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Inledning 

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

detaljerade undersökningar görs i samband med detta. De som gjorts,  har ofta utförts av personer 

med ett intresse för området  ur en eller annan biologisk synpunkt, till exempel ornitologisk, botanisk 

eller liknande.  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. Många av reservaten är 

kanske 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  

sämre mark  har blivit allt mer exploaterade och det öppna lantbrukslandskapet har blivit alltmer          

 

  

 Bjäre och Hallandsås i norr. 

 

monotont och med 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. Nabben och Strandhagen i denna undersökning.  



De mindre områden/gårdar som tidigare fanns inne i byarna med små åkrar och kanske några kor på 

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

Med hjälp av Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen har jag fått möjligheter att undersöka de reservat i 

Brunnby socken som tidigare ej har inventerats avseende häckfågelfaunan. En del reservat har 

tidigare undersökts men ofta då mer relaterat till artundersökningar, som till exempel  den  Skånska 

 

  

Nabben, Arild och Strandhagen med Östra Kullaberg.        Solitära träd i beteshagarna. 

 

kustfågelinventeringen (Skånes Ornitologiska Förening opubl.). De reservat som tidigare undersökts 

har gett mig goda möjligheter till jämförelser över tiden på hur fågelfaunan eventuellt har förändrats 

under senare år. 

Under mina strövtåg i mina hemmamarker under de senaste drygt 40 åren har jag noterat att arter 

försvinner eller invandrar. Biotoperna i reservaten har genomgått eller genomgår en snabb  

förändring, oftast  i form av en accelererande igenväxning. I många av reservaten var hävden tidigare 

betydligt hårdare och avsaknaden av betning ger idag  naturvården problem och missgynnar ett 

flertal arter. Idag görs mycket av bekämpningen av sly och buskar med maskinell och manuell 

bekämpning inte minst i de två undersökta reservaten. 

 



Inventeringsmetodik 

Häckfågelfaunan inventerades under våren 2009 enligt den så kallade revirkarteringsmetoden (SNV 

RR 1978:1. Biologiska inventeringsnormer, Fåglar).  Metoden går ut på att kartlägga antalet revir med 

hjälp av upprepade besök i området. Detta genom att man vid varje besök plottar revirhävdande 

fåglar på en besökskarta, för att underlätta arbetet delades området upp i mindre områden. 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 färre än tre tillfällen. 

Inventeringsområdet omfattar naturreservatets gränser. Enligt metodiken skall även revir tas med 

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, 

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, t.ex. 

eventuella  tångvallar, blottlagda klippor vid lågvatten eller hagmarkernas omväxlande växt och 

insektsliv. Man kan ju också se det hela tvärtom. Om jag inventerar villa/stugområdena och hör och 

ser spelande rödbenor eller ängspiplärkor är det ju knappast troligt att de häckar i trädgårdarna! 

Jämförelser med fågelbestånden på  Kullaberg, se nedan, är främst hämtade från Kullabergs 

häckfåglar 1974-1984 (Nilsson & Peterz 2016) men även andra inventeringar i närområdet enligt 

referenslistan. Till detta kommer även egna opublicerade häckfågelinventeringar enligt samma 

metodik utmed Öresundskusten 2010-2011,  sträckan Strandbaden-Mölle. 
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Nabben 

 

Områdesbeskrivning 

Området avsattes som naturreservat 1994-12-13, bland annat som ett exempel på Kullabygdens 

tidigare utmarkslandskap. Det är ett klippigt och stenigt kustavsnitt öster om Kullaberg. Reservatet 

vetter i norr mot Skälderviken, kustlinjen sträcker sig  huvudsakligen i en NV-SO riktning och utgör en 

förlängning av Kullabergs urbergshorst. Hela området faller ner mot Skäldervikens yta i nordost, 

högsta punkten i Nabbenreservatet är cirka 45 meter.  I sin helhet har området ursprungligen varit 

betad ljunghed med enstaka inslag av slån och nyponbuskar, men en del av marken har också 

utnyttjats som åkermark. 

Betet upphörde någon gång under 1940-talet. Området hotas idag av snabb igenväxning av främst 

lövsly och björnbär, men även trädgårdsrymlingar såsom parkslide. Betet har återupptagits under 

senare år och manuell röjning sker fortlöpande i stora delar av reservatet. 

Naturreservatet har en areal av ca 52 ha varav land cirka 44 ha. Huvuddelen cirka 30 ha utgör 

betesmark . Övriga  naturtyper att beakta är att 3 ha utgör friluftsanläggningar och exploaterad mark 

samt cirka 6 ha skog eller ungskog. 

