
Höstskådning i Halland 2013

Deltagare (12 st): Ulf Nilsson, 
Gunilla Lundborg, Karin 
Hendahl, Lars Engardt, Klas 
Reimers, Per Hedman, Erik 
Hansson, Måns Yngerskog, 
Marcus Ehrenfried, Gösta 
Stålberg, Rolf Andersson och 
Ulf Linnell

Reseledare: Hans-Georg 
Wallentinus och Torbjörn 
Winqvist.

TORSDAG 17/10: Mulet, runt 10 grader

Mitt bland stressade stockholmare på väg till jobbet vid Liljeholmens tunnelbanestation 
stod 14 fågelskådare ut från mängden. Lite ledigare klädsel, lite tyngre packning och med 
ett till synes större lugn. Men så fort bildörrarna till de två minibussarna stängts började 

StOF uppradade vid Glommens sten. Foto: Erik Hansson

Hela gänget. Foto och inklistrad: Rolf Andersson



den traditionsenliga arträkningen och det blev annat liv i sällskapet. Gråsparv, tamduva 
och kråka blev resans första arter och med en sådan start var stämningen omdelbart på 
topp.

Färden gick i rask takt mot Linköping och det första stoppet vid en av skådarplattformarna i 
Sättunaviken (vid sjön Roxen och Svartåns mynning). Det är en rik fågellokal som 
sammanlagt registrerat 233 olika fågelarter genom åren och bjudit på rariteter som mindre 
bergand, blåvingad årta och rosenmås. Riktigt sådan tur hade vi inte den här gången, men 
vår timme i det mulna vädret gav åtminstone salskrakar, skedänder, stjärtänder, 
kärrsnäppor och kustpipare. Dessutom sågs en blöt räv mobbas av kråkor på ett av de 
vidsträckta fälten på väg tillbaka till parkeringen.

Färden fortsatte sedan hela vägen till 
Halland och en chansning om att få se 
den snögås som larmats ut på 
förmiddagen vid ett av fälten utanför 
samhället Köpinge. Där var förvisso 
gott om gäss, men ingen av dem var 
snövit. Däremot sågs bläsgäss och 
precis innan vi hoppade in i bilarna igen 
upptäcktes en flock med minst 20 
rapphöns som satt förvånansvärt öppet 
på en lerig åker.

Nästa anhalt blev Trönninge ängar 
med förhoppning om ägretthäger. Vi såg 
den redan från bilarna där den stod och 
lös upp strandkanten. För min del innebar det ett nytt Sverigekryss och jag hade bråttom 
att följa den smala stigen bort till det stora fina gömslet för att få en bättre titt. Mina 
medresenärer valde dock den lättare vägen och gick upp på en kulle direkt vid 
parkeringen. De fick därmed se den tjusiga fågeln lyfta och flyga in bland det höga gräset 
och faktiskt lyckas försvinna, sin färg till trots. Inte ens från lokalens fågeltorn lyckades vi 
få syn på den igen. Jag blev därmed den förste som fick ett nytt Sverigekryss på resan, 
men jag skulle inte bli den sista.

Efter mörkrets inbrott anlände vi till vandrarhemmet Falkberget i Falkenberg, blev tilldelade 
varsin rumskompis och lastade in våra prylar i rummen som mer liknande 
tvårumslägenheter med kokvrå. Vi kunde bre ut oss i rummen, men kokvrån fungerade 
inte och över lag var stället ganska nedgånget. Det allmänna köket var minst sagt 
sparsmakat och det blev en artig huggsexa om porslinet och den enda(!) kastrullen på 
morgnarna.

Kvällsmat intogs på en lokal pizzeria som även erbjöd tvångslyssning på reklamradio och 

Rapphönor. Foto: Rolf Andersson



en tv-skärm som visade Barnkanalen. Kontrasten till våra naturupplevelser under dagen 
kunde knappt vara större.

Kvällen avslutades som vanligt med artgenomgång av dagens observationer som landade 
på ganska blygsamma 57 arter.

