
Turrapport fra Hallandsåsen og Hallands Väderö 

29. maj - 31. maj 2014 

Hvor var det godt, den – trods knebent deltagerantal - alligevel kunne gennemføres, denne fine tur 
til Hallandsåsen og Hallands Väderö. 
 
 Med afgang torsdag morgen i det fineste forårsvejr blev kursen sat mod Sverige i en stor Ørslev-
bus med chauffør Jesper ved styrepinden og Finn Jensen og Lars Christoffersen som turledere. 
Det skulle vise sig, at Finn og Lars havde fundet en sand perlerække af fuglelokaliteter at vise 
frem. 
Første stop efter broen var Naturreservatet Järavallen ved Lund, hvor vi gik gennem en smuk 
gammel fyrreskov og rundt om Fuglesøen og på denne runde bl.a. så Havørn, Musvåge, Rødstjert, 
Strandskade og Gråstrubet Lappedykker med unger. 
 
Videre nordpå mod Rösssjön på kanten af Hallandsåsen. Her blev vi sat af ved en kirke og gik 
derefter ad en allé med egetræer og med græsmarker på begge sider, hvor kvæget tyggede drøv i 
varmen. Folk med friske, skarpe ører (var det mon Finn eller Lars, der kom først?) hørte pludselig 
Korttået Træløber. Og det var ganske vist! Dér sad de, fire små, næsten usynlige unger og hagede 
sig fast til en mospude på siden af et af egetræerne, mens de gamle fløj til og fra med forsyninger. 
Et varmt og dejligt syn, som vist alle nåede at få med i hjernekassen…… og en del endda ind i 
kameraet. Fremme ved selve Rösssjön så vi den Sortstrubede Lom, som vi havde håbet på, 
foruden Fiskeørn, Mudderklire, Stor Skallesluger og Toppet Lappedykker. Ved slusen for enden af 
søen var der tid til en lille kaffepause, og her holdt bussen også, parat til at køre videre nordpå 
mod sovestedet. 
 
På overnatningsstedet, Rasta Hallandsåsen, et udmærket motorvejshotel, blev der mulighed for en 
aftenpromenade ad mark-og skovveje, hvor der blev set Rødrygget Tornskade, Tornirisk, 
Skovsneppe og Misteldrossel. 
  
Fredag gik turen først til Källstorps Hålor ved Falkenberg (byen med ”Falcon”-bryggerierne, som 
man kunne blive helt tørstig af at kigge hen på, mens vi gik mod fugleområdet). Området er et 
vådområde med både enge og rørskov og (har jeg senere læst mig til) delvist kunstige søer og 
øer. Her var der rigtig meget at se på. Både Grågæs, Canadagæs og Hvinænder havde unger i 
mængder. Et par Canadagæs padlede af sted på søen som et par pædagoger på tur med 23 
unger på række og en voksen for og bag. På øerne og i luften desuden Viber, Fjordterne, 
Mudderklire, Pibeand, Sangsvane, Rørspurv og Musvåge. Og langs med en sti lidt væk fra søen 
sås pludselig gennem den høje rørskov en Pungmejse suse ind og ud af sit redehul. Mange 
ønskede sig et godt billede af fænomenet, men tempoet var rigelig højt og gjorde det svært for 
fotograferne at få mere end blot en halespids i kassen. 
  
Fredagens næste stop var det utroligt flotte Getterön ved Varberg. Et naturreservat af høj klasse 
med såkaldt ”Naturum”/formidlingssted, udsigtspladser og flere fugleskjul. Vi var der i flere timer, 
vejret var stadig fint og klart, så det var en herlig eftermiddag. Også her havde gæssene 
unger(dyreunger bliver man vist aldrig træt af at kigge på), og derudover kunne man bl.a. se Klyde, 
Stor Kobbersneppe, Mudderklire, Brushøne, Lille Lappedykker, Bramgæs og en flok traner, og i 
rørskoven var der skægmejse. Desuden en stor, livlig og larmende koloni af hættemåger (som jo 
på svensk bærer det for os lidt pudsige navn ”Skrattmås”). Getterön er et stort og fuglerigt område, 
man bestemt har lyst til at gense. Og der skulle efter sigende være godt med fugle på alle årstider, 
selv ved vintertide, da en del af området er isfrit i normale vintre. 



Efter aftensmaden fredag var der aften/nat-tur til Djurholmen, hvor vi efter en lille skovvandring 
endte ude på en højmose. Som jeg husker det, var der ikke mange fugle på turen. Men jeg mindes 
alligevel aftenen tydeligt. Der opstår en særlig stemning af ro og stilhed, når man ser ud over en 
øde mose og følger et tranepar, der langsomt skridter mosen af i aftensolen. 
  
Sidste perle i den lange række af fine fugle- og natursteder nåede vi til om lørdagen på vejen 
hjemover. Fra havnen i Torekov sejlede vi om formiddagen ud til Hallands Väderö, en lille 
skærgårdsø med både klipper og sandstrand og meget varieret natur. Overdrev med enebær og 
brombærkrat, græsningsarealer til kvæg og får, en ellesump og århundredgamle ege og bøge. 
Øen er med sine gode stier vandrestier og fine små sandstrande et yndet mål for endagsturister 
(overnatning er forbudt). Tæt ved ankomsthavnen, Sandhamn, så vi Karmindompap og langs 
stranden bl.a. Tejst, Alk, Fjordterne og Stormmåge. Og pludselig gik rygtet om ”en blålig fugl”, 
desværre kun observeret af en enkelt i gruppen, som ikke havde noget kvalificeret bud på 
kræet……! Der blev gættet og spekuleret og håbet på et gensyn senere på dagen, men først ved 
turens slutning, hvor vi ventede på båden til Torekov, dukkede en anden Väderö-gæst op med sin 
observation m/foto af samme ”blå fugl”. Så blev det hele noget mere konkret, specialister stak 
hovederne sammen og blev enige om……Blådrossel. Ses ikke hver dag, heller ikke på Hallands 
Väderö, og hele historien endte da også på BirdCall. Gad vide, hvor mange fuglekiggere fra nær 
og fjern, der har taget båden fra Torekov de følgende dage? 
  
Mætte og glade efter de tre dages mange smukke og spændende oplevelser gik det for alvor 
sydpå til det hjemlige. Som nævnt først i denne beretning: hvor må vi dog være taknemlige for, at 
turen kunne gennemføres. Det var en skøn tur, ikke kun på grund af vejret og det ornitologiske 
indhold, men også det hyggelige og muntre samvær både om bord i bussen og på stederne med 
alle herlighederne. Tak til alle ildsjæle bag turen og ikke mindst de dygtige turledere. Håber nogle 
har lyst til at kaste sig ud i noget lignende en anden gang………..!! 
 
  
Tekst og fotos: Ole Larsen 
 
 
 

 

 



   
 

 

 

   
 

 

 

   



 

 

 

   
   
 

 

 

   



 

 

 

   
 

 

 

   
   



 

 

 

   
   
 

 

 

   
   



 

 

 

   
   
 

 

 

       
       

  


