
en resa med StOF 28 september – 1 oktober 2018 

Sydtornet, Hullsjön Foto: Monica Ahlberg 

Fredag den 28 september 

På morgonen kl 7:10 samlades 13 (den 14:e steg på i Katrineholm) förväntansfulla fågelskådare på Centralen i 

Stockholm för att åka med SJ:s snabbtåg till Skövde. De var alla på väg till Västergötlands pärlor, ett nytt resmål för 

StOF. Ledare var Kerstin Nordenadler och Lars Berglund. Upprinnelsen till resan var att Kerstin på en fågelresa i 

Costa Rica träffat en hängiven västgöte vid namn Ulf Lindell, aktiv i Västergötlands ornitologiska förening. Han be-

rättade entusiastiskt om sina fågellokaler som ”västgötska pärlor”, vilket ledde till att Kerstin och Lasse arrangerade 

denna resa. Ett par veckor innan resan åkte ledarna till Västergötland för att tillsammans med Ulf rekognosera fågel-

lokaler, lokalguider, boende och matställen.  

09.30 var vi framme i Skövde där Lasse och Björn hämtade två minibussar för vidare färd mot Hornborgasjön där 

första anhalten var Fågeludden. Fågeludden hyser förutom mycket fåglar även ett fint Naturum. På Fågeludden sågs 

främst diverse fåglar ute på sjön såsom olika svanar, gäss, knipor, viggar, doppingar och ett flertal av våra si-

mandsarter. Vi såg även några havsörnar men störst intresse tilldrog sig en fiskgjuse som ryttlade över vattnet. Lite 

senare såg vi fiskgjusen stå på en sten med ett byte. När vi såg gjusen äta blev även vi hungriga och åt av våra mat-

säckar. 

Anita och Stina låter sig väl 

smaka av sin medhavda 

lunch, medan ormvråken 

ivrigt spanar efter sin. 

 

 

 

<- foto: Monica Ahlberg 

foto: Klas Reimers         -> 



Plattformen vid Ytterbergs udde, en ny lokal för de flesta.               Sköna vyer visar sig på återvägen. Foto: Kerstin Nordenadler 

Nästa anhalt var Ytterbergs udde där vi stannade helt kort. Där såg vi bl.a. stenskvätta, brun kärrhök och ängspip-

lärka. Det var en jättefin lokal, som endast få av deltagarna besökt tidigare. Därefter for vi till Trandansen. Jämfört 

med under våren var det både lite folk och få tranor. Dock såg vi några tranor och vi diskuterade om de hade häckat 

vid Hornborgasjön eller bara var på genomresa. Vi såg även brun kärrhök, gråhäger samt en stor flock steglits. 

Nu var det dags att handla  frukost– och lunchmat till de kommande dagarna och sedan åka till vandrarhemmet i 

Lidköping. På kvällen åt vi en utsökt middag på restaurang Terrassen som ligger mycket vackert belägen vid ån Li-

dan. Kvällens artgenomgång visade att vi sett 53 arter under dagen. 

Lördag den 29 september 

På morgonen tidig avfärd för resa till Grästorp och värdshuset Tre Älgar, där vi skulle träffa våra lokalguider Peter 

Holst och Sture Hermansson. De tog plats i varsin buss och skulle nu leda oss till sina finaste lokaler under två dagar 

och inledde med att visa upp två älgar ute på fältet. Med tanke på värdshusets namn borde det varit tre men det 

fanns kanske någon till som vi inte såg, så vi räknade med den enda kvarvarande plåtälgen på Tre Älgars parkering. 

Två livs levande 

älgar och en 

plåtälg = Tre 

Älgar! 

