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På torsdagsförmiddagen strålade sällskapet samman på 
Stockholms Central, varifrån vi tog tåget till Lund. Det var 
trevligt att tillbringa drygt fyra timmar i en järnvägsvagn i 
stället för att sitta i en minibuss större delen av dagen. 
 
Vid halv tretiden kom vi fram till Lund, där någon från 
hyrbilsfirman skulle möta oss. Där fanns dock ingen och 
efter otålig väntan, medan det blev allt mindre kvar av den 
ljusa delen av dagen, fick vi veta att man väntade på oss på 
andra sidan stationshuset. 
 
Så småningom kunde Hasse och P-G hämta minibussarna 
och vi styrde mot vattenreningsdammarna vid Lunds 
reningsverk. Därifrån hade dvärgbeckasin rapporterats. Det 
var inte helt lätt att hitta dit och vi körde en något oortodox 
väg. Strax före skymningen kom vi fram. Någon 
dvärgbeckasin syntes inte till. Däremot var det gott om 
bläsänder i dammarna. En fasan som hade tagit nattkvist 
blev skrämd av oss. 

Jan väntar på Lunds Central 
 
Nu hade det mörknat och vi åkte vidare mot stenbrottet i Hardeberga. Det hade börjat regna 
lätt och blåsa, så förutsättningarna för att höra någon berguv var inte goda. Vi gav upp, och 
tog oss i stället till Sjöbo och kinarestaurangen vi brukar besöka på Hasses resor. Vi blev 
mätta och glada. Sedan var det dags för vandrarhemmet i Blentarp, nära Sjöbo, där vi 
installerade oss efter att ha välkomnats av det trevliga värdparet. Nu återstod endast 
artgenomgången, som Hasse genomförde på rekordtid. 

 
Hasse och P-G under 
artgenomgången 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
I regnet vid Kåseberga 
 
När vi vaknade på fredagsmorgonen regnade det, och det fortsatte hela dagen. Vårt första mål 
var Kåseberga. I hamnen simmade en gråhakedopping omkring. Där fanns också ejder, 
storskrake och storskarv. Några glador kretsade över åskammen. Vi gick upp till den lilla 
skogsdungen öster om Ale Stenar. Där hade brandkronad kungsfågel observerats. Vanlig 
kungsfågel syntes och hördes, och till slut var även den brandkronade samarbetsvillig. Större 
delen av gruppen fick se den. Några av oss fick även en fin obs på en trädkrypare. 
 

Hasse hade fått tips om en lokal där det 
skulle finnas kornsparv. Det var vid 
Hammar. Efter en kort promenad kunde vi 
skåda ut över en stor flock kornsparvar. 
Lyssnade man noga, kunde man också höra 
litet sång. 
 
 
 

Nu var det hög tid för förmiddagsfika och vi åkte till Sandhammaren. Några nya fågelarter 
blev det just inte, men det var en trevlig rastplats. Efter fikat körde vi norrut längs ostkusten. 
Vi stannade vid Norrekås, Brantevik och i Simrishamn. På den sistnämnda platsen kunde vi 
avnjuta en rörhöna i en liten bäck. Vi spanade idogt efter medelhavstrut, men såg ingen. 
Gråtrut, fiskmås och havstrut var det gott om. Smådopping fanns i hamnen. 
 

 
 Rörhöna    Ejder 
 



 
Här såg vi bland annat spetsbergsgås 
 
Det hade blivit eftermiddag innan vi styrde kosan västerut igen. Vi tog vägen över Kivik, och 
norr om Tomelilla såg vi stora mängder glador. Annars var det inte många rovfåglar i luften 
denna regniga dag. I Fyledalen stannade vi på ett ställe, och Hasse utlovade glass till den som 
först hittade en kungsörn. Det blev Ove som observerade en sittande kungsörn. Den lyfte 
sedan och kunde beskådas av oss alla. Dock ville inte Ove ha någon glass. Vid Högestad 
kunde vi blicka ut över stora gåsflockar. Där fanns grågäss, sädgäss, bläsgäss och även några 
spetsbergsgäss. 
 
Vad vore en StOF-resa utan soptippsbesök? Vid Ystads soptipp stannade vi för att försöka 
hänga in brun glada. Vi såg röda glador, men ingen brun. I skymningen hade Hasse ett ställe 
kvar. Det var hemligt, men snart kunde vi lista ut att vi skulle till ett storkhägn. Det blev 
Karups Nygård, där ett tiotal storkar gick och provianterade på fälten. Efter artgenomgång på 
vandrarhemmet kunde vi åter äta god mat på kinakrogen. 
 

Lördag morgon startade vi tidigt för att komma till 
Torekov när det ljusnade. Idag var vädret bättre. 
Fortfarande var himlen täckt av tjocka moln, men det var 
uppehåll. Vid reningsverket i Torekov kunde vi beskåda 
tre arter piplärkor; ängspiplärka, skärpiplärka och 
vattenpiplärka. Praktiskt att ha dem intill varandra för att 
urskilja artkaraktärerna. Dessutom trippade en forsärla 
omkring i tången. I buskmarkerna en bit från stranden 
kunde vi notera rödhake och gärdsmyg. Ute på havet 
dök toppskarvar med sina typiska små hopp. Vi hade 
dessförinnan kunnat se flera stycken på en klippa. 
 
