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Inledning och historik
Att rovfågelsträcket över NV-Skåne är både art – och individrikt, är vid det här laget välkänt. 
Hur länge det däremot har varit känt är inte helt klarlagt, men vi får nog ta oss in en bit på 
1900-talet innan det började uppmärksammas på allvar. 

1928 publicerades en artikel i ”Fauna och Flora” av Fritjof Persson - ”Kullaspetsens häck – 
och sträckfåglar” - som man får förmoda även innehåller uppgifter om sträckande rovfåglar. 
Enligt uppgift räknade Gustaf Rudebeck ormvråkssträcket vid Väla skog 16 april 1931, men 
omfattningen är inte känd. ”Iakttagelser över flyttfågelsträcket vid Hälsingborg” var titeln på 
en publikation i Fauna och Flora 1945 författad av Torsten Malmberg. I denna tas bl.a. rovfå-
gelsträcket vid Helsingborg upp och extra utrymme ägnas åt bivråkssträcket.

Karl G Nilsson berättar att bron vid Rönne å och Vegeholm var populära platser att kolla rov-
fågelsträck på under 1960-talet – framför allt för ”Ängelholmynglingarna”. Eventuellt nämner
Lennart Nilsson något om rovfågelsträcket vid Vegeåns mynning 1961. Räkningar vid Kullen 
1972 och vid Grå läge 1973, gjordes under projektet ”Fågelvarningsdata” i första hand som 
information till flyget och som troligen innefattar en del rovfågelobsar. Under 1980-talet räk-
nades rovfågel vid Rögle ishall och 1986 publicerade Karl-Göran Nilsson och Mats Peterz 
med en artikel i Vår Fågelvärld 45 1986 med titeln ”Vårsträcket av rovfåglar över nordvästra
Skåne.” Johan Stenlund publicerade en artikel i Vår fågelvärld 1998:2 med titeln ”Rovfåglar-
nas flyttning över norra Öresund” och mellan 2000-2007 utfördes regelbundna rovfågelräk-
ningar, vår och höst vid Hittarps rev. I Anser:2 2017 kunde man läsa Peder Windings artikel 
”Imponerande vårsträck av ormvråk i nordväst”.  Nordvästskåne tas också upp i Per Hans-
sons avhandling ”Koncentrationer av hotade termikflyttande fåglar i Fennoscandia” som ut-
kom 2019. 

I följande artikeln redovisas rovfågelsträcket över NV-Skåne hösten 2019, samt jämförelser 
med Falsterbo och Nordsjælland och även lite om rovfåglarnas status och beståndsutveckling 
i Sverige.

Metodik vid insamlandet av sträckdata
Sträcksiffrorna i redovisningen bygger på uppgifter hämtade från Artportalen, DOF-basen, 
Falsterbos officiella sträcksiffror och KOF´s hemsida,. Alla rovfåglar inom KOF´s rapportom-
råde och Nordsjællands rapportområde, som rapporterats som sträckare mellan 1 aug – 30 
nov, har tagits med i redovisningen. 

Metodik vid insamlandet av data, har varit densamma för de båda rapportområdena. Uppenba-
ra dubbelräkningar har i mesta möjliga mån försökt undvikas och bara högsta sträcksiffra från
varje observationslokal och dag har redovisats. Fåglar som rapporterats som rastande, födosö-
kande, stationära etc, har inte tagits med redovisningen, men omnämns ibland i samband med 
presentationen av arten.
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Resultat 
Under perioden 1 aug – 30 nov noterades 11 821 sträckande rovfåglar över NV- Skåne förde-
lat på 19 arter. Inte oväntat dominerade ormvråk som svarade för 70,7 % (8 360) av samtliga 
sträckande rovfåglar. Bivråk svarade för 11,6% (1 382) och sparvhök för 9,1% (1 075). En del
arter uppvisade relativt höga sträcksiffror, såsom havsörn (54 ex), duvhök (14) och lärkfalk 
(30), medan fiskgjuse (83), fjällvråk (33) och tornfalk (79) visade ganska svaga siffror. Resul-
tat för samtliga rovfågelarter redovisas nedan i Artförteckningen samt i Höststräcket per tio-
dagarsperiod och Jämförelse av höststräcket vid tre lokaler - tabell 10 och 11.     

Illustration 1: Karta över några sträckfågellokaler inom KOF´s rapportområde
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ARTFÖRTECKNING

Havsörn  Haliaeetus albicilla

Av de 54 havsörnar som noterades som sträckare vid NV-Skåne hösten 2019, passerade 6 ex i
aug, 17 ex i sep, 19 ex i okt och 12 ex i nov, mediandatum 4 okt. De åldersbestämda indivi-
derna uppgick till 6 adulta, 7 subadulta och 7 juvenila. Flest sträckare rapporterades från Väst-
raby (6), följt av Hittarps rev och Sandön (5 vardera). Uppgifter om att en del havsörnar skul-
le pendla mellan Danmark och Sverige och därmed vara en risk för dubbelräkning, har inte 
kunnat befästas. I november uppehöll sig en del havsörnar inom NV-Skånska rapportområdet,
med bl.a. 14 ex vid Sandön 23 nov och 16 ex också vid Sandön 27 nov - alla ungfåglar. Under
december noterades som mest 7 ex vid Sandön 1 dec, 7 ex Utvälinge 14 dec och 5 ex Mjöhult 
30 dec. Vid Falsterbo sträckte 52 ex under hösten - mediandatum 3 okt och på Nordsjælland 
sträckte 36 ex – mediandatum 3 okt. Uppgiften att tolka de danska siffrorna, var en utmaning, 
då väldigt många havsörnar rapporterades som ”overflyvende”, en notering som även kan 
avse sträckande fåglar. 