FREDAG 18/10: Sol och kallt, 5-7 grader

Vår andra dag inleddes med avfärd vid 7-tiden för att hinna till Glommens sten innan de 
sträckande havsfåglarna. Det hann vi precis, men redan i det första gryningsljuset började 
små flockar av ejdrar och alkor flyga förbi. Oftast på rejält långt håll.

Det sägs att havsfågelskådning är något som antingen blir en livslång passion eller ett 
livslångt oförstående. Riktigt så kategorisk vill jag inte vara, men nog är det en speciell 
form av fågelskådning.

Att stå i timmar i så blåsigt väder som möjligt och följa "prickar" på horisonten som ska 
artbestämmas trots usla förhållanden kan vara både frustrerande och spännande. En hel 
del prickar bör lämnas obestämda även av rutinerade skådare, men efter några timmars 
övning känns allt fler fåglar igen på sin storlek, sin flygstil och (om de flyger någorlunda 
nära) även på sina variationer i fjäderdräkten. När det då dyker upp något som utmärker 
sig har man förhoppningsvis lärt sig urskilja de vanliga arterna och märker att det är något 
lite mer sällsynt.

Ett av otaliga ejdersträck vid Glommens sten. Foto: Erik Hansson



På ett snyggt led i lä av flyttblocket glumstenen stod vi uppradade och började spana av 
horisonten och vågorna efter minsta fladdrande rörelse. Flockar av ejdrar, sjöorrar, 
gråtrutar och fiskmåsar avlöstes ibland av sillgrisslor och tordmular, enstaka lommar och 
svärtor. Över oss jagade en pilgrimsfalk förgäves efter en kaja ur en enorm flock med 
hundratals om inte tusentals kråkfåglar och i strandängen syntes resans första 
vinterhämplingar i sin rastlösa flykt.

Några hundra meter söderut ligger viken Brevik vars låga vatten gör den utmärkt för 
vadare. Läget nära vägen gör den också till en bekväm skådarlokal som inte bör missas 
om du är i närheten. Här upptäckte vi storspovar, myrspovar, en del andfåglar, resans 
andra räv och vad som måste ha varit bråkandes enkelbeckasiner, men som på håll 
påminde om spelande dubbelbeckasiner.

Kamp om fisken vid Glommens sten. Foto: Rolf Andersson



Nästa stopp blev det stora naturreservatet Morups tånge där ängarna vid Korshamn bara 
är en del av området. Här finns vidsträckta gräsmarker blandat med strandängar, en 
fågelrik vik och bra möjligheter att spana av rev och horisonten efter havsfåglar och 
vadare. Resans första havssula upptäcktes en bra bit ut till havs, en havsörn satt och 
slöade på en sten och både kärrsnäppor och kustpipare stod och sov på stenar i vattnet. 
En del tättingar flög över oss, men det var en gemensam ansträngning för att artbestämma 
en toppskarv bland ett gäng storskarvar som blev områdets höjdpunkt. Alla kunde i lugn 
och ro granska den något mindre skarven i en brunare fjäderdräkt och med mindre huvud 
och näbb. När vi väl lärt oss skillnaderna hittades toppskarvar lite här och var under resten 
av resan. En ung stenskvätta i strandkanten gladde också, men framför allt var det en 
fantastiskt vacker plats, underbart väder och trevligt sällskap.

Vid det här laget hade de flesta börjat prata mer med varandra och samtalen hölls ständigt 
igång om fåglar, natur, men också om allt möjligt annat. Det är anmärkningsvärt att de här 
resorna ständigt tycks samla ihop så trevligt folk. Det verkade alla överens om.

Ser ni toppskarven bland alla storskarvar? Foto: Torbjörn Winqvist



Galtabäck är ännu ett fint naturreservat längs västkusten. Här finns ett stort fågeltorn, en 
liten hamn och vidsträckta ängar och mader. Vi rotade runt i det stora området och hittade 
hundratals ängspiplärkor och en stor flock på 200-300 vinterhämplingar. Att ha dem 
flygandes runt mig på bara några meters håll var för mig en av resans höjdpunkter. Vi 
hittade också storspov, myrspov, kustpipare, gott om kärrsnäppor, skedand och sävsparv, 
men målarten berglärka hittades ingenstans.

