
Reserapport
VADEHAVET

med Gigi
28/10-1/11 2016

Resenärerna från vänster:  Siw Rundgren,  Monica Ahlberg, Anita Ahlberg, Gigi Sahlstrand, (Klaus Malling 
Olsen- inte med på resan!), Monica Wallin , Kerstin Nordenadler, Mova Hebert och Sara Dahlberg. 
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Vi, alla sju deltagande tjejer, beslöt oss enhälligt för att ta det billigaste och enklaste resealternativet, dvs tåg 
till Malmö, där Gigi skulle hämta upp oss kl 08 på fredagsmorgonen.
Tåget avgick punktligt 23:14 och dessförinnan hade vi sex, som skulle dela kupé, lyckats fördela bäddarna 
och stuva in allt vårt bagage i det snålt tilltagna utrymmet. Mova, som tillkom sist hade lyxat till det med en 
bädd i sovkupé. Ingen sov väl sådär idealiskt bra, men det kändes ändå som ett bra alternativ mot att stiga 
upp i ottan hemma för att ta oss till Arlanda. Man sover ju inget vidare då heller.

Torsdag 27 oktober

Fredag 28 oktober

Vi skulle varit framme 06:48, men var ca 40 min sena pga lövhalka. Efter en snabb frukost på Malmö C 
gick vi ut i regnet och blåsten och spanade efter Gigi med minibussen. Vår packmästare Monica A stuvade 
in våra väskor, ryggsäckar och tubkikare i ”skuffen” och sen bar det iväg mot Öresundsbron. Det var första 
broöverfarten för flera av deltagarna. Plötsligt var vi i Danmark och hade bara dryga 30 mil kvar till Rudböl 
i allra sydligaste Jylland.

Landskapet var ganska enahanda, så flera av oss pas-
sade på att ta igen litet sömn under färden. Broarna 
över Stora och Lilla Bält var en ny upplevelse för de 
flesta. Alla broarna är avgiftsbelagda. Vi stannade kort 
för kaffe- och kissepaus någonstans på Själland, annars 
malde vi på. Det förvånade oss att vi inte såg en enda 
röd glada, men de har tydligen sitt starkaste fäste i södra 
Sverige. I stället fick vi ägna oss åt att spana efter svarta 
kråkor, vilket inte heller var så framgångsrikt till en 
början. Alla svarta kråkfåglar artades till råkor.

Först en lång bro och sen en lååång tunnel på den dans-
ka sidan. Gigi informerade litet om Pepparholm, som är 
den konstgjorda ö dit bara forskare har tillträde för att 
studera vilka växter och djur som tar sig dit först.
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Vi for förbi vårt logi i Rudböl direkt till havet för skådning från tyska sidan. Den enorma vallen mot havet 
utgjorde ett naturligt – och mycket rymligt – fågeltorn. De vita gränsstolparna mellan länderna var daterade 
1920. Det blåste ganska duktigt, men regnet var nästan omärkligt. 
På den tyska sidan om gränsen heter området Rikesbürger Koog och på den danska Margarethe Kog. På 
vägen ut finns en hönsgård med tre vita kalkoner och tre lika vita gäss, som är gamla bekanta till Gigi. Hon 
hade lärt sig deras språk, så när hon härmade dem, svarade de och kom farande fram till stängslet och ville 
umgås. 

Bron över Stora Bält är också en maffig konstruktion.     Lägg märke till den lilla ön till höger på bilden....

....där förvarades kvinnor som man av någon anled-
ning inte ville ha ute i samhället.