      

  

             

         Österut från Nabben med Skäret och Bölsåkra - Tranekärr naturreservatet i fjärran. 

 

Kustlinjen är klippig och stenig, utan grundare strandpartier vilket gör området mindre lämpligt för 

t.ex. vadare och simänder.   En del blötare partier finns i den östra delen, tyvärr har ett par mindre 

vattensamlingar helt växt igen, främst av slån och björksly. Öster om Nabben finns ett mindre 

fuktområde som för närvarande hävdas, men tendenser till igenväxning förekommer även här. 



Området genomkorsas av flera mindre bäckar som mynnar ut i Skälderviken. Vissa av dessa bäckar 

torkar helt eller delvis ut under torrare perioder.  

I den västligaste delen ligger en publik simbassäng och denna delen har mer karaktär av parkområde. 

I anslutning till Skäret finns flera bryggor som används som badplats, för övrigt finns det permanenta 

bryggor genom hela området. För småbåtsägarna finns det även flera slipers och 

uppläggningsplatser. 

 

 

   

  Parti av betesmarken. 

 

Nabbenområdet har ej inventerats fullständigt avseende fågelfaunan sedan reservatet bildades 1994. 

Men området har helt eller delvis undersökts i samband med olika art- eller biotopanknutna 

inventeringar, men de flesta av dessa är mer än 25 år gamla. 
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Inventeringsmetodik 

Se inledning ovan.  

För jämförelser med Kullaberg se "Häckfågelfaunan på Kullaberg 1974-2014 (Nilsson & Peterz 2016). 

Området besöktes 15  gånger under perioden mellan 21 mars och 11 juni främst under 

morgontimmarna men även kvällsbesök gjordes. Dessutom gjordes ett antal kortare besök både före 

och efter ovannämnda inventeringsperiod.  Total inventeringstid 48 tim. 

 

Inledning allmänt 2009 

Vädret var fint under hela våren dock var det relativt svalt,  vindarna dominerade från nord- och 

ostsektorn vilket inte gav någon känsla av ljumma vårvindar.  Säkerligen påverkade detta också 

antalet rastande vårfåglar vilka noterades i förvånansvärt låga antal. Normalt kan man ofta observera 

större ansamlingar av rastande fåglar utmed Kullabygdens stränder under sträcktider. Större 

mängder med sträckfågel ses ofta följa Kullabergs kustlinje mot nordväst eller sydost beroende på 

årstid och vindriktningar. En del småfågel sågs sträckande, men inga större sträckrörelser noterades 

under mina besök. Normalt försöker man inventera under optimala väderleksförhållande, så ur den 

synpunkten borde man stött på någon bra sträckdag om detta nu är vanligt förekommande  under 

andra år.  Men enligt Artportalen, SkOF:s och KOF:s fågelrapporter finns inte mycket noterat i detta 

avseendet våren 2009. 

Tjugonio arter häckade säkert och ytterligare ett tiotal arter kan möjligen ha häckat i reservatet 2009, 

se tabell 2. 

Totalt sågs cirka 90 arter under inventeringsåret, observationer gjordes främst under vårmånaderna. 

Bland annat sågs en sträckande ortolansparv i början av maj och t.ex. 54 sträckande storspovar i 

medio april. 

Nabbenområdet är väl värt ett besök under höst- vinterstormar från västsektorn, då så kallade 

havsfåglar som sökt skydd i Skälderviken åter sträcker västerut via Nabben mot Kullens fyr och  

Kattegatt. Goda möjligheter finns då att se havssula, stormfågel, grå lira, klykstjärtad stormsvala, 

tretåig mås, storlabb och flera arter alkor såsom t.ex. tordmule, sillgrissla och alkekung. 

 

 

 

 

 

 



Resultat 

 

Knölsvan  Cygnus olor 

Ett par byggde bo strax väster om Nabben, häckningen spolierades av okänd anledning. Boplatsen 

var relativt oskyddad mot högvatten, kusthäckningar spolieras ofta av högvatten och hårda vindar.  

Gravand Tadorna tadorna 

Två par häckade möjligen, men inga ungkullar sågs. Enligt Bertil Oldén och Mats Peterz (muntl) har 

inga nyligen kläckta ungar setts i reservatet genom åren trots många besök.  F.ö.  sågs många 

gravandspar utmed kustlinjen men många av dessa par häckar troligen längre in i landet. Det var 

livlig trafik från stranden  och in över land vid inventeringstillfällena. Gravanden häckar i håligheter, 

under husgrunder, ilandflutna lådor och liknande. 