 

 

 

 

 

 

 

Foto:  

Monica Ahlberg 



Vi började med att åka till Sjöryd, som ligger vid Dettern (Dättern). Dettern är en relativt stor vik av Vättern. Efter en 

vandring längs en vall med en trädridå med en hel del fågel, som gjorde vandringen mot Djävulsön behagligt lugn, 

kom vi till ett fågeltorn som relativt snabbt fylldes av många skådare. De som inte fick plats gick ut i det stora vass-

området nedanför tornet. Direkt kom stora skaror av skäggmesar flygande och satte sig på vasstråna ca fem meter 

bort väl synliga för oss. Ingen av oss hade sett så många skäggmesar samtidigt som nu. En flock på 18 skäggmesar 

flög över oss och de såg ut som förväxta trollsländor. Ibland flög de påfallande långsamt eller stod nästan stilla i 

luften som om de väntade på något direktiv från en ledare. Enligt Peter for de omkring så där varje dag ifrån ca 

8:40 och en timme framöver. På eftermiddagen syns de sällan. Där ser man nyttan av att ha med några som kan sitt 

närområde. Enligt Peter och Sture är det över 100 skäggmesar som håller till här.  



Foto: Klas Reimers 



Det fanns även många andra fåglar såsom strandskator, skäggdoppingar, vitfåglar, en vacker bergfink, grönsiskor 

och en större hackspett. Men de kom liksom i skymundan av skäggmesarna. På vägen till nästa anhalt såg några en 

fjällvråk från bilen. 

Nästa stopp var vid Frugårdsudde, även denna lokal ligger vid Dettern, i stort sett tvärs över viken från Sjöryd. Där 

gick vi till ett fågeltorn benämnt Sandbetet. Vid föregående stopp hade vi fåglar över oss och på bägge sidor, men 

nu blev det större avstånd och tubskådning. Bland gässen nere vid stranden räknade Peter och Sture in 28 spets-

bergsgäss. Dessutom sprang några vadare i strandkanten. Det var utmanande att arta dessa, men efter diverse dis-

kussioner kom vi fram till att det var fyra kärrsnäppor och en kustsnäppa som verkade trivas bra tillsammans. Se-

nare såg vi även en myrspov. I skogen som vi passerade till och från tornet sågs bl.a. två dubbeltrastar och en tal-

trast. 

Nästa anhalt var Vänersborgsviken i Vänersborg. På skären 

utanför sågs fisktärna och drillsnäppa. Småskrak simmade i 

viken.                                            

Här blåste det KALLT, så vi blev inte så långvariga…..                                                                                            

Foto: Monica Ahlberg 

Nu till skogen i Hunneberg där vi letade efter bändelkorsnäbbar. Någon sådan hittade vi inte men Sture och Lasse 

såg en hönsfågel som flög över vägen. Det var troligen en tjäder, men ingen av dem såg fågeln så bra att den kunde 

artas.  

Efter en kort bilfärd var vi i Flo Klev i kanten av Hunneberg. Utsikten där var helt makalös och för ett tag glömde vi 

fåglarna och tittade bara på allt annat som fanns att se på. Så småningom började vi leta fåglar och såg dels en fly-

gande sångsvan dels en blå kärrhökshona.                                                                                                 Foto: Kerstin Nordenadler 



Vi passade på att fika/luncha innan vi for ner till Detterstorp som vi såg på långt avstånd från berget. Då vi kommit 

dit gick vi en promenad som gick förbi ladugården, genom en beteshage och ut på strandängen bland korna. Där 

visade sig brunänder och stjärtänder. En råka spatserade bland kråkorna. 

Sedan återfärd via Grästorp där vi lämnade av Peter och Sture. På kvällen middag på restaurang Stadt vid Stadsho-

tellet, lämpligt beläget mittemot vandrahemmet. Artgenomgången visade att vi sett ytterligare 27 arter under da-

gen och nu var uppe i 80 arter. 

Söndag den 30 september 

Det var extra tidig avgång 5:50 ifrån vandrarhemmet. I programmet till resan stod ” Om det blåser en hård sydväst-

lig vind kanske vi ger oss ut till kusten för att få lite frisk havsfågelskådning”. Våra lokala guider tyckte att det blåste 

tillräckligt och vi styrde kosan mot Bohuskusten. Både jag och många andra tyckte att det skulle bli spännande med 

havsfågelskådning. Vårt mål var Grosshamn som ligger på Ramsvikslandet nästan rakt väster om Uddevalla. 

