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Ett litet bildcollage 

I väntan på färjan till Holmön.                                     Foto: Kerstin Nordenadler 
<— Järnsparv,                                                                 Foto: Monica Wallin 

Joar körde oss snabbt och säkert ut till Stora Fjäderägg.  

Foto: Kerstin Nordenadler 
Vårt fina boende på Stora Fjäderägg.                         Foto: Kerstin Nordenadler 

<— Mot havet! 

 

 

 

Till havs!                         —> 

 

Foton: Monica Wallin 

 

 

 

På omslagssidan ser vi Lars 

M, Elisabeth, Mova och Leif 

på väg över Kvarken. 

                   Foto: Klas Reimers 
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Reserapport från StOF:s resa till Västerbottens kustland  

och Stora Fjäderägg  

Onsdag 25 september-måndag 30 september 2019 

Deltagare: Monica Ahlberg, Claes Andreasson, Lars Berglund (chaufför), Mova Hebert, Per Helgesson, Gu-
nilla Hjort, Elisabeth Köster, Leif Lindholm, Maj-Britt Oliw, Klas Reimers, Erik Roos, Jesper Sollerman, Ebba 
Sollerman (ungdom), Monica Wallin.  

 

Reseledare: Lars Magnusson och Kerstin Nordenadler. 

 
 

Onsdag 25 september 

Strax före kl 21 på onsdagskvällen samlades 16 stycken förväntansfulla skådare, inklusive ledare, på Stock-
holms Central. Ordningssamma Kerstin delade ut biljetterna till våra fyra sovvagnskupéer och deltagarnas 
protester mot Kerstins bäddfördelning var måttliga, dvs inga alls. Därefter slumrade de flesta av oss ganska 
snart in till tågets dunkande, på väg mot Umeå. 

 

Torsdag 26 september 

Ankomst till Umeå central 06.13. Faktiskt prick i tid! Vid 7-tiden dök två trevliga gossar upp från Mabi bilut-
hyrning med våra minibussar. Samtidigt anslöt vår lokala skådare Ralf Norberg, som skulle vara vår guide 
denna dag. Det var en strålande höstdag med svag sydvind och en behaglig temperatur på ca +10 grader. 
Lasse och Lasse satte sig vid minibussarnas rattar och färden styrdes först till Obbolatippen söder om 
Umeå, vilket lät föga upphetsande. På vägen genom Umeå lyckades Lasse M få syn på en turkduva på en 
stolpe.  
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Vid Obbolatippen hade Ralf en kompis som höll på att ring-
märka. Det var mycket småfåglar i omlopp bland ogräset och 
de vanligaste ringmärkta arterna var järnsparv och gransång-
are. Vi fick också in steglits, bergfink, rödvingetrast, sävsparv, 
enstaka lövsångare och en varfågel. Gick man upp på tippmas-
sorna fick vi överblick över delar av Umedeltat och här spanade 
vi in sångsvanar, gråhäger och en havsörn. 

Ringmärkt gransångare vid Obbolatippen. Foto: Klas Reimers 

Snart for vi vidare till Bergön mitt i Umedeltat, bara några kilometer från tippen. Här fanns ett rejält fågeltorn 
och en plattform med fin utsikt över deltat. Här var mycket gäss, men nästan bara grågäss, förutom lite kana-
dicker och en flock vitkindade gäss. Idog spaning av deltagarna gav ändå lite änder, som stjärtand, salskrake och 
krickor. Även en brushane upptäcktes. Lite rovfåglar dök också upp som duvhök, ormvråk och en fin blåhök-
hane. Dubbeltrastar och korsnäbbar drog också förbi och på håll såg vi minst en varfågel. Efter lunchätande for 
vi vidare till Degernässlätten, som låg bara en kort bit från Bergön. Här gjorde vi en lite längre promenad där vi 
plockande in lite stenskvättor, sånglärkor, sångsvanar och krickor. 

