kullaberg tillhör arten en av de stora förlorarna 

sedan lång tid tillbaka, 1974 häckade 100 par och 2014 fanns det endast 8 par kvar (Nilsson & Peterz 

2016). 

 A B C  D E F 

 0 0 3 0 0  0 

 



 
 
 
 

Gråsparv Passer domesticus 

Ej inventerad då arten säkerligen många gånger är beroende av vilken takbeläggning som användes 

på fastigheterna, se inledning. Dock tycks arten ha gått kraftigt tillbaka sedan 1980 då arten var en av 

de fem vanligaste häckfåglarna. Även på Kullaberg har gråsparven gått kraftigt tillbaka, 1974 häckade 

73 par, 2014 fanns bara 8 par kvar. (Nilsson & Peterz 2016).   

 Pilfink Passer montanus 

Ej inventerad, se ovan, pilfinken liksom gråsparven  kan missgynnas av vissa sorters takbeläggningar.  

Uppsättning av fågelholkar kan däremot gynna arten. Under fältarbetet noterades i många fall att 

arten födosöker och plockar bomaterial  i området, men dessa fåglar häckar runt eller i fastigheter 

som många gånger ligger en bit bort ifrån området, särskilt framträdande vid t.ex. Fågelviken i Mölle. 

Arten förefaller ej ha gått tillbaka lika kraftigt som gråsparven utan håller troligen sin numerär ganska 

väl liksom på Kullaberg. Vid Kullabergsinventeringen 2014 noterades en ökning av pilfinskbeståndet 

(Nilsson & Peterz 2016).  

  

 Område A. 

 

Bofink Fringilla coelebs 

Möjligen ett par, ingen säkerställd häckning liksom 1980. Arten häckar normalt i skogsmark. 

Grönfink Chloris chloris  

5-6 par häckade väl spridda över området. 3 par häckade 1980. 

 A B C  D E F 

 1 0 1 0-1 2 1 

 



 
 
 
 

Steglits Carduelis carduelis 

Två par häckade 2010, 1980 endast en möjlig. Arten har stadigt ökat på Kullaberg sedan 1974 

(Nilsson & Peterz 2016). 

 A B C  D E F 

 0 0 1 0 1  0 

 

Hämpling Carduelis cannabina 

25-31 par bedömdes häcka 2010, jämfört med 23-29 par 1980, jämnt fördelade över 

inventeringsområdet. Möjligen kan ytterligare några par ha häckat, arten är väldigt rörlig och det kan 

ibland vara svårt att fastställa det exakta antalet revir. Förvånansvärt små förändringar både till antal 

och utbredning, dock är undersökningsområdet något större än vid den föregående inventeringen.  

Arten har haft det svårt i det skånska landskapet och var under några år upptagen på den skånska 

rödlistan, men borttogs från denna 2015. 

 A B C  D E F 

 6-7 4-6 3-5 5-7 5-6 2-4 

 

Rosenfink Carpodacus erythrinus 

0-1 par. En sjungande fågel hörd vid ett par tillfällen i norra delen av område F. Rosenfinken har en 

fast stam på Kullaberg sedan början av 1980-talet, invandrade på 1970-talet. Arten tyckts ha nått sitt 

maximum på 1990-talet och beståndet på Kullaberg  har minskat  under senare år (Nilsson & Peterz 

2016). Eventuellt ny häckfågel för området. 

Gulsparv Emberiza citrinella 

19 par häckade jämnt utspridda över fäladen, varav 5 par i de nya reservatsdelarna. Är numera en 

karaktärsart för fäladen. 1980 häckade endast 3-5 par. Möjligen kan de låga siffrorna från 1980  bero 

på att gulsparven fortfarande ej hade hunnit återhämta sig  fullt ut efter kvicksilverbetningen på 

1950- och 1960-talet då arten var hårt drabbad. På Kullaberg fördubblades häckfågelbeståndet 

mellan 1974 och 1984 (Nilsson & Peterz 2016).  På fäladen Nyhamnsläge-Lerhamn har utvecklingen 

varit likartad, 1981 gjordes ingen säkerställd häckning, däremot häckade 6 par  2007 (Nilsson 2008). 

Kanske har arten också gynnats av igenväxningen av fäladerna. 

 A B C  D E F 

 4 2 3 2 3 5 

 

Sävsparv Emberiza schoeniclus 

7-8 par häckade,  knutna till de blötare partierna på fäladen. 5 par häckade 1980. Har kanske trots 

ökningen delvis kortsiktigt missgynnats av bladvassavverkningen. Sävsparven är på nationell basis på 



 
 
 
 

 nedgång och är numra upptagen på den nationella rödlistan.  

 A B C  D E F 

0-1 2 1 1 3 0 

 

 

 

        

Tabell 1. Delområde F, nya delarna. Totalt häckade 34-37 par fåglar i det nya området på 24 ha. Av 

dessa arter var 14  säkert häckande och 5 troligt häckande. De är i tabellen ordnade efter numerär 

och med den talrikaste först, från vänster till höger. Arter inom parentes ej säkerställd häckning 

med minst tre noteringar. 