Vi kom fram kl. 8 och det blåste ca 

15 m/s sydvästlig vind vilket var 

goda förutsättningar. Grosshamn 

ligger vid en bukt på Ramsvikslan-

det vilket gör att fåglarna ibland 

passerar långt ut. Vi fick uppleva 

ett mäktigt skådespel med höga 

vågor och vatten som kastades 

högt upp vid bränningar och klip-

por. Tuberna och handkikarna 

kom snabbt på plats. Som tur var 

fanns ett rymligt gömsle att gå in i 

när man behövde en stunds vila 

från den hårda vinden.  

De första havsfåglarna som alla 

såg var en mängd havssulor som 

sträckte söderut. De är stora och 

karaktäristiska med långa vita 

vingar med svarta vingspetsar. 

Även en del ungfåglar, som är grå-

bruna, sågs. På en ö inte så långt 

ut stod ett antal skarvar. Efter lite 

skådande kom vi fram till att det 

var tre toppskarvar bland storskar-

varna.  

Foto: Klas Reimers 



Klockan är 08:35. Det blåser hårt, men nu börjar fåglarna komma.                                                                                                                        Foto: Kerstin Nordenadler 

Ytterligare en miljöbild från Grosshamn. Nu har det ljusnat bland molnen.                                                                                                           Foto: Kerstin Nordenadler 



Gömslet var rejält tilltaget. ”Banka om du vill in och vila från blåsten” löd budskapet.  De flesta av oss tog lä på utsidan.                                        Foto: Klas Reimers 

<- Magnus   

 

Och 

 

Ulf                     -> 

 

 

 

 

 

Fyra foton: 

Monica Ahlberg 

Björn hämtar andan Hmmm… vart åker vi nu. Lasse och Kerstin har rådslag medan Eva tar 

det lugnt i solen. 



Vi såg en del fåglar där ute också! 

Kärrsnäppor i vinterdräkt                                                                                                                                                                                                      Foto: Monica Ahlberg 

En litet ”uppnosig” sillgrissla                                                     Foto: Monica Ahlberg 

En av flera skärpiplärkor, som försökte gäcka oss.  

                                                                                       Foto: Klas Reimers 

I havet simmade en sillgrissla och senare en tobisgrissla nära. Skärpiplärkor flög fram och tillbaka mellan klippor och 

tång. Till havs började det även komma några stormfåglar och tretåiga måsar. Några av de senare var ungfåglar som 

har svart ”W-teckning” på vingovansidan. 

En labb dök upp men jag tror inte så många av oss såg den bra. Jag såg den inte alls. Enligt någon annan skådare på 

plats var det en bredstjärtad labb, men ingen av oss ansåg sig ha sett den så bra så de kunde bekräfta det. Omkring 

10:40 dök en ny art upp, en mindre lira som de flesta av oss såg bra. Den har mörk ovansida och ljus undersida som 

syns omväxlande när den flyger upp och ned i vågdalarna.  Cirka en timme senare dök en annan fågel upp mycket 

långt ut och några undrade om det möjligen kunde vara en tärnmås. Den var mindre än en tretåig mås som var i 

närheten. Den flög även tärnlikt och lite fladdrigt med långa vingar. Då den så småningom kom närmare kunde vår 

lokalguide Sture bekräfta att det var en tärnmås. Han hade sett vingovansidan tydligt. Jag tror att alla i gruppen som 

såg den, fick Sverigekryss! 



En av de unga tretåiga måsar som svepte förbi.                 Foto: Klas Reimers En av många stormfåglar.                                                            Foto: Klas Reimers 

Ja, det finns toppskarvar på fler ställen än Svarteskär utanför Torekov! De hitre små skarvarna är toppskarvar.                                                    Foto: Klas Reimers 



Våra ledare hade till och från talat om att åka vidare men för varje ny art förlängdes tiden, som tur var. För ytterli-

gare en timme senare dök ännu en ny art upp nämligen en storlabb. Den tror jag att alla såg bra eftersom den var 

ganska nära och har ett karakteristiskt utseende dvs brun med vita handbasfläckar.  

Senare åkte vi vidare till en annan del av Ramsvikslandet benämnt Fykan, med stora härliga, släta bohusländska 

klippor. Där fick vi oss lite kulturhistoria till livs: man hade hackat steg i berget för att hästarna inte skulle halka när 

det var blött och isigt när de skulle dra tunga kärror uppför branten. Vi trodde nästan inte våra ögon när vi insåg att 

husägarna körde bil ner och upp till sina stugor vid stranden. 

