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Nedresan 
Efter en halvtimmes försening (som övertecknad var orsaken till) kom vi iväg från 
Liljeholmen i två minibussar. Det är svårt att hitta trevliga rasplatser i trakten av Norrköping 
och med en pinande sydvästlig vind gällde det att finna lä någonstans. Ett sådant fanns bakom 
en stor ladugårdsbyggnad vid gården Västerbyholm på Händelö, öster om Norrköping. 
Landskapet är en del av eklandskapet kring Norrköping. Inga mer iögonenfallande arter sågs 
eller hörde, utan färden fortsatte snart söderut längs E22. 
 
Nästa stopp gjorde vi i Stensjö by, en ”museiby” ägd av Kungl. Vitterhetsakademien, där 
byggnader och landskap ska påminna om hur en svensk by i Smålands inland kunde se ut på 
1800-talet. De fågelarter som finns här var de typiska för det öppna landskapet. 
 

 
Från Stensjö by. Foto: HGW 
 
Väl nere på Öland sattes kursen direkt mot Stenåsabadet där det rapporterats brandkronad 
kungsfågel (BKK). Nu var det inte så lätt att hitta fågeln. Vinden låg fel och fågeln var liten, 
så vi fick fara därifrån med oförrättat ärende. Istället tänkte vi åka direkt till Ås och 
inkvartera oss på Ottenby vandrarhem. Ett larm från Sibyllas jaktstuga, lite väster om 
vandrarhemmet, fick oss att först åka fram till jaktstugan, för att där kryssa av två rastande 
vita storkar. Trots att vi inte hittade några direkta rariteter, hade vi under resan ned noterat 80 
arter. 
 



Rödstjärt i Stensjö by. Foto: GÅ 
 
 
Vädret 
Jag tror att jag aldrig upplevt under 
någon resa att vinden vridit hela 
kompassen runt. Det började med 
sydvästlig vind ned genom Östergötland 
och slutade med sydvästlig vind på 
södra udden på söndagsmorgonen och 
längs vägen hemåt. Det gällde alltså att 
hitta lokaler som låg någorlunda 
vindskyddade, vilket visade sig vara 

lättare sagt än gjort ibland. Vinden kunde vara riktigt elak vissa tider, men nere på udden 
blåste det ändå förvånansvärt lite – det var ofta mycket värre redan kring fyren. Regn klarade 
vi oss ifrån, men å andra sidan blev det inget större nedfall av flyttande fåglar – de kom 
veckan därpå. 
 
Södra udden 
Varje dag inleddes med morgonskådning nere vid södra udden och kring Långe Jan. Som 
vanligt på Ölands södra udde, eller vid Skanör/Falsterbo för den delen, är aldrig den ena 
dagen den andra lik. Vinden var ofta avgörande för hur sträcket skulle gå. Första dagen 
nästan nordlig vind, andra från ostsektorn och tredje från västsektorn. 
 
På fredagen hade antagligen sträcket redan börjat ebba ut när vi kom ned. Vad som var att 
notera från denna morgon var ett par årta som flög in innanför Västrevet, inte någon vanlig 
art på sträcket. Alla normalt förekommande dykänder var på plats eller sträckte: vigg, ejder, 
alfågel (ett fåtal), sjöorre, svärta och knipa. Både stor- och småskrake och av simänderna 
bläsand, snatterand, kricka, gräsand och skedand (förutom årtorna) hamnade i krysslistorna. 
Både storlom och smålom sträckte. En skärfläcka flög förbi och den svartbenta strandpiparen 
upptäcktes så småningom på en sandrevel bakom gubbhyllan. Storspov och gluttsnäppa hörde 
till rastarna och sträckarna, medan brushanar rastade och inledde i några fall t.o.m. lite 
torneringsspel. 
 

Gravanden var en 
karaktärsart längs 
alla stränder. 
Foto: GÅ 
 



 
Inte helt ofarligt att stå därute? Foto: GÅ 
 
På lördagsmorgonen var vi på plats redan kvart över fem. Nu var det andra arter som sträckte. 
En kustlabb på nära håll livade upp och skådarna på udden inväntade ivrigt en vitnäbbad 
islom som rapporterats från Blekinges östra hörn. Den kom också, men från ”fel” håll. Den 
hade tydligen varit inne och vänt i Kalmarsund och kom inte alls från sydväst, utan mer 
nordväst. Därför missades den av nästan alla. Staffan hittade den hyfsat tidigt och jag hann 
också få se den i vettig vinkel, medan de övriga mest såg akterpartiet. Även stor- och smålom 
sträckte, smålom mest åt öster och storlom mest åt väster. Lördagen var också en spovdag 
med sträckande stor-, små- och myrspov. Tillsammans med en flock myrspovar kom också 
ett par kustsnäppor. En kentsk tärna passerade på håll och småtärna fanns innanför Västrevet 
(det gjorde det även på fredagsmorgonen). Det sträckte också fortfarande en del träd- och 
ängspiplärkor. En del av gruppen fick nu se den svartbenta strandpiparen på närmare håll och 
i bättre ljus, då den födosökte på gräset mellan parkeringen och Hahns fiskestugor. 
 

