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Fåglar på Mälarörna 2014

Här börjar Skarnhomens igenväxande fuktängar. 
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Skarnholmens ängar – ny lokal på norra Färingsö
Christian Lagström
Skarnholmens ängar presenteras här som en ny fågellokal på Färingsö. Kanske nattsångarna på försommaren är 
det mest intressanta lokalen har att erbjuda. Åk dit och bekanta dig med området i vår uppmanar Christian.

Stora delar av Mälaröarna täcks in av platser för 
fågelentusiaster. Från Drottningholm och Kärsön 
i öst, Ekerö och Ekebyhov med tätorten Tapp
ström i syd, västerut Älby Hage och vidare förbi 
Rastaholm och upp mot Adelsö och Munsö finns 
guldkorn. Det är inte många platser där det inte 
finns skådare på plats vilket gör att det med ganska 
kort varsel går att få information om någon ny art 
som rastar eller uppehåller sig där. 

Några undantag finns dock fortfarande. Björkö 
med sina spännande kulturmarker i väst har 
kanske sin högtid under sommaren då inte bara 
mälaröbor besöker platsen, men annars är det en 
lokal som under resterande del av året kan hysa 
många spännande upplevelser men där frånvaron 
av skådare låter dem passera oss obemärkta förbi.

Sen har vi också Färingsö, en ö som är stor till 
sin yta (den största av Mälaröarna) och kanske 
tänker många av er att det nog inte finns många 

platser där inte skådare håller till. I Fåglar på Mä-
laröarna 2011 inleds tidskriften med en karta över 
de lokaler som vi hittar på Mälaröarna. Färingsö 
är den största ön, men ändå hittar vi där enbart 
en utmärkt lokal: Svartsjöviken – Svartsjö dämme. 
Svartsjöviken är en av Mälaröarnas stoltheter och 
här samlas skådare året om. Men hur ser det ut i 
övrigt på Färingsö, har vi inga andra spännande 
lokaler som vi vill visa upp? Finns det andra 
områden och lokaler som med sin varierande 
biotop kan bjuda in till fantastiska fågelupp
levelser? Svaret är självklart JA, det finns mer att 
upptäcka av Färingsö och om fler skådare besöker 
platserna kommer säkert många kunna göra flera 
nya observationer.

Jag vill därför presentera en ny lokal som kan
ske många inte tidigare hört talas om. Lokalen 
kallas på Svalan för ”Skarnholmens ängar”.
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Skarnholmens ängar ligger i nära anslutning till Mälaren.                                   (Karta från Google.)

Läge
Skarnholmens ängar ligger ca 2,5 km från Kungs
berga by i höjd med södra Eldgarnsö. Lättast tar 
man sig hit med bil, men med buss åker man från 
Brommaplan till Kungsberga Konsum för att sen 
ta en promenad via Skarnholmsvägen till dess att 
man når Fiskholmsvägen. Det är där dessa båda 
vägar möts som lokalen har sin utgångspunkt. 
Ett besök inleds enklast vid vägskälet och här kan 
man också ställa en bil i kanten så att den inte står 
i vägen. För att fortsätta in i området beger man 
sig till fots (fordonstrafik förbjuden, privat väg) 
för att enklare kunna skåda ut över åkermarkerna 
norr om den igenvuxna våtmarken (se kartan).

Biotop
I vägskälet, där Skarnholmsvägen möter Fisk
holmsvägen, har du stora åkermarker i ryggen i 
sydlig riktning och framför dig breder en våtmark 
ut sig som idag helt vuxit igen med sälg. Skarn
holmsvägen fortsätter i nordlig riktning genom 
sälgbuskagen och når på andra sidan ytterligare 

mer åkermarker i norr. Vid vägskälet finns en fin 
tuvmark i öster med högt gräs som markägaren 
låter stå hela säsongen. Ytterligare österut finns 
en granplantering.

Fåglar
Ett besök vid lokalen kan ge många spännande 
observationer. Bäst är ett besök under morgonen 
i mars och april och under kvällen eller natten i 
maj och juni. Många flyttande fåglar rastar på 
ängarna så som sånglärkor, storspovar och tranor 
och ett skymningsbesök i maj kan ge mängder 
av sjungande näktergal, jagande kattuggla, 
spelflygande morkullor och ett flertal sjungande 
gräshoppssångare. Biotopen med ett tätt botten
skikt av högt gräs och örter är av den typen att 
även andra nattsångare, t.ex. vaktel, kärrsångare 
och flodsångare, säkert skulle kunna hittas under 
månaderna maj – juli. 

Med större närvaro av skådare kan det bli be
tydligt fler observationer framöver.


