
Rapport från lag Livsnjutarna 
 

Irene, Lena, Tony och Rolf 
 
Detta är vårt lag: Två erfarna men lata skådare och två gröna och likaledes lata skådare. 
Gemensamt är att vi är njutningslystna, därav namnet. Vi har två motton: ”Mat före art” och 
”man ska inte lida i fält”. Det sista stulet från en känd StOF-are. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Det är viktigt med förberedelser och som sig bör inleddes rallyt redan kvällen innan med 
trerättersmiddag, med fågel som huvudrätt, och goda drycker. När det gällde de mer 
vildfågelrelaterade förberedelserna hade vi tittat på Svalan och försökt lägga upp en lämplig 
rutt. Vi ville ha ett grönt stuk på det hela med så få körda mil som möjligt. Dessutom ville vi 
ha tid att njuta av fåglarna samt äta alla måltider inne vid dukat bord. 



 
 
Frukosten inleddes två minuter i sju hos Rolf och Irene. Då var det fortfarande mörkt, men 
gröngölingen Rolf upptäckte snart en skata och en björktrast vid fågelbordet. Bland 
halmhönsen där dök det också upp en koltrast. Sedan blev det en skön promenad över 
Molnsätra ängar i det rodnande gryningsljuset. Under promenaden observerade vi bland annat 
hämpling, gulsparv, domherre och två hackspettsarter. Irene tyckte att gröngölingsobsen var 
dagens höjdpunkt. 
 

Fågelmatningen vid Översjön 
 

Fågelmatningen i skogen nära Översjön gav diverse mesar. Det tog 15 
minuter att njuta av fågellivet som också bestod av trädkrypare och större 
hackspett. Hunden Ludde satt tålmodigt och väntade på fortsatt motion. I 
snigeltempo återvände vi till huset och välförtjänt kaffe med 
tårta.



 
JOK-arna vid Trettiometerskärret 
 
Dags för bilfärd. Först till en liten fågeldamm i Kallhäll, med gräsand och gråtrut. Sedan 
Bolinders strand där vi kammade noll. Raskt iväg till Trettiometerskärret vid Säbysjön. Där 
stod ett gäng JOK-are. Stort tack till dem för varfågeln! Vi försökte hitta stjärtmes och 
gärdsmyg, men utan resultat. En sväng till Plantagen gav varken tornfalk eller steglits. 
Modfällda åkte vi för att äta lunch hos Tony och Lena, också detta inomhus. 
 

 
 
Mätta och därför något gladare åkte vi mot Solna och Råstasjön. Precis innan vi skulle köra ut 
på motorvägen såg chauffören något på en lyktstolpe. Det var ju tornfalken! Tyvärr missade 
gröngölingarna fågeln, men lägligt nog hade Vägverket just byggt en ny avfart som vi inte var 
sena att nyttja. Genom rondellen och tillbaka norrut – fågeln satt kvar och gröngölingarna 
kunde till och med se den i kikaren. Denna händelse var dagens höjdpunkt för Lena. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Åter mot Råstasjön. Häger, knipa och storskrake var våra första obsar. Bergand såg vi efter en 
del besvär, den dök hela tiden. Kricka missade vi dock. Besöket grumlades av att vi stötte på 
några målmedvetna medtävlare.  



 

 
 

 
Lag Grabbarna Grus vid Råstasjön 
 

 
Till Lötsjön därefter. Medan vi andra stod och spanade ut över sjön, 
bokstavligen snubblade Irene över en kricka. 
 
 
 
 
 

Efter en del parkeringsbesvär i Sundbyberg, kunde vi kliva ombord på pendeltåget. Vid 
Karlbergs station var det tänkt att vi skulle hänga in smådopping, men några kanotister 
grusade våra förhoppningar. Kanotister i januari! Var det månne några medtävlare? 



 
Nästa tåg tog oss till Centralen och vi promenerade till 
matningsflotten vid Strömmen. Där var det tyvärr ont 
om mat och likaledes ont om fåglar. Vi tröstade oss med 
kaffe och lussebröd. Skrattmås och tamduva dök i alla 
fall upp till slut och i Kungsträdgården fick vi gråsparv. 
 
En maklig promenad förde 
oss till Slussen, men vi 
hittade inget nytt. Framme 
vid Enskede gård hade vi 
mycket god tid på oss inför 
återsamlingen på 
värdshuset. I en park njöt vi 

av god och närande dryck, varvid en stenknäck flög över våra 
huvuden. Den arten hade, i likhet med korpen, gäckat oss hela 
dagen. 
 
Styrkta till kropp och själ gick vi till återsamlingen där vi var först. Det var enda gången vi 
ledde tävlingen, för det skulle visa sig att av nio lag kom vi sist. Det är bara att konstatera att 
vi inte hade något bland eliten att göra, vi platsade inte ens i korpdivisionen eftersom vi 
missade denna fågel. Vi nådde i alla fall våra mål, hade en underbar dag och var ensamma om 
hämplingen. 
 
Deltagare: Irene Gustafson, Rolf Gustafson, Tony Johansson och Lena Johansson 
 
Antal arter: 42 
Körda mil: 4,7 


