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Sammanfattning 

Inventeringen av fältpiplärka i Skåne 2013 resulterade i 33 revir (varav 21 
häckande par). Resultatet är en minskning med 21 % sedan föregående 
inventering 2008 då 42 revir (varav 25 häckande par) noterades.  Under 
inventeringen 2013 noterades fältpiplärkor på 8 lokaler, jämfört med 19 
lokaler 2008. Minskningen mellan 2008 och 2013 beror främst på att fåglarna 
i huvudsak försvunnit eller minskat vid de mer perifera lokalerna, exempelvis 
Vombsänkan men även glest liggande lokaler i sydöstra Skånes kustland samt 
till viss del även nordöstra Skånes inlandslokaler. 

På övriga lokaler i östra Skåne är läget mer stabilt och på flera lokaler har 
antalet revirhävdande fåglar till och med ökat. Fältpiplärkan finns numera 
huvudsakligen kvar inom ett relativt begränsat område i östra Skåne, cirka en 
kvadratmil stort, bestående av 5 dellokaler: Ravlunda skjutfält, Vitemölla, 
Drakamöllan med närliggande reservat, Brösarps norra backar samt 
kuststräckan Åhus-Juleboda. I det sammanhängande området konstaterades 
2013 hela 28 av reviren (85 %). De återstående 5 reviren påträffades vid 
Stenshuvud (2 revir), Horna-Sånnarna-Ripa (3 revir). 

Metod 
Starten på inventeringen 2013 blev något försenad på grund av en mycket 

blåsig vecka i mitten av maj. Första inventeringsdagen var 21/5. Merparten av 
fältarbetet skedde under maj- juli. Kortare kompletterande besök, exempelvis 
för att följa upp häckningar och kolla efter flygga kullar, gjordes fram till 
början av augusti. Total inventeringstid i fält i Skåne (maj-juli) var 181,5 
timmar.   

De 36 utvalda lokalerna (Bilaga 1) utgjordes av områden som hyst 
fältpiplärkor 2008 och 2001 men även ännu äldre lokaler som inte hyst fåglar 
sedan 1980- och 1990-talen ingick bland de inventerade lokalerna. 
Kommunvis fördelades lokalerna enligt följande: Kristianstad (18 st.), 
Simrishamn (8 st.), Tomelilla (1 st), Ystad (4 st.), Sjöbo (2 st.), Lund (1 st.), 
Ängelholm (1 st.) och Vellinge (1 st.). 

Lokalernas storlek var högst varierande, från små grustag och mindre 
partier med torra ängsmarker på några hektar till stora områden som 
Ravlunda skjutfält och kuststräckan Åhus-Juleboda. När det gäller de största 
områdena delades dessa upp i mindre delområden.    

Inventeringen skedde genom ”Förenklad revirkartering för 
jordbruksmark”, (enligt Naturvårdsverkets normer, Version 1:1 2012-05-28). 
Vid besöken strövades lokalerna sakta genom med täta stopp för kikarspaning. 
I de fall inga fåglar noterades spelades fältpiplärkans sång upp med hjälp av 
bandspelare med följd att lokalens eventuella fåglar började sjunga.  I de fall 
fåglar redan sjöng på lokalen spelades ingen sång upp med bandspelare. En 
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intressant iakttagelse på flera lokaler, var att redan etablerade par som 
lokaliserats med kikare sällan svarade på uppspelad sång. I stället började en av 
fåglarna (hanen?) springa mot den uppspelade sången tills den kom mycket 
nära. Observationerna av fåglar var i huvudsak av två kategorier; sjungande 
oparade hanar och par med någon form av häckningskriterie. Samtliga lokaler 
med fältpiplärkor (sjungande hanar, födosök och boplatser) registrerades med 
GPS (RT90). 

 Vädret under inventeringsperioden var inledningsvis blåsigt och något 
ostadigt men senare stabilt under större delen av juni och juli med många bra 
inventeringsdagar då det rådde lugnt och soligt väder.  

Sammanfattning av resultat 
Inventeringen av fältpiplärka i Skåne 2013 resulterade i 33 revir (varav 21 

häckande par). Resultatet är en minskning med 21 % sedan föregående 
inventering 2008 då 42 revir (varav 25 häckande par) noterades. Andelen 
häckande par i förhållande till det totala antalet revir är densamma de två 
inventeringsåren. Under inventeringen 2013 noterades fältpiplärkor på 8 
lokaler, jämfört med 19 lokaler 2008. Av de 36 inventerade lokalerna saknade 
närmare hälften fältpiplärkor redan 2008 och merparten av lokalerna har inte 
hyst fåglar sedan 1980- och 1990-talen.   
 

Lokal  2008 2008  2013 2013  

  
Sjungande 
hanar 

Häckande 
par 

Sjungande 
hanar 

Häckande 
par 

          
3. Bäckaskogs grustag 1 0 0 0 
4. Dala-Landön 1 0 0 0 
6. Rinkaby 1 1 0 0 
7. Gälltofta 2 1 0 0 
9. Ripa-Horna-Älleköpinge-Kolahögarna 4 2 3 1 
15. Everöds flygplats 1 0 0 0 
16. Åhus-Friseboda 6 4 5 4 
17. Julaboda 1 0 0 0 
18. Drakamöllan-Kumlan-Äskebjär 4 3 6 2 
19. Brösarp N backar 3 3 4 2 
20. Ravlunda 6 5 9 6 
21. Vitemölla 3 3 3 3 
22. Kiviks marknadsplats 1 0 1 1 
23. Stenshuvud 1 0 2 2 
25. Tobisviken-Vårhallarna 1 0 0 0 
28. Sandhammaren 1 0 0 0 
29. Backåkra-löderup 1 1 0 0 
30. Kabusa 1 1 0 0 
32. Revingefältet-Vombs vattenverk 1 0 0 0 
33. Björka flygfält 2 1 0 0 
          

Totalt 42 25 33 21 
Tabell 1. Fältpiplärkan i Skåne 2013. Antalet revirhävdande hanar, varav häckande par, jämfört 
med inventeringen 2008. 

 
Minskningen mellan 2008 och 2013 beror främst på att fåglarna i huvudsak 

försvunnit eller minskat från de mer perifera lokalerna och isolerade 
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populationer, exempelvis Vombsänkan men även glest liggande lokaler i södra 
och sydöstra Skånes kustland samt till viss del även nordöstra Skånes 
inlandslokaler och nordliga kustnära lokaler (Karta 1). I samtliga fall är det 
fråga om lokaler där det 2008 fanns en revirhävdande fågel, i sällsynta fall två 
revir eller ett häckande par. Denna negativa trend har pågått under de senaste 
decennierna och samma mönster kunde noteras mellan inventeringarna 2001 
och 2008. 

På övriga lokaler i östra Skåne är läget mer stabilt och i flera områden har 
antalet revirhävdande fåglar till och med ökat. Fältpiplärkan finns numera 
huvudsakligen kvar inom ett relativt begränsat område i östra Skåne, cirka en 
kvadratmil stort, bestående av 5 dellokaler: Ravlunda skjutfält, Vitemölla 
inklusive Kiviks marknadsfält, Drakamöllan med närliggande reservat, 
Brösarps norra backar samt kuststräckan Åhus-Juleboda (framförallt den södra 
delen Gropahålet-Juleboda).  

 

 
 
Karta 1. Geografisk fördelning av revirhävdande fältpiplärkor 2013 (röd prick) 2008 (Blå fyrkanter).  
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I det sammanhängande området i östra Skåne konstaterades 2013 hela 28 
av reviren (85 %). De återstående 5 reviren påträffades vid Stenshuvud (2 
revir), således geografiskt relativt nära Vitemöllafåglarna. Dessutom 3 revir 
vid Horna-Sånnarna-Ripa, vilka inte är så långt ifrån de nordligaste 
kustfåglarna.  
 

