Invitasjon og program, ornitologisk reise Falsterbo – Skåne.
Onsdag 5. – mandag 10. september 2018.
Reisearrangør: Klunderud Natur og Kultur (KNoK) -Per Ø. Klunderud, org. nr. 969 334 011.
6 dager og 5 overnattinger.
Arrangør og reiseleder
Klunderud Natur og Kultur er arrangør, ved reiseleder Per Øystein Klunderud (f. 1958), bosatt på
Darbu i Øvre Eiker. Har siden år 2000 planlagt og leda ca. 35 reiser. Reisemål har vært bl.a. Spania,
Kreta, Transilvania/Romania, Oman, Iran og Estland. Falsterbo blir det første tilbudet fra KNoK til
Sverige og i Norden!
Se www.naturogkultur.no for ytterligere informasjon.
NB! Reisevilkår i regi av KNoK finnes på hjemmesiden under «Reiser».
Ornitologisk guide
Magnus Ullman, svensk ornitolog bosatt i Brantevik på Österlen i Skåne. Faglig ansvarlig for
ornitologi under reisa. Kjent av mange fra tidligere reiser med KNoK, og kurs og foredrag i NOF Øvre
Eiker lokallag. Magnus og Per Øystein har samarbeida om en rekke ulike prosjekter og reiser. Magnus
har arbeidet med ornitologi i hele sitt voksne liv, som reiseleder, skribent, forfatter av flere bøker,
guide m.m.
Reise & reisetidspunkt
Fra Oslo planlegges reise med ordinær rutebuss - Swebus - tur/retur Bussterminalen Oslo – Malmø
Sentralstasjon. Bussavgang Oslo onsdag 5. september ca. kl. 12 med ankomst Malmø kl. 19. Fra
Malmø mandag 10. september ca. 09 med ankomst Oslo ca. 16. (Basert på busstider for sept. 2017.)
Mulig med ankomst til Malmø eller bosted med egen bil eller annen transport. (Fratrekk i pris 750 kr.)
Transport i leiebiler fra Malmø t/r ca. 25 km til bosted på Falsterbo, og under reisa forøvrig.
Antall deltakere & organisering
Min. 7 og maks. 14 deltakere + reiseleder og guide. Vi fordeler oss på 2 leiebiler, som kjøres av Per
Øystein og Magnus.
Bosted
Vi bor på Falsterbo Kursgård, beliggende rett ved Falsterboneset og Nabben.
Sjekk hjemmeside: www.falsterbokursgard.com
Pris / inkludert / ikke inkludert / betaling
Pris ikke avklart, men antyda pris 7 500 - 9 000 kr, avhengig av bostandard og antall deltakere.
I prisen inngår; Buss t/r Oslo - Malmø, all transport med leiebil inkl. drivstoff. Overnatting 5 netter i
dobbeltrom (hotellstandard) med frokost (eller frokostpakke) og middag alle dager på Falsterbo
Kursgård i Höllviken. NB! Man kan også bo i stuga (hytte) med 2-3 senger og med enklere standard,
til redusert pris. Be om pris ved interesse for dette alternativet.
Guiding ved Magnus Ullman alle dager og gjennomgang av artsliste hver kveld. Forhåndsinformasjon
og reiserapport.
Inngår ikke: Reiseforsikring, lunsj/mat i felt og under reise med buss, drikke til maten.
Betalingsplan; Depositum/påmeldingsavgift kr 1 500 - betales når turen bekreftes. Videre betales
resterende beløp til konto ca. 2 måneder før avreise.
Videre framdrift: Uforpliktende påmelding skjer fortløpende. Det gis beskjed når antallet for
påmeldte er nådd for gjennomføring av turen, og påmelding er da bindende ved innbetaling av
påmeldingsavgift.
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Program KNoK Falsterbo
5–10 september 2018
5 september. Anländer Malmö på sena eftermiddagen, utkvitteringar av minibussar och transport 25
km till vårt nattkvarter i Höllviken vid basen av Falsterbonäset.
6–7 september. De flesta morgnar startar vi längst ute på Nabben, Sveriges och Falsterbonäsets
sydvästra udde där mycket av fåglarnas sträck koncentreras. Om förutsättningarna är de rätta är det
mängder med fåglar i luften. Arter som gulärla och trädpiplärka dominerar och en hel del svalor och
tornseglare passerar också. Vi spetsar dessutom öronen efter någon enstaka forsärla, rödstrupig
piplärka eller fältpiplärka. Fördelen med Nabben är att man har bra koll på sträckande tättingar och
andra landfåglar samtidigt som man kan spana ut över havet efter tärnor, simänder och i bästa fall
någon labb.