Uthuggna spår för hästarna i hällarna. Vi lyssnar förundrat när Sture berättar om dem.                                                    Foto: Kerstin Nordenadler 

Vi blev också mycket förundrade när vi såg bilen nere vid husen. Hur hade den kommit dit, och hur skulle den komma därifrån? Det finns ju ingen väg! 

                                             Foto: Kerstin Nordenadler  

                



Nästa lokal på Ramsvikslandet hette Haby där vi tog en promenad ut på klipporna och bl.a. såg kustpipare, flera 

kärrsnäppor samt en gluttsnäppa. Vi skådade även skärpiplärkor och ängspiplärkor på nära håll. En troligen ganska 

underskådad pärla, även om den var känd och besökt många gånger av Sture och Peter. 

Vi avslutade med en stärkande fikastund vid Sotekanalen innan vi for hemåt. 

På hemresan nära Strandängarna sågs en pilgrimsfalk, attackerad av en sparvhök, av några i den ena bussen. 

Det var verkligen en fantastisk havsfågelskådning med många olika arter och då vi lämnade våra lokalguider Peter 

och Sture i Grästorp var alla helt överväldigade över allt de visat oss stockholmare. Utan dem hade resan inte blivit 

lika givande och fått sådan lokalfärg! De avtackades och hyllades unisont för att de ställt upp för oss i två hela da-

gar. De hade verkligen visat oss Västergötlands pärlor och hjälpt oss med havsfågelskådning i Bohuslän. Vi hade 

dessutom haft mycket trevligt tillsammans.  

Våra entusiastiska, kunniga och trivsamma lokalguider Peter Holst ovan 

och Sture Hermansson till höger.  

                                                                                               Foto: Klas Reimers                                                                                                                                                                                                                                  

På kvällen gick vi och åt middag på en pizzeria. Därefter kunde vi konstatera att vi sett 18 nya arter under dagen, 

varav flera var livs- eller sverigekryss för många deltagare. Totalt var vi nu uppe i 98 arter. Skulle vi ta oss över 100? 



Måndag den 1 oktober 

Nu var det dags att lämna vandrarhemmet och stuva in allt i minibussarna. Nya fågellokaler väntade innan vi skulle 

ta tåget hem. Ledarna prioriterade några lokaler vi inte hunnit med tidigare och såg till att börja längst bort, för att 

avsluta nära dagens slutmål Skövde. 

Vi startade därför med att åka till Dalbotornet vid Vänersborg. Ännu en hisnande utsikt dök upp då vi såg över 

Vättern från fågeltornet. Inloppet till Trollhätte kanal syntes utmärkt från ovan. Framför våra ögon utspelade sig en 

dramatisk strid mellan en ung havsörn och en gråtrut. Örnen gick segrande ur striden och fick sig ett mål mat, som 

raskt övertogs av mamma (?) örn. I skogen bakom oss sågs och hördes många mindre korsnäbbar. Sträckande bo- 

och bergfink flög över oss i större och mindre, löst sammansatta flockar. Vi noterade även sträckande gäss på håll, 

stora flockar stare drog omkring, en svartmes hördes och sågs, ja det var massor av liv på och runt Dalboberget 

denna morgon. 

Nästa anhalt blev Nygårdsängen vid Vassbotten i strålande solsken. Här passad vi på att fika och skåda i mindre 

grupper. Inga sensationer siktades, men det är onekligen en mycket trevlig lokal. 

 

Hullsjön är en av Västergötlands bästa fågelsjöar. Vi satsade på att besöka Sydtornet, men något torn såg vi inte till. 

En stor, högt belägen utsiktsplats dög bra. Vi fick inte några nya arter här, men en blå kärrhökshona jagade över 

maden, ständigt förföljd av irriterande kråkor. Vi diskuterade en stund om det kan ha varit en stäpphökshona, men 

kom fram till att det nog var en blåhök. Det var en vacker trakt och jag kan tänka mig att det är fint då ännu fler ras-

tande fåglar syns.  

Dagens lunch åts vid Flo Klev på Hunneberg, där vi än en gång fick se den fantastiska utsikten och en ganska stor 

flock spetsbergsgäss bland andra gäss och tranor.  