 
 
Karta 2. Fördelning av revirhävdande fältpiplärkor i östra Skånes kärnområde 2013 exklusive 
Stenshuvud och kuststräckan Åhus-Juleboda. 

 
Längs kusten Åhus-Juleboda håller fältpiplärkan i princip ställningen (5 

revir 2013 mot 7 revir 2008). Således en viss minskning vilken möjligen kan 
härledas till en ökning på det närliggande Ravlundafältet där antalet revir ökat 
från 6 revir 2008 till 9 revir 2013. Även Brösarps norra backar (+1 revir 
jämfört med 2008), Drakamöllan med närliggande naturreservat (+2 revir) 
samt Stenshuvud (+1 revir) har haft fler fåglar 2013 än 2008. Det är här ovisst 
om det rör sig om en verklig ökning av antalet fåglar eller om det är en 
omflyttning av fältpiplärkor från andra områden som nu saknar fåglar.   

Ser vi framåt så bedömer jag att nordöstra Skånes inlandslokaler står nästa 
på tur att förlora sina fältpiplärkor. Här har minskningen varit markant, från 9 
revir 2008 till 3 revir 2013. Idag finns fåglar bara kvar kring Ripa-
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Älleköpinge-Sånnarna-Horna och av de tre reviren noterades två i eller i nära 
anslutning till före detta grustag och ett revir fanns vid en motocrossbana. De 
torra betesmarker där fåglarna fanns tidigare har idag överlag ett alltför slutet 
markskikt. Öppen sand saknas nästan helt. Även de nuvarande lokalerna, vid 
före detta grustag, är på väg att växa igen och det krävs med all sannolikhet 
snabba åtgärder för att fåglarna ska finnas kvar.   

Längs kuststräckan Åhus-Juleboda har antalet revir minskat något mellan 
2008 (7 revir) och 2013 (5 revir). Med tanke på att kuststräckan hyste 12 
revir vid inventeringen 2001 är det även här på plats att känna viss oro för 
framtiden. Numera är de kusthäckande fältpiplärkorna relativt samlade på 
sträckan Gropahålet-Tvillingaboden (en sträcka på 3 km). Risken finns att 
populationen fragmenteras längs kuststräckan.      

Även om det finns flera fina lokaler med öppna dynområden och torrhed 
som 2013 hyst fältpiplärkor så är avståndet mellan de olika reviren cirka 400-
500 meter, vilket innebär att fler områden längs kusten måste vara lämpliga 
för att fåglarna ska kunna öka och återta gamla häcklokaler. Idag är stora delar 
av dynområdena alltför igenväxta, dels med självsådd tall och dels med gräs 
och strandråg.  

Fältpiplärkorna längs kusten lever längs en mycket smal remsa med öppen 
mark (sanddyner och torr hedvegetation), utan närhet till alternativa 
födosöks- och häckningsmiljöer, på grund av den avgränsande tallskogen. 
Därför får strandzonen inte vara för smal. På de nuvarande häcklokalerna är 
strandremsan som regel minst 50 meter bred, ibland uppåt 80-100 meter 
bred. Förutom ett tillräckligt stort födosöksområde så är en bred strandzon 
sannolikt även viktig ur störningssynpunkt då de häckande fåglarna ska våga 
mata ungar i boet mm. även då badgäster ligger på stranden.  

Ser vi på kärnområdet i den centrala delen av östra Skåne så ser det bättre 
ut. På Ravlundafältet har antalet revir ökat och här finns stora ytor med 
lämpliga markförhållanden. Centralt är sannolikt den harvning som 
regelbundet sker och inte minst ljungbränningen verkar attrahera 
fältpiplärkor. På flera lokaler har fåglar noterats i eller i nära anslutning till 
ytor som nyligen bränts av vilket gett upphov till en bar mark med tunn 
spirande ljung. Några åtgärder bedöms inte som akuta men det finns stora 
områden i den norra, sydöstra och kustnära delen av fältet som inte verkar 
locka fältpiplärkor.  

I norr är stora områden överlag alltför igenväxta med ljung och vissa fält 
även med björnbärssnår. I sydöstra och den kustnära delen finns på stora ytor 
en homogen och troligen alltför tät högväxt gräsvegetation som skulle behöva 
brytas upp. 

Även Vitemölla har goda förhållanden för fältpiplärkan men sannolikt kan 
läget förbättras genom röjning av självsådd tall, högörter och vresros. 
Betesmarkerna närmast norr om Olas Hans korra är förhållandevis slutna och 
högväxta och kommer sannolikt inte att locka fältpiplärkor framöver om 
markskiktet inte öppnas upp mer.       
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När det gäller kärnområdet så bör åtgärder prioriteras på lokaler som 
Drakamöllan, Äskebjär och Brösarps norra backar. Dessa lokaler hyser 
fortfarande fältpiplärkor men flera platser där fåglar noterades 2013 är på väg 
att få ett alltför slutet markskikt (framför allt ljung och gräs) och öppen sand 
är en bristvara. Idag uppehåller sig fåglarna framför allt på lavar, mossor och 
fibblor, delvis med insprängda borsttåtelbestånd men dessa marker riskerar att 
inom en snar framtid bli olämpliga för fältpiplärkan.     

Vid Stenshuvud, där två revir noterades 2013, är den södra dellokalen 
(Heden) inte i behov av några akuta åtgärder. Däremot är den norra 
dellokalen (som är till ytan mycket liten) i farozonen genom ett alltför 
täckande ljungbestånd och krympande sand- och borsttåtelytor.    

Lokaler 

1. Balsbyholm 
 Inga fältpiplärkor 2013 (2008: 0 revir, 1992: 1 revir). 
Ett nedlagt grustag som redan 2008 hade förbuskats och ansågs vara 

olämpligt för fältpiplärkor. Den för fåglarna negativa utvecklingen har därefter 
fortsatt och idag är marken dessutom delvis uppodlad. Lokalen är inte längre 
aktuell för fältpiplärka.  

 

2. Hönnedal 
Inga fältpiplärkor 2013 (2008: 0, 1998, 1992 och 1983: 2 revir)  
Vid inventeringen 2008 var lokalen en nedlagd och igenväxt grustäkt. Vid 

besök 2013 hade täktverksamheten återupptagits. Någon, för fältpiplärka, 
lämplig miljö kring de aktiva täktområdena fanns dock inte. 

 

3. Bäckaskogs grustag 
Inga fältpiplärkor 2013 (2008: 1 revir likaså 2005, 2004, 2001 och 

1983)  
Ett stort, aktivt grustag omgiven av högväxt tallskog. De bara 

schaktade/brukade grusytorna har kantzoner och några större intill liggande 
områden med borsttåtel och hedblomster, miljöer som skulle kunna attrahera 
fältpiplärkor. Samtidigt har igenväxning med självsådd tall och högt gräs skett 
på flera områden inom grustäkten.  Lokalen skulle fortfarande kunna hysa 
fältpiplärkor men ligger numera långt ifrån närmaste revir och en 
återetablering är inte sannolik. Senast fåglar sågs på lokalen var 2010 då en 
häckning konstaterades (referens Kristian Adolfsson, 2 ad som matade pull). 
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4. Dala-Landön 
Inga fältpiplärkor 2013 (2008: 1 revir, även 1 revir 2004-2007, samt 

2 revir 1983).  
Kustnära betesmark med torra ängar. Markskiktet delvis av lavar, 

sandstarr och borsttåtel men även friskare delar med högre gräs och inslag av 
harris. Öppen sand framför allt som stråk längs med höglänta partier och åsar. 
Området har nyligen röjts på självsådda tallar och harrisvegetationen har frästs 
bort på flera håll. Harriset körs ned med putsare varje år och området verkar 
bli alltmer homogent och jämnsnaggat. Området är förhållandevis stort och 
markerna bör fortfarande kunna attrahera fältpiplärkor. Senast fåglar sågs på 
lokalen var 2011. 

