
                                  AOK:s resa till Roxen i Östergötland 2022-04-09 
 
Deltagare: Peter Hörenius (reseledare), Mats Thorin, Berndt Dahnson,  
                     Kent Lundberg, Anna Lundqvist, Barbro Heyl samt Roland Lundgren. 
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Tre bilar samlades vid torget i Aneby kl. 06.30 för avresa till en av Sveriges 
absolut främsta sträcklokaler i inlandet. Totalt 7 klubbmedlemmar lämnade ett 
kylslaget Högland med flera minusgrader. Strax före kl. 08 var vi framme vid P-
platsen med start vid Nybroplattformen, Roxen. Där mötte vi vår eminente guide 
för dagen, Olof Hjelm, klubbmedlem och f.d. boende i Aneby, men som nu sedan 
1987 bor i Linköping. Inledningsvis berättade han om Roxen och vilka fåglar som 
sträcker förbi samt häckar i området. En mycket celeber häckfågel är rödspoven 
som tyvärr är hårt ansatt av predatorer (räv) för att lyckas med sin häckning. De 
senaste åren har inga ungar kommit på vingar där även andra vadare som 
exempelvis rödbena har det svårt som följd av kråkor och räv. Bekymmersamt 
om det aktiva fågelskyddet med Länsstyrelsen som beslutsfattare inte har 
kraften att eliminera de hot som finns i ett reservat där räven har en lya mitt i 
fågeleldoradot samt ytterligare en lya alldeles vid reservatgränsen. Projekt för 
att studera predatorers påverkan på fågellivet planeras detta år.  
 
Ett nollgradigt och blåsigt Roxen väntade nu för mera intensiv fågelskådning. Vid 
p-platsen såg vi en sparvhök födosöka och på väg ut till plattformen kom en brun 
kärrhök som ställde till problem med att bestämma ålder och kön. Ingen hann ta 
någon bild och sannolikt 2 k hane. Två rödspovar flög förbi, skogssnäppa, 
sädesärla och sävsparv sågs vid strandlinjen och från buskagen hördes bergfink.  
 
 



En del av fjällgåsflocken. Foto: Roland Lundgren 

 
Väl framme vid plattformen spanade vi av sjön och dess strandängar. I vattnet 
såg vi ett par stjärtand, gott om vigg, knipa, bläsand och kricka. På andra sidan  
sjön och i vassen födosökte 2 ägretthägrar. Längst ut på udden rastade resans 
huvudattraktion – 22 fjällgäss – denna rara gås med sin karakteristiska gula 
orbitalring och där bläsen går upp en liten bit i pannan. Efter en stund lyfte hela 
gåsflocken och kom rakt emot oss och landade på ett betydligt närmre avstånd 
och Ö om plattformen. En blå kärrhök hane svepte förbi över maderna och alltid 
lika läcker att se. På strandkanten födosökte 1 skärpiplärka och 7 
vinterhämplingar flög snabbt förbi. Minst 5 strandskator rastade och på vattnet 
låg även en havstrut. Eftersom blåsten tilltagit fikade vi under plattformen och 
hittade bra lä. Efter detta åkte vi till LFK-tornet som är beläget åt NV och nära en 
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handelsträdgård. 
Därifrån såg vi 1 större 
strandpipare, fiskgjuse, 
125 sothöns, par av 
snatterand och salskrake 
samt 1 duvhök som 
fortsätter mot norr efter 
att tofsvipor och änder 
gjorde ett kraftigt 
uppflog. Under fm såg vi 
ytterligare 2 bruna 
kärrhökar (hane och 
hona), 1 rödspov samt 
flera rödbenor.  

Ett årtpar. Foto: Roland Lundgren. 

 
Efter detta bestämde vi att åka till 2 nya våtmarker söder om Linköping. På 
vägen dit sågs en tornfalk och ormvråk. Frökärret var ett trevligt och lättskådat 
område. I våtmarken hittade vi bl.a. 1 smådopping. Efter dagens andra fika 
avslutade vi sedan vid Ekängsdalens våtmark. Mängder av sothöns fanns i sjön 
och vi hittade även snabbt 3 årtor (2 hanar och 1 hona). Trevlig och lättillgänglig 
skådning fick sedan avsluta denna exkursion. Totalt observerades 62 arter under 
dagen. Stort tack till Olof som guidade oss på allra bästa sätt så att denna utflykt 
blev mycket lyckad. På vägen hem blev det asiatisk lunch i Mjölby. 
 
/Roland Lundgren 
 

Dagens guide Olof Hjelm. Foto: Mats Thorin. 
 
 



 
Hela gruppen! Foto: Mats Thorin. 


