
Reserapport, Norra Bohuslän

Från torsdagen den 28/10 till söndagen den 1/11 
genomförde StOF en exkursion till norra Bohuslän 
med Hasse Nordin och P-G Laren som reseledare. 
Förhoppningarna var att vi skulle få se havsfågel men 
på grund av vindarna eller snarare inga vindar så fick 
vi improvisera lite grann viket gick ganska bra tillslut.

Torsdag 29/10

Klockan 08:00 var alla deltagare samlade vi Rinkeby och vi 
kunde åka iväg i våra två hyrda minibussar. Efter några tim-
mars bilfärd kom vi fram till Venastugan i Närke där vi gjorde 
vårt första stopp. Där hängde vi som förväntat in rödhuvad 
törnskata som vi efter några minuters letande hittade i en buske 
där den visade upp sig fint för alla. Därefter tog vi en snabb fika 
innan vi drog vidare. Vårt nästa stopp gjordes vid Kvismaren 
där vi skådade av sjön. I sjön fanns en hel del bläsänder och 
snatteränder men också några skedänder och stjärtänder. Andra 
fåglar som sågs där var fjällvråk, sångsvan, tornfalk och vitkin-
dad gås. På åkern intill rastade dessutom tusentals björktrastar. 
Efter nästan ytterligare två timmar i bil kom vi fram till det 
ställe där vi skulle äta lunch. Den medtagna matsäcken avnjöts 
vid en bänk intill en liten bäck. Inga märkvärdiga observationer 
gjordes. Efter det bar det iväg till Hornborgasjön där vi hittade 
inte mindre än fem havsörnar! På sjön låg mycket sothöns och 
knölsvan. Salskrake, småskrake och sävsparv sågs också. Dock 
var det några som inte hann uppfatta salskraken. Efter det gjorde 
vi också ett kort stopp vid Trandansen där vi såg något som vi 
till en början trodde var en varfågel men som visade sig vara 
en barkbit. Efter det åkte vi vidare mot Bohuslän. När vi kom 
fram till Trollhättan fram åt kvällen för att handla hade det redan 
mörknat. Efter inhandlingen av mat fortsatte vi mot Fjällbacka 
där vi skulle bo alla tre nätterna. Efter ytterligare några timmar i 
bilarna kom vi fram till vandrarhemmet i Fjällbacka där vi ink-
varterade oss på våra rum.  Middag blev pizza på en restaurang 
nära vandrarhemmet. 
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Fredag 30/10

Uppstigning skedde vid 05:00 när det fortfarande var mörkt, 
idag skulle vi följa ut med till Väderöarna tillsammans med nå-
gra fiskare. Klockan 06:00 åkte vi från hamnen. Under båtfärden 
sågs en tobisgrissla, annars inget märkvärdigt. När vi steg i land 
klockan 07:00 hade det ljusnat och vi kunde börja skåda. Både 
gärdsmyg och stare fanns på ön och det dröjde inte länge förrän 
vi hade hittat flera toppskarvar. Vädret på Väderöarna var gan-
ska soligt och nästan vindstilla. En pilgrimsfalk satt på klipporna 
långt borta. Efter en stund gick vi upp till fyren där vi tillbrin-
gade några timmar. 
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Hasse spanar
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Mycket alkor passerade men de flesta tyvärr för långt ut för att 
vi skulle kunna arta dem, men åtminstone en tobisgrissla kunde 
bestämmas. Dessutom låg det en tobis som var nära, på östra 
sidan av fyren. Från fyren sågs också en flock snösparv som flög 
runt bland skären. Efter lunch gick vi ner till hamnen där båtarna 
väntade på oss. Innan vi gick ombord tog vi oss en titt på den 
döda stormfågeln som hittades på ön och som var relativt välbe-
hållen. Tyvärr ingen levande stormfågel. 
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Lördag 31/10

Idag fick vi sovmorgon på grund av gårdagens ansträngning. 
Vi möttes utanför vandrarhemmet 06:30. Dagens målart var 
alkekung. Dagen inleddes på Sotehuvud där första stoppet gjor-
des vid Tångeviken. Där skådade vi en längre tid, där sågs bland 
annat tretåig mås, sillgrissla, tordmule och tobisgrissla. Tyvärr 
han bara ett fåtal i gruppen uppfatta den alkekung som flög förbi 
och landade i vattnet. Dessvärre ville den inte heller bli återfun-
nen så de flesta var fortfarande sugna på alkekung. Efter det så 
åkte vi vidare; vi stannade vid många hamnar och letade, men 
tyvärr ingen alkekung. Däremot sågs en hel del annat som en 
flock på 30 gråhägrar, stenfalk, sillgrissla, strandskata, flera sälar 
och en mycket sen sädesärla. Efter det åkte vi till Ramvikslandet 
där vi hade minst en ringtrast och möjligen en till. Men tyvärr 
var den alltför skulkig för att vi skulle kunna bestämma den. 
Även kungsfågel sågs och hördes. Efter det intog vi lunch på 
parkeringen. Under lunchen flög en flock korsnäbbar över som 
jag tror vi bestämde till större. Efter maten åkte vi vidare till 
Smögen där vi såg tretåig mås, gärdsmyg och sparvhök men 
tyvärr ingen alkekung här heller. Snacka om frustration! Men vi 
gav inte upp. På vägen hem tittade vi i många hamnar innan vi 
var hemma. Ingen alkekung men en alfågel med mera. Efter att 
ha finkammat nästan hela norra Bohuslänskusten efter alkekung 
utan resultat var det dags för drastiska åtgärder. ”Imorgon åker 
vi ner till Halland och hänger in alkekung,” sa Hasse. 
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Söndag 1/11