Gräsand  Anas platyrhynchos  

Möjligen 3 par. Liksom gravanden rastar och födosöker gräsandsparen frekvent i strandlinjen. I 

skymningen drar paren in över land för att furagera. En del av dessa fåglar häckar säkert inne på 

Kullalandet i smådammar och märgelgravar. Gräsänder kan häcka vid mycket små dammar, ej helt 

omöjligt att något par även kan ha häckat i någon trädgårdsdamm i närheten. Ett par mindre vatten 

finns i området men dessa är svåröverskådliga, men möjligen kan några av paren ha häckat i dessa. 

Ejder Somateria molissima 

1-3 par bedömdes häcka. Ett plundrat bo hittades med äggskal i närheten. Därtill observerades två 

kullar om totalt nio ungfåglar under våren. Men betydligt fler par sågs ligga i nära anslutning till 

stranden. Om ungfåglarna är kläckta i området är svårbedömt då ådorna snabbt flyttar sina nykläckta 

ungar till lämpliga födosöksområden.  På Hallands Väderö finns en större koloni av ejder varifrån de 

ungfåglar som ses i reservatet säkerligen många gånger kommer ifrån. Beståndet av ejder har 

minskat drastiskt under senare år, framförallt i Östersjön, men tycks hålla sin numerär relativt gott i 

vårt område, även om en minskning också har noterats här under senare år (Andersson, 2014). 

Småskrake Mergus serrator 

Ingen trolig häckning. Enstaka par sedda under den tidiga säsongen men inga senare observationer 

av par eller honor med ungar. Arten häckar relativt sent på säsongen i jämförelse med andra 

andfåglar. 

Storskrake Mergus merganser 

Troligen ingen häckning men ett par sågs långt in på häckningssäsongen. Arten kan bland annat 

häcka i holkar och under sommarstugor. Närmast häckar arten i inre Skälderviken. 

 

 



Fasan Phasianus colchicus 

3-4 par . Gott om spelande tuppar men få observationer av hönor.  En del fåglar kommer säkert ifrån 

odlingslandskapet i söder även om få fria korridorer numera finns mellan reservatet och åkermarken. 

Gråhäger Ardea cinerea 

Ingen häckning. Enstaka exemplar sågs ofta fiska utmed kusten, fåglarna drog sedan in över land mot 

sydost. Troligen ingen häckning i närområdet utan de verkade ta kurs mot en känd hägerkoloni i 

trakterna av Jonstorp,   3-4 km  inåt land. 

Rödglada Milvus milvus 

Födosökande fåglar sågs relativt ofta, fåglarna kommer säkert från ett häckande par i Brunnby 

trakten. Ingen häckning. 

Ormvråk Buteo buteo 

Enstaka förbipasserande och  födosökande fåglar sedda under häckningstid men ingen häckning 

konstaterad eller andra högre häckningskriterier noterade. 

Tornfalk Falco tinnunculus 

Ett par, men troligen ligger boplatsen precis utanför undersökningsområdet. Ett födosökande par 

sågs under hela inventeringsperioden, men få observationer under själva ruvningstiden.  Lämpliga 

häckningsplatser finns det gott om inne i området bland annat ett flertal gamla kråkbon som 

tornfalken gärna använder som boplats. 

  

  

  

 Kustparti öster om Nabben. 



Strandskata Haematopus ostralegus 

4-5 par häckade.  Jämt spridda över hela området, minst  två framgångsrika kullar sågs.  Dessutom 

noterades ytterligare några par som säkerligen häckar ute i åkermarkerna, men under den tidiga 

häckningssäsongen uppehåller sig dessa par ofta periodvis utmed kusterna.  

Större strandpipare Charadrius hiaticula 

Möjligen ett par. Inga observationer förrän i slutet av inventeringsperioden förutom enstaka 

förbisträckande fåglar. Ett förmodat par uppträdde oroligt i de östra delarna med bland annat 

avledningsbeteende, men någon häckning är ej trolig. Sannolikt tillfälliga besökare. 

Morkulla Scolopax rusticola 

Möjligen ett par. Dragande fåglar sedda vid ett par tillfällen och enstaka fåglar stötta. Fågeln/arna 

drog främst över de blötare enbuskmarkerna och runt Nabben. 

Fiskmås Larus canus 

En mindre koloni fanns tidigare i området runt klippraukarna öster om Nabben, åtminstone i slutet av 

1950-talet och tidigt 1960-tal (Alf Petersson muntl). Inga häckningsindicier kunde noteras under den 

Skånska kustfågelinventeringen i början av 1980-talet.  