Utsikt över Umedeltat från Bergön.                                                                                                                                                                              Foto: Lars Magnusson 
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Därefter skildes vi från Ralf för att bege oss mot Holmö-
färjan och Stora Fjäderägg. Vi stannade i Sävar för att 
handla mat för resten av resan. Vid Norrfjärden parke-
rade vi minibussarna för att ta färjan ut till Holmön kl 
16. I väntan på båten hittade vi en salskrakehane i 
övergångsdräkt, som vållade en del huvudbry hos vissa 
deltagare. Under överfarten, som tog ca 45 minuter, 
fick vi in flera tobisgrisslor. På Holmön väntade vand-
rarhemsvärden Joar med kompis på oss för vidare 
transport ut till Stora Fjäderägg i två mindre båtar. Vi 
fick åka i två omgångar för att all packning och alla skå-
dare skulle komma med. Under överfarten såg vi gott 
om säl på flera ställen och det visade sig vara vikare-
sälar, vilket förvånade oss. Men enligt Joar var de vanli-
gare än gråsälar här.  Från hamnen på Fjäderägg var 
det ca 800 meters promenad längs en cementgång upp 
till vandrarhemmet, där vi installerade oss strax efter kl 
18. Då började det redan skymma, så vi kunde njuta av 
en fin solnedgång. Efter att ha gjort oss bekanta med 
öns ringmärkare gjordes rumsfördelningen, vilket vi-
sade sig vara en svår nöt att knäcka för reseledarna. 
Men efter långa matematiska ekvationer kom alla på 
plats och middag samt artgenomgång väntade.  

Flytvästar på…….        Monica myser.                       Foto: Kerstin Nordenadler 

….och så bar det iväg på Kvarkens för årstidens ovanligt lugna vatten. 

                                                                                               Foto: Lars Magnusson 

Vi försatt inte den nästan unika möjligheten att besöka fyren!  

                                                                                                            Foto: Klas Reimers 

Solnedgångarna var magnifika varje kväll.                   Foto: Lars Magnusson 

Därefter var det inte alls läggdags, utan ringmärkarna hade tänkt försöka fånga pärlugglor i mörkret. 

Nära näten hade de placerat uppspelningsutrustning, så snart hoade pärlugglor lite varstans på ön. Och det gav 
effekt. Det tog inte lång stund förrän den första pärlugglan fastnade i näten och visades upp fint för alla deltagare. 
Under kvällen fångades ytterligare två pärlugglor, men tyvärr inga hornugglor, trots att även deras läten spelades 
upp. Nu kunde vi gå till sängs efter en fin avslutning på dagen. 
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Sören Wulff ringmärker en pärluggla.          Foto: Lars Magnusson Två  pärlugglor som fått ring om benet.     Foto: Klas Reimers 

Fredag 27 september 

Dagen tillbringades på Stora Fjäderägg. I den klara gryningen följde de som ville med ringmärkarna för att göra 
näten klara. Därefter hängde några av våra deltagare med och hjälpte till att plocka fåglar och föra protokoll, vilket 
uppskattades. Både Mova och Gunilla hade tidigare erfarenhet av det jobbet, så de hängde på en stor del av da-
gen.  Vi andra tog lite sovmorgon innan vi gav oss ut över ön och letade småfågel i buskarna. Ön är bara ca 1 x 2 
km stor, så vi hann undersöka alla delar av den. Naturen är säregen med karga hällmarker, klapperstensfält, låg 
buskvegetation och vindpinade grandungar.  

Naturen på Stora Fjäderägg är karg. Havet är alltid nära.                                                                                                              Foto: Lars Magnusson 
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Många av oss gav sig iväg till gamla hamnen och 
knappt hade vi kommit dit förrän vi fick larm om tajga-
sångare i näten. Det var bara att lubba tillbaks till få-
gelstationen. Längs vägen satt en tajgablåstjärt och 
sjöng i skogen, men det visade sig vara en av ringmär-
karnas uppspelningar. Väl tillbaks kunde alla se den 
lilla, läckra sångaren fint innan den släpptes. Under 
dagen fångades ytterligare två tajgasångare och vi 
hörde också flera fåglar locka på ön. Mest känd är Fjä-
derägg för sina rastande videsparvar och varje höst 
ringmärks 10-15 stycken. Men tyvärr fick vi inte in nå-
gon fågel under vår vistelse. Det visade sig att det var 
för sent, de flesta videsparvar dyker upp från slutet av 
augusti till början av september. Här hade vi blivit 
felinformerade av de lokala skådarna.  

Härlig närobs på dagens första tajgasångare.        Foto: Klas Reimers 

Även en tretåig hackspett kunde studeras på nära håll.     Foto: Klas Reimers Dubbeltrasten ligger lugnt och väntar på att bli omhändertagen.   