Lunchen avåts på Roadhouse i Kildebjerg Nord, 
väster om Odense. Där plåtade jag en registrerings-
skylt och skickade bilden till en hundägare i Väster-
botten:

Döm om min oerhörda 
förvåning, när jag tit-
tade på mina bilder från 
bron över Stora Bält: 
Vi hade sällskap av den 
bilen över bron och jag 
råkade plåta!
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Vid stranden skådade vi knölsvanar, bläsgäss, grågäss, vitkindade gäss, prutgäss, gravänder, bläsänder, 
krickor, gräsänder, stjärtänder, skedänder, brunänder, ejdrar, storskarvar, gråhägrar, havsörnar, sparvhök, 
ormvråkar, tornfalkar, stenfalk, pilgrimsfalk, sothöna, strandskator, skärfläckor, ljungpipare, kustpipare, 
tofsvipor, kustsnäppor, kärrsnäppor, enkelbeckasiner, myrspovar, småspov, storspovar, svartsnäppor, 
rödbenor, gluttsnäppor, skrattmåsar, fiskmåsar, gråtrutar, havstrutar, tamduvor, ringduvor, vattenpiplärka, 
sädesärla, gärdsmyg, koltrastar, talgoxe, skata, kaja, råka, kråka, stare, gråsparv och svarta kråkor.

På väg till vandrarhemmet gjorde vi en första inköpsvända på Calle, dvs gränshandeln på den tyska sidan. 
Intressant butik på flera sätt….
När det blivit mörkt och vandrarhemmet öppnat, fick vi våra rum och kunde installera oss innan vi for 
över till Tyskland igen för att äta på Alter Deutscher Grenzkrug.
Jag tog en liten ”mörk” öl, som italienarna hade kallat ”birra rossa” och två (tyvärr torra) kycklingfileer 
med alltför mycket pommes. Sedan hem för artgenomgång och sen i säng för välbehövlig sömn. Åtmins-
tone jag somnade som en klubbad!

Lördag 29 oktober
Efter en välsmakande frukost kl 08 vändes 
kylaren norrut vid niotiden med sikte på 
Mandö. Första stopp gjorde vi på ostronstran-
den vid Hjerpsted. Vi blev så fascinerade av 
ostronplockarna att vi nästan glömde kolla 
vilka fåglar som fanns där. Nu var det väl 
mest vitkindade gäss, så vi ägnade en stund åt 
att prata med de ostronälskande glada dans-
karna som kom upp med stora hinkar fyllda 
med godsakerna. De visade oss hur ostronen 
klumpar ihop sig på något underlag och bara 
ser ut som lerklumpar. Ostronen är av en ny, 
invasiv sort och är tillåtna för allmänheten att 
ta för sig av. En av killarna slurpade i sig ett 
ostron och blev ganska lerig om och säkert 
även i munnen. Ostronen skulle sedan grillas 
där på stranden. Det hade varit kul att vara 
med om det, men nu måste vi åka till Mandö, 
medan det är ebb så att vi kan komma över 
dit!

Men vad sjutton gör folk ända där ute?

En kort stund senare fick frågan sitt svar. Man bar upp hinkvis av "godsakerna", rensade och skulle sedan 
grilla dem där på stranden. Verkade rätt mysigt, faktiskt.
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Vägen över havet till Mandö var spännande, särskilt när man insåg att den inte finns när det inte är ebb! Vi 
skådade prutgäss, bläsand, gräsand, rödspov, mer än 3000 myrspovar, kärrsnäppor i mängd, tre kustsnäppor, 
gulsparvar, grönfink och så blev vi riktigt kompis med ett ganska stort antal roskarlar. Vi åt en god fisklunch 
på ön och vi fann oss sedan fångade på ön av tidvattnet. Nåja, det var inte så farligt då det fanns en del att 
titta på nere på badstranden intill restaurangen. Det var helt enkelt mängder med fågel, men på ganska långt 
håll. På rimligt håll stod det ca 40 storspovar, de flesta vända mot den hårda blåsten.

Vi studerade den höga påle som placerats på stranden 
och där markeringar gjorts, som visar hur högt vattnet 
nått under de stormfloder som inträffat sedan 1600-talet.

Monica intensivskådar och håller tuben i ett fast grepp.

Sugen på ett bad i havet? Någon?Det blåser hårdare än det ser ut som. Håll i tuben!