Senare körde vi söderut mot Rönnen. Vi letade förgäves 
efter den jaktfalk som hade observerats där. I stället fick 
vi fina obsar på storspov. En bofink noterades också. Vi 
besökte också Sandön vid Rönnen. Vid Farhult stod ett 
antal sångsvanar på ett gärde. Där fanns även en stor 
flock gäss. Ny art blev vitkindad gås. En ung havsörn 
stod på ett fält och lät sig beskådas. 



Spaning vid Vikens hamn 
 
Nästa stopp blev Lerhamn. Utanför hamnpiren, på en 
sten, låg en knubbsäl och vilade sig. På själva piren 
hoppade en stenskvätta! Hasse tyckte den hängde litet 
med ena vingen, och det var väl därför den blivit kvar. 
Vi for vidare söderut, till Vikens hamn. Målarterna här 
var en gransångare som flög omkring mellan några 
buskar och kunde beskådas, samt en svarthakad 
buskskvätta. Den senare befann sig vid hamnpiren och vi 
såg den fint. 
 
 
Svarthakad buskskvätta 
 

Dagen sista skådarstopp blev vid norra delen av Löddeåns mynning. Där fick vi en lång, 
välbehövlig promenad ut på strandängarna. Berglärka hade rapporterats, och till vår glädje 
kunde vi en längre stund njuta av två vackra exemplar. 

 
Det hade blivit mörkt innan vi nådde bilarna. Under 
promenaden hördes större strandpipare locka. Efter att 
ha bytt om, eller rättare sagt skalat av oss några 
klädlager, kunde vi åka till den fullsatta bykrogen i 
Blentarp, där Hasse hade beställt bord. Vi avnjöt en 
delikat middag i trevligt sällskap. 
 
 
 
 
 
 
Sven, Jan Olof och Lars M. i aktion 
 

På söndagen var det också uppehållsväder. Vårt första mål var Vombs ängar. Där såg vi en 
flock vinterhämplingar. Vi noterade också en stor mängd gäss, dock inga nya arter. En blå 
kärrhökshanne visade upp sig fint. En flock starar flög fram och tillbaka. Vid Silvåkratornet 
flög en stor flock steglits förbi. Också entita och stjärtmes fanns i området. Från tornet såg vi 
flera salskrakar bra. Vid ån brukar kungsfiskare hålla till, men vi hade inte turen att se någon. 
 



Nästa anhalt blev Malmö och Spillepeng. Där var det meningen att vi skulle fika, men vinden 
låg på från fel håll, så det luktade hemskt. Vi fick en närobs på en ormvråk som kalasade på 
en kanin. Fika fick vi däremot göra i Alnarpsparken. De av oss som var lata och drack kaffe 
på parkeringen belönades med en stenknäck, som Bosse upptäckte, i en trädtopp. Vi hade 
turen att få se och höra trädgårdsträdkrypare. En annan ny art för resan var rödvingetrast. 

Den traditionella trädgårdsträdkryparspaningen 
 
Vid Lomma dammar fanns en hel del sjöfågel, mest vigg. Dock inga bergänder. Ett antal 
skäggdoppingar höll också till där. I vassen flög några skäggmesar omkring. Vi spanade ut 
över stranden också, men det var söndag och gott om folk som promenerade utmed vattnet, så 
några fåglar fanns inte där. 
 



Resan avslutades som den började, vid Lunds reningsverk. Inte heller idag ville 
dvärgbeckasinerna vara med. Vi fick en promenad innan det var dags att åka till 
järnvägsstationen och gå ombord på stockholmståget. 

Bläsänder vid Lunds reningsverk 
 
 
 
Artlista: 
 
Knölsvan, sångsvan, sädgås, spetsbergsgås, bläsgås, grågås, kanadagås, vitkindad gås, 
bläsand, kricka, gräsand, stjärtand, brunand, vigg, ejder, alfågel, knipa, salskrake, småskrake, 
storskrake, fasan, smådopping, skäggdopping, svarthakedopping, gråhakedopping, storskarv, 
toppskarv, gråhäger, vit stork, röd glada, havsörn, blå kärrhök, sparvhök, ormvråk, fjällvråk,  
kungsörn, tornfalk, pilgrimsfalk, rörhöna, sothöna, större strandpipare, myrspov, storspov, 
skrattmås, fiskmås, gråtrut, tobisgrissla, tamduva, ringduva, turkduva, större hackspett, 
berglärka, ängspiplärka, skärpiplärka, vattenpiplärka, forsärla, sidensvans, gärdsmyg, 
rödhake, svarthakad buskskvätta, stenskvätta, koltrast, björktrast, rödvingetrast, gransångare, 
kungsfågel, brandkronad kungsfågel, skäggmes, stjärtmes, entita, blåmes, talgoxe, nötväcka, 
trädkrypare, trädgårdsträdkrypare, skata, kaja, råka, kråka, korp, stare, gråsparv, pilfink, 
bofink, grönfink, steglits, grönsiska, hämpling, vinterhämpling, domherre, gulsparv och 
kornsparv. 
 
Summa 92 arter – inte dåligt i januari! 
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