                                                                                                         Foto: Klas Reimers 

Vikaresälarna kunde studeras på oväntat nära håll.       Foto: Klas Reimers De låg lojt på stenar och simmade helt nära land.                     Foto: Klas Reimers 

Resten av dagen tillbringade vi strövandes över ön i mindre grupper i det varma och soliga vädret. Havet låg näst-
an spegelblankt runt oss. Vi drygade ut artlistan med sjöorre, svärta, storskarv (inte särskilt vanlig), havsörn, tord-
mule, tobisgrissla, sidensvans, större korsnäbb och småskrake, som var allmän i Holmöskärgården. Överallt på ste-
narna låg vikaresälar och latade sig. Snart kom åter larm från ringmärkarna och då hade de fått en tretåig hack-
spett i näten. Även denna visades upp fint för alla. Spetten höll sedan till i en dunge nära byn, så flera av oss kunde 
se den ett antal gånger även i fält.  
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Erik, som gärna idogt 
skådade själv, styrde 
med långa kliv till norra 
delen av ön medan vi 
andra satt och latade 
oss i solen. Där lyckades 
han stöta upp en dvärg-
beckasin ur en pöl och 
överraskande skrämma 
ett par orrar ur ljungen. 
När vi berättade det för 
ringmärkarna, be-
kräftade de att det 
fanns en liten popu-
lation av orre på Stora 
Fjäderägg. Kanske da-
gens roligaste obs?  

Claes, Elisabeth, Maj-Britt och Monica tar det lugnt i solen,  

medan Per försöker få med dem på en ny expedition på ön. 

                                                                            Foto: Lars Magnusson 

Erik övar upp sin förmåga att plocka fåglar ur 

nät.                                        Foto: Klas Reimers 

Efter middag och artgenomgång var det åter dags för pärlugglefångst. Även denna kväll blev lyckad och inte mindre 
än fem pärlugglor märktes. Vi kunde också njuta av ett praktfullt norrsken som våra astronomer Jesper och Klas 
berättade om. Av Klas fick vi också en fin lektion om vad vi såg på stjärnhimlen. 

För de flesta av oss var nog 

den här sidensvansen andra 

halvårets första obs.  Vinden 

rufsade den i ”håret” när den 

vände näbben åt vårt håll. 

 

Till höger ser vi en van ring-

märkare i aktion, nämligen 

Gunilla, som tillbringat mycket 

tid med ringmärkning på 

Landsort med flera platser.         

 

 

 

 

 

Foton: Klas Reimers 
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Lördag 28 september: 

Morgonskådning på Stora Fjäderägg i gryningen. Tyvärr var det inget sträck vid den här årstiden, så vi ägnade oss 
att leta runt på ön. Vädret var fortfarande fint, sol från en klarblå himmel, svag vind och relativt varmt. Några av oss 
drog till norra delen av ön för att leta dvärgbeckasinen och orrarna. Det blev ingen dvärgbeckasin, men totalt 6 or-
rar stöttes upp. Annars var det mest småfåglar som talltitor, bofink, bergfink, gråsiskor och gransångare i rörelse. 
Ringmärkarna fick också in svarthätta, grå flugsnappare och ytterligare en tajgasångare i näten. Det var också gott 
om trastar, främst dubbeltrast och rödvingetrast. Bort mot Holmön låg ett gäng sångsvanar. Efter packning och 
städning lämnade vi den vackra ön och åkte vid 12-tiden tillbaka till Holmön i två omgångar.  

Några fågelfångster på bilder, tagna av Klas Reimers. Bergfink, talltita och svarthätta. 

På väg ner mot hamnen, dit Joar och hans båtkompis kom för att hämta oss. Redan här blev vi nog litet nostalgiska och började längta tillbaka. 

                                                                                                                                                                                                                                                        Foto: Klas Reimers 

Vi hann skåda i det vackra odlingslandskapet runt 
Holmö by i några timmar. Fyra fjällvråkar sträckte 
över oss, liksom tranor, och en havsörn visade sig 
fint. På väg tillbaks till hamnen upptäcktes en igel-
kott, knatande i vägkanten. Den var pigg och aktiv 
och vi trodde knappt våra ögon. När vi stoppade 
några förbipasserande öbor i bil för att visa 
”taggoskar”, stannade de och sa: ”Jaha, det är gott 
om igelkott här på ön”. Sen åkte de vidare. 

Fo
to

: K
la

s R
eim

ers 



 

                                                                                                                                                                                                                           10 

Holmöfärjan, som är den vägfärja i Sverige som har den längsta rutten. Den tar max fem bilar per tur, så att ta med sig bil till Holmön kan man glömma. 