       Törnsångare Gulsparv  Hämpling  Järnsparv  Näktergal  Kråka 

(Kärrsångare)  Gravand  Stenskvätta  Koltrast  Grönfink  Ärtsångare 

 Ringduva  Gärdsmyg  Skata (Strandskata) (Gräsand) (Gransångare) 

(Härmsångare) 

      

 

Diskussion 

I häckfåglarna på Mölle fälad skriver P E Jönsson " Mölle fälad är kanske en av de bäst bevarade 

resterna av Kulla fälad och området har troligen förändrats mycket lite sedan Linné rest över här på 

1750-talet". Tyvärr kan kanske detta inte sägas längre, vi får  ändra är till var! Vidare skriver Jönsson i 

samma redovisning "Ett minskat betestryck skulle leda till igenväxning av fuktängarna med åtföljande 

negativa effekter för vadare och änder". Bättre än så kan det knappast sägas! Även om andra 

faktorer givetvis också spelat in. 

Ett flertal våtmarksfåglar har minskat kraftigt sedan inventeringen 1980 (Möllehässle naturreservat , 

Lst i Malmöhus län, Naturvårdsenheten. Meddelande nr 1983:3). I brev från Per Unger 1981-01-19 till 

Kullabygdens Ornitologiska Förening kommenterar han fågelfaunans förändring och status, sedan 

1950-talet.  Vid samtal med Per under våren 2011 diskuterade vi allmänt fäladens status med tanke 

på igenväxning och betestryck.  

Den samlade bilden från området är att alltsedan 1950-talet har betestrycket  och röjningar minskat, 

delvis genom att man satt upp nya stängsel utmed gärdsgårdarna,  men tyvärr för långt i från dessa 

så att träd och buskar fått fotfäste. Detta har accelererat under senare år.  Sedan järnvägen lades ned 

har röjningen av vegetation utmed den gamla banvallen mer eller mindre upphört, dessa träd och 



 
 
 
 

buskar  bildar mer eller mindre en sammanhängande busk- och trädridå, även om mindre röjningar 

sker här vissa år. Sannolikt skyddar dessa täta snår predatorernas möjlighet att smyga tätt in på t.ex. 

markhäckande fåglar.  Dessa  diken och gärdsgårdar i anslutning till banvallen hölls tidigare efter hårt 

och landskapet  gav ett mer öppet intryck.  Reservatet har allt sedan bildandet blivit alltmer slutet, 

det tidigare öppna beteslandskapet håller på att stängas. Kraftiga röjningar bör snarast sättas in både 

avseende reservatet och den angränsande cykel- och gångstigen, tidigare banvallen. Först och främst 

bör delområde D och E röjas, historiskt har här funnits den mest talrika våtmarksfaunan. Både enligt 

inventeringen 1980 och enligt Per Unger (muntl) fanns här de flesta våtmarksfåglarna tillsammans 

med område C.  I område C där klockgrodorna håller till är det sannolikt för mycket  störningar idag 

för att fåglarna åter skall kunna häcka framgångsrikt. På sikt bör man kanske kanalisera besöken vid 

"klockgrodsdammarna", alternativt försöka göra några dammar i anslutning till reservatet där man 

ger besökarna bättre möjligheter att lyssna och titta på grodorna utan att störa i de mest känsliga 

områdena.  Här kunde man kanske också anlägga parkeringsplatser vilket saknas idag. Vidare kan 

bänkar sättas upp så att man i lugn och ro kan sitta och lyssna på klockgrodorna. Detta borde kanske 

också göras med tanke på att kommunen tidvis fört diskussioner om en framtida expansion av Mölle 

by söderöver, vilket sannolikt kommer att generera ett ännu större slitage och fler störningar på 

fäladen.  

Vegetationen, framförallt slån, har på många ställen ökat kraftigt i utbredning och höjd , buskagen är 

på flera ställen över 2 meter höga och närmast stranden är det inte ovanligt att de är 1-1,5 meter 

höga. Årsskotten, 2010, var på mer än 10 cm även på de mest vindutsatta buskagen  och på andra 

ställen på fäladen  är tillväxten ännu kraftigare. I delområde D har ett strandnära buskage ökat 

kraftigt i utbredning och höjd. I detta området har också vadarnas tillbakagång varit osedvanligt 

kraftig. 

Flera av de bäckar som passerar igenom området var helt uttorkade under sommaren 2010. Vilken 

påverkan som skett på ängarna på grund av den anlagda bevattningsdammen vid Möllehässle är 

dåligt dokumenterat, men den tidigare inventeringen gjordes före bevattningsdammen togs i bruk. 

Rimligen bör fäladens kärr ha blivit torrare, i varje fall under perioder med sommartorka och kraftig 

bevattning.  Men vissa delar kan å andra sidan sannolikt ha gynnats av att bevattningen som görs i 

andra områden än det ursprungliga upptagnings/avrinningsområdet och fått tillskott på vatten. 