Beståndsutveckling och status i Sverige

Enligt Artdatabanken bör det ha funnits drygt 500 par havsörn i Sverige för några hundra år 
sedan, innan ”det stora utrotningskriget” började. Jakt och förföljelse under 1800-taltet deci-
merade beståndet rejält och när arten fridlystes 1924, fanns endast 45-50 par kvar. Efter detta 
återhämtade sig havsörnen något, men nästa krasch kom i samband med miljögifter som me-
tylkvicksilver, DDT och PCB under 1960- och 70-talet och 1976 skattades beståndet till 76 
par. Trots att DDT förbjöds 1969 och PCB 1978, tog det lång tid innan en större ökning av 
havsörnsstammen började märkas, men enligt Svensk fågeltaxering 2018, finns c:a 900 par i 
Sverige. För Skånes del uppskattas antal häckande par till mellan 35 – 40. Trots den positiva 
trenden är havsörnen klassad som nära hotad.

Sträckande havsörn vid Höghult 9 sep 2019 (foto: Lars Brunkman)
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Fiskgjuse  Pandion haliaetus

Mediandatum inföll 7 sep, samma dag som höstens högsta dagssumma (22 ex) noterades vid 
Hittarps rev. Dagen därpå sträckte 10 ex, vilket blev höstens näst högsta dagssumma. 
Hittarps rev svarade för 40% av höstens 82 sträckande fiskgjusar. Övriga var jämt fördelade 
över området. Vid Falsterbo sträckte 391 ex under hösten och på Nordsjælland räknades 330 
ex. En sen observation gjordes 31 okt, då 1 ex noterades sträckande vid Båstad hamn. Relativt
frekvent förekommer enstaka observationer i november. 2019 sågs årets sista vid Hornsudden 
vid Västervik 23 nov.

Status i Sverige

Fiskgjusen häckar i anslutning till vatten över större dalen av landet men saknas i fjällen och 
på Gotland. Svensk fågeltaxering anger antalet par till 4 100 (2018) med ett stabilt bestånd 
sett över de senaste 20 åren. Arten klassas som livskraftig.

Sträckande fiskgjuse vid Jordbodalen 25 aug 2019 (foto: Lars Brunkman)

Kungsörn  Aquila chrysaetos

Två sträckande kungsörnar bokfördes under hösten i NV-Skåne. 1 ad vid Allerum 5 okt och 1 
ex vid Älemossen på Hallandsåsen 31 okt. Vid Falsterbo sträckte 4 ex och över Nord- Sjæl-
land 3 ex. Antal sträckande kungsörnar har över tid varit lågt och medeltalet vid Falsterbo för 
åren 1973-2019 är endast 2 individer/höst. Under december endast rapporterad från NV-Skå-
ne med 1 ad Hjärnarp 10 dec och 1ad Mjöhult/Svedberga/Stureholm 29-31 dec. 

Status i Sverige

Från inventeringarna av kungsörn 2018 rapporterade länsstyrelserna totalt 466 revir. I dessa 
häckade 220 par och 166 par lyckades med häckningen. Ungefär två tredjedelar av de lyckade
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häckningarna fanns i renskötselområdet. Svensk Fågeltaxering anger 2018 antalet par i Sveri-
ge till 680, varav 7 par i Skåne. Arten är klassad som nära hotad.

Röd glada  Milvus milvus

Totalt sträckte 258 röda glador över NV-Skåne mellan 19 aug och 10 nov - mediandatum 2 
okt. Dagsummor på över 10 individer noterades vid endast 2 tillfällen - 23 ex vid Hittarps rev 
7 sep och 11 ex vid Stenbänken 2 okt. Från Falsterbo rapporterades 2 740 sträckande och från 
Nordsjælland 152 ex. Som vanligt valde en hel del röda glador att stanna kvar inom landets 
gränser och från NV-Skåne rapporterades i december bl.a. 44 ex vid Mariedal 10 dec, 60 ex 
vid Össjö kyrka 25 dec och 50 ex Starby 29 dec. Största decemberansamlingen i Skåne rap-
porteras från Munka Ljungby/Össjö med 80 ex, som delade upp sig i två flockar (50+30) inför
övernattningen 17 dec. Uppskattningsvis uppehöll sig c:a 220 röda glador i NV-Skåne under 
december 2019.

Beståndsutveckling och status i Sverige

Den röda gladan har haft en stadigt stigande kurva och sträcksiffrorna vid Falsterbo konfirme-
rar detta. Från 19 sträckande individer 1973, till 4 574 ex toppåret 2017. Över NV-Skåne och 
Nordsjælland har antalet sträckare under åren varit betydligt lägre. Snittsiffran för höstarna 
1985-96 vid Hittarp/Hellebæk var inte högre än 9 sträckande individer, medan man under 
samma år hade ett snitt på 544 ex i Falsterbo. Den röda gladan häckar i öppet kulturlandskap 
dominerat av åkrar från Skåne i söder till Småland-Västergötland i norr. Den är Skånes land-
skapsfågel Som kan ses av diagrammet nedan, har det skett en successiv ökning av röd glada 
under de senaste årtiondena. Enligt vissa källor var populationen så liten som 19 individer 
1972. Men en mycket kraftig ökning har skett över tid och 2018 skattades antalet par till 
4500, vilket är en fördubbling sedan 2015. Det övervägande antalet finns i Skåne. I Danmark 
uppskattades år 2016 antalet häckande par till c:a 200 (Kjellén).
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Brun glada  Milvus migrans