Med tubkikare spanar vi utåt Måkläppen där vadare rastar. Förutom födosökande gulärlor på
golfbanan jagar sparvhök, stenfalk eller någon kärrhök innan de sätter kurs mot Danmark ut över det
öppna havet.
Framåt sena förmiddagen gör vi en förflyttning till Skanörs ljung eller Falsterbokanalen för att spana
rovfåglar. Falsterbo är en av Europas bästa lokaler för rovfåglar och vi har prickat den tid på hösten
när flest arter visar sig; en riktigt bra dag finns chans på runt 12 arter eller mer. De flesta bivråkarna
har redan passerat men en hel del ungfåglar är ännu på väg. Vi får goda chanser till jämförelse med
ormvråk. Andra mer regelbundna arter är brun kärrhök, blå kärrhök, röd glada, fiskgjuse, sparvhök
och tornfalk, kanske också lärkfalk och pilgrimsfalk hör till denna grupp. Vi lär inte se alla mer
oregelbundna arter men har god chans på någon eller några av arterna brun glada, stäpphök och
mindre skrikörn, kanske till och med något ännu sällsyntare.
Vissa dagar är det dålig fart på rovfågelssträcket och då finns flera alternativ för oss. Vi kan gå en
lång men mycket spännande vandring ut på Skanörs revlar för att spana efter skärfläcka, isländsk
rödspov (rasen islandica), myrspov, kustpipare, kustsnäppa, sandlöpare, småsnäppa, mosnäppa,
spovsnäppa, kärrsnäppa, myrsnäppa, svartsnäppa och andra vadare. Längst ute på revlarna känns
det som man är mitt i havet och här brukar också rasta tärnor, som småtärna, skräntärna, kentsk
tärna och i bästa fall svarttärna. Det händer att någon kustlabb jagar här ute.
Men vi kan också välja att åka inåt Skåne till det sydvästskånska sjö- och backlandskapet. Här finns
fina våtmarker som den nyligen restaurerade Börringe mad där man står bekvämt och i gott medljus
spanar ut över våtmarken efter änder och annat. Runt Börringe och Havgårdssjön brukar också vara
gott om rovfågel – och här är röd glada karaktärsart. Vi har dessutom god chans på både havs- och
kungsörn och kanske till och med någon sällsyntare örn.
Någon dag kommer vi förmodligen att avsluta skådningen vid Foteviken där vi i härligt medljus från
Gröna boden på Hammarsnäs spanar ut över viken med rastande vadare, änder och gäss och en och
annan jagande rovfågel. Sen har vi bara drygt 10 minuters körning tillbaka till vårt logi.
8 september. De flesta morgnar hoppas vi på sydvästlig vind och startar då ute vid Nabben. Men
någon morgon kommer förmodligen vinden att vara mindre fördelaktig för sträck i Falsterbo och
speciellt vid ostlig vind är det bättre skådning på Österlen i sydöstra Skåne. Vi startar vid Kåseberga
hamn, 1 ½ timmes körning från vårt logi i Höllviken. Här kan ett omfattande sjöfågelsträck passera
vissa dagar med en riktigt fin artblandning av änder, tärnor, måsar, labbar, lommar, doppingar och en
och annan överraskning. När det gäller sjöfågelsträck finns det inget område i Europa som kan mäta
sig med de bästa lokalerna runt Östersjön (och Kåseberga är en av dem).
Den svenska populationen av kornsparv finns runt Kåseberga och vi gör ett försök (även om de inte
är lätta att hitta i september). Vi fortsätter till Risteören där vi spanar av kusten en stund, kanske ser
vi dvärgmås. Söder om Brantevik rastar ibland mindre flugsnappare – om tiden räcker till gör vi ett
försök.
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Revet norr om Simrishamns hamn är en av Sveriges bästa lokaler för trutskådning och här är kaspisk
trut regelbunden i september, och ofta visar sig också medelhavstrut. Vi spanar också efter silltrut av
den vackra, svarta Östersjörasen fuscus.
På vägen tillbaka mot Falsterbo stannar vi till vid Fyledalen och spanar örn och andra rovfåglar.
9 september. Ännu en dag som börjar på Nabben och fortsätter på Skanörs ljung, Skanörs revlar, vid
Foteviken, runt Börringesjön eller vad som nu passar med hänsyn till väder och vind. Vilka spännande
arter väntar idag?
10 september. Transfer till Malmö på morgonen och vidare transport mot Norge.
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