I Träslövsläge hade det setts medelhavstrut bland 75 gråtrutar dagen innan, men efter ett 
tiotal granskade trutar njöt vi istället av en ensam strandskata och ett stort gäng tofsvipor 
innan vi hoppade in i bilarna igen och åkte till en märklig gammal lärkplantering som 
ledaren Hans-Georg Wallentinus kallade “Rör”. Här var tanken att vi skulle se korsnäbbar, 
men vi fick nöja oss med hörda kungsfåglar, domherrar, en spillkråka och en väldigt vacker 
solnedgång i den udda skogen.

Kvällens måltid intogs på “Royal Thai” i Falkenberg, en synnerligen “välthaimad” middag 
som Marcus uttryckte det. Toppskarv i all ära, men dagens största upptäckt var kanske 
“Royal Thais” friterade banan med glass.

Antal arter på resan var nu uppe i 85. En klar förbättring, men med utrymme för betydligt 
fler. Bland annat saknades många vanliga arter som till exempel nötväcka.

LÖRDAG 19/10: Mulet, men ljust, 6-10 grader

Flock med vinterhämplingar. Foto: Erik Hansson



Väderleksrapporten såg inte munter ut, men det visade sig bli en väldigt fin dag trots allt. 
Mulet och ibland lite småskvätt, men inget som stör en hängiven skara havsfågelskådare.  

Dagen började återigen vid Glommens sten och den här gången la vi fem timmar på att 
försöka hänga in de knepigare havsarterna. Det spektakulära gryningsljuset fick alla 
vitfåglar att se ut som rosenmåsar och sikten var trots de tunga molnen bättre än igår. 
Efter någon timme hade vi redan sett fler havssulor, flera små flockar med alkor (bland 
annat en tobisgrissla) och plötsligt ropade Hans-Georg ut en tretåig mås. Hela gruppen 
fick chans att studera denna relativa raritet och stämningen var hög. Sammanlagt under 
resan sågs ungefär 15 tretåiga måsar i olika ålder.

Havsskådandet hade redan gett bra utdelning och någon hann säga "nu är det bara 
alkekung kvar då..." innan Hans-Georg återigen lät sin stämma överrösta vinden: 
"alkekung!". Beskrivningen en prick med vingar som flyger snabbt stämde väl och när 
ännu en prick syntes lite närmre en stund senare hade alla fått se en av resans 
höjdpunkter. En förbiflygande skärpiplärka, tre rastande forsärlor och ännu fler 
vinterhämplingar höll till i strandkanten och vi fick även sällskap av en nyfiken knubbsäl 
och en tjusig mink.

Tretåig mås vid Glommens sten. Foto: Erik Hansson



Vi var alla genomfrusna när vi hoppade in i bilarna igen. Nästa stopp var Getteröns 
naturreservat utanför Varberg med sitt påkostade Naturum och flera gömslen/plattformar i 
flera väderstreck som överblickar den fågelrika viken. Här är det inte bara en fråga om ett 
påkostat yttre. Det finns gott om fåglar i viken också.

På en mad stod en vuxen kaspisk trut som lät sig studeras i lugn och ro tillsammans med 
gråtrutar och på en annan plats stod några silltrutar uppradade bredvid havs- och 
gråtrutar. Pedagogiskt uppställda trutar gillar vi.

Enligt personalen passerar varje år 55 000 - 60 000 personer ytterdörren till Naturum. Hur 
många av de registreringarna som personalen står för är oklart, men med tanke på att fiket 
hade goda ekologiska kakor och dessutom bjöd på närstudier av smådoppingar, sparvhök 
och rörhönor är ett högt besökstal inte förvånande.