5. Östra Hammarområdet-Fårabäck 
Inga fältpiplärkor 2013 (2008: 0 revir, 2001: 1 revir) 
Kustnära betesmarker som präglas av stenmurar och större stenar. Både 

torra sandiga områden och fuktiga rikkärr. Små partier öppen sand på de mest 
höglänta delarna men stora områden som inte är lämpliga på grund av för hög 
markvegetation och busksnår. Lokalen är sannolikt inte längre aktuell för 
fältpiplärka.      

6. Rinkaby 
Inga fältpiplärkor 2013 (2008: 1 revir, likaså 1 revir 2002-2005, 6 

revir 1983)   
Ett stort militärt övningsfält med vidsträckta gräsmarker och sandiga 

hedområden. Tidigare, tillsammans med Gälltoftaområdet, en av landets 
viktigtaste lokaler för fältpiplärka men numera verkar arten försvunnen.  

Under senare tid har den militära aktiviteten minskat markant på 
övningsfältet med följd att markskiktet slutit sig och blivit mer homogent och 
högvuxet. Betsdjur finns på lokalen men djurens bete och slitage är inte 
tillräckligt sett ur fältpiplärkans perspektiv. Lokalen gränsar i norr till lokal 7. 
Gälltofta.   

 Den kustnära delen är idag sannolikt det område som passar fältpiplärkan 
bäst. Här finns ett småkuperat dynlandskap med små inslag av öppen sand, 
borsttåtel, hedblomster och backtimjan. Överlag är dock gräsvegetationen 
alltför hög för att attrahera fältpiplärkor. Det område längre inåt land, som 
hyste häckande fåglar 2008, bedöms idag ha ett alltför slutet och högväxt 
markskikt med ganska tjockt friskt gräs, bitvis med stora partier ängssyra. 
Detsamma gäller de nordligaste delarna av området, närmast söder om 
Gälltoftavägen.    
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7. Gälltofta 
Inga fältpiplärkor 2013 (2008: 2 revir, 3 revir 2001, 18 revir 1983). 
Områdets västra del är militärt övningsfält med betesdjur. Öster om 

övningsfältet finns stora beteshagar med spridda talldungar.  
Svackan närmast norr om Gälltoftavägen har varit den säkraste platsen för 

fältpiplärka under senare år. Här är överlag ett högre betestryck än i den 
kustnära delen. Kring de grävda paddgroparna (X: 6207544, Y: 1405583) 
finns en del ytor, framför allt på de högre åsarna, med blottad sand (30-50 %) 
samt successionszoner med borsttåtel, mossa och hedblomster. Här sker ett 
regelbundet slitage av betesdjuren då de besöker de vattenfyllda 
paddgroparna. Totalt för området cirka 5-10 % öppen sand. De omgivande 
markerna har generellt en mer uppväxt gräsvegetation och ett alltför slutet 
markskikt för att passa fältpiplärkan.     

Senast fåglar sågs på lokalen var 2012 då en individ noterades under en 
kort period, 11-13/5 (Artportalen). Lokalen bör fortfarande kunna attrahera 
fältpiplärkor 

8. Södra Horna-Lastbilscentralen 
Inga fältpiplärkor 2013 (2008: 0 revir, 2001: 1 revir).  
En mycket liten lokal. Före detta grustäkt som växt igen sedan länge. En 

mindre äng med torr ängsmark finns intill men vegetationen bedöms vara 
alltför hög för fältpiplärka.    

9. Ripa-Horna-Älleköpinge-Kolhögarna 
2013: 3 revir varav 1 häckande par (2008: 4 revir varav 2 häckande 

par). 
Ett vidsträckt område med torra ängsmarker varav flera betade. Inom 

storområdet även f.d. grustäkter och motorbanor. Lokalen har delats upp i tre 
delområden: 

   9a: Horna Grushåla (tidigare kallat Kolhögarna-Horna 
grusgrop) 

Den f.d. upplagsplatsen för kol har idag växt igen med gräs och självsådd 
tall och är inte längre aktuell för fältpiplärkor. Däremot lockade det 
närliggande grustaget, där täkt upphört sedan ett tag, 1 par som genomförde 
häckning. Inom den f.d. täkten finns fortfarande stora bara sand-/gruspartier 
och även öppna branter och sluttningar.  

Två sjungande fåglar noterades 24/5 och sannolikt var en av hanarna den 
fågel som senare höll till några hundra meter söderut, vid Sånnarna. Ett par 
häckade i den f.d. grutäkten och bofynd gjordes strax söder om den norra 
sluttningen. Boet (X: 6201859, Y: 1403612) låg i ett område med en mosaik 
av bara sandpartier och högre vegetation som delvis var av ruderatkaraktär 
(bl.a. getväppling, enstaka lupiner och låga uppslag av salix).   
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Själva boet var placerat under en liten salixplanta där de överhängande 
grenarna utgjorde skydd. Fyra stora ungar (pullstatus D) påträffades 12/7 och 
minst två flygga ungar sågs veckan därpå. Vid kontroll av boet 27/7 
påträffades tre okläckta ägg. Jag utgick från att dessa var rötägg från 
häckningen men vid kontroll två veckor senare visade det sig att boet 
återanvänts för en andra kull och två nästan flygfärdiga ungar (pullstatus D) låg 
i samma bo.  

Närområdet präglas av öppna sand- och gruspartier nere i det f.d. 
grustaget och torrängar med stort inslag av lavar och mossa, norr om 
boplatsen. Andelen öppen sand är förhållandevis liten (cirka 5-10 %) i 
boplatsens närområde. Även intilliggande sandig åkermark (lite beroende på 
vilken gröda som odlas) används av fåglarna för att finna föda. 

   9b: Älleköpinge-Ripa motorbana 
Ett par stora inhägnade torrängsmarker, tidvis med betesdjur. Närmast 

söder om betesmarkerna en motocrossbana som i väster gränsar till mindre 
motorbanor. 

Inga fältpiplärkor noterades vid första besöken 24/5 och 7/6. Däremot en 
sjungande hane 3/8 vid Ripa motorbana (Artportalen). Med tanke på att en 
hane höll till vid Sånnarna vid samma tid är det sannolikt att detta rör sig om 
ytterligare en fågel. Det går dock inte att helt utesluta att det rör sig om 
samma individer vid Ripabanan och Sånnarna.     

Motorbanorna och de torra ängarna runt om har under senare tid hyst 
sjungande fältpiplärkor och i takt med att de torra ängsmarkerna börjat växa 
igen och fått ett mer slutet markskikt har motorbanornas öppna sand och 
sandiga kantzoner blivit allt viktigare. 

   9c: Sånnarna-Grodgropen 
Ingen fältpiplärka noterades vid första eller andra besöket, 24/5 och 7/6. 

Det dröjde tills 9/6 då en sjungande hane rapporterades över den norra delen 
av Sånnarna, strax Ö. om grodgropen, (f.d. grustag). Det rör sig sannolikt om 
samma fågel som tidigare sågs ett par hundra meter norrut, i den f.d. 
grustäkten norr om Kavrövägen.  En hane var aktiv kring Sånnarna 9/6-15/8 
(Artportalen). Vid mitt tredje besök 27/7 sjöng en hane på lokalen och han 
höll då till i ett område öster om det f.d. grustaget (X: 6201106, Y: 
1403084), i ett parti med torra ängsmarker och några beväxta jordhögar. 
Detta område gränsar i söder till Sånnarnas betade, mer kortsnaggade marker.  
På lokalen finns mycket få ytor med blottad sand (mindre än 5 %). 

