
PR Birding Tours Vadehavet 2017 

 

Naturresor med fokus på fåglar 

 

 

 

Text: Kent Halttunen 
Foto: Arne Lundh, Kent Halttunen 

 

 

 



PR Birding Tours: 

Reseledare: Kent Halttunen 
 

Deltagare:  

Annika Kihlgren, Bengt Jalsborn, Leif Haldorsson och Arne Lundh 
 

Översiktligt dagsprogram: 

 
27/9 Avresa i minibuss från Örebro, en deltagare ansluter i Göteborg, färja till Fredrikshamn, 
fågelskådning vid Limfjorden, ankomst boendet i Tönder på södra Jylland 
 
28/9 Tur i Vadehavet med lokal guide som visade de bästa fågellokalerna, på kvällen upplevelsen 
”sort sol”, över en halv miljon starar flyger in till nattkvarteret 
 
29/9 Båttur ut till Helgoland, fågelskådning på den annorlunda ön ute i havet 
 
30/9 Skådning på de olika lokalerna i Vadehavet, tur till Römö 
 
1/10 Hemresa via Fredrikshamn-Göteborg till Örebro 

 

Dagbok 

Onsdag 27 september  
Tidig morgon för resenärerna från Örebro. Minibussen avgick redan klockan 04.00 för att ha god tid 
till färjan i Göteborg som skulle ta oss över till Fredrikshamn på Jylland. I Göteborg anslöt Annika 
Kihlgren vid Danmarksterminalen. Kikarna kom fram i den ljumma vinden redan på färjan på väg ut 
från Göteborg, och när vi stod på däck noterade vi att det var många tättingar som sträckte söderut 
längs kusten. Ett flock med vitkindade gäss sträckte ut över havet och en blå kärrhök (hona) sågs. 
som flög lågt över vattnet fick våra sinnen att bli på helspänn. 



 
Fågeltornet vid Ulvedybet, Limfjorden 

Vid lunchtid (kl 12.30) var vi framme i Fredrikshamn. Det blev en kort biltur till en fin våtmarkslokal i 
Limfjorden (Ulvedybet). Trots regn och blåst gick det fint att skåda från tornet. Här fick vi se massor 
av vadare, änder och rovfåglar: bland annat kärrsnäppa, storspov, skärfläcka, småsnäppa och 
mosnäppa. Sothöns och skäggdoppingar guppade runt bland vågorna.  En pilgrimsfalk som satt och 
mumsade på något var en härlig syn.   
Efter några timmars härligt skådande körde vi söderut för att anlända till det bekväma och rymliga 
boendet i Tönder. Vi passade också på äta en finfin middag på Töndershus.  



 

Skådning med den lokale guiden Hans Tönnesen vid Vidåslussen 

 

Skådning vid Margerethe Kog vid Vadehavet 

 



Torsdag 28 september 

Vi hämtade upp den lokale guiden Hans Tonnesen i Tönder för att han skulle kunna visa oss de bästa 
lokalerna i Vadehavet. Det blev först ett besök vid Vidåslussen där tusentals kärrsnäppor flög upp när 
en pilgrimsfalk hade uppvisning. Vi åkte vidare till Margerethe-Kog vid dansk-tyska gränsen. Där 
fanns det ännu fler vadare, enorma flockar av ljungpipare, skärfläckor och strandskator. Här fanns 
också tusentals bläsänder och stora flockar av stjärtänder och krickor. Vi skådade på egen hand 
under eftermiddagen och noterade bland annat ägretthäger innan vi åkte till Aventoft för att få se 
hur över en halv miljon starar i små och stora flockar flög in till sitt natthärbärge. Det var ett mäktigt 
skådespel att se hur stararna emellanåt flög i fantastiska formationer innan de slog sig ner i vassen, 
bara tio meter framför fötterna på oss. En vattenrall grymtade i vassen. Vi avslutade dagen med 
middag på tyska sidan. 

