
                 Ölandsresa 23-24 oktober 2021 
 

Deltagare: Roland Lundgren (reseledare), Mats Thorin, Berndt Dahnson, Carina 
Johansson, Sven Bågesund, Violis Bågesund, Kent Lundberg, Håkan Sterner och 
Tommie Danielsson. 
 
Lördagen 23/10: Att resa till Öland och dess södra del i oktober månad är alltid 
en spännande årstid då olika sibiriska gäster kan dyka upp. Totalt 9 medlemmar 
var med på denna 2-dagars resa som började med att en bil från Aneby åkte iväg 
05.40 för att stråla ihop med 1 bil från Eksjö kl 06.00 där Abborravik i Eksjö är 
den klassiska samlingsplatsen. Rutten för dagen bestämdes med kort varsel där 
olika larm och förutsättningar bestämde resplanen. Helgen lovade solig start 
med inledningsvis vind ifrån NV-sektorn. Strax efter kl 08.00 var vi framme vid 
Åkerby på östra sidan för att starta med vitgumpad buskskvätta som hade 
observerats de senaste dagarna. Då paret Bågesund hade åkt till ön ett dygn 
tidigare anslöt de där och sedan var gruppen komplett. Efter morgonfika gick vi 
grusvägen ner emot Båden ca 2,5 km och i riktning mot Strandtorp. Flera 
skådare var alla redan där och vi behövde inte vänta överhuvudtaget på denna 
sällsynthet. Fågeln födosökte i ett buskage och exponerade sig fint på max 100 m 
avstånd. Efter raritetskommitténs genomgång så har antalet bestämda och 
godkända östliga buskskvättor blivit mycket få. Vi får hoppas att aktuell 
dokumentation av övergumpen med avsaknad av streckning är tillräckligt bra 
för framtida godkännande. Vilken fin start på dagen, och på vägen tillbaka till 
bilarna har vi även havsörn, sparvhök, ljungpipare och en flock på 25-tal 
sånglärka. Alla redan då blev vi förvarnade om en gåsdag med stort G. Magnifika 
flockar med vitkindad gås avlöste varandra i strid ström. Under hela dagen och 



långt fram till skymningen 
sågs flockar följa öns östra 
sida även om en del 
sneddade över alvaret i 
höjd med Seby. Skådare 
som hade räknat från 
gryning till skymning kom 
fram till att minst 131000 
exemplar av vitkindad gås 
sträckte söderut. 
Imponerande att få ta del 
av detta skådespel där 
himlen sjuder av  

Ung bläsgås.                                                                                                       kacklande gäss. Nöjda och  
                                                                                                          belåtna lämnade vi 
Åkerby och fortsatte till campingdungen vid Stenåsabadet. Dagarna tidigare hade 
kungsfågelsångare rapporterats men nu var den borta för alla skådare som 
letade där. Hittade taltrast, gransångare, ängspiplärka, kungsfågel kustpipare 1k 
samt havsörn. Efter mobilkontakt med Douglas (tidigare ordförande i AOK) 
styrdes kosan till Ottenby och ÖSU. Stannade för fika vid södra lundparkeringen 
och hade då strax innan fått larm om kungsfågelsångare vid södra Lundsjön. 
Sångaren försvann spårlöst för de 3 observatörerna varför vi inte gjorde något 
försök att leta efter denna. Utmed fyrvägen födosökte minst 300 prutgås som 
betade på det kortväxta gräset. Vid norra vindskyddet rastade en sen stenskvätta 
och vi får se om den kan bestämmas till ras. Diskussion om att den eventuellt 
tillhörde rasen leucorhoa som annars häckar på Island och Grönland. Säker 
bestämning kräver oftast fångst och mätning så vi får se om någon klarhet 
kommer att bringas i detta framöver. Här betade även 3 1k bläsgås mittemot 
entrén till fågelstationen. En mycket udda observation med tanke på platsen var 
att hitta en rastande strömstare i Bertils trädgård! Att se denna fågel på en 
stenmur och krypa in bland stenarna emellanåt var mycket märkligt. Vid 
hamnudden rastade 10-talet dvärgmås (dominerande 1k-fåglar), 1 strandskata 
samt 2 bergand. Nästa publikmagnet var 1 hornuggla som satt i ett litet träd på 
östra sidan alldeles norr om Fågel Blå. Vädret var nu strålande med bästa höstsol 
och avtagande vind. Väl dold i lövverket satt ugglan där ansiktets orangefärgade 
iris avslöjade dess närvaro. 
Nöjda lämnade vid Ottenby 
och fortsatte kl 14.30 till den 
lilla Grönhögendammen. Eter 
en kort stund fick vi 
fantastiskt fina observationer 
på pungmes som födosökte i 
toppen av kaveldun. Många 
fina tillfällen till fotografering 
och vilken härlig revansch 
efter besöket i Löddesnäs och 
resan till Falsterbo. I den 
västra Grönhögendammen 
Såg vi 1 salskrake hona,                Udda besökare i fyrträdgården. 