Totalt noterades 11 sträckande bruna glador från sju lokaler inom rapportområdet. Flest i bör-
jan av september. Som mest räknades 2 ex vid Hittarps rev 7 sep och 2 ex Hasslarp 8 sep. 
Från Nordsjælland rapporterades 5 ex och vid Falsterbo hela 58 ex. Sträcksiffrorna vid Fals-
terbo har ökat kraftigt de senaste nio åren. Mellan 1973 – 2010 sträckte i snitt 8 bruna glador/
höst, medan snittsiffran för 2011-2019 ligger på hela 45 ex. Den bruna gladan är på våra 
breddgrader en utpräglad långflyttare med vinterkvarter i tropiska Afrika och en relativt säll-
synt vintergäst, men1ex uppehöll sig vid Ugglarps broar (Berchshill) från 19 nov – 1 dec, 
samt rapporterades från samma lokal 22 och 29-30 dec.

Status och beståndsutveckling i Sverige

Den bruna gladan häckar i skogsmark med spridda par från Skåne till Norrbotten, fåtaligt men
numera årligen åtminstone sedan sekelskiftet. Enligt Svensk fågeltaxering var antalet par 
2018 runt 20, vilket visar på en svag ökning under de senaste åren. För Skånes del fanns ett 
känt par 2018 – kanske fler? (Kjellén) Klassad som starkt hotad.

Brun kärrhök  Circus aeruginosus

Totalt sträckte 151 bruna kärrhökar förbi NV-Skåne under hösten. De i särklass bästa sträck-
dagarna blev 7 och 8 sep vid Hittarps rev, då 46 ex respektive 42 ex sträckte. Av de 35 fåglar 
som könsbestämdes, rapporterades 14 som hannar, 12 som honor och 9 som juv/honfärgade.
Vid Falsterbo sträckte 782 ex och över Nordsjælland 262 ex. Mediandatum inföll i stort sett 
samtidigt för de tre jämförda områdena; 7 sep för Falsterbo och Nordsjælland och 8 sep för 
NV-Skåne. Medeltalet för Falsterbo 1973 -2019 ligger på 610 ex sträckande och för Hellebæk
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(Nordsjælland) 1988-2018  på 62 ex. (Kjellén) Relativt sena observationer var 1 ex vid San-
dön 13 okt, 1 ex Falsterbo 21 okt och 1 ex vid Snostrup på Nordsjælland 12 nov.

Beståndsutveckling och status i Sverige

Brun kärrhök häckar i vassrika sjöar och havsvikar i södra Sverige upp till Dalarna-Hälsing-
land samt lokalt i kustlandet från Medelpad till Norrbotten. Svensk fågeltaxering anger antalet
par till 1 500 (2018) och gör bedömningen att stammen är stabil, sett över 10 år. Klassad som 
livskraftig.

Blå kärrhök  Circus cyaneus 
Redan på hösträkningens första dag, 1 aug, rapporterades 1 sträckande hane från Skäldervi-
ken. Efter det dröjde det en månad innan rapporterna om sträckande blå kärrhökar blev mer 
frekventa. Totalt bokfördes 80 ex i NV-Skåne, varav14 angavs som hanar, 25 som honor och 
resten som ungfåglar eller honfärgade. Bästa sträckdagar blev 4 ex vid Hittarps rev 7 sep och 
4 ex vid Kullen 15 okt. Vid Falsterbo sträckte 342 ex och över Nordsjælland 83ex. Under de-
cember inkom ett 20-tal rapporter om blå kärrhök i NV-Skåne. Flest rapporterades från Or-
nakärr 26 dec med 7 honfärgade individer.

Status och beståndsutveckling i Sverige

Blå kärrhök förekommer i norra Sverige, främst i Norr- och Västerbotten samt Lappland, tid-
vis även i Ångermanland, Jämtland och Medelpad. Enstaka häckningar kan tillfälligt före-
komma i södra Sverige. Häckningen sker på marken i lågvuxen, tät vegetation, främst på my-
rar, stora hyggen, kärr eller på hedar, tidigare även i vassjöar och på mossar i södra Sverige. 
Antalet par skattas enligt Svensk fågeltaxering 2018 till 860, vilket ligger i linje med upp-
skattningen för 2015. Klassad som nära hotad, men har enligt inventeringsresultaten en stabil 
population i Sverige, även om en långsiktigt nedåtgående trend kan skönjas. ”Väldigt få häck-
ningar upptäcks i Sverige och utvecklingen känns oroande.” (Kjellén 2018).
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Ängshök  Circus pygargus

1 3K hane sträckande mot syd den 9 sep vid Ängelholm, blev den enda rapporterade sträcka-
ren under hösten från NV-Skåne. I övrigt uppehöll sig 1 2K hona vid Västraby-Kattarp 12 – 
15 aug. Från Nødebo på Nordsjælland rapporterades 1 ex sträckande på kvällen 25 aug och 
vid Falsterbo sträckte 6 ex (1 ex 24 aug, 2 ex 25 aug och 3 ex 7 sep).