 
Södra udden med vindskyddet i bakgrunden strax efter soluppgången. Foto: GÅ 
 



Söndagsmorgon och återigen en ny vind. Med den följde stora flockar av vitkindade gäss från 
sydväst. De flesta flockarna gick över Kalmarsund längre norrut, så ganska få passerade 
udden. Inga rödhalsade gäss bland dem i alla fall. Grisslor hade sträckt fåtaligt de andra 
morgnarna också, men nu kom de närmare stranden i och med att vinden tryckte fåglarna 
österut när de kom sträckande söderut i Kalmar sund. Tordmule och sillgrissla var de 
vanligaste. Dessutom någon enstaka tobisgrissla (den verkar ha blivit betydligt sparsammare 
förekommande än för 10-20 år sedan). Bland sträckarna hördes också några skärpiplärkor och 
en möjlig rödstrupig piplärka. Men vi blev aldrig riktigt sams om bestämningen. Även denna 
morgon passerade en kustlabb. På väg tillbaka mot bilarna upptäckte Jarl en insträckande 
jorduggla, exkursionens enda uggla. 
 
Gulhämpling i Grönhögen 
Efter fredagsmorgonen på udden drog vi på ett larm om gulhämpling vid Grönhögens 
golfbana. Efter en del strul så fick alla se den, där den födosökte helt öppet på marken. Den 
sjöng också några strofer lite senare. Alldeles intill golfbanerestaurangen ligger ett litet 
område med industriruiner, där det alltid brukar finnas svart rödstjärt. Så också i år. Några 
fick se en mycket vacker hanne och alla kunde avnjuta en sjungande 2K-hanne i en antenn, 
där den satt och sjöng både länge och väl. I dammarna bakom ruinerna fanns inte så mycket 
intressant denna gång, men silltrut kunde adderas till artlistan (det fanns också ett ex nere på 
udden). Silltrut är inte en självklar art på södra Öland under den här tiden. 
 

 
Hanne gulhämpling. Grönhögen. Foto: GÅ 
 
Eftersom vinden nu låg i sektorn nord - nordost drog vi sedan till förra årets succélokal, 
Ventlinge strand. Den visade sig även i år vara bra med bland annat halsbandsflugnappare 
och mindre flugsnappare. Självklart också andra mer eller mindre nyanlända tättingar. Den 
brandkronade kungsfågeln vid Stenåsabadet hade larmats igen och vi drog naturligtvis dit 
igen. Men återigen en dipp. Vi tog oss därefter den långa vägen till Petgärde träsk, där 
pungmesarna hördes men aldrig kom fram till tornet. En del flyttfåglar var sena, bland dem 



flera arter rovfåglar, och därför fanns ännu ingen ängshök på plats. Och många av sångarna 
var generellt sena på ön. 
 

 
Halsbandsflugsnappare på gång! Ventlinge strand. Foto: HGW 
 
Vind på sydost 
Lördagen mötte med en ganska stark och ihållande sydostlig vind. Därför var det skönt att 
vandra i Södra Lunden. Denna dag var det fågeltornskamp och bland de deltagande tornen 
var det i Ottenby lund. Tornet kom f.ö. på en delad fjärdeplats bland de svenska fågeltornen, 
med 92 arter. I lunden fick vi in ovanliga arter som nötväcka, men också sångare som 
gransångare och grönsångare, förutom de obligatoriska lövsångarna. 
 
Efter lunch vidare till Sebybadet, där det alltid brukar vara gott om vadare, men vinden 
förstörde det mesta i skådningsväg. Vi sökte därför vindskydd bakom husen i Gräsgårds 
hamn, där vi kunde beundra bl.a. brushanespel och ett antal rastande småspovar. Däremot 
fanns det inga skärpiplärkor idag (det kanske är mer på höststäcket?). Återigen dipp på den 
brandkronade kungsfågeln vid Stenåsabadet. Vi fick trösta oss med ett besök på 
Naturbokhandeln. 
 

 
Sjöfågelspaning vid dammarna söder om Kastlösa. Foto: HGW 
 



På väg till middagen i Mörbylånga passade vi på att spana av dammarna på slätten väster om 
Kastlösa. Gråhakedoppingarna var på plats, som vanligt. Under inhandlingspausen passerade 
två turkduvor in i den ”vanliga” trädgården, mitt emot OK/Q8, där vi efter lite letande fick 
syn på dem igen. Trots att det finns turkduva lite här och var på södra Öland, är det inte helt 
enkelt att leta fram dem. 

