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Fredagen den 16 september 

Tidigt på fredagsmorgonen samlades 6 förväntansfulla skådare på Gullmarsplan för att bli upphämtade av de morgonpigga 

ledarna. Vi tog plats i en minibuss och färden inleddes. 

När vi närmade oss Kvismaren och vårt första stopp, vid Löten-plattformen, såg vi mycket gäss från bilen. Vi fann en flock säd-

gäss av rasen Skogssädgås, anser fabalis, bland mängder av grågäss. Ormvråkar flög över fälten och tornfalkar ryttlade och 

spanade efter byten. Alla var uppmärksamma på vad som sågs längs vägen och en röd glada upptäcktes liksom tranor.  

 

Från den fina plattformen skådade vi ett myller av fåglar bland annat 12 ägretthägrar, gråhägrar, brushanar, strandpipare, 

fiskande storskrakar, änder, gäss och svanar. Några ladusvalor födosökte över vassen där sävsparven satt. Tofsvipor och större 

strandpipare rörde sig vid stranden. 

Pilgrimsfalken jagar en alltför erfaren brushane.                                                                                                                                                   Foto: Klas Reimers 

Det blev spännande när en ung pilgrimsfalk dök upp och började jaga brushanarna. Den utvalda brushanen var rutinerad och 

steg högt mot himlen, den unga falken jagade efter men kunde inte utnyttja sin fart utan blev utan frukost denna gång. 

 

Vi reste vidare mot Hornborgasjön där vi stannade vid Naturum och vandrade ut till tornet på Fågeludden. Artlistan utökades 

med kanadagås, fiskgjuse, storskarv, havsörn, lärkfalk, sparvhök, skräntärna, enkelbeckasin och både brun och blå kärrhök. 

Det mest oväntade var när vi fick se 3 svarta svanar som låg på den västra stranden! Det finns en frilevande och häckande 

population i Nederländerna, de kan ha kommit därifrån.  

Naturum vid 

Hornborgasjön. 

 

 

 

 

Foto: Kerstin 

Nordenadler 



Efter att ha njutit av vår medhavda lunch fortsatte vi till Almeö som ligger lite längre ner på Hornborgasjöns östra sida. Där 

finns ett nytt fågeltorn, men tyvärr räckte inte tiden till för att vandra ända ut till det. 

En honfärgad blå kärrhök förnöjde oss med sin eleganta flykt.                                                                                                            Foto: Klas Reimers 



Vi stannade och provianterade för frukostar och luncher innan vi anlände till vårt boende i Lidköping. Efter att vi installerat oss 

i våra rum gick vi till Stadt och åt en god middag. 

 

Vid artgenomgången kunde vi kryssa 52 arter och konstatera att vi haft mestadels soligt väder. 

 

 

Lördagen den 17 september 

 

Vädret spåddes bli soligt och fint med vind från norr och vi begav oss till Västkusten och Ramsvikslandet. I Grästorp mötte vi 

upp Sture Hermansson, en mycket kunnig lokal guide. 

 

Klockan 7 var vi framme vid Haby som blev vår första skådarlokal idag. Vi såg ejdrar, storlom och sjöorrar, toppskarven dök och 

fiskade och vi njöt av majestätiska adulta havssulor. En skärpiplärka visade upp sig fint. På gräsmarkerna mellan stenhällarna 

födosökte ljungpipare och kustpipare. 

Skärpiplärkan ville gärna vara med på bild.                                                                                                                                                                    Foto: Klas Reimers 

Här födosökte både ljungpipare och kustpipare.                                                                                                                                                           Foto: Klas Reimers 



Här fick vi till vår glädje en havssula, trots den svaga vinden! Enligt Sture så är den stationär här, så det behöver inte blåsa.                       Foto: Lasse Berglund 

Vi fortsatte till Grosshamn där vi skådade och fikade i underbart solsken. Här sågs sillgrissla och småskrake som nya arter.  

Vi tågade förväntansfullt ner till Grosshamn.  Till höger om oss håller ringmärkarna till i sin fint iordninggjorda barack.                      Foto: Kerstin Nordenadler                                                                                   

Man behöver inte lida 

som fågelskådare, man 

kan njuta också! 

T.v. Anita och Eva tar 

en paus i solen medan-

Bertil, Lasse och Sture 

studerar Fågelguiden. 