Status i Sverige

Första fyndet i Sverige gjordes 1839 och den första häckningen konstaterades 1923. Ängshö-
ken häckar sparsamt på Öland, årligen men sällsynt i Skåne, på Gotland, i Östergötland och 
Uppland. Även i flera andra syd- och mellansvenska landskap har tillfälliga häckningar skett. 
2017 bedömdes 46 par häcka i Sverige varav 15 par på fastlandet. I Danmark fanns under 
samma år mellan 25-33 par på Sydvästjylland. (Kjellén) Ängshöken är anpassad till öppen 
mark av ängs- eller hedkaraktär och häckar huvudsakligen på Alvarmark och i agmyrar men 
även vid sjöar av slättsjökaraktär, på dikade och igenvuxna sjöar, på mossar och i åkrar. Anta-
let reproduktiva individer skattades 2018 av Svensk fågeltaxering till 100, vilket är en liten 
minskning jämfört med 2015. Klassad som starkt hotad.
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Stäpphök  Circus macrourus    

Rapporterad sträckande från Örby ängar i södra delen av rapportområdet till Yttre Kattvik i 
norr mellan 25 aug – 14 okt. Sammanlagt sträckte 10 ex varav 5 var ungfåglar. Dessutom 
uppehöll sig 1 hona vid Tursköp 8 sep, 1 ungfågel vid Jonstorp 6 – 14 okt, 1 ungfågel födosö-
kande vid Småryd 5 okt, 1 ungfågel födosökande vid Stureholms våtmark 7 okt och 1 ungfå-
gel vid Farhult 12 okt. Vid Falsterbo bokfördes 40 sträckande stäpphökar, varav 50 % ungfåg-
lar och från Nordsjælland rapporteras 25 ex, varav 6 anges som ungfåglar. Mediandatum: NV-
Skåne 17 sep, Falsterbo 9 sep och Nordsjælland 7 sep. 

Status och historik i Sverige

Artdatabanken anger arten som ”Årlig, sällsynt besökare. Har tillfälligt häckat på Öland.”   
1952 häckade 5 par på Öland och Gotland (E.Rosenberg) och enligt uppgift på Öland även 
1975. Observationer av stäpphök har ökat markant under senare tid och nedanstående tabell 3 
över höststräcket vid Falsterbo ger en tydlig bild av ökningen.
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Tabell 3: Antal sträckande stäpphök vid Falsterbo/höst

Under 2019 inkom inte mindre än 874 rapporter om stäpphök i Sverige. Den sista för hösten, 
en ungfågel, rapporterades från Falsterbo 1 nov. 

Ob. kärrhök  Circus sp.

Den 31 aug rapporterades en sträckande stäpp/ängshök vid Pålsjö och ytterligare en från 
Maria by 19 sep. 12 okt en sträckande blå kärrhök/stäpphök vid Stureholm. Från Falsterbo 
rapporterades en stängshök 15 augusti.
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Ormvråk  Buteo buteo

Ormvråken är den art som utan konkurrens dominerar sträcksiffrorna i NV-Skåne och hösten 
2019 var inget undantag, då 70,7 % av samtliga sträckande rovfåglar var just ormvråk. Ut-
tryckt i individer var siffran 8 360 sträckande. De första noterades i mitten av augusti, men 
sträcket tog inte fart på allvar förrän 18 sep, då bl.a. 420 ex rapporterades från Maria by, 315 
från Stenbänken och 100 ex från Örby ängar. Hösten sträcktopp inföll i början av oktober, då 
bl.a 758 ex rapporterades från Stureholm 1 okt och 890 ex vid Hittarps rev 2 okt. En något 
mindre topp inföll 23 okt med 581 ex sträckande ormvråkar rapporterade från fyra lokaler, 
samt 868 ex dagen därpå rapporterade från 6 olika lokaler. Under november sträckte endast 
169 ex. Bästa sträckdag blev 890 ex vid Hittarps rev 2 okt och mediandatum blev 3 okt.

Vid Falsterbo inräknades 8 710 ormvråkar under hösten och över Nordsjælland hela 25 598 
ex. Siffran kan verka hög, men sett över tid har ormvråkssträcket över Nordsjælland varit 
högt. Nils Kjellén, gjorde 2008 en jämförelse av ormvråkssträcket vid Falsterbo och Hellebæk
på Nordsjælland. Jämförelsen visade att mellan 1984 – 2008 var ormvråkssträcket högre vid 
Hellebæk under inte mindre än 20 höstar med en topp på 34 422 ex 2008. Högsta notering för 
Falsterbo var 32 692 ex 2017. En ny jämförelse 2018 gav ett medelvärde för Hellebæk över 
tid på 15 084 sträckande ormvråkar, medan medelvärdet för Falsterbo fram till hösten 2019 
var 12 595ex. Som vanligt fanns en del övervintrande ormvråkar kvar i NV-Skåne.

Beståndsutveckling och status i Sverige

Fram till 1900-talets första decennier jagades ormvråken, liksom flera andra rovfåglar, och 
minskade kraftigt. Efter en återhämtning fram till mitten av seklet är beståndet numera stabilt.
31 000 par bedömdes finnas i Sverige 2018, vilket är en liten ökning jämfört med 2015 skatt-
ningar och enligt Svensk fågeltaxering är beståndet stabilt. I dagsläget finns inga påtagliga hot
mot ormvråken. Klassad som livskraftig.
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Tabell 4 Ormvråkssträcket över NV-Skåne hösten 2019 fördelat på 10-dagarsperioder