I naturvårdsplan för Höganäs kommun, antagen av kommunfullmäktige 1997-10-02, föreslås att all 

mark väster om den gamla banvallen skall föreslås till naturreservat samt vattenområdena ut till 3 

meters djup.  Reservaten söder om Lerhamn och Nyhamnsläge har med denna bestämmelse  om 

vattenområdena.  Det är önskvärt att  man får samma reservatsbestämmelserna utmed hela sträckan 

Strandbaden-Mölle, en viss koncentration av sjöfågel kan även ses i detta området både som rastare 

och övervintrare.  Förhoppningsvis samordnas detta med det föreslagna Natura 2000-område, 

"Nordvästra Skånes havsområde".  

Fäladens förvandling visar sig kanske tydligast om man tittar på de vanligaste  häckfåglarna.  

1980 var 6 av de 9 talrikaste häckfåglarna arter som främst är knutna till öppnare eller blötare 

marker .  2010 var det tvärtemot, 6 av 9 arter var gynnade av igenväxning! Se tabell 2. 

 

   



 
 
 
 

Tabell 2. De vanligaste häckfåglarna, mer än 9 par 1980 respektive 2010 (siffra till höger 2010 med 

placeringen 1980). 

 

1980     2010     

           Placering 1980  

Tofsvipa 27-37 par   Törnsångare 28-32 par 3 

Hämpling 23-29 par   Hämpling 25-31 par 2 

Törnsångare 20-29 par   Järnsparv 21-24 par 10 

Skrattmås       22 par   Gulsparv       19 par   

Gråsparv 18-20 par   Ärtsångare 14-17 par 11 

Stenskvätta 15-16 par   Ängspiplärka 12-14 par 8 

Rödbena 12-16 par   Koltrast 11-14 par   

Ängspiplärka 13-14 par   Stenskvätta 11-13 par 6 

Gräsand 11-14 par   Strandskata 11-13 par 13 

Järnsparv  9-12 par         

Ärtsångare  9-12 par         

Sånglärka  7-11 par         

Strandskata  9-10 par         

 
 
  
 
 
 
 
  

   
 

  Område F, öster om gamla banvallen. 

 
 



 
 
 
 

Tabell 3. Antalet häckande våtmarksfåglar, par. Uppgifter inom parentes avser bara möjlig  
häckning, färre än tre registreringar av revirhävdande fåglar. 
 
 
 

 År 1980            2010 

Knölsvan 2 
 

2 

Gravand (7) 
 

3-4 

Bläsand (1) 
  

Kricka (2) 
 

(1) 

Gräsand 11-14 
 

7-9 

Årta 1-2 
  

Skedand 1-3 
  

Ejder (3) 
 

(3) 

Småskrake (2) 
 

(2) 

Rörhöna 1 
  

Sothöna 1 
  

Strandskata 9-10 
 

11-13 

Större strandpipare 6 
 

2 

Tofsvipa 27-37 
 

7-9 

Enkelbeckasin 7-9 
 

2 

Morkulla 
  

(1) 

Drillsnäppa (1) 
  

Rödbena 12-16 
 

5-7 

Skrattmås 22 
  

Fiskmås 1 
  

Gulärla 3-5 
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 Appendix 1. Möllehässle naturreservat 2010. Antalet häckande par, säkerställd eller trolig 

häckning. Uppgifter inom parentes avser  möjlig häckning (färre än tre registreringar av 

revirhävdande fåglar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knölsvan 2 
 

Stenskvätta 11-13 

Gravand 3-4 
 

Koltrast 11-14 

Kricka (1) 
 

Kärrsångare 6-9 

Gräsand 7-9 
 

Rörsångare 2-3 

Ejder (3) 
 

Härmsångare (1) 

Småskrake (2) 
 

Ärtsångare 14-17 

Fasan 3-4 
 

Törnsångare 28-32 

Strandskata 11-13 
 

Svarthätta 1 

Större strandpipare 2 
 

Gransångare (2) 

Tofsvipa 7-9 
 

Blåmes 2 

Enkelbeckasin 2 
 

Talgoxe 3-4 

Morkulla (1) 
 

Skata 2 

Rödbena 5-7 
 

Kråka 2-3 

Ringduva 6 
 

Stare 3 

Gök 2-3 
 

Gråsparv ej inv. 

Sånglärka 2-3 
 

Pilfink ej inv. 

Ladusvala ej inv. 
 

Bofink (1) 

Hussvala ej inv. 
 

Grönfink 5-6 

Ängspiplärka 12-14 
 

Steglits 2 

Sädesärla 4-5 
 

Hämpling 25-31 

Gärdsmyg 1-2 
 

Rosenfink (1) 

Järnsparv 21-24 
 

Gulsparv 19 

Näktergal 5-7 
 

Sävsparv 7-8 

Rödstjärt 2 
   