 

 

Foton: Kerstin  

Nordenadler 



Även Ebba och Jesper tog en välbehövlig paus i solen.                                                   

Foto: Lasse Berglund 

Gråtruten hade fullt sjå en lång stund med att befria sin lunch från sitt skal.                                                                                                                 Foto: Klas Reimers 

Hjärntrusten samlad för att gemensamt lösa ett knivigt artningsproblem.               

Foto: Anita Melinder 

 



Vi fick en guidning på fågelstationen där de fångat en adult hane stenskvätta och en juvenil stenskvätta, det var intressant att 

få en genomgång av karaktärerna som skiljer dem åt. Den tredje fågeln som ringmärktes var en hane kungsfågel. 

Ovan: Stenskvättan har fått en passande ring om högra benet. 

                                                                               Foto: Klas Reimers 

 

T.v.: Anita släpper den ringmärkta kungsfågeln.                             

Foto: Kerstin Nordenadler 

 

Nedan: Kungsfågelhanen visar sina orangefärgade fjädrar på 

hjässan.                                                            Foto: Klas Reimers 



Efter lunch rörde vi oss över klipporna till Sotenäs huvud för att få en annan vy mot Väderöarna och Sture pekade ut den ö där 

toppskarven häckade första gången i Sverige.  

Bertil, Sture, Ebba och Lasse på Sotenäs huvud.                                                                                              Foto: Lasse Berglund 

Dramatiska klippformationer. Vägen ner från Sotenäs huvud, gick över mycket storblockig terräng.                                                    Foto: Kerstin Nordenadler 



Vi besökte Nötö där det fanns gulsparv och grönfink i buskarna innan vi åkte till Smögen och intog vår middag på en uteserve-

ring i strålande solsken. Där kunde vi spana in gråsparvarna som spanade tillbaka efter tappade smulor. 

 

Sista stoppet på vägen hem var vid lokalen Mollön som var ny även för våra ledare. Där såg vi kustsnäppa, skäggmes och skogs-

duva.  

Kvällsljus vid Mollön.                                                                                                                                      Foto: Kerstin Nordenadler 

Artgenomgången vid hemkomst till vårt boende visade på 32 nya arter och 84 totalt. Efter en mycket givande dag somnade vi 

gott!  

Söndagen den 18 september 

 

På morgonen besökte vi först Dalbogården vid Vänersborgviken. Där finns ett fint fågeltorn, Dalbobergstornet, som ligger i kan-

ten av en skogskulle med utsikt över en Vänersborgsviken. Vi såg en svartmes som födosökte i träden bredvid tornet samt flera 

större hackspettar och björktrast.  I viken fanns skäggdopping och vigg.  

 

Färden fortsatte runt på andra sidan av Vänersborgsviken. Vi fick fina obsar av skäggmesar i vassarna. Gransångare hördes och 

i viken låg skäggdopping och knipa. En flygande storlom drog till sig vårt intresse och vi följde den över sjön medan vi funde-

rade på om det kunde vara en smålom. Även ”njääande” bergfink observerades. 

 

Vi besökte sedan Nygårdsängen och hittade rörhöna men den drog sig in i vassen när mängder av sothönor simmade ut i dam-

men. De två arterna verkar inte trivas så bra tillsammans. Några fiskmåsar flög förbi. 

När vi kom till Hullsjön fick vi tips av de lokala skådarna att det 

synts en ung stäpphök samt en mandarinand i sjön. Sothöna är 

en raritet på lokalen och just idag fanns det en sothöna som 

födosökte. Efter en del fikande och skådande fick vi fin obs på 

stäpphöken både flygande och sittande på en stolpe. Mandarin-

anden sågs på vattnet, på en trädgren och flygande. 

En rödspov av rasen islandica födosökte i strandkanten. Två ja-

gande pilgrimsfalkar gladde oss. De av oss som inte varit på loka-

len tidigare fortsatte bort till tornet där en blå kärrhök observe-

rades när den flög lågt över vassarna på motsatt sida. 