I viken hängde 7-8 havsörnar, mängder av änder, två svartsnäppor, en skärfläcka, 
plingande skäggmesar, en blå kärrhökshona och en ung pilgrimsfalk som jagade byten 
som om det var det roligaste den visste. Dagens märkligaste var troligen den storskarv 
som vi såg promenera en sträcka på kanske 300 meter från viken mot Getteröns flygfält. 
Möjligen trött på att flyga för egen maskin.

Nyfiken mink vid Glommens sten. Foto: Erik Hansson



Strax utanför viken ligger även lokalen 
Gubbanäsan där typisk skärgårdsmiljö 
med karga klipphällar uppblandade med 
kryp-en och enstaka buskar övergår i 
öppet hav och en god plats för havs- 
och sträckfågelskådning. Här visade 
några i sällskapet sin skicklighet i att 
urskilja toppskarvar och fick ihop hela 
sex stycken. Dagens sista fågel av vikt 
blev en fjällvråk, som lyfte från en 
klipphäll bara 15 meter bort.

Kvällsmat intogs återigen på Royal Thai 
och om det igår var lite försiktiga 
efterrättsbeställningar blev det idag ren 
friterad banan-bonanza bland skådarna. 
En ny tradition för att fira Sverigekryss 
kan ha fötts denna dag.

105 arter var facit efter tre av fyra dagar 
på resande fot och nu hade 11 av 14 i 
gänget fått nya Sverigekryss. Några till 
och med fyra eller fem stycken. Fortfarande saknade vi dock nötväcka på resan. Det 
började bli bråttom.

SÖNDAG 20/10: Ihållande regn

Efter frukost och städning (där 14 personser delade på en dammsugare och två 
sopborstar)  lämnade vi ett Falkenberg länsat på friterade bananer och åkte till Lönestig, 
ett skogsområde norr om Glommen för att försöka få in lite nya arter, men regnet fick 
fåglarna att sitta och tjura i tysthet. En förbiflygande skogsduva var allt det bjöds på 
förutom att en ensamvarg i gruppen hörde en gröngöling. Regnet fortsatte att ösa ner när 
vi kom fram till hemresans längsta stopp – Rosendal med Morups rev. Trots idogt 
rotande i gräs, tång, vass och bland stenarna i vattnet lyckas vi inte få ihop några andra 
nyheter än två sädesärlor.

Gubbanäsan. Foto: Erik Hansson



Blöta och lite frusna satte vi oss åter i bilarna och körde till Tåkern. Även här fick vi njuta 
av ett lyxigt Naturum och avundsjukan hos oss huvudstadsbor som fortfarande saknar 
något liknande var stor. Fågelmässigt bjöd sjön på en hel del änder (salskrake och 
stjärtand till exempel), mängder av knölsvanar och en snyggt ryttlande varfågel. Sedan 
kom det – lätet från skogen intill tornet som satte reskryss nummer 110 – den 
efterlängtade nötväckan. Med en sådan avslutning åkte vi alla hemåt med stora leenden 
på läpparna. Efter fyra dagar i vår egen lilla värld blev vi alla återigen en del av folkmyllret i 
Stockholm.

Efterord

Det här var min andra resa med StOF, men knappast min sista. Det är en annorlunda 
upplevelse att skåda med folk som man knappt träffat sedan tidigare, men hittills har båda 
mina resor varit långt över förväntan. Det är verkligen trevligt folk som åker med på de här 
turerna och om 14 främmande personer kan bo tillsammans på ett vandrarhem med 
enbart en kastrull och en vattenkokare så finns det hopp om mänskligheten.

Jag vill avsluta med ett stort tack till Hans-Georg Wallentinus och Torbjörn Winqvist för 
utmärkt ledande och raritetsblick. Tack också till bilförarna som var outtröttliga och säkra 
resan igenom.  

Naturum Tåkern. När får vi något liknande i Stockholm? Foto: Erik Hansson



Vi ses i fält!

/Erik Hansson, erik@natursidan.se
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