Gråtrut   Larus argentatus 

Noll par. Ett par stationära och revirhävdande fåglar, men inga andra direkta häckningskriterier på att 

någon häckning verkligen skulle ha påbörjats. 

Fisktärna    Sterna hirundo 

Se fiskmås ovan, då fanns det något 10-tal par (Alf Petersson muntl). 

Ringduva Columba palumbus 

8-9 par.  Jämt spridda över området, dessutom flera par i de angränsande trädgårdarna. 

Gök Cuculus canorus 

Möjligen ett par. Endast en observation av en ropande fågel den 15 maj, men enstaka fåglar hörda 

söder om reservatet. Göken har gått starkt tillbaka under senare år bland annat på Kullaberg men 

beståndet tycks nu ha stabiliserat sig. 

Hornuggla  Asio otus 

1-2 par.  Spelande fåglar med parningsbeteende, samt möjligen ytterligare en revirhävdande fågel 

hörd. Dock hördes inga ungar vid något av de senare kvällsbesöken. Men hornugglan varierar ofta i 

antal på Kullahalvön och är betydligt ovanligare än kattugglan i vårt område.  

 

 



Gröngöling Picus viridis 

Möjligen ett par. En revirhävdande hane på Nabben den 20 maj. Förutom denna observationen 

enstaka observationer av fåglar under hela inventeringsarbetet. Sannolikt häckar något par precis 

utanför reservatet. Området är säkert viktigt ur födosynpunkt för denna myrspecialist som ofta söker 

föda på marken och de betade markerna ingår säkert i reviret. Arten har minskat sin utbredning på 

Kullahalvön under senare år. 

Större hackspett Dendrocopos major 

Noll par. En trummande hane noterades tillsammans med en hona i och omkring reservatsgränsen i 

söder. Någon häckning är ej trolig.   

Ängspiplärka Anthus pratensis 

Möjligen ett par i de östra delarna. Rastande fåglar sågs ofta under sträcket.  

Skärpiplärka Anthus petrosus 

Noll par. Inga observationer under häckningstiden, trots att kustlinjen verkar lämplig för arten. Vid 

kustinventeringen 1980-1982 bedömdes 4 par häcka. Skärpiplärkan har även gått kraftigt tillbaka på 

Kullaberg under senare år. 

Gulärla Motacilla flava 

Noll par. Några enstaka exemplar sågs relativt sent på säsongen men var troligen tillfälligt rastande 

fåglar. Något par skulle kanske kunna häcka i de blötare partierna i den östra delen, då det ser bra ut 

rent biotopsmässigt. Arten har gått tillbaka kraftigt  som häckfågel  på Kullabygdens stränder och 

numera kvarstår endast enstaka par. Allmänt förekommande under sträcktider. 

Sädesärla Motacilla alba 

3-5 par. Svårinventerad och sannolikt häckar flera av dessa paren i anslutning till fastigheterna i 

söder. Många fåglar sågs födosöka i området under häckningstid och ett flertal just flygga ungar 

noterades. 

Gärdsmyg   Troglodytes troglodytes 

1-2 par.  Häckar främst i skogsmark med tät och risig undervegetation men trivs även i lummiga 

trädgårdar. Få lämpliga häckningsbiotoper i området. 

Järnsparv Prunella modularis 

8-10 par väl spridda över hela området. Arten häckar i våra trakter främst på fäladsmarker med rik 

buskvegetation eller i rena buskmarker och då relativt allmänt. 

Näktergal Luscinia luscinia 

4-5 par. Häckar i fuktigare buskmarker runt Nabben och i de östra delarna av reservatet. Näktergalen 

har minskat i antal på Kullaberg under senare år, men beståndet tycks nu vara stabilt. 



Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 

Ett par. Häckar normalt i gammal gles skog men förekommer även i t. ex. äldre trädgårdar, talrik 

utmed Kullabergs sydsida. 

Buskskvätta Saxicola rubetra 

Inga häckningsindicier och få observationer trots att vissa delar av området ser lämpligt ut för 

buskskvättor. 

Stenskvätta Oenanthe oenanthe 

Endast sträckande fåglar, förvånansvärt då flera delområden ser väldigt lämpliga ut ur 

häckningssynpunkt. Men arten har gått starkt tillbaka i många områden, framförallt i 

lantbrukslandskapet. 