Därefter gjorde vi ett nytt försök att se/höra bändelkorsnäbb, men hade ingen tur nu heller. Däremot fick vi rese-

kryss på trädkrypare. Det hördes mångahanda svaga lockläten i skogen, till exempel koltrast, rödhake och kungsfå-

gel. 

En liten smådopping gör avtryck i Paradissjön utanför Skövde.                             Foto: Monica Ahlberg 



Långkörning mot Skövde för att besöka Paradissjön, en lämplig lokal att avsluta med när  man har en tågtid att 

passa. Paradissjön var som namnet tyder på en vacker sjö där vi direkt såg tre smådoppingar. Lite senare var vi 

några som såg ett ”streck i luften”, dvs en fågel som flög mycket snabbt från en strandbrink bort till en annan del av 

sjön. Vi var några som sa att det borde vara en kungsfiskare. Vi sa att ”vad skulle det annars kunna vara”. Andra sa, 

att så går det inte att bestämma fåglar.  Som tur var dök fågeln upp igen och satt en sekund på en gren. Då kunde vi 

konstatera att det var en kungsfiskare. Det blev således en fin avslutning med ytterligare en pärla på slutet av resan. 

Hela skaran samlad vid Dettern.: Stina Yrström, Peter Holst (lokalguide), Håkan Nord, Thomas och Marie Müller, Lars Berglund, Ulf Linnell, Maj-Britt Oliw, Eva 

Petersson, Magnus Westin, Kerstin Nordenadler, Ernst Oliw, Anita Melin, Rolf Lindskog, Klas Reimers. Huksittande: Björn Dahlbom och Monica Ahlberg. Sture 

Hermansson saknas på bilden. Det var han som tog den. 

Vi alla deltagare vill tacka våra ledare Kerstin och Lasse för fantastiska dagar i Västergötland och Bohuslän. De hade 

arbetat hårt både med planeringen av detta nya resmål och även på plats under resan. Det blev en resa som över-

träffade våra högt ställda förväntningar. Än en gång även tack till våra lokalguider Peter och Sture. Tack även till 

Lasse och Björn som var chaufförer och körde oss runt. 

Tåget avgick 18:30 och endast ett par timmar senare anlände vi till Stockholms Central. Någon artgenomgång 

kunde vi inte ha på tåget, då vår vagn var fullsatt, så Kerstin lovade återkomma via mail, vilket hon också gjorde. 

Vi kom upp till 106 arter totalt efter att ha observerat 8 nya arter. 

Text: Rolf Lindskog 

Foto: Monica Ahlberg, Kerstin Nordenadler och Klas Reimers 

Redigering: Kerstin Nordenadler 



Förteckning över lokaler 

Fredag den 28 september 

1. Hornborgasjön. Fågeludden 11:00-12:30  

2. Hornborgasjön. Ytterbergs udde 13:00-13:30  

3. Hornborgasjön. Trandansen 14:30-15:30  

Lördag den 29 september 

4. Dettern. Sjöryd/Djävulsön 8:00-10:30 (100 skäggmes 18 st strandskata  

   4 skäggdoppingar, 4 havstrut, större hackspett, bergfink, grönsiska, fjällvråk) 

5. Dettern. Frugårdsudde 11:00-13:30 (28 spetsbergsgäss, 28 kärror,  

    4 kustsnäppa, 1 myrspov, tornfalk, dubbeltrast, taltrast). 

6. Vänersborgsviken. 14:30-15:30 (Fisktärna, björktrast, drillsnäppa, småskrak). 

7. Skogen på Hunneberg (en eventuell tjädertupp) 

8. Utsikten på Hunneberg. Flo klev 16:00-16:30 (sångsvan blå kärrhök) 

9. Dettern Detterstorp 16:30-17:30 (Råka, brunand, stjärtand). 

Söndag den 30 september 

10. Grosshamn. Ramsvikslandet 8:00-13:00 (havssulor, tärnmås, mindre lira mm) 

11. Fykan. Ramsvikslandet 13:30-14:00 

12. Haby. Ramsvikslandet 14:00-15:30 (gluttsnäppa, kärrsnäppa, kustpipare) 

Måndag den 1 oktober 

13. Dalbotornet. Vänersborgsviken 8:00-9:00(mindre korsnäbb, bo- bergfink,  

      svartmes) 