Fjällvråk  Buteo lagopus

De första fjällvråkarna visade sig vid Hjärnarp och Båstad hamn 16 sep och första sträckarna 
noterades vid Stattena Helsingborg 22 sep med 2 ex och också 3 ex vid Domsten samma dag. 
Fram till 9 nov inräknades totalt 33 sträckare, vilket får anses vara en låg summa. Över Nord-
sjælland sträckte 92 ex och vid Falsterbo 258 ex. Medelvärde vid Falsterbo 1973 – 2018 är 
768 ex och för Hellebæk på Nordsjælland 1988 – 2018 är siffran 57 ex (Kjellén). Under de-
cember har ett 30-tal rapporter inkommit, som uppskattningsvis avser 10-talet individer.
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Ormvråk sträckande över Annelunds våtmark - NV-Skåne (foto: Christer Strid)

Tabell 5: Ormvråk beståndsutveckling i Sverige - antal individer (källa: Jordbruksverket)



Status i Sverige 

Fjällvråk häckar i fjälltrakter och barrskog i norra Sverige, söderut till Medelpad och norra 
Dalarna. Under goda gnagarår häckar den även vid kusten i Ångermanland-Norrbotten samt i 
norra Värmland. Antalet par skattas 2018 av Svensk fågeltaxering till 3 000, vilket är oföränd-
rat sedan 2015. Klassad som nära hotad.

Bivråk  Pernis apivorus

De första bivråkarna i NV-Skåne under hösten, sågs vid Vasatorp 2 aug och den sista lämnade
landet via Stenbänken 1 okt. Ytterligare 1 ex rapporterades från Utvälinge 9 okt på väg mot 
NNV, men är inte medtagen i sträckprotokollet. Sammanlagt sträckte 1 382 ex. Mediandatum 
blev 7 sep, som också blev bästa sträckdag, då man vid Hittarps rev räknade in 413 sträckan-
de. I Falsterbo sträckte 3 921 ex, den sista noterad 19 okt och över Nordsjælland hela 8 466 
ex. En hög siffra, även mätt med Nordsjællands mått. 

I nedanstående tabell 6 visas resultaten för de fem senaste höstarnas bivråkssträck vid jämfö-
relselokalerna.

Tabell 6: Jämförelse av bivråkssträcket vid tre områden höstarna 2015-19 

År NV-Skåne Falsterbo Nordsjælland

2015 1 391 2 453 3 394

2016 744 6 045 2 480

2017 121 4 573 2 078

2018 216 2 823 6 088

2019 1 382 3 921 8 466

Status och beståndsutveckling i Sverige

Bivråk förekommer i samtliga landskap utom på Gotland. I Norrlands inland är förekomsten 
mycket gles. Arten häckar i tät, ogallrad skog på högproduktiv mark, i södra Sverige främst i 
lövskogsrika trakter, i Norrland till stor del i högproduktiv granskog, Antalet par skattas av 
Svensk fågeltaxering 2018 till 6 100, vilket är oförändrat sedan 2015. Klassad som nära hotad.
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Illustration 2: Sannolik ”huvudled” för många höststräckande rovfåglar, baserad på rapporter från NV-Skå-
ne och Nordsjælland
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Sträckande bivråk (foto: Christer Strid)



Ob.vråk  Buteo/Pernis

62 bivråk/ormvråk noterades som sträckare under hösten.

Sparvhök  Accipiter nisus

Över NV-Skåne sträckte 1 075 sparvhökar under hösten. Bästa sträckdag blev 27 okt, då 117 
ex inräknades vid Rönnen. Samma dag sträckte 42 ex vid Helsingör på Nordsjælland. Vid 
Hittarps rev sträckte 77 ex 7 sep, vilket blev hösten näst bästa sträckdag. Mediandatum för 
NV-Skåne blev 23 sep. Över Nordsjælland rapporterades totalt 1 419 ex, med bästa sträckdag 
9 sep vid Skansenbakken med 246 ex. Mediandatum för Nordsjælland 19 sep. Vid Falsterbo 
noterades 28 904 ex och bästa sträckdag blev 18 sep med 2 790 ex.

Status i Sverige

Sparvhöken är Sveriges vanligaste rovfågel, med ett bestånd som 2018 uppskattades av 
Svensk fågeltaxering till 44 000 par. Den finns över hela landet, upp till fjällbjörksskogsregio-
nen. Klassad som livskraftig.
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Tabell 7 Sparvhökssträcket över NV-Skåne hösten 2019 per tiodagarsperioder 



Duvhök  Accipiter gentilis

Över NV-Skåne sträckte 14 duvhökar under hösten och högsta dagsumma blev 2 ex den 24 
okt vid Stenbänken. Från Falsterbo rapporterades blygsamma 2 ex och siffran för Nordsjæl-
land blev 19 ex. Duvhöken är en art som uppvisat stora skillnader i antal under höststräcket. 
Vid Falsterbo har totalsumman fluktuerat mellan som mest 111 ex 1991 och som minst 1 ex 
år 2000. Medelvärdet 1973 – 2019 låg på 28 sträckande individer/höst. Vid Hellebæk var me-
delvärdet 1988 – 2018 14 ex (Kjellén). Från NV-Skåne inhämtades rapporter om 8 – 10 ex 
inom området i december, bland annat från Sofiero strand, Stureholm och Råådalen.

Status i Sverige

Duvhök häckar uteslutande i barr- eller blandskog från Skåne till Norrbotten samt på Öland 
och Gotland. Arten bygger stora risbon i mogna eller gamla träd. Födan utgörs av små till me-
delstora fåglar och däggdjur. Arten har tidigare inte uppfyllt kriterierna för att rödlistas, men 
enligt svensk häckfågeltaxering har en tydlig minskning skett under de senaste 18 åren (tre 
generationer) vilket medför placering i kategori nära hotad. Antalet par skattas av Svensk få-
geltaxering 2018 till 7 600, vilket är oförändrat sedan 2015.