Kvarken låg lika stilla som under hela vår vistelse, vilket gjorde överfarten mycket angenäm.                                                                               Foto: Lars Magnusson 

Holmö by är vacker  med sin 

gamla bondebebyggelse, många 

biotoper och, åtminstone vissa 

årstider, är den fågelrik.  

                      Foto: Lars Magnusson 

Sedan blev det slöskådning vid hamnen i eftermiddagssolen, i väntan på färjan. Några gav sig till Lillhällan, en vacker udde och 
intressant sträcklokal intill hamnen. Men här var fågeltomt. Kl 17.00 tog vi färjan tillbaks till Norrfjärden och minibussarna. På 
överfarten fick jag besked om att vår  lokala guide Ralf, som skulle möta oss nästa morgon, hoppade av för att det verkade bli 
regn. Så nu fick vi snabbt hitta på ett eget upplägg, vilket jag tycker att vi lyckades bra med. 

Sedan for vi in mot Umeå i skymningen och installerade oss på STF:s vandrarhem. Det blev snabbdusch och om-

klädning för en del, innan vi i ilfart gick till den förbokade italienska restaurangen som Kerstin hittat på nätet. Här åt 

vi som enda gäster en helt godkänd middag innan vi återvände till ”hemmet” för artgenomgång och några timmars 

sömn.  
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Söndag 29 september 

Morgonen startade i duggregn och vi hade bestämt oss för att börja vid Sönnerstgrundet, en udde vid havet nära 
Norrsundet. Vi anlände i gryningen och mötte direkt en lokal skådare som gav oss några tips på var vi skulle stå. Spa-
ning i barrskogen innanför udden gav en hel del mesar, inte minst talltitor. Men tyvärr ingen lappmes, som hade 
setts här dagen innan. Vi fortsatte ut på udden där vi med hjälp av locklätet lyckades hitta en tretåig hackspett i den 
täta björkskogen. Spetten sträckte snart ut över udden, så alla fick se den. Ute på vattnet innanför Holmön låg 5 
storlommar och guppade. Även en del ejdrar fanns kvar och på en kobbe höll en mink till. Någon av oss stötte upp 
en liten vadare som först togs för drillsnäppa. Jag tror det var Per som såg den. När vi letade vidare i strandkanten, 
visade det sig vara en beckasin. Till slut stötte vi upp 4 beckasiner, varav åtminstone en säkert bestämdes till dvärg-
beckasin. 

Men, vad var det där? Undrar Elisabeth, medan Lasse och Monica tittar ut mot havet.   Långviksskaten.                                            Foto: Kerstin Nordenadler     

Regnet hade nu helt slutat och det var ganska behagligt ute även om vädret var gråmulet. Så vi for vidare till nästa 
mål, Långviksskaten söder om Täfteå. Efter någon kilometers promenad genom en fin tallskog var vi framme vid 
en liten öppen äng och en udde med en lång revel ut i havet. Här delade vi upp oss i två grupper, en som gick ut 
på reveln och en grupp som var kvar längs stranden. En stor flock på 50 sångsvanar låg och ropade och längre ut 
satt en havsörn. Även svärta, ängspiplärka och en flock sävsparv/gulsparv plockades in då telefonen ringde från 
den andra gruppen. Gråspett! Grupperna förenades snabbt, men tyvärr var gråspetten borta när ”revelgruppen” 
kom fram. Men vackert så: halva gänget fick se gråspetten fint.  

 

Därefter begav vi oss tillbaks mot Umedeltat, men då började det regna rejält. Då passade vi på att ta en glass-och 
toapaus på en bensinmack. Färden fortsatte till Storavan som Kerstin kände till och när vi kom dit hade det slutat 
regna. Storavan var en liten, nästan uttorkad vattensamling i Umedeltats öppna odlingslandskap. Här fanns två 
fågeltorn och vi delade upp oss på båda två. Båda gängen fick se en tornfalk och en fin uppvisning av en blå kärr-
hökhane. Även varfågel, bläsand, enkelbeckasin och tranor hängdes in. Den ena gruppen hade upptäckt en jätte-
flock småfåglar på långt håll som var svåra att bestämma. Så vi bestämdes oss för att åka närmare för att se vad 
det var. Det visade sig vara en jätteflock berg/bofink som höll till på en åker.  
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Sista lokalen för dagen blev ett återbesök vid Bergön. Här fanns nötväckorna åter på plats, en art som enligt få-
gelboken inte ska finnas så här långt norrut. Bland alla tusen grågäss hittade vi även ett par skedand, bläsand, 
stjärtand och ca 50 vitkindade gäss. Vi var tillbaka vid Umeå central kl 18 för att äta middag. Vi delade upp oss på 
olika restauranger eftersom vi inte hade bokat bord. Efter att ha packat ur minibussarna lämnades nycklarna till ett 
närbeläget hotell. Vi kunde ha artgenomgång och packa om i lugn och ro innan vi steg på nattåget mot Stockholm 
kl 21.13.  