14. Nygårdsängen. Vassbotten. Vänersborg. 9:30-10:30 

15. Hullsjön. 11:15-11:45 (blå kärrhök) 

16. Dettern. Hunneberg. Flo klev. 12:30-13:30 

17. Hunneberg. Skogen. 13:30-14:30(trädkrypare) 

18. Paradissjön. 16:00-17:00 (smådopping, kungsfiskare) 

Grosshamn 10:00 Bredstjärtad labb   10:40 Mindre lira 11:35 Tärnmås 12:30 Storlabb 

Stormfågel 10, tretåig mås 10, havssulor 100 

Storlom, tobisgrissla nära, sillgrissla nära +8 

ejder, storskarv, toppskarv, skärpiplärka. 

 

 



  

Art Kryss Fr Lö Sö Må Egna noteringar 

Knölsvan  1 2 3 4  

Sångsvan  1 2    

Spetsbergsgås   2  4  

Grågås  1 2 3 4  

Kanadagås  1 2 3 4  

Vitkindad gås   2 3   

Bläsand  1 2  4  

Snatterand  1 2    

Kricka  1 2    

Gräsand  1 2 3 4  

Stjärtand  1 2 3   

Skedand  1     

Brunand   2    

Vigg  1 2    

Ejder    3   

Sjöorre    3   

Svärta    3   

Knipa  1 2 3   

Småskrake   2    

Storskrake  1   4  

Storlom    3   

Smådopping     4  

Skäggdopping  1 2 3   

Stormfågel    3   

Mindre lira    3   

Havssula    3   

Storskarv  1 2 3 4  

Toppskarv    3   

Gråhäger  1 2 3   

Havsörn  1 2    

Brun kärrhök  1 2  4  

Blå kärrhök   2    

Sparvhök  1     

Ormvråk  1 2 3   

Fjällvråk  1 2    

Fiskgjuse  1 2    

Tornfalk  1 2 3   

Lärkfalk   2    

Pilgrimsfalk    3   

Sothöna  1     

Trana  1 2    

Strandskata  1 2    

Kustpipare    3   

Tofsvipa  1 2    

Kustsnäppa   2    

Kärrsnäppa   2 3   

Brushane  1     

Enkelbeckasin   2 3 4  



 
Myrspov   2    

Gluttsnäppa    3   

Drillsnäppa   2    

Storlabb    3   

Tärnmås    3   

Skrattmås  1 2    

Fiskmås  1 2 3   

Silltrut   2  4  

Gråtrut  1 2 3   

Havstrut   2 3    

Tretåig mås    3    

Fisktärna   2     

Sillgrissla    3   

Tobisgrissla    3   

Tamduva  1   4  

Ringduva  1 2 3 4  

Kungsfiskare     4  

Större hackspett   2    

Sånglärka  1 2    

Ladusvala  1 2  4  

Ängspiplärka  1 2 3 4  

Skärpiplärka    3   

Sädesärla  1 2    

Gärdsmyg     4  

Rödhake   2  4  

Stenskvätta  1 2 3 4  

Koltrast   2 3   

Björktrast   2    

Taltrast   2    

Dubbeltrast   2   4  

Gransångare   2  4  

Kungsfågel   2  4  

Skäggmes   2    

Entita     4  

Talltita     4  

Svartmes     4  

Blåmes  1 2    

Talgoxe   2 3   

Nötväcka  1 2    

Trädkrypare     4  

Nötskrika  1 2  4  

Skata  1 2 3 4  

Kaja  1 2 3 4  

Råka   2    

Kråka  1 2 3 4  

Korp  1 2 3 4  



 Stare  1 2  4  

Gråsparv  1 2    

Pilfink  1 2  4  

Bofink  1   4  

Bergfink   2  4  

Grönfink  1 2 3   

Steglits  1 2 3   

Grönsiska   2    

Hämpling    3 4  

Mindre korsnäbb     4  

Gulsparv  1 2    

Sävsparv  1   4  

Totalt per dag   53 72 46 39 Totalt antal sedda arter 106 

Nya per dag   53 27 18 8  