6 Vadehavet 28/10 - 1/11 2016

Sen for vi på ö-safari och obsade strandskator i tusental och ännu fler storspovar, mängder av myrspovar och 
någon enstaka rödspov. En sjöorrehanne flög förbi, ångrade sig och kom tillbaka och lade sig på vattnet. På 
Mandö finns dammar och diken som vi synade av och i en damm fann vi en smådopping. Vi såg två turkdu-
vor i en by, ett par ägretthägrar, björktrast, fjällvråk, ormvråk och gulsparvar. Dessutom kunde vi njuat av 
fina obsar på blå kärrhök, en art som åtminstone jag inte kan få nog av. Vi fikade medan vi såg på när vattnet 
drog sig tillbaka från vägen så att vi kunde komma iland igen.

En av alla ägretthägrar stack upp ur vegetationen. Här är vägen på gång att resa sig ur vattnet, men än är 
det en stund kvar innan det går att lämna Mandö i bil.

En liten kärrsnäppa födosöker i ensamt majestät. Prutgässen provianterar hellre i grupp.
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Gigi på spaning efter den väg som försvann? Nejdå, nu 
börjar den komma fram igen, kl 17.

Vi fick plats för middag på Grenzkrug även idag, men nu fick det räcka med en vegetarisk vårrulle och 
Coca-Cola för min del. Sedan hem för sedvanlig artgenomgång, som visade att vi sett 20 nya arter under 
dagen. Nu var vi uppe i 73 arter totalt, då vi räknade svart kråka som en egen art.
Nu kändes det skönt att hoppa i säng och kolla litet mail innan ”sovtåget” gick.

Adjö till Mandö för denna gång. På gjensyn!

Många vingar var det......

Översikt över det platta landskapet (plus lä vid behov), 
kunde man bara finna från (och bakom) de höga val-
larna.
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Söndag 30 oktober, omställning till vintertid
Trist nog fick vi inte frukosten serverad förrän kl 8 idag heller, trots att det hade varit fullt motiverat att kom-
ma iväg en (sol)timme tidigare, liksom igår. Därför hann några av oss ut på en kort före-frukostskådning, 
som gav gärdsmyg, kungsfågel, rödhake, grönfink, knölsvan och vigg. Vi kämpade i oss frukosten, som idag 
var utökad med ett kokt ägg, och lyckades komma iväg 08:45. Dagens väder var nästan lugnt och av och till 
tittade solen fram!
Vi åkte den vanliga vägen förbi kalkonerna (jodå, de var lika intresserade som alltid) och skådade litet uppi-
från vallen. Vi noterade vitkindade gäss, fyra skäggmesar mm och från gömslet vi besökte på återvägen, såg 
vi två sjöorrar, skedänder och gräsänder. 
På vår väg norrut såg vi ormvråk, fjällvråk, en ung brun kärrhök och en rörhöna i ett dike.

Skådning i morgonljus Svanarna simmar fridfullt fram och tillbaka mellan 
Danmark och Tyskland.

Tåget från Sylt fick sällskap av en stor flock vitkindade 
gäss.

En landskapsbild som ger en liten uppfattning om det 
enorma arbete som läggs ner för att så långt det är möj-
ligt hindra vattnet från att totalt översvämma landskapet  
vid springflod.
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Vid Höjer Sluse träffade vi på ett gäng danska skådare på vallen. Det visade sig att de var på exkursion från 
Köpenhamn under ledning av Klaus Malling Olsen, som bl a har skrivit boken ”Rovfugle i felten” och är 
ansedd som Danmarks bäste ornitolog. De drog sig ned till parkeringen för att fika medan vi skådade havs-
örn, pilgrimsfalk, kärrsnäppor och myrspov. Efter en stund kommer Klaus springande uppför trappan till 
vallen och meddelade att de hittat både svarthakad buskskvätta av en engelsk ras och kornsparvar i busk- 
och ängsmarken omedelbart bortom parkeringen. Vi behövde inte övertalas att komma ner och titta på dem! 
Idolbilder togs med Klaus, förstås!

Vindkraftverk i mängder Interiör från ett gömsle.

Myggor? Nej, det är faktiskt fåglar alltihop! Skyddsvallarna är höga och ger god utsikt över hav och 
land.
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Nu var det dags att ge oss av mot Römö. Vi stannade på bron för att beskåda hundratals storspovar, flera tio-
tusental vitkindade gäss på vänster sida. På höger sida hade vi mängder av bläsänder. Omedelbart på andra 
sidan bron låg Café Fru Dax där vi åt smaskig lunch på räkor, friterad fisk, rostat bröd, sallad, pilgrimsmuss-
lor mm. Mova ville dela ”stjerneskuden” med mig, vilket var tur, för en hel portion hade varit alldeles för 
mycket!