 
Gråhakedoppingen på plats, som vanligt.. Foto: GÅ 
 

 
Hus var skådarnas bästa vänner i blåsten. Foto: GÅ 
 
På söndagen städades det i vandrarhemmet, efter att vi kommit tillbaka från udden. Det fanns 
lite risk för bilköer närmare Stockholm, så vi gav oss iväg från Öland ganska tidigt och 
gjorde två stopp på vägen: Revsudden och Emån. Revsudden var en ny bekantskap för mig. 
Den är känd för att vara en bra observationspunkt för sträcket genom Kalmarsund, men nu 
var det lugnt. Hade vi haft extrema kikare, kanske vi kunde ha sett en brun glada på andra 



sidan sundet. Vid Emån kan det finnas både forsärla och strömstare, men idag var det tomt på 
dem. Det var mest nyanlända ladusvalor som for omkring.  
 

 
Revsudden är en markerad udde ut i Kalmar sund. Foto: GÅ 
 
Trafiken längs E4 var inte alls av den kaliber vi hade räknat med, så vi var tillbaka vid 
utgångspunkten på Liljeholmen nästan en timme tidigare än tänkt. Sammantaget kunde vi 
räkna ihop 135 exkursionskryss, varav fyra bara sågs på fastlandet: skogsarterna gröngöling 
och nötskrika, fiskgjuse och stenknäck. För egen del var gulhämplingen resans höjdpunkt. 
 
 
Lokaler: 
Torsdag: Västerbyholm (Händelö, Norrköping), Stensjö by (Oskarshamn), Stenåsabadet, 
Sibyllas jakstuga 
Fredag: Södra udden, Grönhögen, Ventlinge strand, Stenåsabadet, Petgärde träsk 
Lördag: Södra udden, Södra Lunden, Sebybadet, Gräsgårds hamn, Stenåsabadet, 
Mäckelmossen, dammar V. Kastlösa, Mörbylånga 
Söndag: Södra udden, Revsudden, Emån/E22 
 



Rastande småspov, Gräsgårds hamn. Det pratades mycket mittbena dessa dagar. Foto: GÅ 
 
Arter 
 
Knölsvan  
Sångsvan  
Grågås  
Vitkindad gås  
Gravand  
Bläsand  
Snatterand  
Kricka  
Gräsand  
Årta  
Skedand  
Vigg  
Bergand  
Ejder  
Alfågel  
Sjöorre  
Svärta  
Knipa  
Småskrake  
Storskrake  
Smålom  
Storlom  
Vitnäbbad islom  
Skäggdopping  
Gråhakedopping  

Mellanskarv  
Gråhäger  
Vit stork  
Röd glada  
Havsörn  
Brun kärrhök  
Duvhök  
Sparvhök  
Ormvråk  
Fiskgjuse  
Tornfalk  
Lärkfalk  
Sothöna  
Trana  
Strandskata  
Skärfläcka  
Större strandpipare  
Svartbent strandpipare  
Ljungpipare  
Kustpipare  
Tofsvipa  
Kustsnäppa  
Kärrsnäppa  
Brushane  
Enkelbeckasin  

Myrspov  
Småspov  
Storspov  
Rödbena  
Gluttsnäppa  
Grönbena  
Drillsnäppa  
Kustlabb  
Skrattmås  
Fiskmås  
Silltrut  
Gråtrut  
Havstrut  
Kentsk tärna  
Fisktärna  
Silvertärna  
Småtärna  
Sillgrissla  
Tordmule  
Tobisgrissla  
Skogsduva  
Ringduva  
Turkduva  
Jorduggla  
Tornseglare  



Göktyta  
Gröngöling  
Större hackspett  
Sånglärka  
Backsvala  
Ladusvala  
Hussvala  
Trädpiplärka  
Ängspiplärka  
Rödstrupig piplärka  
Skärpiplärka  
Gulärla  
Sädesärla  
Gärdsmyg  
Järnsparv  
Rödhake  
Näktergal  
Svart rödstjärt  
Rödstjärt  
Buskskvätta  
Stenskvätta  
Koltrast  
Björktrast  
Taltrast  
Rödvingetrast  
Ärtsångare  
Törnsångare  
Svarthätta  
Grönsångare  
Gransångare  
Lövsångare  
Kungsfågel  
Mindre flugsnappare  
Halsbandsflugsnappare  
Svartvit flugsnappare  
Stjärtmes  
Blåmes  
Talgoxe  
Nötväcka  
Nötskrika  
Skata  
Kaja  
Råka  
Kråka  
Korp  
Stare  
Gråsparv  
Pilfink  
Bofink  
Bergfink  
Gulhämpling  
Grönfink  
Steglits  
Grönsiska  

Hämpling  
Gråsiska  
Stenknäck  
Gulsparv  
Sävsparv  
Kanadagås 
Fasan 
Tamduva 
 
Summa: 135 arter varav 
131 på Öland 