Revansch! Pungmes i Grönhögen.  
 
6 brunand, 10-talet hämpling samt 2 sothöna. Efter detta fortsatte vi till 
Sebybadet för att åter njuta av de stora flockarna vitkindad gås som oförtröttligt 
sträckte mot söder. Ute över havet såg vi en flock på 30-talet alfåglar, 1 smålom, 
ejder, bläsand, stjärtand mm. Utmed kusten var det mycket högt vattenstånd 
varför förutsättningar för vadare att hitta lämpliga tångbankar var begränsade. 
Enstaka större strandpipare och 30-tal kärrsnäppa fanns åt söder men annars 
inget speciellt. Åter igen fika i solsken och den sista för dagen. Fortsatte östra 
sidan upp och vid 16-tiden åkte vi vägen vid Skärlövs malm och hittade då 4 
turkduva och i Hulterstad flög ytterligare 1 turkduva över vägen. Efter detta 
väntade Triberga och på väg in i byn kom en stor rovfågel från alvaret och 
passerade över vägbanan. Snabb inbromsning där en yngre kungsörn snabbt kan 
artbestämmas. I sällskapet fanns även en röd glada och vilket flyt – bilen från 
Eksjö hittade var kungsörnen landade där vi alla gemensamt kunde njuta av den 
där den satt i en grantopp i fint medljus.  I mossen såg vi 1 gråhäger och på vägen 
till stugan i Risinge flög 1 enkelbeckasin över vägen vid Gösslunda. Kvällens 
middag blev sedan på Lindas pizzeria i Mörbylånga där utbudet av maträtter 
gjorde att alla kände sig nöjda och mätta. Senare på kvällen skedde summering 
av dagen och samtidigt planering för nästa dag. Före kl 22 hade de flesta somnat 
förutom den motorintresserade Berndt som tittade på Formel 1. 
 
Söndagen 24/10: Efter frukost och packning lämnade vi stugan i Risinge kl 
07.10 med destination ÖSU. Som skådarstrategi valde vi den klassiska 
gubbhyllan där vi på skarvstenarna hittade 2 skärsnäppa. Ute på västrevet 
rastade 1 myrspov, kärrsnäppa och tämligen gott om unga kustpipare. Öster om 
stationsbyggnaden födosökte en tornfalk och i dassbusken rastade en 
rödvingetrast. Utanför västrevet såg vi fina flockar av sjöorre, svärta, alfågel samt 
1 sträckande sillgrissla. Nu blev det även dagens för morgonfika och smakar 
alltid lika gott där värmande dryck behövs. Två udda fågelarter i fångstnäten 



Snösparv i Norrvik. 
 
visades upp, där grannen Niclas Lignell började med 1 morkulla och en annan 
märkare visade 1 vinterhämpling 1k-fågel och sannolikt en hane. Att se svalor 
sent i oktober tillhör inte vanligheterna men bakom Fågel Blå fick vi njuta både 
av 2 backsvala 1k-fåglar samt 4 ladusvala. En sädesärla födosökte i tångkanten 
och nere vid södra vindskyddet passerade 2 rödbena samtidigt som ca 20 
dvärgmås rastade. I fyrträdgården såg vi en trädkrypare. Även idag stora 
mängder prutgås utmed fyrvägen och säkert ca 350 ex. Vi åkte nu till södra 
Lundparkeringen där vi såg ett par svarthätta. Promenerade sedan via södra 
lunden där vi har både nötskrika och nötväcka. Väl framme vid Stengömslet 
hittade vi 1 pilgrimsfalk 1k, 33 gravand, 3 berglärka, 1 sandlöpare, 40-tal 
snösparv, 2 rödspov (sannolikt av rasen islandica), storspov, myrspov och 100-
talet kärrsnäppa. När vi kommit åter till bilarna blev det ny fika och resumé hur 
vi skulle göra vidare. Larm om skulkande brunsångare i dungen norr om 
campingdungen, Stenåsabadet men som vi lämnade utan att försöka på. I stället 
blev det Ventlinge strand med förhoppning om skäggmes vilket vi inte lyckades 
med. Valde därför att avsluta helgens skådning vid Västerstadsviken där vi såg 4 
1k svartsnäppa, 1 brushane samt stora mängder änder med dominans av kricka, 
gräsand och bläsand. Eter detta väntades middag i Arontorp där deras helgmeny 
med wienerschnitzel kan mätta vilken hungrig skådare som helst. Alla hittade 
god mat efter eget önskemål och kl 15.30 lämnade vi ön för denna gång. Totalt 
såg vi 107 arter och ett mycket bra resultat så här i slutet av oktober. Notabelt 
var dock att vi inte lyckades se en enda fjällvråk under helgen. 
 
Text: Roland Lundgren 
Foton: Mats Thorin 