Nu var det dags för strandlöparna på stranden – och vilken strand! Den största jag har sett. Den kändes helt 
oändligt stor. Vi hittade en smålom, tre svarthakedoppingar, många sjöorrar, en gråhakedopping och med 
solnedgången kom strandlöparna. Först var de bara tre, sen kom fler och fler inflygande från höger, så till sist 
hade vi sett uppåt 50 st. Det krasade under fötterna när vi gick på alla snäckskal. Vi hjälpte alldeles säkert 
fåglarna genom att trampa sönder en massa snäckskal. Det fanns både en avlång sort och de med mera klas-
sisk snäckform. Det fanns både levande och döda små krabbor överallt. Ja, stranden var ett riktigt smörgås-
bord för fåglarna!

Strandlöparna 
såg verkligen 
små ut på den 
enorma stran-
den.

Undrar hur det såg ut här i somras?
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Sara och Anita studerar de långsmala 
snäckorna på stranden.

Strandskådarna Kerstin, Anita, Monica W, Gigi, Mova och Siw, som fått något eget i kikaren.
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17:05 for vi från stranden mot Gränsbutiken för att bunkra litet frukt och annat smått och gott. Vi åt ingen 
riktig middag idag, det räckte så bra med litet småtugg efter den rikliga och smarriga lunchen.
Artgenomgången visade att vi sett hela 17 nya arter idag. Summa 90 hittills. Ska vi nå upp till 100 under 
resan?

Måndag 31 oktober

Idag tog vi en gemensam morgonskådning innan 
frukosten, som idag skulle serveras 07:30.
Vi fann gärdsmyg, rödhake, stenfalk, bergfink och 
bofink.
Frukosten var fin som vanligt, men utan kokt ägg 
idag. Avfärd 08:30 mot ”stamstället” Rickelbüll 
Koog via kalkonerna, som var pigga som vanligt. 
Nu drog vi oss söderut, längre ner i Tyskland. Vi 
besökte Osewoldter Koog, Hauke-Hallen Koog, 
Beltring-Harder Koog och ett gömsle vid Feucht-
wiesen. Vid norra Slüttsiel skådade vi knölsvan, 
skedand, kricka, brunand, snatter-, stjärt- och grä-
sand, kärrsnäppor, tofsvipor, enkelbeckasin, pilfink, 
vitkindad gås, grågås, många ormvråkar och fjäll-
vråkar längs vägen.

Vi åkte förbi Ockholm(!) Vid Sönke-Nisse Koog siktade vi en stor vindkraftpark. 18 st nilgäss strosade om-
kring vid en av pölarna där skedstorkar kan ses tidigare på säsongen. Tyvärr befann de sig litet väl långt bort 
för att fotograferas. Fast å andra sidan är de inte särskilt vackra. Här såg vi även skärfläckor, större strand-
pipare, kärrsnäppor, ljungpipare, tofsvipa, enkelbeckasin och gluttsnäppa. Vi åt lyxig lunch på Fährhaus. 
Schnitzel med pommes och grönsaker slank ner utan större besvär.
Vid Hanke-Heijen Koog fanns ljungpipare, smådopping, grav-, stjärt och gräsand.

Nu tog vi oss den 5 mil långa vägen norrut till vårt vandrarhem. Vi gjorde sista inköpen på Gränshandeln 
och därefter promenerade de flesta av oss hem till vandrarhemmet där vi avslutade med en ”godisknytis” 
med konjak, vin, ost, kex mm. Den obligatoriska artgenomgången, icke att förglömma. Idag hade vi sett 11 
nya arter. Totalt var vi nu uppe i 101 arter. Inte illa!
Litet förberedelser inför morgondagens packning innan sömnen tog ut sin rätt.

Och här stämde vi upp en morgonps......nä, det gjorde 
vi inte. Vi lyssnade spänt och diskuterade vad det var vi 
hörde!