Tornfalk  Falco tinnunculus

Under hösten sträckte totalt 79 tornfalkar över NV-Skåne mellan 25 aug – 8 nov. Medianda-
tum 12 sep. Högsta dagssumma blev 14 ex vid Hittarps rev 8 sep. Vid Falsterbo sträckte 981 
ex och över Nordsjælland 162 ex. Under december månad inkom ett 30-tal rapporter till Art-
portalen, vilka uppskattningsvis rör mellan 15-20 individer. Flest sågs vid Sofiero strand den 
18 dec med 2 ex och 2 ex också vid Hasslarps dammar 28 dec.
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Sträckande sparvhök vid Fredriksdal 14 nov 2019 (foto: Lars Brunkman)



Status och beståndsutveckling i Sverige

Tornfalken häckar över hela landet med undantag av Gotland. Antalet par skattas enligt 
Svensk fågeltaxering till 6 500  (2018). En ökning med 3 100 par sedan 2015. Arten bedöms 
som livskraftig.

Tabell 8: Tornfalk beståndsutveckling i Sverige. Antal individer. (källa: Jordbruksverket)
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Tornfalk i jakttagen (foto: Christer Strid)



Aftonfalk  Falco vespertinus

2019 års rovfågelhändelse var utan konkurrens massuppträdandet av aftonfalk i Sverige. Både
vår och höst gjordes rekordmånga observationer (se tabell ) från Ystad i söder till Risudden 
vid Övertorneå i norr. Majoriteten utgjordes under hösten av ungfåglar, vilket möjligtvis indi-
kerar en lyckad häckning för arten? De allra flesta aftonfalkarna observerades under sista 
veckan i augusti och första veckan i september, då det enligt Artportalen gjordes c:a 2 200 
fynd av aftonfalkar i Sverige. Antalet noterade sträckande aftonfalkar var, trots massföre-
komsten, relativt lågt och över NV-Skåne noterades endast 6 ex, vid Falsterbo 12 ex och över 
Nordsjælland 12 ex.
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Tabell 9: Antalet rapporter av aftonfalk i Sverige 2000-2019 (mörkgrå stapel = vår och ljusgrå stapel = 
höst)

Det stora antalet rapporter under hösten 2019, avspeglades som sagt inte i antalet sträck-
ande aftonfalkar och troligtvis försvann fåglarna åt samma håll som de förmodligen 
kom ifrån – det vill säga österut. Förutom de sträckande aftonfalkarna i NV-Skåne, no-
terades även en del som var mer eller mindre stationära på olika lokaler. Bland annat 6 
1K vid Höghults mosse 27 aug och 8 1K vid Görslövsåns mynning 31 aug.

Status och utbredning

Aftonfalkens huvudsakliga häckningsområde sträcker sig från Vitryssland och söderut 
till Ungern, norra Serbien och Montenegro, Rumänien, Moldavien och östra Bulgarien, öster-
ut genom Ukraina och nordvästra och södra Ryssland och norra Kazakstan till allra nordväst-
ligaste Kina. Den övervintrar i södra Afrika, söder om Sahara. Häckade på Öland 1975, och 
gjorde häckningsförsök 1981 och möjligtvis 2019.
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Aftonfalk 1K  Mjöhult 9 sep 2019 (foto: Lars Brunkman)

Lärkfalk  Falco subbuteo

Det har beskrivits att ”lärkfalken flyttar obemärkt”, men trots detta noterades 30 ex sträckande
över NV-Skåne under hösten. Högsta dagssummorna rapporterades från Hittarps rev 7 och 8 
sep med 3 ex vardera. Vid Falsterbo passerade 35 ex under hösten och från Nordsjælland rap-
porterades 19 ex. En sen lärkfalk sågs sträcka mot S vid Klören 19 okt och vid Malmö sågs 1 
ex 30 oktober! 

Status i Sverige

Lärkfalken häckar i dungar och skogsmark i anslutning till sjöar eller odlad bygd. Antalet par 
skattades 2018 till 3 500, vilket är en ökning sedan 2015 med 1200 par. Klassad som livskraf-
tig.

Pilgrimsfalk  Falco peregrinus

Över NV-Skåne sträckte 37 pilgrimsfalkar under hösten. Bästa sträckdag blev 7 sep vid Hit-
tarps rev med 4 ex. Vid Falsterbo inräknades 121 ex, bästa sträckdag 14 sep med 13 ex. Nord-
sjælland passerades av 56 ex, där bästa sträckdag blev 8 sep vid Skansenbakken med 9 ex. 
Mediandatum:  NV-Skåne  18 sep, Falsterbo 19 sep och Nordsjælland 13 sep. 
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Status och beståndsutveckling i Sverige

Pilgrimsfalk häckar mestadels i klippbranter i södra hälften av Sverige, men i norra Norrland 
även på blöta myrar. Arten har spritt sig och finns numera i sex län i Götaland, i två län i 
Svealand samt i samtliga Norrlandslän. Födan består uteslutande av fåglar. Pilgrimsfalk be-
dömdes som sårbar 2010, men den påtagligt ökande populationen i Sverige, liksom i Finland 
och Norge, under de senaste 18 åren (tre generationer) medför att den nu kategoriseras som 
nära hotad. Antalet pilgrimsfalkar i Sverige skattas av Svensk fågeltaxering 2018 till 550 par, 
vilket är en ökning med nästan 200 par jämfört med 2015. Till Artportalen inkom 27 rapporter
i december 2019 från NV-Skåne om lika många fåglar, varav några troligtvis rör samma indi-
vider?

