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Fire deltagere var med på en 3-dagers tur tidlig i oktober 1998. De mest interessante artene
på turen var sabinemåke, ringgås, tundragås, dvergdykker, vannrikse og markpiplerke. Det
ble totalt sett 109 fuglearter på turen.
Dan Bendixen, Postboks 985, 1504 Moss

Det årlige høsttrekket brakte oss i begynnelsen
av oktober til Skåne og Falsterbo. Med utgangspunkt i hytte nr. 12 på Ljungens Camping foretok vi ekspedisjoner til både nære og noe mer
fjerne lokaliteter. Årets arrangement ble en god
blanding av natur og kultur. Turen ble da også
vellykket selv om været viste seg fra en vel frisk
side. Deltakere på turen var Anne Lindqvist,
Lennart Fløseth, Steinar Pedersen og Dan
Bendixen.
2/10: Vi kjørte fra Sarpsborg halv fire om ettermiddagen og kjørte stort sett i ett. Vi merket
oss også i år at fuglelivet er så mye frodigere på
svensk side av grensen. Noen få stopper underveis ble det, blant annet tok vi oss en enkel middag på Varbergs Rasta. Mørket meldte seg når vi
passerte Gøteborg og når vi ankom Ljungen var
klokken blitt elleve.
3/10: Det er ganske naturlig å starte Falsterbodager på Nabben. En sterk vind fra øst så ut til
å spolere trekket over Falsterboneset. Kun ganske spede trekkforsøk var å se, men stadig kom
det mindre flokker med kaier, kornkråker, lerker
og finker utover. Til gjengjeld var det store
forflyttninger av storskarv fra Måkleppan og et
stykke nordover til fiskeplassene deres. Av litt
spesielle arter kan nevnes smålom, storlom, horndykker, bergand, havelle, polarsnipe, sabinemåke,
dvergmåke og ringgås.
Deretter dro vi til den gamle universitetsbyen
Lund; hvor vi strøvet litt rundt fra torget til Domkyrkan fra 1100-tallet og det gamle universitetet.

Så dro vi videre til Vombsjön hvor østa-kulingen
fikk bølgetoppene til å kle seg i hvitt, og deretter
over gåse-engene til det østlige tårnet i
Krankesjön, hvor vi kunne se ut på mengder av
vannfugler. Spesielle arter: Tundragås, taffeland,
toppdykker og sothøne.
4/10: Et lett regn lå over Skåne det meste av
dagen. Vi strøk et par av våre faste reisemål og
holdt oss i lokalmiljøet. Vi startet med en tur til
Foteviken og kom frem dit ved å gå inn over beitemarkene ved Vellinge ängar. Noen arter som
utmerket seg: Hvitkinngås, brunnakke, sothøne,
lappspove.
Så fortsatte vi nordover til det svært varierte
området ved Klagshamn. Der fikk vi se både en
flokk rapphøns og en flott vannrikse på to meters hold. Vi lette også en kort stund etter en storpiplerke som hadde tilhold der. En fisker hadde
tatt en «ålekråke» (storskarv) i garnet, og vi fikk
med oss ringen den var merket med. Andre arter: Tårnfalk, fasan, toppand.
Deretter kjørte vi til Falsterbo Konsthall som
ligger i den gamle jernbanestasjonen i Falsterbo.
Flere av de drevne svenske fuglemalerne og fuglekunstnerne benyttet tiden under høsttrekket til å
vise frem sine verk (til dels høyt nivå, også prismessig). Utenfor hallen var det en stor flokk bokfinker ispedd noen bjørkefinker. Resten av dagen benyttet vi til en tur fra Skanör kyrka og
utover Knösen. Litt spesielle fugler: Sivsanger,
markpiplerke og en svært mørk musvåk.
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5/10: Dagen startet med gråvær, senere ble det
en del sol og litt lett regn. Etter oppbruddet fra
hytta kikket vi litt i Ålasjöene (de nordlige dammene i Flommen) beliggende ved Skanör havn.
Noen arter: Knoppsvane, taffeland, dvergdykker
og sotsnipe.
Derfra gikk turen videre nordover. Stadig passerte vi til dels store flokker med trekkfugler som
hadde slått seg ned på jordene. Til og begynne
med var det kornkråker og hvitkinngjess, litt lenger nord viper, heiloer o.a. Like øst for en bensinstasjon vi stanset ved samlet musvåkene seg
til en bra sverm som løste seg opp så snart de
fikk tilstrekkelig høyde til å gli videre sørover.
Flere fjellvåker ble også sett; noen av dem satt på
påler like ved vegen.
Fra Helsingborg gikk turen ut forbi Höganes
til Kullen. Fra området rundt denne Nordens ster-
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keste fyrlykt har man et vidt utsyn og ved gunstigere vindforhold er det et attraktivt sted å overvåke sjøfuglenes vandringer mellom Danmark og
Sverige. Området fra badebyen Mölle og ut mot
fyret fikk turdeltakerne til trekke sammenligninger med sydligere strøk. Noen spesielle arter:
Stjertmeis, lomvi og en del admiralsommerfugler.
Etter en kjapp visitt ved Getterön kjørte vi i
ett strekk hjem til Østfold, kun avbrutt av en
handlestopp i Dingle for å kvitte oss med litt valuta.
Turen ble sett under ett svært variert, med solide inntrykk av både natur og kultur. Været var
ikke optimalt, vindretningen ikke spesielt gunstig for trekkets del, men alt i alt bør vi vel være
fornøyde med både opplevelser og artslisten som
kom opp i 109 fuglearter totalt.
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