 

 
T.v. Ryttlande tornfalk                                                                       Foto: Klas Reimers 



Där sitter den ju! Den unga stäpphöken.                                                                                                                Foto: Klas Reimers 



...och här sitter mandarinanden på en gren!                                                                                                                 Foto: Klas Reimers 

Vi åkte norrut igen och kom till 

Frugårdsudde som ligger vid Dättern, en vik 

av Vänern. Vi vandrade ut mot tornet ge-

nom fin skog med entita, gransångare, röd-

hake och trädkrypare. Vid tornet såg vi 2 

havsörnar och 2 pilgrimsfalkar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
T.v. Pilgrimsfalk på jakt                     Foto: Klas Reimers 



Dagens artgenomgång visade att dagen gav 16 nya arter så nu var vi uppe i 100 resekryss.                        Foto: Lasse Berglund 

Måndagen den 19 september 

 

Måndagen var den sista dagen 

på denna underbara resa och 

vädret var på sitt soligaste hu-

mör. 

Guiden Sture Hermansson följde 

med oss idag och började med 

att visa oss Sjöryd med Djävul-

sön samt Dätterstorp. Under 

vandringen ut mot tornet såg vi 

svartsnäppor vid en våtmark. 

Sedan skådade vi ut över fälten 

där en flock råkor och 2 storspo-

var födosökte, otroligt nog de 

första råkorna på resan. Vi njöt 

av en flock starar som vid uppre-

pade tillfällen hade fina flygupp-

visningar. 

Små flockar med tranor flög över 

våra huvuden och vi förundrades 

över ett pipande läte helt olikt 

tranans trumpetande. Sture be-

rättade att det är den unga tra-

nans läte.  

Vid Sjöryd är vägen mödan värd. 

 

Foto: Lasse Berglund 



Djävulsön  har en intressant historia.                                                                                                                                                                                Foto: Lasse Berglund 

Vi kollade upp Dätterstorps nya fågeltorn som 

mycket snart är klart att gå upp i. 

 

Foto: Klas Reimers 



Det började bli lunchdags och vi åkte till Flo klev på Hunneberg där det finns en plattform som ligger högt över landskapet. Vi 

hade en underbar utsikt, Sture pekade ut Kinnekulle, Mösseberg och Billingen för oss. Det finns hela 15 platåberg i Västergöt-

land. Några av oss hade lyckan att se en nötkråka som kom inflygande. Runt parkeringen fanns vacker skog och taltrast, svart-

hätta och rödhake upptäcktes. Vi letade korsnäbbar men de var inte på plats idag. 

 

Efter lunch tog vi avsked av Sture och tackade för en fin guidning. På återseende! 

 

Vi åkte vidare med siktet inställt på Hornborgasjön, vi såg flera rödglador under vägen och körde mot Almeö där vi stannade 

vid Järnbron för att leta kungsfiskare. Vi hörde en svarthätta varna i ett buskage och upptäckte signalkräftor som kröp på 

botten av ån. Vi stannade också till där vägen går över Hornborgaån och njöt av den vackra ån, men tyvärr visade sig ingen 

kungsfiskare någonstans. 

Sture och Kerstin vänder den hänförande utsikten från Flo klev 

ryggen för chansen att bli fotograferade. 

                                                                             Foton: Lasse Berglund 

 Vi fick åtminstone litet kompensation för den uteblivna kungsfiskaren  när vi hittade ett par signalkräftor som fightades med 

sina stora klor.                                                                                                                                                                   Foto: Klas Reimers 



Ängspiplärka på klappavstånd på vägen ut mot Ytterbergs udde.                                                                                                                                       Foto: Klas Reimers 

Vid 14 tiden kom vi fram till Ytterberg för att skåda. På väg till tornet fick vi se ängspiplärka på en stolpe på klappavstånd, en 

mycket vacker fågel som vi kunde studera på närhåll efter att ha haft ängspiplärkor runt oss under hela resan. I sjön låg mäng-

der av sothöns, där fanns brushane, kustpipare, ägretthäger mm. 

 

Ett stopp gjordes vid Bjurums kyrka söder om Trandansen för att skåda efter kungsörn och brun glada.  

Vi såg en hel del ormvråkar men tyvärr ingen kungsörn eller brun glada denna gång.                           Foto: Kerstin Nordenadler 



Vår medhavda middag intogs vid Rynningeviken, i Oset-Rynningevikens naturreservat alldeles utanför Örebro, där vi satt i en 

fin raststuga med stora panoramafönster ut mot viken.  

 

Vi anlände till Stockholm och Gullmarsplan sent på kvällen. Glada och nöjda med att ha 106 arter på vår lista för resan. 

 

Tusen tack till ledare, lokal guide och trevliga medresenärer! 

Ledde resan gjorde Lars Berglund och Kerstin Nordenadler med hjälp av vår lokalguide Sture Hermansson två dagar. 

