
Om resan

Resan gick med tåg på fredagsmorgonen från 
Sthlm C till Lund. Där väntade strax två minibus-
sar och vi kunde lasta in och åka direkt mot den 
första lokalen. 

Vi bodde alla nätter på STFs vandrarhem i Blen-
tarp. Första kvällen fick vi handla mat till följande 
dagars frukostar och matsäckar. Middagar åt vi 
på olika restauranger, bäst minns vi bykrogen i 
Blentarp, mycket god mat! Varje dag avslutades 
med artgenomgång och eftersnack. Vi kom åter 
till Lund C på måndagen vid halv tre och anlände 
till Sthlm C 19:40.
Första och sista dagarna fokuserade på lokaler 
i södra Skåne. Lördagen gick mot Bjäre- och 
Kulla-halvöarna medan söndagen ägnades Öster-
len och sydkusten. Vi hade solsken och blåst de 
första dagarna med plusgrader. Efterhand sjönk 
temperaturen under noll samtidigt som vinden av-
tog. Måndagen var molnig. Vattenståndet i havet 
var högt alla dagar, synd på vadarstränderna. 
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Vi letar efter kfs (kungsfågelsångare)

Turning Torso

Gruppen i Malmös natursköna oljehamn



Årets januariresa hade några markanta höjd-
punkter. Först hade vi en härlig stund i Malmö 
hamn utanför landmärket Turning Torso. 
Många dagars kuling hade blåst in havsfåglar 
i Öresund, vi fick se magnifika havssulor dyka 
och tretåiga måsar och stormfåglar passera 
på olika avstånd. Lyckan fortsatte nästa dag i 
Båstad med tretåiga måsar alldeles invid ham-
nen. Svindlande stora flockar med bergfink 
drog förbi, vi gissade på storleksordningen 
50 000 i varje. I Kattvik väntade en vitvingad 
trut strax öster om hamnen och snart kom en 
brednäbbad simsnäppa och snurrade runt strax 
väst om hamnen - det blev nya kryss för flera 
deltagare. Även avslutningen i Malmö hamn 
gladde med en stor flock snösparvar, ett antal 
vinterhämplingar och en pilgrimsfalk. Janu-
arikryssarna kunde pricka in bl a ägretthäger, 
hornuggla, forsärla, sädesärla, gransångare, 
strandskata och svartsnäppa.
Resan var väl förberedd genom listor som 
skrivits ut från Svalan och kartor över heta 
lokaler (tack Björn!). Såväl larm på BMS som 
noteringar på Svalan följdes noga 

Reseledarna
Hasse Nordin och P-G Larén ledde resan som 
gick för sjätte gången. Hasses kunskaper om 
olika lokaler och hur man hittar mellan dem 
förblir imponerande. 

Tretåig mås

Vitvingad trut

Brednäbbad simsnäppa

Kö? Nej, vi tittar på simsnäppan



Deltagarna
Lena Johansson, Tony Johansson, Hans 
Schwartz, Torbjörn Winqvist, Christer Frit-
zell, Donald Rehn, Eva-Liisa Kopra, Larre 
Hernander, Björn Lindkvist, Britta Svensson, 
Lars Svantesson, Jarl Schuberth, Sven Faugert, 
Göran Widerström.

Skådningen
Resan gav 106 arter (fåglar som setts av minst 
två personer), vilket reseledare Hasse var 
mycket nöjd med. Nedan pekas de viktigaste 
lokalerna ut och de mer anmärkningsvärda 
fåglar som kunde ses där. Övriga fåglar som 
sågs på flera/många platser framgår av artlistan 
mot slutet.

... är denna skärmsurfare orsaken?

Vid Torekovs rev - inga fåglar ...

Fiskmås



De viktigaste lokalerna och arterna

Fredag 13/1
Malmö hamn nära helikopterplattan– mäng-
der av havssulor flög över Öresund och dök 
emellanåt, det är så grant. Tretåiga måsar och 
stormfåglar i både ljus och mörk fas drog 
förbi, även några tordmular och sillgrisslor. 
Strax efter vi åkt vidare larmades både storlabb 
och bredstjärtad labb, typiskt! 
Tivolihusen vid Skåre hamn – vi fann inte den 
larmade kungsfågelsångaren.
Havgårdssjön – i det sista dagsljuset syntes en 
ägretthäger på andra sidan sjön.

Lördag 14/1, avfärd 06:30
Tidig start för att hinna fram till Båstad i 
gryningen.
Båstads hamn – tretåiga måsar födosökte 
invid hamnen. På håll syntes havssulor, små-
lom, en skäggdopping och en svärta. Ett stor               
om hamnen. På håll siktades smålommar.              
På och under en träbänk vid piren födosökte en 
rödhake, en gärdsmyg och en gransångare!
Torekovs rev – kuling från NV och högt vat-
tenstånd gav få fåglar. Möjligen kan den ivrige 
skärmsurfaren ha bidragit till fågelfattigdo-
men.
Torekovs hamn – Ett 15-tal skarvar syntes 
på långt håll, någon toppskarv kunde vi inte 
urskilja.
Torekovs reningsverk – fyra ängspiplärkor 

Bergfinkar

Bra hus för en diger tomtlista         

Kuling

Hasse spanar



syntes, men tyvärr ingen vattenpiplärka. 
Bläsand och några krickor.
Sandön – högt vattenstånd, stark vind, få fåglar
Rönnen – bland en flock gäss fanns en prutgås 
och några storspovar.
Häljaröds hamn – på håll siktades en sjöorre.
Alnarpsparken – vi rotade runt bland tujor utan 
att finna den larmade pärlugglan. Domherrar, 
ringduvor och kungsfåglar rörde sig mellan 
träden.
Hardeberga – i skymningen fick vi höra en ber-
guv ropa i stenbrottet.

