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Klubbresan till Skåne 

 
Deltagare: Peter Hörenius (reseledare), Björn Karlsson, Björn Malmgren, Håkan Sterner, Jörgen 

Rydenståhl, Bo Gustavsson, Johan Starck, Hans Svärd, Tommie Danielsson Kenth Lundberg, 

AnnCharlotte Petersson, Anna Lundqvist, Violis Bågesund, Sven Bågesund, Berndt Dahnson och 

Mats Thorin. 

 

Den 14-15 januari genomförde vi årets första klubbresa, traditionsenligt gick den till Skåne. 

Som vanligt var intresset stort att följa med på denna resa, men i år slog vi nog rekord när vi 

blev hela 16 personer. Jättekul! Klockan 5:00 startade vi ifrån Aneby för att åka till 

Abboraviken där resten av 

deltagarna fanns. Sedan ställde vi 

in siktet på Förslöv som ligger 

strax söder om Båstad, här skulle 

vi titta på den sällsynta                               

baltimoretrupialen som har varit 

på en del fågelmatningar runt om 

i byn sedan den 11 december 

2022, Efter en stunds väntan så 

kom den fram vid favoritmat-

ningen på Idrottsgatan 7, och alla 

fick se den fint. Det blev en bra 

start på resan. Nu var vi så nära 

Torekov så vi bestämde oss för att 

åka dit. Men det blåste ganska 

Baltimoretrupialen i Förslöv. Foto: Mats Thorin.                                     kraftigt, kanske var det därför 



som inte toppskarvarna stod på 

klipporna utanför hamnen. Men 

efter lite spaning så hittade vi 

några på öarna ut mot Hallands 

Väderö, förbiflygande små- och 

storlom observerades också 

samt en rastande skärpiplärka.  

 

 Nu kom det fram önskemål om 

att besöka Hembygdsparken i 

Ängelholm, och den snälla 

reseledaren tyckte det var ett bra 

förslag. Här fick vi se en ♂ av 

den vackra mandarinanden, nu 

Mandarinanden i Ängelholm. Foto: Mats Thorin.                                         smattrade kamerorna för fullt  

                                                                                                    

och några fick sätta ett kryss i 

boken. Strax söder om Ängelholm 

ligger Södra Utmarken, här finns 

en gräsmatteodling som har visat 

sig var en bra lokal för födosök-

ande fåglar, vi observerade 20 

snösparvar, 3 berglärkor och borta 

i skogskanten satt resans enda 

fjällvråk. Strax utanför Helsing-

borg ligger ett Naturreservat som 

heter Bruces skog, det är lika stort 

som 350 fotbollsplaner och ett 

mycket populärt utflyktsmål för 

stressade stadsbor. Vi besökte 

fågelsjön och observerade en ♂ 

amerikansk bläsand tillsammans       Amerikansk bläsand. Foto: Björn Karlsson. 

 

med vigg, bläsand och 

snatterand. Dagens 

sista fågellokal fick bli 

reningsverksdammarna 

utanför Lund, en 

trevlig lokal som vi har 

besökt många gånger 

på våra Skåneresor. 

Här rastade mängder 

med bläsänder 

tillsammans med några 

rörhönor, sothönor och 

en skedand. Några av 

oss fick även se två 

forsärlor förbiflyg-

ande, men lokalens     
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Den blåvingade årtan. Foto: Björn Karlsson. 

 

stora raritet var en ♂ blåvingad årta som alla fick se fint. Nu började det att mörkna och vi 

körde mot Vellinge hotell där vi checkade in, på kvällen besökte vi Vellinge Schenken där vi 

åt och drack gott under trevliga former.  

 

Söndag morgon började med en ordentlig hotellfrukost så vi stod oss bra för en hård dag i fält. 

Första lokalen blir Skanörs hamn, men när vi passerat Höllviken så såg vi från bilarna att det 

rastade vadare i viken. Det visade sig vara 24 isländska rödbenor, en strandskata samt en 

gravand. Ur en buske skrämde vi iväg en stackars fasan. När vi kom ner till hamnen så börjar 

vi spana efter den ♂ praktejder som har rastat här de senaste veckorna, det blev Berndt som 

blev dagens hjälte när 

han hittade den 

ganska långt norr om 

hamnen. Det var 

mycket svårskådat 

eftersom det blåste 

ganska kraftigt, så det 

tog en bra stund innan  

alla hade sett 

praktejdern. Det hade 

kommit ett larm om 

en trädgårdsträd-

krypare vid dom-

kyrkan i Lund, så vi 

åkte dit. På plats var 

redan ett gäng skådare 

ifrån Jönköping, som 
Praktejderspaning. Foto: Jörgen Rydenståhl. 
 



Spaning vid Lunds domkyrka. Foto: Jörgen Rydenståhl. 

 

hade bra koll på var den var. Men det uppstod ändå lite problem eftersom det fanns en 

"vanlig" trädkrypare också, men med hjälp av locklätet och bilder så hittade vi rätt fågel. Nu 

diskuterade vi lite vart vi skulle åka där näst, men de flesta ville till Silvåkratornet i 

Krankesjön, här rastade mängder med änder. Men ganska snabbt hittade vi sjöns raritet, 

nämligen två ♂ rödhuvad dykand. Övriga arter som vi lade till vår reselista var salskrake, 

brunand, ägretthäger och en ♀ brun kärrhök som födosökte över vassen. Nu kom ytterligare 

ett mycket spännande larm ifrån Båstads hamn, där hade man nämligen hittat en rastande 

lunnefågel. Det skulle betyda nytt kryss för de flesta av oss, men vi insåg även att det var en 

ordentlig chansning eftersom det skulle 

ta några timmar innan vi kunde vara på 

plats. Men vi drog iväg mot Båstad, 

och när vi lämnade Krankesjön var det 

en av bilarna som fick se  en brun glada 

jagande över fälten. När vi kom fram 

till Båstads hamn träffade vi några 

skådare som kunde berätta var 

lunnefågel hade setts, och det visade         

sig att den sakta hade simmat utåt i  

bukten, så det blev ingen lunnefågel för 

oss. Men det rastade mängder med 

svärta och sjöorre, en alfågel och två 

svarthakedoppingar. På vägen hem           Silvåkratornet. Foto: Jörgen Rydenståhl. 

stannade vi till på Max och tog en  

hamburgare, vi gick igenom reselistan och det visade sig att vi hade sett 94 fågelarter, ett 

mycket bra resultat som innehöll flera tunga rariteter. Vi tackade vår reseledare Peter som på 

ett mycket förnämligt sätt hade guidat oss runt på en del av de fantastiska fågellokaler som 

finns i Skåne.   

                                                                                                                                 /Mats Thorin 