10. Härnestad 
Inga fältpiplärkor 2013 (2008: 0 revir, 2001: 1 revir) 
Större delen av den forna torrängen är sedan något år tillbaka uppodlad 

(fodermajs 2013) och inte längre aktuell som lokal för fältpiplärka. 
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11. N. Åsums kyrka 
Inga fältpiplärkor 2013 (2008: 0 revir, 1983 och 1979: 1 revir)  
Öppna ängsmarker, delvis betade, på militärt övningsfält. På grund av 

mycket låg militär aktivitet och ringa markslitage har vegetationen överlag 
blivit för hög och tät och lokalen är numera inte attraktiv för fältpiplärkor.   

12. S och SSV Vä kyrka: 
Inga fältpiplärkor 2013 (2008: 0 revir, 1983: 2 revir). 
Torra betesmarker med få inslag av lavar, mossa och enstaka hedblomster. 

Överlag för tätt och sammanhängande markskikt. Lokalen bedöms inte längre 
vara lämplig för fältpiplärkor.  

13. Grustag SO Vä kyrka 
Inga fältpiplärkor 2013 (2008: 0 revir, 1983: 1 revir) 
Igenväxt grustag och delvis privat tomt som inte längre är aktuell för 

fältpiplärka. 

14. Ekebo, Hommentorp 
Inga fältpiplärkor 2013 (2008: 0 revir, 1992 och 1983: 1 revir) 
Torra trädes- och betesmarker och även rest från gammalt grustag. Delar 

av lokalen uppodlad 2012, säsongen 2013 med fodermajs. Lokalen inte längre 
aktuell för fältpiplärka.   

15. Everöds flygplats 
Inga fältpiplärkor 2013 (2008: 1 revir, 1983: 2 revir) 
Torra ängs- och betesmarker kring asfalterad landningsbana. Området i 

den norra delen har ytor med hedkaraktär; lavar och mossor, hedblomster och 
backtimjan. Fåglar noterades här senast 2011.  Lokalen skulle sannolikt 
fortfarande kunna hysa fältpiplärkor men den ligger numera isolerad, långt 
ifrån aktiva lokaler.   

16. Kusten Åhus-Friseboda 
2013: 5 revir, varav 4 häckande par (2008: 6 revir varav 4 häckande 

par)  
Kuststräckan Åhus-Friseboda består av en smal remsa av dynlandskap, 

strandhed och mer bevuxen mark med buskar och självsådda tallar.  

16a. Åhus-Gropahålet 
Naturreservatet Äspet, längst i norr, består av sandiga dyner och 

lagunområden. Lokalen har inte hyst fältpiplärkor sedan den senare delen av 
1990-talet. Nyligen har stora delar av reservatet öppnats upp genom betesdjur 
och det går därför inte att utesluta att den strandnära delen snart kan vara 
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lämpligare för fältpiplärkor. Vidare söderut finns det mindre partier som 
nyligen hyst fältpiplärkor, ex. vid Vantamansboden och Mäster bod där fåglar 
sågs senast 2009.  

Revir 1: Under 2013 noterades 24/5 en sjungande hane nedanför Arturs 
väg, cirka 400 meter norr om Yngsjö havsbad. På lokalen (X: 6195910, Y: 
1402870) finns förhållandevis stora områden med blottad sand, borsttåtelhed 
och sandiga partier beväxta av lavar och mossa, starr och timjan. Fågeln 
rapporterades även av närboende vid ett flertal tillfällen under maj men vid 
mitt andra besök 7/6 kunde den inte återfinnas, inte heller under senare 
riktade kortbesök i juli och augusti.   

Förutom strandområdet så besöktes 2013 även ett nyöppnat 
sanddynområde inne i Gropahålets naturreservat vid två tillfällen, dock utan 
någon observation av fältpiplärkor.   

16b. Gropahålet-Friseboda 
Denna kuststräcka tillhör den bästa för fältpiplärka. Särskilt den norra 

delen Gropahålet-Tvillingaboden, en sträcka på cirka 3 km, har en 
förhållandevis bred strandzon med torr hedvegetation, blottad sand, lav- och 
mossmattor och sandiga ytor med starr och borsttåtel.  

Revir 2: Vid första besöket 25/5 noterades 1 par i dynområdet närmast 
norr om åmynningen (X: 6193079, Y: 1401735). Här finns öppna 
sandområden och kantzoner med starr- och borsttåtelbevuxen sand (totalt 
cirka 30-40 %). Även gott om lav- och mossmattor. I delar av området hade 
naturvårdsbränning skett under våren.   

Den 8/6 konstaterades en adult fågel med mat i näbben, cirka 500 meter 
S.om Gropahålets mynning, nedanför parkeringen; Kaptenens väg (X: 
6192758, Y: 1401639). Fågelns födosöksområde såg optimalt ut med stor 
andel öppen sand, starr- och borsttåtelbevuxen sand (60-70 %), till stor del 
omrört av livlig trafik av badgäster. Boet låg med all sannolikhet i strandråg 
cirka 200 meter söder om ovan givna koordinat. Sannolikt födde paret upp en 
andra kull då ett adult par sågs mata en nyligen flygg unge även 17/7 (X: 
1401734, Y: 6193024). Även delar av detta område hade bränts av under 
våren.   

Det tredje reviret påträffades vid Hansaboden (X: 6192492, Y: 
1401520). Här noterades en sjungande hane 25/5 och ett par med 3 nyligen 
flygga ungar sågs 28/7 cirka 100 meter N. om den plats där hanen sjöng i maj. 
I närområdet stora sandblottor och omgivande marker med torr 
hedvegetation, lavar och mossa.   

Ett fjärde revir med ett par konstaterades 25/5 strax N. 
Ferdinandboden (X: 6192013, Y: 1401324), även här ett mycket fint område 
med stora sandblottor (50 %) i kuperad dynmiljö, borsttåtel- och 
starrområden. Strandrågzonen förhållandevis smal med glesa partier.   

Några fåglar kunde inte konstateras på denna lokal vid det andra besöket 
8/6. Däremot noterades 1 par med en nyligen flygg unge vid Strandstugan 
28/7 (X: 6191308, Y: 1401065), cirka 400 meter från den plats där ett par 
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noterades i maj. Det går inte helt säkert att säga om det rör sig om samma 
fåglar vid de olika lokalerna men med tanke på att strandremsan är smal och 
relativt lättöverskådlig så bedömer jag detta mer sannolikt än att det rör sig 
om två skilda revir. 

Det häckande paret sågs i ett dynområde med stor andel blottad sand, starr 
och borsttåtel (cirka 70-80 % öppen sand). Även kantzoner med lavar och 
mossa som på flera ställen slutit sig till sammanhängande mattor.  

Det femte reviret påträffades vid Stockaboden. Strax N. om boden (X: 
6190599, Y: 1400803) noterades en sjungande hane 25/5. Den 20/7 
påträffades 1 par med 3 flygga ungar cirka 200 meter S. om Stockaboden (X: 
6190138, Y: 1400643). Området präglas av öppna kuperade sanddyner och 
torra lav- och mossbestånd runt om. Andelen öppen sand är stor, cirka 50-60 
%. Stora dynområden fanns även längre inåt land, separerade av solitära 
vidkroniga tallar och mindre bestånd av självsådda furor.  