 

Måndag 30 september 

Efter en skakig (eller skaplig?) SJ-sömn anlände vi med nattåget till Stockholm kl. 06.38 på måndagmorgonen, helt 
enligt tidtabellen. Här skildes våra vägar efter en lyckad och trevlig resa, som många deltagare tyckte att vi skulle 
göra om. Totalt fick vi ihop hela 92 arter.  

 

Ett STORT TACK till alla medresenärer, som med glatt humör och aldrig sinande 
skådarentusiasm starkt bidrog till den trivsamma atmosfären och alla fågelupptäck-
ter!  
 
Sammanfattning  
Ledare: Lars Magnusson och Kerstin Nordenadler.  
Chaufförer: Lars Berglund och Lars Magnusson. 
 
Väder:  
Torsdag: Sol och klart, svag vind och +5-15 ºC. 
Fredag: Sol och klart, svag vind och +5-15 ºC. 
Lördag: Sol och klart, svag vind och +5-15 ºC. 
Söndag: Gråmulet, vindstilla, lite duggregn och +8-12 ºC. 
 
Lokaler:  
Torsdag: Obbolatippen, Bergön och Degernässlätten. 
Fredag: Stora Fjäderägg. 
Lördag: Stora Fjäderägg och Holmö by.  
Söndag: Sönnerstgrundet, Långviksskaten, Storavan och Bergön.  
 
Arter: Totalt sågs 92 arter av minst två deltagare.  
 
Några highlights per dag:  
Torsdag: Stjärtand blå kärrhök, brushane, pärluggla.  
Fredag: Sjöorre, orre, dvärgbeckasin, tordmule, pärluggla, tretåig hackspett, tajgasångare. 
Lördag: Orre, fjällvråk, tretåig hackspett, tajgasångare. 
Söndag: Stjärtand, skedand, blå kärrhök, dvärgbeckasin, gråspett, tretåig hackspett. 
 
Text: Lars Magnusson  
Foton: Klas Reimers, Kerstin Nordenadler, Monica Wallin och Lars Magnusson. 
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Artlista 
Knölsvan 

Sångsvan 

Grågås 

Kanadagås 

Vitkindad gås 

Bläsand 

Kricka 

Gräsand 

Stjärtand 

Skedand 

Vigg 

Ejder 

Alfågel 

Sjöorre 

Svärta 

Knipa 

Salskrake 

Småskrake 

Storskrake 

Orre 

Storlom 

Storskarv 

Gråhäger 

Havsörn 

Blå kärrhök 

Duvhök 

Sparvhök 

Ormvråk 

Fjällvråk 

Tornfalk 

Trana 

Brushane 

Dvärgbeckasin 

Enkelbeckasin 

Fiskmås 

Gråtrut 

Havstrut 

Tordmule 

Tobisgrissla 

Tamduva 

Ringduva 

Turkduva 

Pärluggla 

Nattskärra 

Gråspett 

Större hackspett 

Tretåig hackspett 

Sånglärka 

Ängspiplärka 

Sädesärla 

Sidensvans 

Gärdsmyg 

Järnsparv 

Rödhake 

Stenskvätta 

Koltrast 

Björktrast 

Taltrast 

Rödvingetrast 

Dubbeltrast 

Svarthätta 

Taigasångare 

Gransångare 

Lövsångare 

Kungsfågel 

Grå flugsnappare 

Stjärtmes 

Talltita 

Tofsmes 

Svartmes 

Blåmes 

Talgoxe 

Nötväcka 

Trädkrypare 

Varfågel 

Nötskrika 

Skata 

Kaja 

Kråka 

Korp 

Stare 

Gråsparv 

Bofink 

Bergfink 

Grönfink 

Steglits 

Grönsiska 

Gråsiska 

Större korsnäbb 

Domherre 

Gulsparv 

Sävsparv 

 

Summa: 92 arter 

 


