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Vid Hållnäskusten mellan Sikhjälma och 
Fågelsundet ligger Rossholm, en liten by som 
består av sju hushåll. Här levde man tidigare 
i små gårdar och försörjde sig på jordbruk 
och fiske. 1986 byggdes skjutfältet ut och 
ström drogs fram. Då uppfördes även det 20 
meter höga militärtorn som var i bruk fram 
till 2002, då skjutfältet lades ner. Fortfarande 
är målområdet inte sanerat och får inte be-
trädas på grund av risken för explosioner av 
odetonerad ammunition.

FRAM TILL 2000 betade får på ängarna. Några 
av slåtterängarna slås numera av de boende i 
Rossholm. Längs vägen ner mot havet ligger 
Storhagen och Sjöhagen, som är stängslade 
och som sedan 2013 betas av ungdjur. Detta 
sker genom stöd från Upplandsstiftelsen, som 
år 2009 utsåg Rossholm till Smultronställe. 
Då anlades en parkeringsplats vid bommen 
intill militärtornet och vandringsstigar till 
bergen vid havet. Det öppna landskapet i byn 
omges av berg med gles hällmarkstallskog. 

Om nattskärran i Rossholm 1988–2014
BARBRO SJÖLIN-NILSSON

Under den ljusa delen av dygnet vilar nattskärran i sitt revir. Hotar någon fara vid boet visar den 
upp ett avledningsbeteende för att dra uppmärksamheten från ungarna. Bilden visar även häck-
ningsmiljön, den glesa, talldominerade blandskogen. Födosöket sker nattetid över öppna, insekts-
rika marker.  FOTO: JAN NILSSON
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Norrut går vägen ner mot havet och den 
nordvända kusten, där man kan se solen gå 
ner och upp från samma horisont och där 
Eggegrunds fyr blinkar på avstånd under 
mörka kvällar. 

BIOTOPEN FÖR NATTSKÄRRA är rätt vanlig på 
Hållnäshalvön och särskilt kring Rossholm. 
Sedan 1988 har jag i 10-årsdagboken på 
landet noterat observationer av nattskärra, i 
början lite sporadiskt och utan att ha lyssnat 
så regelbundet. Det surrande, spinnande lätet 
i sommarnatten har alltid fascinerat mig. När 
jag för första gången sedan 2007 åter hörde 
en spelande nattskärra från tomten i juni 
2012, började jag lyssna mer systematiskt 
och anteckna klockslag och datum för varje 

varit på plats alla dagar, ger noteringarna ändå 
en bild av hur nattskärran växlat i närvaro och 
frekvens under dessa 26 år. 

DE FLESTA OBSERVATIONERNA har skett från 
tomten; jag har helt enkelt gått ut på trap-
pan för att lyssna och spana över gårdstunet 
och ängen intill. Vid två tillfällen, 2007 och 
2014, har vi i närheten av Rossholm funnit 
bon med två ungar.

NATTSKÄRRAN HAR SAKNATS här flera år under 
perioden 1988–2014. Åren 1990, 1995–1997, 
1999–2003, 2008–2009 samt 2011 lyssnade 
jag förgäves efter den. Från 2012 har jag hört 
även honlätet ”uétt” samt hanens högljudda 
vingklatschande. Den 23 juni 2012 hördes 
två individer som surrade samtidigt. Den 8 
juli 2014 noterades från tomten tre individer 
spinna från olika riktningar. Under 2014 sågs 
vid fem tillfällen (6–23 juli) två fåglar par-
ningsflyga och den 28 juli hördes två fåglar 
samtidigt, såväl honläte som vingklatschar.

Nattskärran lägger sina två ägg helt öppet på barrmattan i den glesa hedskogen. De ljust gråmar-
morerade äggen döljs genom att de väl kamouflerade föräldrarna turas om att ruva. De nykläckta 
ungarna är duniga och skyddsfärgade. Efter hand bildas runt boplatsen en vit krans av spillning, som 
ökar risken för upptäckt. Men föräldrarna uppehåller sig i närheten och utför avledningsbeteende 
för att dra uppmärksamheten från ungarna om fara hotar. FOTO: JAN NILSSON 
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DEN TIDIGASTE NOTERINGEN på året är den 28 
maj (1988 och 1992) och den senaste den 
5 augusti (2013). Det första bofyndet är 
daterat till den 25 juli 2007, då två dunungar 
och äggskal fanns i boet. Samma fåglar sågs 
och fotograferades även den 2 augusti, då 
märkbart större. Fem år senare, den 21 juli 
2012, iakttogs tre fåglar flyga nära denna 
boplats. Den 2 juli 2014 fotograferades bo 
med två fjäderklädda ungar. Vid båda besöken 
vid bona sågs en vuxen fågel flyga runt och 
försöka dra uppmärksamheten från ungarna.

I BOKEN FÅGLAR I SVERIGE skriver Erik Ro-
senberg om nattskärran: De båda vitaktiga, 
brun- och gråmarmorerade äggen ligga direkt 
på den barriga jorden utan underlag och ruvas 
av båda makarna. Två kullar är regeln. De du-
niga ungarna ligga till en början stilla i ”boet”, 

som därvid så småningom blir markerat av en 
spillningskrans. En sådan syns på bilden med 
ungar från den 2 juli 2014.

ROSENBERG IGEN: Nattskärran anländer i 
början av maj och försvinner i september. 

främst i månadsskiftet maj/juni, men av an-
teckningarna att döma är den mycket aktiv 
också i juli. 

DET KÄNDES TOMT under ”de tysta åren”. Jag 
minns hur jag gick på kvällarna för att försöka 
lyssna efter det spinnande lätet, men bara fick 
in myggors surr och vindens sus. Så den ökade 
aktiviteten av spelande nattskärra de senaste 
tre åren har påtagligt förgyllt sommarnätterna 
i Rossholm.

Författarens observationer av nattskärra vid Rossholm 1988–2014 

ÅR  NOTERINGAR    

1988  Spelande fågel 28/5    

1989  Spelande fågel 28/7    

1990 Inte observerad    

1991  Spelande fågel 8/7    

1992 3 observationer 28/5–6/6    

1993  Spelande fågel 24/6    

1994  Spelande fågel 10/6    

1995–97  Inte observerad    

1998  Ses på Rossholmsvägen 26/7    

1999–2002 Inte observerad    

2003  2 ex 7/6    

2004   3 observationer av spelande fåglar 18–29/6    

2005   2 observationer, 24/6 och 9/7    

2006  1 observation 25/7    

2007    4 obsar 18/6–2/8, inkl bofynd (se text för detaljer)    

2008–09 Inte observerad    

2010    1 sedd 4/8    

2011 Inte observerad    

2012   11 observationer av upp till 3 fåglar 16/6–26/7    

2013  8 observationer 1/6–5/8    

2014     20 obsar av max 3 fåglar 5/6–4/8, 2 boungar 2/7  