Koltrast Turdus merula 

10-12 par. Flest par häckade på Nabben och i de östligare delarna av reservatet, dessutom många par 

som häckade i de angränsande villaträdgårdarna. 

 

  

 Strandlinje väster om Nabben. 

Taltrast Turdus philomelos 

0-1 par. En sjungande fågel i den lilla dungen i den östra delen av reservatet. För övrigt bara 

observationer av enstaka fåglar och rastare. 

Kärrsångare Acrocephalus palustris 

1-2 par. Häckar normalt i frodig kärrvegetation, men några få par tycks ha hittat lämpliga biotoper i 

området, utmed bäckar och i mindre våtmarker. 



Härmsångare Hippolais icterina 

3 par.  Häckar främst i löv- och blandskog. 

Ärtsångare Sylvia curucca 

6-8 par.  Häckar i trädgårdar och buskmarker men föredrar mer trädinslag i sina revir än 

törnsångaren. 

Törnsångare Sylvia communis 

20-23 par. En av områdets karaktärsarter, häckar i odlingslandskap och solbelysta busk- och 

hagmarker. Björnbärssnår, en- och slånbuskage favoriseras, vilket det finns gott om i området.  

Trädgårdssångare Sylvia borin 

Två  par. Mest knuten till frodig lövskog med rik undervegetation, men även frodiga villaträdgårdar är 

lämpliga som häckningslokaler.  

Svarthätta Sylvia atricapilla 

3-4 par. Häckar främst i löv- och blandskog. 

 

  

 Västra delen av reservatet, väster om simbassängen. 

 

Gransångare Phylloscopus collybita collybita 

7-8 par. Denna nära släkting till lövsångaren som är en sen invandrare i Kullabygden har blivit allt 

vanligare och har i vissa biotoper tagit över lövsångarens dominans som häckfågel.  Mina 

punkttaxeringar på Kullaberg visar numera, 2010, ungefär samma inbördes förhållande som i 

Nabbenområdet. Enligt Kullabergsinventeringarna, 1974-2014, dominerar nu gransångaren 



antalsmässigt fullständigt över lövsångaren som har halverat sitt bestånd sedan 1994 (Nilsson & 

Peterz 2016). 

Lövsångare Phylloscopus trochilus 

6-8 par. Häckar normalt främst i skogsmarker. En av Sveriges vanligaste fåglar men har minskat i våra 

trakter alltsedan 1980-talet. 

Stjärtmes Aegithalos caudatus cadatus / europaeus 

0-1 par. Varav den ena fågeln var av den kontinentala rasen Aegithalos caudatus europaeus. Sågs och 

hördes vid ett flertal tillfällen i den lilla dungen i den östra delen av reservatet, söder om 

badbryggorna vid Skäret. Troligen har delar av reviret bara tangerat reservatet. Reservatet är väldigt 

smalt i den östra delen i anslutning till Skäret.  I det angränsande området söder härom finns det gott 

om lämpliga häckningsbiotoper. Ett nytt naturreservat bildades under 2009 söder om det undersökta 

området. Den kontinentala rasen av stjärtmesen har försökt etablera sig i Kullabygden men har aldrig 

riktigt fått fotfäste i bygden. Rasen häckar regelbundet upp till Danmark.  

Blåmes Cyanistes caeruleus 

1-2 par. Häckar i holkar och ihåliga träd, mer knuten till lövskog än talgoxen. 

Talgoxe Parus major  

5 par. Jämnt spridd över området. Häckar i  ihåliga träd och utnyttjar gärna  uppsatta holkar. 

Törnskata Lanius collurio 

5-6 par. Den öppna fäladsmarkens karaktärsart. Arten är på många håll på tillbakagång, dock ej i vårt 

område. Är beroende av öppna solbelysta buskmarker med rikt insektsliv.  Markerna runt Nabben 

har både afton- och morgonsol. Att så pass många par häckade var en klart positiv överraskning. Men 

beståndet på Kullaberg tycks också hålla sitt numerär väl. 

Skata Pica pica 

Inga häckningskriterier men sedd vid ett flertal tillfällen, sannolikt häckare i trädgårdar eller från 

angränsande områden. 

Kaja Corvus monedula 

Observeras regelbundet i reservatet,  besök av fåglar från byarna där de sannolikt häckar i skorstenar 

och andra håligheter. 

Kråka Corvus corone cornix 

3-4 par. Stämmer ganska väl med det antal  gamla kråkbon som hittades från föregående 

häckningssäsong.  När de häckande korparna från Kullaberg passerade över området lyfte de 

häckande kråkorna omedelbart för att gå till attack!      