Den sydligaste delen av delområdet, längs Friseboda naturreservat (cirka 3 
km lång remsa) är mindre lämplig för fältpiplärkan. Här är strandzonen 
mycket smal, ibland bara 5-10 meter bred och tallskogen gränsar ofta till ett 
högväxt tätt strandrågbälte. Hedartade partier saknas nästan helt och dyker 
inte upp förrän nedåt Olseröds sommarby-Rigeleje. Här noterades en 
revirhävdande hane 2008 men i år kunde inga fåglar konstateras ner till 
Julebodaåns mynning. Senast fåglar rapporterades från Rigeleje var 2011.       

17. Juleboda 
Inga fältpiplärkor 2013 (2008: 1 revir) 
Torr strandhed närmast norr om Julebodaåns mynning. Lokalen gränsar i 

söder till Ravlunda skjutfält. Gott om blottad sand, borsttåtel, lavar och 
mossa. Lokalen bedöms vara näst intill optimal för fältpiplärka (cirka 30 % 
öppen sand) och frånvaron av fåglar 2013 kan bero på den positiva 
utvecklingen på Ravlundafältet då bland annat en revirhävdande fågel höll till 
på ett upplöjt område i fältets norra del, bara 400 meter från Julebodaåns 
mynning.  Senast fåglar sågs vid Juleboda var 2011.  

18. Drakamöllan-Kumlan-Äskebjär 
2013: 6 revir, varav 2 häckande par (2008: 4 revir, varav 3 häckande 

par) 
Ett storområde med flera naturreservat präglade av kuperade ljunghedar 

och torra hedartade partier. Lokalen delas upp i tre delområden som endast 
åtskiljs av smala lövskogsremsor:  

18a. Kumlan 
2013: 1 revir, 2008: 0 revir  
Ett kuperat område med torra betesmarker. Under senare år har området 

vidgats österut då skogsmark omvandlats till stubbröjd sandig betesmark. Vid 
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första besöket 27/5 noterades en flitigt sjungande hane ute i den centrala 
delen av den nyligen stubbröjda marken (X: 6183133, Y: 1395501). 

Även under det efterföljande besöket 17/6 fanns en sjungande hane på 
samma plats. Marken präglas här av mindre sandiga partier (cirka 10-20 % i 
den stubbröjda delen) som finns kvar efter att stubbarna avlägsnats samt en 
mosaik med torrare hedvegetation (mossa/gles gräsvegetation). Betesdjuren 
hjälper i viss mån till att röra runt och vidga de sandiga partierna. De små 
inslagen av låga björnbärssnår skulle kunna vara lämpliga boplatsmiljöer.   

18b. Äskebjär 
2013: 1 revir (2008: 1 revir) 
Vid första och andra besöket 27/5 och 17/6 noterades en sjungande hane i 

områdets västra del. Fågeln höll till på västsluttningen av den högst belägna 
delen av betesmarken (X: 6183386, Y: 1393679). I denna del finns mindre 
områden med öppen sand, huvudsakligen skapade genom slitage av hästar.  
Här finns även större områden med lavar, mossa och fibblor och ljung. Det 
sydvästra området som bedöms vara lämpligt för fältpiplärka är relativt litet 
och stora delar av Äskebjär består av täta ljungbestånd och uppväxta 
enbestånd. I väster gränsar betesmarken till ett, under 2013, ohävdat fält med 
mindre torrängspartier och i NV finns ytterligare en stor betesmark som 
betades av får 2013. Möjligen är dessa omgivande marker nödvändiga för att 
upprätthålla ett revir av fältpiplärka på Äskebjär.    

18c. Drakamöllan 
2013: 4 revir, varav 2 häckande par (2008: 3 revir, varav 2 häckande 

par) 
Vid första besöket 27/5 noterades en sjungande hane på en sandig 

sluttning, cirka 500 meter söder om parkeringen (X: 6182242, Y: 1394596). 
Här fanns i princip ingen öppen sand men däremot lite borsttåtelvegetation 
blandad med lavar och mossor, fibblor, inslag av hedblomster och backtimjan. 
Glest med ljung men tätare längre söderut (400 meter) där bränning nyligen 
skett.   

Ytterligare ett par noterades 27/5 cirka 500 meter väster om föregående 
plats. Vid andra besöket 27/6 sågs båda fåglarna födosöka och de flög därefter 
med mat i näbben till samma plats, en sänka med relativt täta ljungbestånd, ett 
område som genomkorsas av en sandig markväg. Boplatsen i ljung (X: 
6182199, Y: 1394016). Kring boet utgjordes cirka 50 % av vegetationen av 
ljung, där emellan sandiga partier, delvis bevuxna av mossa och lavar. 
Ljungbränning har nyligen skett i området.      

Den ena fågeln födosökte på en sandig sluttning, cirka 100 meter N om 
boplatsen (X: 6182333, Y: 1393888). Här fanns små partier med öppen sand, 
lavar och fibblor. Ljungbränning hade nyligen skett på platsen.    

Den andra fågeln sågs födosöka cirka 150 meter NV om boplatsen (X: 
6182227, Y: 1393705). Området var beläget på en höjd där vandringsleden 
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passerar. Marken här öppen utan högre vegetation. En del öppna sandytor, 
med framför allt lavar, mossor och backtimjan.   

Ett tredje revir noterades 27/5, cirka 200 meter Ö. Orehuset. En 
sjungande fågel sågs 28/5 dels i toppen på en enebuske och dels på 
telefontråd. Den 27/6 påträffades ett matande par i området. Boplats med all 
sannolikhet i ljungbestånd (X: 6182976, Y: 1393811). Fåglarna födosökte i 
anslutning till en sydvänd sluttning där marken täcktes av lavar och mossa. 
Cirka 50 % av marken täcktes av ljung som nyligen delvis hade bränts. Således 
en del ytor med hård bränd ”ljungrot” och gles spirande ljung.    

Vid första och andra besöket även en sjungande hane i Drakamöllans norra 
del. På lokalen (X: 6182978, Y: 1394047) en stor andel ljung (mer än 60-70 
%) men även små öppna partier med lavar, mossa, timjan och fibblor.  

19. Brösarps norra backar 
2013: 4 revir varav 2 häckande par (2008: 3 revir, varav 2 

häckande par). 
Kuperade öppna betesmarker med inslag av torra partier av 

sandstäppskaraktär, torra moss- och lavytor, borsttåtelhed och ljung.   
Cirka 200meter öster om Glimmebodagården sjöng en hane 28/5 från en 

torr sandig ås (X: 6180536, Y: 1392311). Närområdet präglades av cirka 5 % 
öppen sand, mossa och backtimjan samt inslag av fibblor. Mer än 50 % av 
vegetationen utgjordes av ljung. En sjungande/födosökande hane sågs här även 
8/7. 

Cirka 400 meter SO om denna fågel noterades 28/5 ytterligare en 
sjungande hane (X: 6180152, Y: 1392616) och strax intill 1 par. En kort 
stund sjöng båda hanarna i duell innan den oparade (?) hanen försvann över 
backkrön mot NV. Paret höll till i anslutning till en brant sandig sydsluttning 
med tendenser till terrassbildning. Här fanns fragment med öppen sand och 
borsttåtel men framför allt större partier med lavar, mossa och 
borsttåtelmarker som vuxit igen och nyligen slutit sig. Relativt frodigt 
grässkikt präglar stora delar av närområdet. Fältpiplärkeparet noterades även 
nedanför sluttningen där det fanns lite större partier med öppen karaktär 
(lavar, mossor och borsttåtel). Här även enstaka kaninhål med uppsprätt sand. 
I övrigt stort inslag av ljung. 

Vid besök 8/7 noterades ett häckande par (båda fåglarna nervösa med mat 
i näbben) och boplatsen låg här sannolikt i ett tätt ljungbestånd uppe på 
backkrönet (X: 6180138, Y: 1392723).  