 



 

Fika vid Vadehavet 

 

I väntan på att en halv miljon starar ska landa i vassen framför fötterna 

Fredag 29 september 

Avresa med minibussen klockan 7 för att åka till Busum där båten avgick till Helgoland. Det var en 
båttur på närmare tre timmar. Trots dis och dimma lyckades vi ändå se lite fåglar på väg ut till ön: 
bland annat: kentsk tärna, stenfalk och kustlabb. Väl framme vid Helgoland ankrade båten upp ute 
på redden och stora livbåtar körde fram som vi fick klättra ner i, och livbåtarna tog oss i land. Vi 
förstod att det var de olika vattennivåerna på grund av tidvattnet gjorde det svårt att köra in till kaj.  
På Helgoland beslutade vi oss för att gå motsols runt ön.  I buskagen noterade bland annat taltrast, 



buskskvätta, lövsångare, gransångare, rödhake och ärtsångare. Väl uppe på platån såg vi 
havssulorna, det var föräldrarna med sena ungar som var kvar på klippbranterna. Pilgrimsfalk och 
tornfalk jagade förbi. 
Vid 16-tiden var det dags att stiga i livbåtarna, skjutsas ut för att ändra båten tillbaka till Busum. 

 





 

Lördag 30 september 

Vi började skåda på morgonen vid Margerete Kog. Denna morgon var det högvatten, och de flesta 
vadare hade sökt sig ut till högt gräs en bit ut. Bland alla tusentals storspovar och ett stort antal 
myrspovar fick vi i alla fall syn på en rödspov som gick bra till. Efteråt flyttade vi oss upp till Ballum 
slussen och noterade bland annat en rörhöna. På en skorsten såg vi en elegant turkduva. Vi fortsatte 
norrut och tog vägen ut till Römö där det finns ett antal parkeringsfickor där man kan stå och spana 
efter fåglar. Här fanns tusentals bläsänder, tusentals storspovar, tusentals kärrsnäppor. Bland dessa 
letade vi efter andra vadare och fick bland annat se större strandpipare och kustsnäppor. Vi 
fortsatte till södra delen av Römö, men nu hade vattnet dragit sig tillbaka alldeles för mycket för att 
kunna spana efter vadare. Vi sökte oss istället upp i trakten av Juvre där det fanns ejder, hundratals 
prutgäss och en småskrake. Lägg därtill otaliga storspovar och kärrsnäppor. 
Vi drog oss ner till Margaretet Kog igen för att spana av det sista för dagen. Det fick vi bland annat 
span på bergand innan regnet började ösa ner. En middag på en italiensk restaurang i Tönder fick 
avsluta kvällen. 

Söndag 1 oktober 

Hemresedag. Minibuss 350 kilometer till Fredrikshamn, överfart med färjan till Göteborg tog tre 
timmar, och så ytterligare 270 kilometer innan vi var i Örebro igen. 

  



 