    



 Korp Corvus corax 

Noll par. Inga  häckningsindicier även om enstaka fåglar och par sågs vid ett flertal tillfällen. 

Stare Sturnus vulgaris 

Förvånansvärt få observationer och inga häckningsindicier. Dock sågs födosökande fåglar vid ett 

flertal tillfällen lämna reservatet med föda i näbben. Häckningar i de närbelägna villaområdena?  

Gråsparv Passer domesticus  

Inga par bedöms ha häckat under året men arten observerades vid de flesta besöken. Fåglarna 

kommer säkerligen från byarna och stugområdena där de bland annat  häckar under takpannor och i 

holkar. 

Pilfink Passer montanus 

Se gråsparv. 

 

  

 Välhävdade buskage på Nabben. 

Bofink Fringilla coelebs 

2-3 par. Normalt en skogsfågel men häckar här i de mer uppväxta områdena. 

 



Grönfink Chloris chloris 

10-12 par. Karaktärsart som främst håller till i enbuskmarkerna. Men är även vanlig i parker och 

trädgårdar i andra områden. 

Steglits Carduelis carduelis 

Möjligen 1 par. Paret sett vid ett tillfälle i lämplig häckningsmiljö. 

Hämpling Carduelis cannabina 

14-18 par.  Karaktärsart i Nabbenreservatet. Hämplingen missgynnas alltmer av det moderna 

lantbruket, men här har arten en fristad. Har tidigare varit upptagen på den skånska rödlistan (SkOF), 

men är fortfarande på den nationella rödlistan. 

Gråsiska Carduelis flammea 

Överflygande fåglar eller enstaka fåglar observerade under häckningstid, men inga högre 

häckningskriterier noterade.  Arten  etablerade sig i vårt område under 1980-talet men beståndet 

tycks ha minskat under senare år, se t .ex. Kullabergsinventeringarna. 

Gulsparv Emberiza citrinella 

11-14 par. Arten gynnas av det öppna betade landskapet. 

Sävsparv Emberiza schoeniclus 

Endast enstaka observationer utan några häckningskriterier, trots att de blötare partierna inte ser 

helt olämpliga ut som häckningslokal för arten. 

 

  

Björnbärssnåren breder ut sig trots bete och manuella röjningar. 



Diskussion 

Av det totala antalet häckande par dominerar järnsparv, törnsångare, ärtsångare,  grönfink, hämpling 

och gulsparv som trivs bra i de buskrika markerna med knappt 70 par, vilket utgör 40 procent av det 

totala antalet häckande par. Lägger man till ringduva, koltrast, gransångare och lövsångare, som trivs 

i områden med lite tätare vegetation, så står dessa 10 arter för mer än 60% av det totala antalet 

häckande par. 

 Trots att reservatet gränsar i hela sin längd, i norr, till Skälderviken utgör sjöfågel och våtmarksfåglar 

en mycket liten andel av det totala fågelbeståndet, säkerligen mycket beroende på den steniga och 

branta kustlinjen. Men strandremsan  har tidigare haft både fiskmåsar och fisktärnor som häckfåglar 

utöver de nu kvarvarande våtmarksfåglarna.  Som en jämförelse har jag tagit med det preliminära 

resultatet från den Skånska kustinventeringen, 1980-1982 (Skånes Ornitologiska Förening 

opublicerat), se tabell 1. Den största skillnaden mellan de två inventeringarna var att vid 

kustinventeringen besöktes området bara tre gånger och i vissa fall gjordes ännu färre besök, medan 

andra sträckor besöktes betydligt fler gånger.  Dessa mer grundliga inventeringar har då ofta  

publicerats på andra  håll t.ex. Häckfåglarna på Mölle fälad (Jönsson 1980), Fågelfaunan på Lerhamns 

fälad (Nilsson 1981) m.fl. I det jämförande materialet i tabell 1 har jag inventerat hela sträckan 

mellan Skärets hamn och gränsen till  Östra Kullabergs naturreservat, med andra ord även 

Strandhagens siffror ingår i tabellen. Jag har också då endast tagit med minimisiffrorna liksom 

materialet i kustinventeringen bara tar upp säkra par, enligt utvärderingsprinciperna i denna. Som 

synes i tabell 1 har tre arter försvunnit medan två arter tillkommit, gravand och gräsand.  Då som det 

tidigare nämnts att gravänderna  ofta häckar längre in i land är artens förekomst svårbedömd, liksom 

gräsandens. Dessutom är kustlinjen inte direkt lämpad för någon av arterna. Överhuvudtaget är den 

yttre delen av Kullahalvön känslig för vind och höga dyningar vilket sannolikt är en fara för nyfödda 

andungar eller strandnära fågelbon. Till exempel spolieras ofta knölsvanarnas tångbon vid högt 

vatten i kombination med friska västvindar. 