Ytterligare 1 par noterades i områdets NV del, cirka 600 meter SV 
Glimmebodagården. Den 28/5 sågs fåglarna födosöka på sandig ås, i 
anslutning till vandringsleden (X: 6180346, Y: 1391737). Vid återbesök 8/7 
påträffades ett par med mat i näbben cirka 100 meter från platsen där de setts 
28/5 (X: 6180283, Y: 1391640). Området är till stor del beväxt med ljung 
och det finns endast mindre partier med torr hedmark (lavar, mossa, fibblor). 
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De öppna sandpartierna är mycket få och små och ligger nästan uteslutande i 
anslutning till vandringsleden.     

20. Ravlunda skjutfält:  
2013: Totalt 9 revir varav 6 häckande par (2008: 6 revir varav 5 

häckande par) 

20a: Norra delen 
2013: 1 revir (2008: 0 revir) 
En stor del av skjutfältets norra del består av ljunghed som är relativt hög 

och sluten. Mindre partier har bränts av under senare år. Längst upp i norr där 
heden möter tallskogen hade en bred remsa nyligen plöjts upp och här 
noterades 27/5 en sjungande hane (X: 6182246, Y: 1398467). En sjungande 
fågel fanns här även 17/6 men den kunde inte återfinnas 6/7. Området är 
sannolikt sällan besökt och det är svårt att veta hur frekvent arten varit i detta 
delområde under senare år. Det finns dock en obs om en sjungande hane ”100 
m söder om skogskanten” 3/7 2011 (Artportalen). 

20b. Knäbäcksdösen och platån söder om  
2013: 6 revir, varav 4 häckande par (2008: 4 revir varav 4 häckande 

par.) 
Första inventeringstillfället 27/5 noterades 5 revir i området, som tillhör 

det mest optimala under inventeringen 2013. 
Ett par sågs i anslutning till Knäbäcksdösen (X: 6181031, Y: 1397526) och 

detta par tillhör det som är flitigast rapporterat på Artportalen. Vid besök 6/7 
noterades 3 flygga ungar, cirka 100meter NO Knäbäcksdösen. Närområdet 
kring dösen präglas av en mycket hög andel öppen sand/grus (cirka 70 %). 
Marken har harvats och även militär aktivitet har öppnat upp markskiktet. 
Boplats sannolikt i högre ljungbestånd strax SV dösen. 

Den 27/5 fanns samtidigt en sjungande hane cirka 300 meter Ö. dösen (X: 
6181226, Y: 1397682) ute på ett harvat område med stor andel öppen sand. 
Någon fågel kunde inte konstateras här 17/6 eller 6/7 men vid andra besöket 
17/6 påträffades ett par strax nedanför branten (X: 6180882, Y: 1397876), 
nära containerupplaget, cirka 400 meter S. om den plats där fågeln sjungit 
27/5. Det kan eventuellt röra sig om samma hane.  Vid besök 27/7 satt båda 
fåglarna i paret i anslutning till containerupplaget med mat i näbben och 
sannolikt häckade de i ljungmarkerna närmast Ö. om upplaget.  I området 
fanns förhållandevis lite öppen sand (5 %) men ljungen hade bränts av tidigare 
år och här fanns stora lågvuxna ytor med spirande ljung.  

Ytterligare två hanar duellerade 27/5 cirka 500 meter söder om 
Knäbäcksdösen (X: 6180417, Y: 1397469) och här noterades även en hona. 
Området ligger på krönet till en höglänt platå och präglas av öppna 
sandområden med borsttåtel, torra lavmattor och ljung. I området har 
omfattande harvning och ljungbränning nyligen skett och markskiktet bestod 
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därför även av avbränd mark med spirande ljung.  Två fåglar med mat i 
näbben konstaterades 6/7 på pålarna till fornminnet (X: 6180555, Y: 
1397614) och vid besök 27/7 påträffades 1 par med 2 flygga ungar, cirka 100 
meter S. om denna plats.    

Uppe på platåns högsta del (X: 6180140, Y: 1397661), noterades 25/5 ett 
par i ett område med stor andel öppen sand (cirka 60-70 %), framför allt i 
form av glesa borsttåtelbestånd men här fanns även avbrända ljungytor, harvad 
mark samt lavmattor och mossa. Sannolikt var det detta par som skred till 
häckning och den 27/7 påträffades 1 par med 3 nyligen flygga ungar i 
anslutning till ett värn (X: 6180016, Y: 1397858). 

Ytterligare en sjungande hane noterades 25/5 vid ett stort kvadratiskt 
område som nyligen bränts av (X: 6180016, Y: 1397883) och han använde 
bland annat en skjuttavla som spelplats. Här var andelen öppen sand betydligt 
mindre (10-20 %) men stora nyligen brända områden med spirande ljung.  

20c. Södra delen 
2013: 2 revir, varav 2 häckande par (2008: 2 revir, varav 2 häckande 

par).  
Den 27/5 fanns en sjungande hane 300 meter NV. om Offerlunden och 

vid senare besök, 6/7, påträffades 1 par på ett gammalt värn (X: 6179870, Y: 
1398749), cirka 400 meter N. Offerlunden. Fåglarna uppträdde nervöst och 
häckade sannolikt i anslutning till strandbrinken där det fanns stora 
sandblottor, hedvegetation och högre gräspartier. Markskiktet ovanför 
strandbrinken var dock mycket homogent och slutet med endast små 
hedpartier.   

Ytterligare 1 par höll till i anslutning till den södra skjutfältsgränsen/ 
Havängsdösen. Fåglarna födosökte ofta i anslutning till några sandiga kullar 
intill Havängsdösen (X: 6178654, Y: 1398775). Kullarna hade delvis blottad 
sand uppe på och mer täckande lavar och mossa i kantzonerna. Även området 
närmast N. om Verkeåns mynning användes av fåglarna för födosök och här 
fanns en större andel öppen sand (30-40 %) samt mossa och backtimjan.   

Detta par sågs senare födosöka i anlutning till Verkeåns mynning varefter 
de flög mot SV. Vid besök 6/7 noterades en födosökande fågel även S. om 
Verkeåns mynning. Senare konstaterades ett par med 3 flygga ungar uppe på 
den sandiga betesmarken (X: 6178042, Y: 1398914), cirka 200 meter Ö. om 
Lindgrens länga.  Detta område närmast söder om Verkeåns mynning är 
optimalt med en hög andel öppen sand, sandområden med gles vegetation 
(Cirka 50 %) och stora ytor med lav- och borsttåtelvegetation.  Även kaniner 
och betesdjur bidrar här till att röra om och skapa öppen sand.  

21. Vitemölla 
2013: 3 revir varav 3 par (2008: 3 revir varav 3 par), 2001: 3 revir, 

1996: 2 revir, 1992: 2 revir).  
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Vid första besöket 25/5 noterades två sjungande hanar i duell strax 
nedanför sandig sluttning, cirka 600 meter, N. reservatsparkeringen, 
Vitemölla samhälle. Även en hona konstaterades på platsen och efter duellen 
drog en av hanarna söderut i spelflykt. Sannolikt var det samma individ som 
någon timme senare återfanns cirka 400 meter längre söderut, där den 
fortsatte att sjunga.  

Vid återbesök 17/6 noterades två matande par på de båda lokaler där jag 
sett fåglar 25/5. Det första paret höll till i den sandiga sluttningen (X: 
6176446, Y: 1399160). Fåglarna födosökte i borsttåtelmiljö med stor andel 
lavar och mossa. Även kaningryt utgjorde en betydande del av den öppna 
sanden. Här fanns även partier med sandnejlika där vegetationen bildade 
lågväxta gröna kuddar. Andelen öppen sand i närområdet var cirka 5 %.  