Artlista fåglar 

1. Knölsvan 
Allmän i hela området 

2. Sångsvan 
Sex ex vid Margarete Kog 28 sept 

3. Grågås 
Allmän i hela området 

4. Kanadgås 
Ca 20 ex vid Ulvedybet 

5. Vitkindad gås     
Allmän i hela området 

6. Prutgås 
Enstaka vid Vidåslussen och Margarete Kog 
Flera hundra vid Juvre, Römö 

7 . Gravand 
Allmän i hela området 

8. Bläsand 
Tiotusentals i området 

9. Gräsand 
Allmän i hela området 

10. Skedand 
Cirka 20 vid Margarethe Kog 

11. Kricka 
Allmän i hela området 

12. Vigg 
Ca 20 vid Margarethe Kog 

13. Stjärtand 
Ca 50 vid Margarethe Kog 

14. Brunand 
Flera ex vid Margarete Kog 

15. Bergand 
Ett ex, en hane vid Margarethe Kog 

16. Ejder 
Tio ex vid Juvre, Römö 

17. Knipa 
Flera vid både Ulvedybet och Margarethe Kog 

18. Småskrake 
Ett ex Juvre, Römö 



19. Fasan 
Allmän i området 

20. Storlom 
Ett ex sträckte, observerades på väg ut till Helgoland 

21. Smådopping 
Ett ex Margarethe Kog  

22. Skäggdopping 
Ca 20 ex vid Ulvedybet 

23. Havssula 
Stort antal på Helgoland 

24. Storskarv 
Allmän i området 

25. Ägretthäger 
Flera ex vid Römö och Margarethe Kog 

26. Gråhäger 
Allmän i området 

27 Havsörn 
På flera olika lokaler, fyra ex samtidigt vid Margerethe Kog 

28. Brun kärrhök 
Allmän i området 

29. Blå kärrhök 
Ett ex Margarethe Kog 

30. Ormvråk 
Allmän i området 

31. Fjällvråk 
Ett ex Vidåslussen 

32. Tornfalk 
Allmän i området 

33. Pilgrimsfalk 
Födosökande på flera platser: Vidåslussen, Margarethe Kog och Helgoland 

34. Stenfalk 
Ett ex förbiflygande båten på väg ut till Helgoland 

35. Vattenrall 
Ett ex hördes vid Aventoft 

36. Rörhöna 
Ett ex Ballum slussen 

37. Sothöna 
20 ex vid Ulvedybet 

38. Strandskata 
Allmän i området 



39. Skärfläcka 
Allmän i området, som mest ca 300 vid  Margarethe Kog  

40. Större strandpipare 
Några ex vid Ulvedybet och Margarethe Kog 

41. Ljungpipare 
Stora flockar vid Ulvedybet, Vidåslussen och Margarethe Kog 

42. Kustpipare 
Allmän vid de olika kustlokalerna 

43. Tofsvipa 
Allmän i området 

44. Kustsnäppa 
Två ex vid överfarten till Römö 

45. Småsnäppa 
några ex vid Ulvedybet 

46. Mosnäppa 
Några ex vid Ulvedybet 

47. Spovsnäppa 
Ett ex Margarethe Kog 

48. Rödbena 
Cirka 50 ex vid Margarethe Kog 

49. Kärrsnäppa 
Stora flockar (över 20.000 ex) vid bland annat Vidåslussen och Margarethe Kog 

50. Brushane 
20 ex vid Margarethe Kog 

51. Enkelbeckasin 
Flera ex vid Vidåslussen, Margarethe Kog och Aventoft 

52. Rödspov 
Ett ex Margarethe Kog 

53. Myrspov 
Flera ex vid Ulvedybet, Vidåslussen, Margarethe Kog  

54. Storspov 
Allmänt förekommande i området, på flera ställen över 1.000 ex 

55. Gluttsnäppa 
Flera ex Ulvedybet, Vidåslussen, Margarethe Kog 

56. Svartsnäppa 
Flera ex vid Vidåslussen och Margarethe Kog  

57. Kustlabb 
Ett ex förbiflygande vid båten till Helgoland 

58. Skrattmås 
Allmänt förekommande i området 



59. Fiskmås 
Allmänt förekommande i området 

60. Gråtrut 
Allmänt förekommande i området 

61. Havstrut 
Allmänt förekommande i området 

62. Kentsk tärna 
Sågs från båten ut till Helgoland 

63. Ringduva 
Allmänt förekommande i området 

64. Turkduva 
Sågs i flera av småorterna, bland annat Höjer, Ballum och Tönder 

65. Tamduva 
Helgoland och Tönder 

66. Kungsfiskare 
Ett ex i Tönder 

67. Större hackspett 
Ett ex i området runt Tönder 

68. Sånglärka 
Flera ex vid bland annat Vidåslussen 

69. Ladusvala 
Enstaka ex på ett flertal lokaler 

70. Ängspiplärka 
Allmänt förekommande i området 

71. Skärpiplärka 
Ett ex Helgoland 

72. Sädesärla 
Allmänt förekommande i området 

73. Gärdsmyg 
Ett ex i Tönder 

74. Järnsparv 
Ett ex Helgoland 

75. Rödhake 
Ett ex Helgoland 

76. Buskskvätta 
Ett ex på Helgoland och ett ex vid Margerethe Kog 

77. Stenskvätta 
Allmänt förekommande 

78. Taltrast 
Enstaka ex på Helgoland 



79. Ärtsångare 
Ett ex Helgoland 

80. Svarthätta 
Ett ex Aventoft 

81. Gransångare 
Ett ex Helgoland 

82. Lövsångare 
Flera ex på Helgoland 

83. Skäggmes 
Hördes vid Margerethe Kog 

84. Talgoxe 
Enstaka ex i Tönder 

85. Nötskrika 
Enstaka ex i närheten av Tönder 

86. Skata 
På flera platser i området 

87. Kråka 
Allmänt förekommande i området 

88. Svartkråka 
På flera platser i området 

89. Kaja 
På flera platser bla Helgoland och Ulvedybet 

90. Råka 
På flera platser i området 

91. Korp 
Enstaka ex vid Ulvedybet 

92. Stare 
Allmän, mäktigt när över en halv miljon (mer än 500.000 ex) flög in för nattkvarteret vid Aventoft 

93. Gråsparv 
Tönder och Aventoft 

94. Bofink 
Enstaka ex på bla Helgoland 

95. Grönfink 
Enstaka ex i Aventoft och Helgoland 

96. Sävsparv 
Enstaka ex vid Helgoland och Margerethe Kog 

 