 

Tabell 1. Häckande kustfåglar mellan Östra Kullabergs naturreservat och Skärets Hamn, uppskattat 

antal par. Området avser båda reservaten samt ett kortare avsnitt mellan dessa. 

    1980-82            2009 

Knölsvan     1 par 
 

1 par 

Gravand   0 par 
 

2 par 

Gräsand     0 par                     
 

3 par 

Ejder           1 par 
 

2 par 

Strandskata       3 par 
 

5 par 

Större strandpipare    1 par 
 

0 par 

Gråtrut   2 par 
 

0 par 

Skärpiplärka   4 par   0 par 

 



Tabell 2. Nabben 2009. Antalet häckande par, säkerställd eller trolig häckning. Uppgifter inom 

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

Knölsvan 1 Taltrast (1) 

Gravand (2) Kärrsångare 1-2 

Gräsand (3) Härmsångare 3 

Ejder 1-3 Ärtsångare 6-8 

Fasan  3-4 Törnsångare 20-23 

Tornfalk 1 Trädgårdssångare 2 

Strandskata 4-5 Svarthätta 3-4 

Större strandpipare (1) Gransångare 7-8 

Morkulla (1) Lövsångare 6-8 

Ringduva 8-9 Blåmes 1-2 

Gök (1) Talgoxe 5 

Hornuggla 1-2 Stjärtmes (1) 

Gröngöling (1) Törnskata 5-6 

Ängspiplärka  (1) Kråka 3-4 

Sädesärla 3-5 Bofink 2-3 

Gärdsmyg 1-2 Grönfink 10-12 

Järnsparv 8-10 Steglits (1) 

Näktergal 4-5 Hämpling 14-18 

Rödstjärt 1 Gulsparv 11-14 

Koltrast 10-12 
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Strandhagen 

 

Områdesbeskrivning 

Avsattes som naturreservat  1958-06-14, området gränsar i öster och söder till Arild, i väster mot 

Östra Kullabergs naturreservat och i norr Skälderviken. Stranden består av klapperstensfält med 

enstaka klippraukar.  I Höganäs kommuns naturvårdsplan 1997-10-02 föreslås att detta reservat skall 

överföras till  naturreservatet  Östra Kullaberg för att få enhetliga bestämmelser. Området  är 4,3 ha 

stort varav 0.8 ha är betesmark resterande är i princip övrig öppen mark (strandmark) cirka 2,5 ha.    

 

   
 Beteshagen. 

För närvarande, 2016, görs en översyn av reservatsbestämmelserna på Östra och Västra Kullaberg för 

att få mer enhetliga bestämmelser. I samband med detta arbetet  kommer sannolikt reservatet 

Strandhagen att införlivas med Västra och Östra Kullaberg, tre reservat blir ett med samma 

reservatsbestämmelser. Beslut om detta tas förhoppningsvis under 2017 eller tidigt 2018. 



Inventeringsmetodik 

Se inledning ovan. 

Området besöktes 10 gånger under perioden 21 mars och 11 juni dessutom gjordes ett antal kortare 

besök,  bland annat några kvällsbesök.  Total inventeringstid 8 tim. 

  

      

      Raukar och klippartier i strandlinjen. 

 

          

      
  

         Stejleplatsen efter röjningar. 



 0 150,00 m 

  

Strandhagen 

Skala: ~1:3,000 © Naturvårdsverket, Lantmäteriet, Geodatasamverkan 



Resultat 

Gravand Tadorna tadorna 

Möjligen ett par. Stundtals kunde ytterligare ett par noteras men dessa fåglar häckade troligen ej i 

reservatet, flera gånger sågs fåglarna inflygande från söder. Gravänder kan häcka ganska långt in i 

landet i lador och under sommarhus. Inga ungkullar noterades. 

Ejder Somateria molissima 

1-2 par bedömdes häcka. Ett av paren drog ofta västerut in i Kullabergsreservatet. Små ungfåglar 

sågs under inventeringen men var dessa kom ifrån är osäkert. 

Fasan  Phasianus colchicus 

Möjligen ett par.  En hane observerad, troligen från angränsande områden i  söder.  

Strandskata Haematopus ostralegus 

Ett par. Sågs ruva under en längre tid i de delar av reservatet där minst störningar noterades. 

