
Det kan vara långt avstånd till fåglarna! Utan hjälpmedel ser du säkert några av de större arterna. 
Men du behöver hand- eller tubkikare för att skilja på olika änder och vadare. 

Spana efter fåglar
Ledskär och Lövstabukten är viktiga rastloka-
ler för flyttfåglar och hyser ca 150 häckande 
arter. HÄGERN flyger med kupade vingar 
och halsen indragen som ett ”S”. TRANAN, 
som häckar på ostörda myrar i närheten och 
norröver, flyger med sträckt hals. Båda brukar 
stå ute i det grunda vattnet. KNÖLSVANEN 
dominerar ofta längre ut i viken där de ibland 
ligger i hundratal tillsammans med enstaka 
SÅNGSVANAR. På strandängen brukar det 
vara mycket gott om gäss. GRÅGÅSEN är 
vanligast och häckar även i området liksom 
KANADAGÅSEN. 

Havsörn och fiskgjuse dyker upp vid Ledskär 
med jämna mellanrum. HAVSÖRNEN kan bli 
upp till 2,5 meter mellan vingspetsarna och flyger 
med tunga vingslag. Den sveper ibland ner över 
flyttfåglarna som då skräms iväg i stora flockar. 
FISKGJUSEN är en långvingad och svartvit rov-
fågel. Den brukar ryttla över viken på 20-30 me-
ters höjd på jakt efter fisk som den fångar med 
klorna efter en snabb störtdykning ner i vattnet. 
BRUSHANARNA, med sina fantastiska fjäder-

dräkter i brunt, svart, vitt och rött, är alldeles 
tysta medan andra vadare som tofsvipa, rödbena 
och strandskata är desto ljudligare. TOFSVIPAN 
flyger akrobatiskt hit och dit under våren, sam-
tidigt som den kvider och gnäller. Vingarna är 
breda och trubbiga och på hjässan sitter en lång 
tofs. Hanen krafsar ihop flera bogropar på strand-
ängen och honan väljer ut en. När ungarna kläckts 
och torkat, springer de genast iväg och klarar sig 
själva men vaktas av föräldrarna.

RÖDBENAN har klarröda ben och näbb. Den 
låter starkt och är lätt att känna igen med ett ty-
piskt ”tju-du” eller en spelande ramsa ”tju-tju-
tju”. Rödbenan vadar ofta ute i vattnet på jakt 
efter kräftdjur, snäckor och maskar. STRAND-
SKATAN har svartvitbrokig fjäderdräkt och 
kraftfullt läte ”kubik-kubik”. 

SKRÄNTÄRNAN är världens största tärna 
med en vingbredd på upp till 1,4 meter! Den 
häckar långt ute i skärgården vid Hållnäskusten 
men är ofta inne vid Ledskär för att jaga fisk som 

abborre, mört och gädda. Namnet har den fått av 
sitt kraftiga skränande. Annars är FISKTÄRNAN 
vanlig och patrullerar regelbundet viken. Du kan 
se tärnorna bra från Hamnen.

GULÄRLAN är en vacker fågel med klargult 
bröst som övervintrar i tropiska Västafrika. Få-
geln trivs bra på betade strandängar där den byg-
ger bo av torrt gräs, fodrat med fjädrar och hår.  

En grund havsvik 
När det är högtrycksväder, och därmed lågvatten, fri-
läggs en lång sandrevel som sträcker sig ut i viken. 
Du kan se att många fåglar brukar samlas runt reveln 
för att söka föda i det grunda vattnet. Men vid hög-
vatten händer det att vattnet når nästan upp till Fågel-
tornet! Ledskärsviken påverkas starkt av den snabba 
landhöjningen som är sex cm på tio år. Havsviken är 
långgrund och strandängen är en flack övergång mel-
lan land och hav. 

Växter på strandängen
Ledskärs strandäng har använts både som slåtter- 
och betesmark. Olika salttåliga växter trivs i bälten 
från strandlinjen och uppåt. SALTTÅG och den lil-
la STRANDKRYPAN är vanligast ner mot vattnet. 
Längre upp växer GLASÖRTEN med sina upp-
svällda och rödaktiga blad. HAVTORN trivs bäst 
på mark som nyligen stigit upp ur havet. Den växer 
i stora buskage vid fågeltornet på Ledskärsängen. 
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Kom ihåg
- Hundar eller andra husdjur måste vara kopplade.
- Skada inte mark eller växtlighet.
- Stör inte djurlivet.
- Håll dig gärna på avstånd från betesdjuren.
- Ta med dig ditt eget skräp hem.

Hyr Ledskärsstugan
Det finns möjlighet att hyra Ledskärsstugan för övernattning. Här finns  
4 sängplatser och vedkamin, ingen el eller vatten. Kostar 50 kr/person och dygn.  
Ring Bengt-Olov för bokning på tel 070-205 74 82.