Skrev gjorde Anita Melinder och Kerstin Nordenadler redigerade 

Fotograferade gjorde Anita Melinder, Kerstin Nordenadler, Klas Reimers och Lasse Berglund  

Besökta lokaler: 

Fredag: Lötens plattform vid Kvismaren, Naturum, Fågeludden och Almeö vid Hornborgasjön 

Lördag: Haby, Grosshamn, fågelstationen, Sote huvud och Nötö på Ramsvikslandet, Mollön 

Söndag: Fågeltornet i Dalbobergens naturreservat nära Vänersborg, Vänersborgsviken, Nygårdsängen, Hullsjön, Frugårdsudde 

Måndag: Sjöryd, Dätterstorp, Flo klev, Ytterbergs udde, Bjurums kyrka, Rynningeviken 

Vi som reste var: Kerstin Nordenadler (ledare), Anita Melinder, Eva Karlsson, Ebba Sollerman, Jesper Sollerman, Klas Reimers, 

Bertil Malmgren och Lasse Berglund (ledare).                                                     Foto: En skådare vid Hullsjön (med Kerstins kamera) 

Kanadagås FLSM 

Vitkindad gås LSM 

Grågås  FLSM 

Sädgås   FL 

Knölsvan FLSM 

Sångsvan FM 

Skedand FSM 

Snatterand FM 

Bläsand FLSM 

Gräsand FLSM 

Stjärtand FSM 

Kricka  FSM 

Brunand SM 

Vigg  SM 

Ejder  L 

Sjöorre L 

Knipa  FLSM 

Storskrake FM 

Småskrake L 

Storlom L 

Skäggdopping SM 

Gråhäger FLSM 

Ägretthäger FM 

Havssula L 

Toppskarv L 

Storskarv FLSM 

Fiskgjuse FS 

Sparvhök FM 

Brun kärrhök FSM 

Blå kärrhök FSM 

Stäpphök S 

Röd glada FSM 

Havsörn FSM 

Ormvråk FLSM 

Rörhöna SM 

Sothöna FSM 

Sedda fåglar. Bokstäverna står för dagen, F för fredag , L för lördag osv. 



Sedda fåglar. Bokstäverna står för dagen, F för fredag , L för lördag osv. 

Trana  FSM 

Tofsvipa FLSM 

Ljungpipare L 

Kustpipare L 

St. strandpipare FLSM 

Storspov M 

Rödspov S 

Kustsnäppa L 

Brushane FLSM 

Kärrsnäppa LSM 

Småsnäppa S 

Enkelbeckasin F 

Rödbena L 

Svartsnäppa M 

Gluttsnäppa LM 

Skrattmås FSM 

Fiskmås SM 

Havstrut LM 

Gråtrut FLSM 

Silltrut  L 

Skräntärna F 

Sillgrissla L 

Tordmule L 

Tamduva FSM 

Skogsduva L 

Ringduva FLSM 

St. hackspett SM 

Tornfalk FLSM 

Lärkfalk F 

Pilgrimsfalk FS 

Nötskrika FM 

Skata  FLSM 

Nötkråka M 

Kaja  FLSM 

Råka  M 

Kråka  FLSM 

Korp  LSM 

Svartmes S 

Entita  S 

Blåmes LSM 

Talgoxe LSM 

Skäggmes SM 

Sånglärka FLS 

Ladusvala FSM 

Gransångare SM 

Svarthätta M 

Kungsfågel LSM 

Gärdsmyg LSM 

Nötväcka LSM 

Trädkrypare SM 

Stare  FSM 

Koltrast L 

Björktrast FS 

Taltrast M 

 

Rödhake SM 

Stenskvätta LM 

Gråsparv FLM 

Pilfink  LS 

Sädesärla FLSM 

Ängspiplärka FLSM 

Skärpiplärka L 

Bofink  FLSM 

Bergfink LS 

Grönfink LM 

Hämpling L 

Steglits LSM 

Grönsiska FLSM 

Gulsparv LM 

Sävsparv FLSM 

 

Förutom fåglar såg vi: Signalkräfta, Räv, Ekorre, Kronhjort, Mindre skogsmus, Rådjur och Knubbsäl. 

Två riktiga entusiaster. Vår hovfotograf Klas Reimers och vår lokalguide Sture Hermansson. 

                                                                                                                         Foto: Lasse Berglund (Klas) och Anita Melinder (Sture) 

 