Skogsduva Columba oenas 

Noll par. Ett exemplar hörd vid ett par tillfällen men häckar troligen inne i Kullabergsreservatet. 

Ringduva Columba palumbus 

Observerad under häckningstid.  

Gröngöling Picus viridis 

Har setts överflygande och födosökande  i reservatet. 

Sädesärla Motacilla alba 

Observerad vid de flesta besöken och sågs med mat i näbben i början av juni. Arten häckar säkert i 

anslutning till något av husen i Arild. 

Gärdsmyg   Troglodytes troglodytes 

Noll par. Enstaka exemplar sedda men ingen häckning trolig.  

Järnsparv Prunella modularis 

Observerad under häckningstid, men ingen häckning trolig, besökare från närliggande områden. 

Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 

Observerad under häckningstid, sannolikt besökare från närliggande område. 

Buskskvätta Saxicola rubetra 

Observerad under sträcktid, inga häckningsindicier.  



Stenskvätta Oenanthe oenanthe 

Endast observerad under sträcket, inga häckningsindicier. 

Koltrast Turdus merula 

Möjligen ett par. Häckade i de angränsande villaträdgårdarna och Kullabergsreservatet. 

Kärrsångare Acrocephalus palustris 

Noll par. Observerad under häckningstid, troligen en tillfällig rastare. 

Härmsångare Hippolais icterina 

Noll par. Observerad under häckningstid, sannolikt besökare från närliggande område.  

Ärtsångare Sylvia curucca 

Möjligen ett par. Bland annat hörd i gränsen till Kullabergsreservatet. 

Törnsångare Sylvia communis 

3 par.  Karaktärsart i reservatets buskmarker. 

  

 Gränsen mot naturreservatet Östra Kullaberg. De båda reservaten skall eventuellt fusioneras. 

 

Trädgårdssångare Sylvia borin 

Observerad under häckningstid, sannolikt besökare från närliggande område. 

Svarthätta Sylvia atricapilla 

Ett par. Häckade i gränsen till Kullabergsreservatet. 



Gransångare Phylloscopus collybita collybita 

1-2 par.  I gränsen mot Kullabergsreservatet. 

Lövsångare Phylloscopus trochilus 

Noll par. Observerad under häckningstid. 

Talgoxe Parus major  

Ett par. I den västra delen av reservatet. 

Nötväcka Sitta europaea 

Ett par. I gränsområdet till Kullabergsreservatet. 

Törnskata Lanius collurio 

En hane sedd i reservatet den 11 juni men inga övriga observationer gjordes. Har tidigare noterats 

som häckfågel i reservatet. 

Kråka Corvus corone cornix 

Ett par. I den västra delen.  

Grönfink Chloris chloris 

3-4 par. Varav ett i gränsen till trädgårdarna. 

Steglits Carduelis carduelis 

1-2 par. I den västra delen samt intill angränsande trädgårdar. 

Hämpling Carduelis cannabina 

3 par.  Jämnt spridda över området. 

Rosenfink Carpodacus erythrinus 

En ung hane hördes sjunga den 29 maj. 

Gulsparv Emberiza citrinella 

Ett par. I den västra delen. 

 

Diskussion 

Då reservatet är litet till ytan är det svårt att fastställa antalet par som häckar då många revir sträcker 

sig i och utanför reservatsgränserna. De båda reservaten Nabben och Strandhagen har en likartad 

fågelfauna. 



I skrivande stund hösten 2016, se ovan, pågår förhandlingar om förslag till nya 

reservatsbestämmelser och att det undersökta området framgent skall ingå i Kullabergs 

naturreservat. För framtida Kullabergsinventeringar med de nya reservatsgränserna kan denna 

inventering vara ett komplement till tidigare gjorda undersökningar på Kullaberg. Detta genom att ge 

en bild över eventuella långsiktiga beståndsförändringar även om denna inventeringen gjorts mellan 

två av dessa, 2004 och 2014 (Nilsson & Peterz, 2016). 

 

 

 

Referenser  

Naturvårdsverket.  http://skyddadnatur.naturvardsverket.se 

Nilsson, K.G. & Peterz, M. 2016. Häckfågelfaunan på Kullaberg 1974-2014. Anser,  
supplement nr 70. 
 
SkOF. Skånsk rödlista 2015. http://www.skof.se/fsk/Rodlista/rodlista.php. 

SNV RR 1978:1. Biologiska inventeringsnormer, Fåglar. 

 

 

 

 

 

 