Det andra paret höll till nära stranden, där den torra sluttningen med 
hedmark och öppen sand (cirka 20 %) övergår i ett mer slutet markskikt (X: 
6176042, Y: 1399266), ett mosaikartat dynområde med små sandblottor, gles 
starr, lavmarker och i svackor, mer högvuxen örtvegetation med rallarros, 
vresrosbuskage och tuktade ekar. En individ födosökte strax innanför den 
betade hagen, ett område med stor andel blottad sand och i övrigt hårt betad 
sandig mark, med stort inslag av lavar och mossa.   Den andra fågeln höll till i 
ett närbeläget dynområde.  

Ytterligare ett par påträffades 28/5 vid Ola Hans korra (X:6176430,Y: 
1398795). Den torra betesmarken närmast norr om korran saknar i princip 
helt öppen sand. Här finns en del partier med lavar och mossa men överlag 
består marken här av relativt frisk och tät gräsvegetation.  Vid återbesök 17/6 
kunde detta par inte återfinnas.  

Även den närbelägna Torup flo besöktes 25/5 och 17/6, dock utan att 
några fältpiplärkor påträffades. Denna lokal ligger i nära anslutning till 
Vitemölla strandbackar och sannolikt rör sig fåglarna regelbundet mellan de 
båda områdena. Vid Torup flo påträffades en sjungande hane under 
inventeringen 2008. Även under 2011 och 2010 påträffades fältpiplärkor på 
denna lokal som fortfarande bedöms kunna hysa fältpiplärkor med sina öppna 
stråk av sand och torr betad hedmarkvegetation.  Som häcklokal är den mer 
tveksam.  
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22. Kiviks marknadsplats 
2013: 1 revir varav 1 häckande par (2008: 1 revir). 
Kustnära torr ängsmark med borsttåtelhed, lav- och mossmattor och inslag 

av backtimjan och hedblomster. Lokalen hålls till stor del öppen genom hårt 
slitage under Kiviks marknad som infaller varje år i mitten av juli.  

Vid första besöket 29/5 en sjungande hane i de östra delarna. Sittplats, 
bland annat i toppen av solitära småtallar och halvstora ekar. Den 8/7 
noterades ett par, cirka hundra meter från den plats där jag sett den sjungande 
hanen i maj. Fåglarna uppträdde oroligt och nervöst vilket tyder på 
häckning/häckningsförsök. Det är dock stor risk att häckande fåglar som inte 
fått ut ungarna före den årliga marknaden (2013 var Kiviks marknad 15-17/7) 
misslyckas med häckningen.   

Området som paret höll till i ligger nära sluttningen ner mot havet (X: 
6175172, Y: 1399725) och det präglas av torr sandig hedmark med en del 
mindre blottor av sand/grus (mindre än 5 %), i huvudsak på stigar och 
markvägar.  En del ytor med borsttåtel men framför allt mossa med inslag av 
backtimjan. Hel del större områden med uppväxt hög gräsvegetation. Den 
västra delen av marknadsfältet har en högre och tätare vegetation med ljung 
och mindre buskområden.  

23. Stenshuvud 
2013: 2 revir, varav 2 häckande par (2008: 1 revir) 
Kustnära torra betesmarker som delas upp i två delområden:   

23a: Heden-södra delen 
Den större av de två dellokalerna. En sandig betesmark med hårt 

betestryck. Mindre än 5 % öppen sand men stora ytor av lavar och mossor och 
inslag av fibblor. Även gles gräs- och starrvegetation. Glest utspridda 
ljungbestånd. Ett fåtal nedbetade ekplantor och låga solitära enebuskar. 
Sluttningen närmast havet nyligen avbränt. Inåt land successivt högre 
vegetation och täta bestånd av enar.  

Vid första besöket 28/5 noterades ett fältpiplärkepar strax söder om 
sjömärket. Hanen sjöng sporadiskt från låga ekar. Den 2/7 påträffades tre 
nyligen flygga ungar cirka 100 meter norr om sjömärket (X: 6170263, Y: 
1403682). Ungarna matades flitigt av föräldrarna som huvudsakligen 
födosökte inom en 100 meters radie från ungarna, ibland ända uppe i kanten 
till de högre enebuskagen NV om ungarna.     

Den 5/8 rapporterades på Artportalen två flygga ungar på lokalen vilket 
sannolikt tyder på att paret fött upp en andra kull.   
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23b:   Ljunghed-norra delen 
En till ytan mycket liten lokal (cirka 100x400 meter). Kustnära 

betesmark, i väst avgränsad av täta enemarker. Marken präglas av ljung (cirka 
50 %) och torra öppna partier med lavar och mossa samt mindre del stråk av 
öppen sand (5 %) och borsttåtelpartier. 

Vid besök 28/5 en sjungande hane i de centrala delarna av området. Den 
2/7 ett par med nervöst beteende. De satt uppflugna i toppen på enar i den 
norra delen av området. Studie på håll visade födosökande fåglar och vid flera 
tillfällen satt de i enetopparna med mat i näbben. Dock noterades ingen 
matning då området regelbundet genomströvades av besökande människor 
och fåglarna vågade därför inte ner till boet under den tid jag var där. Boplats 
med all sannolikhet i ljung, i den nordostligaste delen av området (X: 
6171030, Y: 14037230). Denna del präglas av cirka 60 % ljung och 
däremellan 40 % öppna sandstråk, lavar och mossa. Området riskerar inom 
kort att blir olämpligt för fältpiplärkan genom allt för sluten vegetation  

24. Baskemölla 
Inga fältpiplärkor 2013 (2008: 0 Revir)   
Ett kustnära område som numera är relativt igenväxt av busksnår och hög 

vegetation. Här finns mycket små partier kvar med borsttåtelhed men 
området präglas mer av rallarros, slån och vresros.  

25. Tobisvik-Vårhallarna 
Inga fältpiplärkor 2013: (2008: 1 revir) 
Ett kustnära område med stor andel öppen sand och grus, borsttåtel och 

starr (Cirka 50 %). En sjungande hane noterades vid Tobisvik senast 2012 och 
området bedöms fortfarande vara lämpligt för fältpiplärka. Numera ligger 
lokalen dock relativt långt ifrån närmaste häcklokal (cirka en mil söder om 
Stenshuvud). 

26. Bäckhalladalen 
Inga fältpiplärkor 2013 (2008: 0 revir) 
Ljungdominerade betesmarker med stora enebuskområden. Området har 

förhållandsvis sluten vegetation för att vara fältpiplokal. Inga fältpiplärkor 
under inventeringarna 2008 och 2013 men rapport om en sjungande hane vid 
ett tillfälle i maj 2012 och även rapport om en fågel 2011. Lokalen har använts 
relativt sporadiskt av fältpiplärka och det var 2012 med all sannolikhet samma 
individ som setts vid den angränsande lokalen Tobisvik. 

27. Mälarhusen 
Inga fältpiplärkor 2013 (2008: 0 revir) 
Kustnära dynområde som numera är kraftigt igenväxt. Mycket små 

fragment med öppen sand och sandiga borttåtelbestånd (mindre än 5 %). En 
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stor del av sanddynerna täcks av kraftiga strandrågbestånd och i svackor gott 
om självsådd tall och björk, i fuktigare partier även vide. 

28. Sandhammaren 
Inga fältpiplärkor 2013 (2008: 1 revir) 
Kustnära dynområde med ett brett strandområde. Liksom, den i norr 

angränsande lokalen Mälarhusen, ett relativt igenväxt område, dock med 
något högre andel öppen sand (10 %), borsttåtelhed och lavmattor. Senast 
fältpiplärkan sågs här var 2010, då cirka 400 meter Ö. om fyren. Lokalen har i 
nuvarande skick, liksom Mälarhusen, en potential att fortfarande kunna hysa 
något enstaka par fältpiplärka men ökad igenväxning och de senaste årens 
negativa trend i Skåne pekar åt motsatt håll.     