Stenfalk  Falco columbarius

Den första stenfalken sågs sträcka vid Kullaberg 23 aug. Den följdes av ytterligare 89 ex, den 
sista 14 nov vid Stureholm. Summan stannade därmed på 90 ex, en svårvärderad siffra efter-
som, relevant jämförelsematerial från tidigare höstar saknas. Från Falsterbo rapporteras 250 
sträckande, vilket ligger något över medelvärdet för 1973 – 2019 (213 ex) och över Nordsjæl-
land sträckte 36 ex. Den relativt låga summan för Nordsjælland, kan kanske förklaras av att 
stenfalken, till skillnad från en del andra rovfågelarter som t.ex. fiskgjuse, ormvråk och biv-
råk, till stor del följer kustlinjen och mer undantagsvis  sträcker ut över Öresund. Tre stenfal-
kar rapporterades från NV-Skåne under december och ett femtiotal obsar från övriga Sverige, 
de flesta från Öland.

Status och beståndsutveckling i Sverige

Stenfalken häckar i barrskog och vid hyggen från norra Dalarna och norrut genom större de-
len av Norrland. Häckar även i fjällen samt med några par på Öland. Antalet reproduktiva in-
divider skattas av Svensk fågeltaxering 2018 till 4 300 par – en minskning med 1 900 par se-
dan 2015. Bedömning sett över de senaste 10 åren, visar dock att ingen statistisk säker föränd-
ring kan påvisas. Klassad som livskraftig.
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Pilgrimsfalk, adult (foto: Christer Strid)



Tabell 10: Rovfågelsträcket över NV-Skåne 1 aug – 30 nov 2019 per tiodagarsperiod och totalt.
Art aug

l-ll
aug 
lll

sep 
1

sep 
ll

sep 
lll

okt
l

okt 
ll

okt 
lll

nov
l

nov
ll-lll

totalt

Havsörn
Haliaeetus albicilla

2 4 5 5 7 6 3 10 12 - 54

Fiskgjuse
Pandion haliaetus

3 11 59 7 1 1 - 1 - - 83

Kungsörn
Aquila chrysaetos

- - - - - 1 - 1 - - 2

Röd glada
Milvus milvus

2 13 49 27 35 69 10 21 26 6 258

Brun glada
Milvus migrans

1 1 8 - - 1 - - - - 11

Brun kärrhök
Circus aeruginosus

3 11 118 12 5 2 - - - - 151

Blå kärrhök
Circus cyaneus

1 1 11 11 10 15 12 10 5 4 80

Ängshök
Circus pygargus

- - 1 - - - - - - - 1

Stäpphök
Circus macrourus

- 1 3 1 1 2 2 - - - 10

Ob. kärrhök
Circus sp.

- 1 - 1 - - 1 - - - 3

Ormvråk
Buteo buteo

1 63 104 1 688 306 3 285 152 2 592 153 16 8 360

Fjällvråk
Buteo lagopus

- - - - 10 4 2 12 4 1 33

Bivråk
Pernis apivorus

5 200 1 091 82 3 1 - - - - 1 382

Ob.vråk
Buteo/Pernis

- - - 61 - - - 1 - - 62

Sparvhök
Accipiter nisus

9 66 223 190 100 133 99 244 7 4 1 075

Duvhök
Accipiter gentilis

- - - - - 1 4 4 4 1 14

Tornfalk
Falco tinnunculus

- 5 34 14 11 6 3 3 3 - 79

Aftonfalk
Falco vespertinus

- 4 1 1 - - - - - - 6
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Lärkfalk
Falco subbuteo

4 5 16 2 2 - 1 - - - 30

Pilgrimsfalk
Falco peregrinus

- - 4 12 5 6 2 3 4 1 37

Stenfalk
Falco columbarius

- 3 13 24 17 9 9 14 - 1 90

Totalt 31 389 1 740 2 138 513 3 542 300  .916 218 34 11 821
Antal arter 19

Tabell 11: Jämförelse av höststräcket 2019 mellan NV-Skåne, Falsterbo och Nordsjælland.
Art NV-Skåne

1 aug-30 nov
Falsterbo

1 aug-20 nov
Nordsjælland
1 aug-30 nov

Havsörn   Haliaeetus albicilla 54 52 36

Ormörn   Circaetus gallicus - 1 -

Fiskgjuse  Pandion haliaetus 83 391 330

Kungsörn   Aquila chrysaetos 2 4 3

Stäppörn   Aquila nipalensis - 1 -

Större skrikörn  Aquila clanga - 1 -

Röd glada   Milvus milvus 258 2 740 152

Brun glada   Milvus migrans 11 59 5

Brun kärrhök  Circus aeruginosus 151 782 262

Blå kärrhök   Circus cyaneus 80 342 83

Ängshök   Circus pygargus 1 6 1

Stäpphök   Circus macrourus 10 40 13

Ob. kärrhök  Circus sp. 3 1 -

Ormvråk  Buteo buteo 8 360 8 710 25 598

Fjällvråk  Buteo lagopus 33 258 92

Bivråk  Pernis apivorus 1 382 3 943 8 466

Ob.vråk  Buteo/Pernis 62 - -
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Sparvhök  Accipiter nisus 1 075 28 904 1 419

Duvhök  Accipiter gentilis 14 2 19

Tornfalk  Falco tinnunculus 79 982 162

Aftonfalk  Falco vespertinus 6 12 12

Lärkfalk  Falco subbuteo 30 35 19

Pilgrimsfalk  Falco peregrinus 37 121 56

Stenfalk  Falco columbarius 90 253 36

11.821 47.640 36.764

19 arter 22 arter 19 arter

Några jämförelser av dagsträcket av rovfågel mellan några lokaler på 
svenska och danska sidan 

  

Tabell 12 - 7 sep 2019 (samtliga rovfågelarter) väder NV-Skåne: Frisk byig SSV 10 m/s avtagande till c:a 5 m/s 
växlande molnighet  +14 – 19 C.

