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Strandängen
Strandängen här intill är en fågelrik miljö. 
Här finns gott om mat för änder, gäss, vadare, 
mås- och småfåglar. Fågellivet är som liv-
ligast om våren, då stora flockar med gäss och 
änder rastar på den översvämmade ängen. 

På skylten ser du några av de vanligaste fåg
larna i området. Med lite tur får du också syn 
på havs örnens eller fiskgjusens klassiska siluet
ter i skyn. Kanske hör du ett dovt stånkande 
ifrån vassen. Det är rördrommens läte, som 

påminner om ljudet som uppstår då man 
blåser i en flaska. Om våren kan det löna sig 
att spana efter tillfälliga gäster som bläsand, 
skogs snäppa och storspov.

Under en period var strandängen helt igen
vuxen, men sedan 2001 har den röjts från 
träd och buskar och är nu helt öppen igen. 
Djuren som betar här hindrar marken från 
att växa igen på nytt. Betet är livsviktigt för 
strand ängens fågelliv, bland annat eftersom 

GRÅGÅS
Anser anser

SKÄGGDOPPING
Podiceps cristatus TOFSVIPA

Vanellus vanellus

SOTHÖNA
Fulica atra

BRUN KÄRRHÖK
Circus aeruginosus

fågelungar har svårt att ta sig fram i högt gräs. 
Mindre sly och buskar minskar också antalet 
utsiktsposter för rov  och kråkfåglar. 

Riparian meadow
The riparian meadow nearby is a birdrich environ
ment. There is plenty of food for ducks, geese, 
waders, gulls and small birds. Birdlife is liveliest in 
the spring, when large flocks of geese and ducks 
rest on the flooded meadow. After being completely 
overgrown for many years, the meadow was cleared 
and fenced in 2001. It is now kept open by grazing 
livestock. Grazing is a prerequisite for the teeming 
birdlife on the riparian meadow.
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