29. Backåkra-Löderup 
Inga fältpiplärkor 2013 (2008: 1 revir) 
Sandiga betesmarker med förhållandevis hårt betestryck. Området har 

mindre inslag av öppen sand (mindre än 5 %) och stora ytor torr hedmark.  

30. Kabusa-Hammars backar 
Inga fältpiplärkor 2013 (2008: 1 revir) 
Militärt övningsfält med kustnära dynområden och närliggande torra 

betade hedmarker. Det kustnära området närmast Ö. om skjutfältgränsen (där 
häckning konstaterades 2008) är förhållandevis igenväxt med strandråg och 
högre gräs. Öster om Kabusaåns mynning däremot, mer lämplig miljö med 
torra åsar med öppen sand (mindre än 5 %), och vidsträckta hedmarker, 
dominerade av mossa, lavar, backtimjan och hedblomster.  I nära anslutning 
till den högre hedmarken ligger längs hela kusten en smal remsa strandråg som 
borde fungera bra som boplats åt fältpiplärkan. Fåglar observerades på lokalen 
2012 (1 ex.), 2011 (2 sjungande hanar) och 2010 konstaterades en häckning 
vid skjutbanan, strax Ö. Kabusaåns mynning. Området ser optimalt ut för 
fältpiplärka.  

31. Nybrostrand 
2013: 0 revir (2008: 0 revir, 1992: 1 revir) 
Strandområdet var redan 2008 igenväxt och ej lämpligt för fältpiplärka. 

Samma förhållande rådde 2013 och under sommaren även tidvis hårt tryck 
från badgäster. 

32. Revingefältet-Vombs vattenverk 
2013: 0 revir (2008: 2 revirhävdande hanar- en på vardera dellokal) 
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32a. Revingefältet-Silvåkra 
Militärt övningsfält med visst markslitage på grund av terrängkörning. 

Överlag dock stora områden som är alltför igenväxta för att passa fältpiplärka. 
Områden med borttåtelhed har minskat med 80 % de senaste 25 åren även i 
de delar som betas av nötkreatur (Ågp manus).  Förhållandevis fina områden 
NO Silvåkra, där militär aktivitet skapat sandblottor. Här även mindre bestånd 
av borsttåtel. Senast fåglar sågs på lokalen var 2011, då 1 ex. noterades vid 
Ängstorpsdammen.     

32.b. Vombs vattenverk 
Ett stort vidsträckt ängsmarksområde mellan Vombs fure och 

Klingavälsån. Enstaka mindre partier med torräng, lavar och fibblor. Öppen 
sand i och närmast utmed travbanan som går i nord-sydlig riktning genom 
området och i SV även en viltåker (cirka 1 Ha) som under försommaren var en 
öppen sandig yta med gles vegetation. Överlag annars alltför högt friskt gräs 
och slutet markskikt för att locka fältpiplärkor. Senast fåglar sågs på lokalen 
var 2010 då en fältpiplärka noterades nära vattenverket.  

33. Björka flygfält 
2013: 0 revir (2008: 2 revir, varav 1 häckande par).  
En öppen ängsremsa omgiven av tallskog. Markerna norr om flygfältet, 

(huvudsakligen ljung, mindre del lavar och endast ett fåtal solitära småtallar), 
har nyligens bränts av. Som biotop betraktad bör området fortfarande kunna 
attrahera fältpiplärkor. Markerna söder om flygfältet är däremot igenväxta 
med högt gräs och självsådda björkar och tallar. Senast fåglar noterades på 
lokalen var 2010 (1 sj. hane) och 2009 (1 sj. hane). Med tanke på lokalens 
isolerade läge och den negativa utvecklingen i närområdet (Vomb-Revinge-
Illstorp) så känns en återetablering avlägsen.    

34. Illstorp 
2013: 0 revir (2008: 0 revir, 2003: 3 ex., 2001: 1 ex.). 
Ett aktivt grustag med öppna vatten. Kantzoner med låg torrängskaraktär.  

Inga observationer av fåglar vid besök 31/5 och 12/7.  

35. Ängsnäset-Skanörs ljung 
Inga fältpiplärkor 2013 (2008: 0 revir) 
Kustnära sandrevelområde och vidsträckt betad ljunghed. Falsterbonäset 

har inte hyst revirhävdande fältpiplärkor sedan länge och en sammanställning 
1980-2013 visar på få fynd. Senast 2001, ett häckande par vid Ängsnäset. 
Närmast tidigare, en nyligen flygg kull 1988. Även en sjungande fågel 1985.   
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36. Vegeåns mynning-Rönneås mynning 
Inga fältpiplärkor 2013 (2008: 0 revir) 
Ett vidsträckt dynområde som idag är relativt igenväx med exempelvis 

strandråg, vresros och bergtall. Några observationer av fältpiplärka gjordes 
inte under säsongen. Det har inte setts någon fältpiplärka på lokalen sedan 
2002 (Klören). Närmast tidigare observation gjordes 1997 och det finns 
ytterligare två rapporter från 1992. Samtliga observationer gäller enstaka ex. 
Vi får gå tillbaka till 1988 för att finna senaste häckningen i området, då vid 
Klören, nära Vegeåns mynning.  Säsongen 1983 noterades 12 revir på lokalen.   

Observationer från övriga Sverige 2013 

Halland  
Fältpiplärkan har under de senaste decennierna gått start tillbaka även i 

Halland. Vid inventeringen 1979 fanns cirka 50 revir i Halland, samtliga i 
sanddynområden utmed Laholmsbuktens norra och mellersta delar.  Säsongen 
1995 hade populationen minskat till 20 revir. Under den senaste 
inventeringen 2008 påträffades bara 5 revir i Halland.  

Under 2013 kontrollerades, vid ett tillfälle, även de fem halländska lokaler 
som hyst revirhävdande/häckande fältpiplärkor 2009-2012 utan att någon 
revirhävdande fågel kunde konstateras.   

Från Artportalen finns följande observationer av fältpiplärka i Halland 
2013: 

1 ex. sträckande N, Påarp 19/5 (Anders Wirdheim)  
2 ex. Lilla Apelviken, Träslöv 24/7 (Peter Alsin) 
1 ex. Vesslundareservatet 12/8 (Anne-Liz Krantz) 

Blekinge 
1 ex. rast, Utlängan 26/5 (Lars-Gunnar Lundquist)  
1 ex. Hällevik 18/7 (Ewert Nilsson) 

Öland  
2 ex. Kapelludden 5/5-20/5 
1 ex. Ottenby  8/7-12/7 

Referenslista 
Richard Bergendahl, 2009. Fältpiplärka, Anthus campestris, i Skåne län 

2008. 
 



 

 

Fältpiplärkan i Skåne 2013 
Inom ramen för det EU-finansierade Life+ Nature-projektet Sand Life 

och den statliga uppföljningen av skyddade områden har fältpiplärkan 

inventerats 2013. Resultaten visar på en minskning från de 42 

revirhävdande fåglar som noterades 2008 till 33 revir under 2013 (en 

minskning med 21 % på fem år). Även antalet lokaler med fältpiplärka 

har halverats från 19 lokaler 2008 till 8 lokaler 2013. Några 

revirhävdande hannar i Halland hittades inte. Den fortsatta 

minskningen av antalet fältpiplärkor visar tydligt på behov av både 

restaurering och skötsel av de sydsvenska sandmiljöerna. 

Förhoppningsvis lyckas vi vända den nedåtgående trenden för 

fältpiplärkan i Skåne med de restaureringar som väntar och om fem år 

kanske fåglarna även återvänt till de halländska dynerna. 
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