Söndag 15/1, avfärd 07:30
Simrishamns hamn – flera skäggdoppingar och 
storskrakar, men få trutar.
Kåseberga – alfåglar, salskrakar, en gravand, 
skäggdoppingar. Fiket var stängt.
Peppinge – efter flera rundturer kunde tre 
kornsparvar siktas i en trädtopp, svårare än vi 
trott eftersom sparvarna sagts ha ett bra år i år.
Ystads hamnar – en sädesärla och en smådop-
ping.
Fyledalen – vacker obs av en havsörn, en 
sparvhök men ingen kungsörn.
Karups Nygård – en vit stork stod på fältet 
nära gården.
Vombs utlopp – äntligen fann vi gäss i större 
antal, mest sädgäss och grågäss och ett par 
bläsgäss. En ansenlig flock sjungande sång-
svan, kanske 200, med åtminstone två mindre 
sångsvanar, ansåg många vara dagens upplev-
else.
Övedskloster – en strömstare nära bron över 
bäcken. En nötväcka hördes.
Blentarp – efter middagen stod vi i frostnatten 
och lyssnade på en kattuggla.
För den gastronomiskt intresserade fågel-
skådaren kan det vara värt att besöka Blentarps 
bykrog och äta marinerad vildsvinsfilé.

Måndag 16/1, avfärd 07:30
Stavsstensudde - kring åmynningen fanns 
mängder med fågel efter stranden. I tången 
siktades en forsärla och en sädesärla. Efter 

På spaning i Simrishamn

Inte en enda fågel missas med detta uppbåd                              

Gott med mat efter dagens intensiva skådande

Smådopping i Ystads hamn



stranden kunde vi se den larmade svartsnäppan 
och fyra rödbenor. Bland alla änder fanns en 
stjärtand och en snatterand. 
Malmö hamn, de öppna ytorna norr Swede-
chrome – nu fick vi en känsla av flyt igen. 
Först en flock med ca 20 vinterhämplingar, 
strax en större flock med ett sextiotal snöspar-
var, resans enda pilgrimsfalk och en tornfalk. 
Någon svart rödstjärt fann vi däremot inte.
Spillepeng – som vanligt mängder med änder 
och vitfågel. Några salskrakar och svarthake-
doppingar födosökte vid revet. På revet rörde 
sig en storspov och en strandskata. En vitkin-
dad gås men förvånansvärt få andra gäss.
Lomma dammar – bland mängderna av knipor 
och viggar fick vi se några bergänder och sal-
skrakar liksom ett antal brunänder. 
Lund, Van Dürens väg – i en hög tuja på en 
innergård gömde sig en hornuggla.
Lunds reningsverk – i dammarna sam mängder 
med änder inkl några smådoppingar. En bukig 
duvhök flög förbi.

Övervintrande rödbenor

Malmö hamn med mysfika och snösparv

Hasse tubar in gäss och sångsvan



Thujan där ugglan har sin dagkvist Motiven är många men svåra att fånga

Hornuggla

Larre och Lena jobbar hårt för att få en ugglebild

Lite svår att se om man står på fel plats Fotografer i aktion - dock med olika motiv



knölsvan
sångsvan
mindre sångsvan
sädgås
spetsbergsgås
bläsgås
grågås
kanadagås
vitkindad gås
prutgås
gravand
bläsand
snatterand
kricka
gräsand
stjärtand
brunand
vigg
bergand
ejder
alfågel
sjöorre
svärta
knipa
salskrake
småskrake
storskrake
fasan
smålom
smådopping 
skäggdopping
svarthakedopping
stormfågel
havssula
storskarv
ägretthäger

gråhäger
vit stork
röd glada
havsörn
duvhök
sparvhök
ormvråk
fjällvråk
tornfalk
pilgrimsfalk
sothöna
strandskata
storspov
svartsnäppa
rödbena
brednäbbad sim-
snäppa
skrattmås
fiskmås
gråtrut
vitvingad trut 
havstrut
tretåig mås
sillgrissla
tordmule
tamduva
skogsduva
ringduva
turkduva
berguv
kattuggla
hornuggla
jorduggla
ängspiplärka
skärpiplärka
forsärla

Artlista

sädesärla
sidensvans
strömstare
gärdsmyg
rödhake
koltrast
björktrast
gransångare
kungsfågel
blåmes
talgoxe 
nötväcka
trädkrypare
skata
kaja
råka
kråka
korp
stare
gråsparv
pilfink
bofink
bergfink
grönfink
steglits
grönsiska
hämpling
vinterhämpling
gråsiska
domherre
stenknäck
snösparv
gulsparv
kornsparv

Artgenomgång


