Rovfågelskådning i
Falkenbergstrakten

Fjällvråk

Under höst och vinter kan man påträffa en hel del
rastande eller övervintrande rovfåglar i de öppna
marker som ﬁnns på olika ställen runt Falkenberg,
inte minst vid Ramsjö mosse och längs Ramsjö kanal nordväst om staden. Med lite tur kan följande
arter ses mellan oktober och mars:
Ormvråk
Fjällvråk
Sparvhök
Duvhök
Röd glada
Blå kärrhök

Pilgrimsfalk
Tornfalk
Havsörn (nov.-feb.)
Kungsörn (nov.-feb.)
Varfågel (okt.-jan.)

Foto: Tommy Ekmark

Ramsjö
mosse

Korp

På den schematiska kartan är några platser inlagda,
från vilka man har god utsikt över de områden som
visat sig vara gynnsamma för rovfågelskådning.
De ﬂesta når man med bil, men några fordrar en
stunds fotvandring.
Foto: Thomas Andersson

Platserna är numrerade, men behöver givetvis inte
besökas i nummerordning.

Havsörn

1

Röd glada

Foto: Tommy Ekmark

Mot Falkenberg

Foto: Tommy Ekmark

1. Bra obsplats nära järnvägskorsningen intill
allén mot Ramsjöholm. Spana över fälten på
båda sidor om vägen och järnvägen, längs
skogsbrynen i söder och norr, samt längs
kraftledningen. Gå fram i Ramsjöholms allé
för bra utblick över fälten vid Ramsjöholm.
(OBS! Bilkörning i allén är ej tillåten!) Plats
för 3–4 bilar vid början av allén.
2. Bra obsplats vid vägkanten mot fälten i väster
samt kraftledningen och mot Ramsjö mosse
(som är skogen i bakgrunden). Tyvärr dålig
plats för 2 bilar på vägens västra kant mitt för
ett ganska dolt gult bostadshus och en röd
lada intill vägkanten.
3. Obsplats över fälten vid Ramsjö kanal precis
där vägen böjer av 90 grader. Plats för 2 bilar
i kurvan.

Rovfågelskådning

5. Från ”gamla E-6:an” mitt för Staffens gård vid
skylt ”Pay and play”. Gångväg österut ca.
1500 m mot fälten fram till Ramsjö kanal. Plats
för 4–5 bilar vid ett mycket trasigt staket vid
början av gångvägen.

runt Ramsjö mosse
nordväst om Falkenberg

6. Dålig körväg från busshållplatsen ”Staffens”
genom golfbanan förbi ett skogsparti på höger
hand fram till en damm på golfbanan för utsikt
mot fälten vid Ramsjöholm och kanalen. Se 5.
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7. ”Modellﬂygplatsen”. Infart från ”gamla E-6:an”
1 km söder om Bölse kvarn mitt för vit skylt
”Last- och bilverkstad”, 1 km grusväg fram till
rödmålad klubbstuga på höger sida. Skådning
från modellﬂygplatsens område, där bilen kan
stå i mån av plats.

4. Plats för utblick söderut mot fälten och dungarna. Plats för 2 bilar vid en traktorväg mot
söder.

Ormvråk. Foto: Thomas Andersson

Infarter till 3 och 4 dels från ”gamla E-6:an”,
första avtagsvägen österut vid skogsdungen
500 m söder om Bölse kvarn, och dels från
vägen mellan Bölse och Breås/Långås, enda
avtagsvägen söderut vid ett större skogsparti
med ett gult hus närmast infarten (se pil).
Infart till 5.
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