Sagt och gjort, på morgonen stod vi alla beredda vid minibussar-
na redo att fly söderut till Halland och till alkekungen. På vägen 
ner stannade vi till vid Lillhagsparken i Hisingen för att hänga in 
bändelkorsnäbb. Vi var där länge utan att se någon. Däremot fick 
vi fina obsar på både större och mindre korsnäbb. Men plötsligt 
satt bändeln i toppen av ett träd och alla fick se den fint. Efter 
en minut upptäckte vi en till. Den ena fågeln var hanne och den 
andra var honfärgad. Efter det bar det av till Halland. Första 
skådarstoppet blev vid Getterön. Där tog vi en fika i Naturum 
och skådade i omgivningarna. Resultatet blev lyckat med bland 
annat skäggmes, forsärla, svarthätta, smådopping, gravand och 
rörhöna. Vår nästa destination blev Galtabäck. På vägen dit såg 
vi en flock fasaner på en åker. Våra förhoppningar var att vi 
skulle hitta berglärka här, tyvärr så visade sig det inga berglärkor 
men en flock på 100 vinterhämplingar är inte så dåligt det hel-
ler. Dessutom fanns både steglits och hämpling i flocken. An-
nars var det inte så mycket fågel där. Nästa stopp blev Morups 
tånge/Morups hallar. Där intog vi lunch, på lokalen fanns stora 
mängder trut men ingen medelhavs- eller kaspisk kunde hit-
tas. Glommens hamn blev vårt nästa mål. Där hade alkekung 
rapporterats föregående dag. Förväntningarna var höga när vi 
svängde in på parkeringen. Nästan direkt när vi gick ur bilarna 
såg några av oss en liten fågel som hade dykt på andra sidan 
hamnen. Men fågeln ville inte komma upp och några av oss bör-
jade tvivla. Men så plötsligt så låg den på vattenytan och gup-
pade. Ett mindre jubel utbröt bland deltagarna och Hasse kunde 
andas ut. Fågeln var emellertid svårobsad eftersom den dök hela 
tiden och bara var uppe korta stunder. Men hur som helst hann 
alla se den bra och alla var nöjda. Ute på piren fanns också några 
vinterhämplingar och starar som flög omkring. Efter den kanon-
obsen var alla nöjda och vi satte oss i bilen och började åka mot 
Stockholm. Efter många timmar i bil stannade vi och åt middag 
på en vägkrog. Där hade vi en sista artgenomgång, vi stannade 
på 100 arter blankt, vilket vi var nöjda med. Sammanfattnings-
vis tyckte vi alla att det varit en trevlig resa med många roliga 
fåglar. Även om det kunde varit bättre om vi hade haft vädret 
med oss. Efter måltiden packade vi in oss i bilarna en sista gång 
och satte kurs mot Telefonplan och Stockholm. Vi anlände till 
Telefonplan 21:30. Där skildes vi åt och resan avslutades. 

Bändelkorsnäbb
Foto: Larre Hernander

Mindre korsnäbb
Foto: Larre Hernander

H Nordin tar sig en mycket 
behövlig tupplur
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Deltagare: Gunnar Berggren, Albin Berglund, Anton Castelius, Ritva Elg, Sonia Eriksson, 
Lars Hedegran, Larre Hernander, Lena Johansson, Tony Johansson, Eva-Liisa Kopra, Ulf Lin-
nell, Kristina Skarin, Lars Svantesson och Hans-Georg Wallentinus.

Ledare: Hasse Nordin och P-G Larén

knölsvan
sångsvan
sädgås
grågås
kanadagås
vitkindad gås
gravand
bläsand
snatterand
kricka
gräsand
stjärtand
skedand
vigg
ejder
alfågel
sjöorre
svärta
knipa
salskrake
småskrake
storskrake
fasan
storlom
smådopping

skäggdopping
storskarv
toppskarv
gråhäger
havsörn
sparvhök
ormvråk
fjällvråk
tornfalk
stenfalk
pilgrimsfalk
sothöna
rörhöna
strandskata
ljungpipare
tofsvipa
skärsnäppa
kärrsnäppa
enkelbeckasin
storspov
skrattmås
fiskmås
gråtrut
havstrut
tretåig mås

sillgrissla
tordmule
tobisgrissla
alkekung
tamduva
ringduva
gröngöling
större hackspett
ängspiplärka
skärpiplärka
forsärla
sädesärla
gärdsmyg
rödhake
ringtrast
koltrast
björktrast
taltrast
rödvingetrast
dubbeltrast
svarthätta
kungsfågel
skäggmes
blåmes
talgoxe 

nötväcka
nötskrika
skata
kaja
råka
kråka
korp
stare
gråsparv
pilfink
bofink
bergfink
grönfink
steglits
grönsiska
hämpling
vinterhämpling
gråsiska
bändelkorsnäbb
mindre korsnäbb
större korsnäbb
snösparv
gulsparv
sävsparv
rödhuvad törnskata