Frågor och synpunkter?
Hör gärna av dig till oss om du undrar över något.
Tierps kommun, tel. 0293-180 00, www.tierp.se
Upplandsstiftelsen, tel. 018-611 62 71, www.upplandsstiftelsen.se

Ledskär är ett smultronställe i naturen, www.smultronstallen.nu
Strandängarna och vattnen utanför ingår i EU:s nätverk av skyddad natur, Natura 2000. 
Statliga bidrag till lokala och kommunala naturvårdsprojekt är medfinansiär för  
genomförandet av detta projekt. 
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Från E4: via Tierp till Skärplinge, sedan norrut (3 km) på riksväg 76. 
Från Gävle: väg 76 mot Skärplinge.
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Välkommen till Ledskär
Fågelflyttning
Ledskär är en av Mellansveriges bästa fågellokaler. Här kan du uppleva 
fåglar året runt men allra bäst under vår och höst. Tusentals gäss änder 
och vadarfåglar rastar då i den långgrunda havsviken.

Vårens intensiva fågelsång från strandskogen i april och maj täv-
lar med tranornas trumpetande och gässens kacklande. Vid Fladen 
kan du se grönbenor, brushanar och andra vadare som söker föda 
i våtmarken. Hösten bjuder på mängder av änder, gäss, tranor och 
vadare. September är en bra månad att spana efter fåglar även om 
änder och vadare är lite svårare att känna igen i sina vinterdräkter. 
Mot slutet av oktober har de flesta fåglarna lämnat Ledskär. Men 
ända in i november kan du se sångsvanar och grupper av salskrakar 
som dyker i viken. Under vintern drar mesflockar runt i strandsko-
gen och havsörnen brukar glidflyga över området.

Ledskär besöks varje år av nästan alla Sveriges arter av gäss, änder 
och vadarfåglar. Flera hotade (rödlistade) fågelarter rastar vid Ledskär, 
t.ex. rödspov, dubbelbeckasin och stjärtand. Man har också sett de 
flesta av Sveriges rovfågelsarter och förstås enorma mängder småfågel 
som är på väg till och från de norrländska markerna. Under årens lopp 
har Ledskär besökts av många rariteter, fåglar som navigerat alldeles 
fel, såsom flamingo, svart stork, stäpphök och tuvsnäppa.

Här kan du
titta på fåglar från tre fina fågeltorn! Ströva på strandängen bland 
havtorn och enar eller promenera längs de markerade stigarna. 
Hamnen är en bra plats att njuta av matsäcken och grilla korv. Vid 
Hamnen finns också ett utedass.

Skådartips
Flest fåglar finns under april, maj och september när de flyttar 
till och från sina häckningsplatser. Vädret spelar också stor roll. 
Lågtryck kan vara extra givande eftersom fåglarna stannar upp 
några dagar i väntan på bra väder. Det är en fördel om du är mor-
gonpigg på våren. Då är det mest fart på fåglarna. Under hösten 
kan det räcka med att vara på plats en timme efter soluppgången. 
Betesdjuren på strandängarna brukar hålla sig på avstånd, men 

om du känner dig osäker kan du titta på fåglarna från Hamnen. 
Det är också bästa platsen för dig som har begränsad rörlighet.
 
Jaktslottet
Ledskärs gård byggdes 1768 som ett sommarresidens – jaktslott – åt 
familjen de Geer på Leufsta bruk. Med jaktslottet som utgångspunkt 
jagades mycket sjöfågel i området. Jaktslottet har en intakt gårdsbild 
med gustaviansk prägel och är idag privatbostad. 

Den ståtliga storspoven
Storspoven häckar i Ledskärsområdet och hör till de tidigaste vår-
fåglarna. Hanens vackra spelläte med mjuka flöjtanden ”oooåt-
oooåt-oooåt”, avslutas med en bubblande drill. I fåglarnas värld är 
säsongen kort. Redan vid midsommar är de första storspovshonorna 
på väg söderut och rastar i stora flockar på strandängar och åkrar. 
Några veckor senare kommer hanarna och ungarna.

Tacka korna för fåglarna! 
Betande djur håller strandängarna och våtmarkerna öppna. Bus-
kar, sly och vass hålls undan och genom djurens trampande gynnas 
växter och insekter som drar till sig fåglarna. Det krävs många nöt-
kreatur och intresserade markägare och djurägare för att det vackra 
och artrika landskapet vid Ledskär ska bestå. Upplandsstiftelsen 
har i samarbete med markägare/djurägare under många år arbetat 
med restaurering av området. 

Fakta om området
Ledskär ligger strax norr om Skärplinge i Tierps kommun, Nord-
uppland. Det finns två större områden med havsstrandängar – Fla-
den och Ledskärsängarna – som ligger på båda sidorna om halvön 
Skyttskär.  Delar av Ledskär är fågelskyddsområde där du inte får 
vistas under perioden 1/4-31/7. Dessa områden är markerade med 
skyltar i terrängen och med gul linje på kartan. 

Ledskär- fåglarnas paradis 