Vandrarhemmet i Rudböl, vårt hem ljuva hem under 
vistelsen. 

Fjällvråken poserade villigt på en stolpe vid 
vägen.
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Här påmindes vi om att det var Halloween.... Till höger ligger vandrarhemmet.

Promenad. Här slutar byn. Järnväg som trafikeras med en liten dressin.

Mjuka kurvor på land. Hamnen utanför lunchkrogen Fährhaus.
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Dags att tänka på refrängen, dvs packa ihop så mycket som möjligt före frukosten 07:30. Sedan återstod 
bara toabesök, tandborstning och inpackning i bilen.

Tisdag 1 november

Ribe domkyrka invändigt.... ....och utvändigt

Med bestämda steg på väg mot lunchen. En devis på vår lunchrestaurang

Vi började med att besöka favvostället. När vi passerade kalkonerna kom de springande när de såg minibus-
sen! Festligt. Idag var det blåsigt och inte så mycket fågel, så vi drog vidare norrut mot Höjer slus. Inte så 
mycket fågel här heller, men en blå kärrhök visade upp sin jaktkonst. Intressant att följa. Det var blåsigt och 
regnigt, så jag fick tillfälle att prova min nyinköpta regnponcho. Den funkade bra, men lät som en fladd-
rande tältduk i den hårda blåsten. Vi tänkte att vi skulle fika inomhus, men de hade inga bullar eller kakor 
framme, så halva gänget fikade ute i lä.

Nu drog vi raka vägen norrut, till Ribe, som är Danmarks näst äldsta stad, med en ljus och fin domkyrka, 
som vi besökte. Vi lunchade på ett ställe som liknade en gammal bierstube. Trivsamt och gott. Jag åt 
carpaccio med en massa grönsaker till. Vi tog en liten stadspromenad. Blåsigt och svalt, men soligt.
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Sist men inte minst: Ett stort tack till vår reseledare Gigi, som inte bara skjutsade oss och visade oss alla fina obsplat-
ser med ett aldrig sinande gott humör utan också, sin vana trogen, orkade undervisa gruppen i skådandets ädla konst.
Vi hoppas att hon kommer att leda många fler resor till Vadehavet så att många fler skådare får se detta fågeledorado 
på Danmarks och Tysklands västkust.

Fotade gjorde Monica A och Kerstin
och här kommer några bilder till:

Uppsittning och färd över Bältbroarna och Öresundsbron. När vi kom över till Sverige, råkade vi på den 
första och enda gränskontrollen under resan. Vakten frågade varifrån vi kom och sen fick vi åka vidare mot 
Malmö C dit vi anlände ca 18:10. Vi tog adjö av Gigi och efter att ha packat om litet och besökt toan, så 
hoppade vi på tåget, som skulle avgå 19:11. Mova satt i tyst avdelning i en annan vagn, så henne träffade vi i 
Bistron. Jag åt en god rostbiffmacka och drack vatten till. Sen löste vi korsord, skickade ett e-vykort till Gigi 
och småslappade.

Framme 23:39. T-banan hem skulle gå 23:44, så jag gjorde ett försök att hinna med, men insåg att det var 
lönlöst med så mycket folk i vägen, så jag vände mig om för att hitta de andra för att säga adjö ordentligt. 
Jag hittade bara Sara, som inte hade sett till de övriga, så vi gick mot utgången och tänkte att de kanske 
hunnit smita förbi på andra sidan perrongen. 
Nu vidtog 25 min seg väntan på T-banan, men det gick ju bra. Det visade sig att de övriga blivit sena av 
tåget pga att Siws resväska saknades! Prat med konduktören, som vi f.ö. inte sett till under hela resan, po-
lisanmälan osv. Trist slut på en så fin resa!
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Men OJ, här kommer det en stor våg, bäst att löpa! (Ser strandlöparen ut att tänka).

Tretusen myrspovar - ojojoj!
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Ett par läskiga solnedgångsbilder från Römö.
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Vadehavet.......

...där himmel möter hav 
och gillas av människor och 
miljontals fåglar.