Art Hittarps rev 
7:20 – 16:30

Falsterbo
-14:00

Julebæk strand
Hellebæk

10:00 – 15:30

Skansenbakken
Hillerød

10:30-18:00

Karlebo

13:30-16:45

Havsörn   1 1 1 - -
Fiskgjuse   22 91 14 15 -
Röd glada  23 3 2 2 -
Brun glada           2 (1K) 8 - 1 -
Brun kärrhök  46 132 15 18 9
Blå kärrhök         4 (1K) 5 - - 1
Ängshök - 3 - - -
Stäpphök         2 (1K) 10 1 - 1
Ormvråk 33 16 30 - 32
Bivråk 413 501 290 638 465
Sparvhök 77 774 38 36 26
Tornfalk 4 27 - - -
Aftonfalk - - - 1 1
Lärkfalk 3 10 1 - 1
Pilgrimsfalk        4 (ad) 10 4 2 3
Stenfalk 2 11 1 - -

Nämnas kan att 4 timmars sträckräkning vid Stenbänken 7 sep, endast gav fiskgjuse 2 ex, brun kärrhök
1 ex och sparvhök 6 ex.
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Tabell 13 - 18 sep 2019 (utvalda arter) väder NV-Skåne: Svag – måttlig NV – NNO  växl moln regnskurar åska 
+12 - 15

Art Maria by 
10:00-13:00

Stenbänken
11:00-13:00

Örby ängar Falsterbo
-14:00

Nordsjælland
7:30-10:00  14 - 16

Brun kärrhök - - - 19 3
Blå kärrhök - - - 23 6
Ormvråk 420 315 100 37 339
Bivråk 3 28 - 9 20
Sparvhök 10 16 10 2 790 52

Tabell 14 - 19 sep 2019 (utvalda arter) väder NV-Skåne: Svag ( måttl ) N-NO växl.moln (lätt moln.)  +9 - 15
Art Maria by 

10:00-13:30
Stenbänken
9:30-12:00

Hittarps rev
7:30-12:30

Fredensborg
8:00 – 13:00

Skansenbakken
9:50 – 14:30

Ormvråk 155 102 457 98 1.413
Bivråk 1 2 - - -
Sparvhök 10 5 33 - 48

Tabell 15 - 2 okt 2019 (ormvråk) väder NV-Skåne: Måttlig (byig) V-VSV växl moln  +9 - 13
Art Hittarps rev

12:00-16:30
Stenbänken
9:30-12:00

Falsterbo
       - 14:00

Helsingørs havn
8:45-14:45

Store Havelse
strand Roskilde

10:00-16:00
Ormvråk 890 94 184 2 234 383

  

Tabell 16 - 3 okt 2019 (samtliga rovfågelarter) väder NV-Skåne: Svag – måttl. N – NNO  växl.moln.  +7 - 12
Art Grå läge

11:00-12:00
Stenbänken
7:00-11:00

Maria by
9:15-13:00

Skansenbakken
7:45-15:45

Sjællsmark
9:20 – 13:05

Havsörn   1 - - 2 -
Röd glada   2 9 2 11 14
Blå kärrhök           -   - - 1 3
Stäpphök - - - - 1
Ormvråk 219 172 359 4.018 1.843
Fjällvråk - 1 - - 1
Sparvhök 3 6 5 59 67
Duvhök - - - 1 2
Stenfalk - - 1 - -
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Tabell 17 - Sveriges rovfågelbestånd 2018; BirdLife, Svensk fågeltaxering och Artdatabanken (källa: Sveriges 
fåglar 2019)

Art 2018 antal par Förändring 
under 20 år

Förändring 
under 10 år

Klassad

Havsörn 900 kraftig uppgång osäker nära hotad
Fiskgjuse 4 100 stabil stabil livskraftig
Kungsörn 680 osäker osäker nära hotad
Röd glada 4 500 kraftig uppgång kraftig uppgång livskraftig
Brun glada 20 uppgång uppgång starkt hotad
Brun kärrhök 1 500 uppgång stabil livskraftig
Blå kärrhök 860 stabil stabil nära hotad
Ängshök 50 nedgång nedgång starkt hotad
Ormvråk 31 000 stabil stabil livskraftig
Fjällvråk 3 000 stabil kraftig uppgång nära hotad
Bivråk 6 600 stabil osäker nära hotad
Sparvhök 44 000 stabil osäker livskraftig
Duvhök 7 600 stabil osäker nära hotad
Tornfalk 9 600 uppgång kraftig uppgång livskraftig
Lärkfalk 3 500 uppgång osäker livskraftig
Pilgrimsfalk 550 uppgång uppgång nära hotad
Jaktfalk 90 nedgång nedgång sårbar
Stenfalk 4 300 kraftig nedgång stabil livskraftig
                   

Tack till:
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