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Referat af Tranetur til Sverige d. 31. marts til 3. april 2022 

Torsdag den 31. marts: 

Kraftigt snefald mellem Holbæk og Roskilde betød stor forsinkelse, men til sidst nåede vi frem til 
Helsingør, hvor vi kunne køre ombord på færgen til Helsingborg. Fra færgen var enkelte deltagere 
så heldige at se to Suler, hvoraf den ene kom lavt hen over færgen. Nord for byen så vi den første 
Røde Glente.  

Første stop nordpå var ved 
Flammefaldet, eller Kirstens vandfald. Et 
smukt vandfald med gullige farver, 
formentlig på grund af humus i vandet. 
Her voksede blandt andet Pors og Tue-
Kæruld. Vi fortsatte nordpå, så de første 
Traner og nåede frem til vores hotel i 
Skövde, hvor vi hurtigt blev tjekket ind. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fredag den 1. april 

Vi kørte først til Trandansen, hvor 
tranerne bliver fodrede. Her var 
næsten 20.000 Traner.  
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Tranerne havde travlt med at æde, 
men nu og da kunne vi også se 
dansende fugle. Det var sjovt at se 
hvordan Tranerne slog 
landingsstellet ud inden de 
landede.  

 

 

 

 

 
Der var desuden Sangsvaner, Canadagæs, Spidsænder, 
Skeænder, to Havørne, Rød Glente og Bjergirisk. Efter feltfrokost 
fortsatte vi til Utloppet, hvor vi blandt andet noterede 
Gråstrubet Lappedykker, Knortegås, Lille Skallesluger, Isfugl, 
Rørspurv og Otteradet Ulvefod. Her fik vi et par meget små 
snebyger, der dog ikke generede, ellers var turen præget af flot 
vejr.  
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Turen gik videre nord om Hornborgasjön til Naturum, undervejs stoppede vi ved en lille sø hvor 
der var Knarænder og Stor Skallesluger.  

Ved Naturum var der to fine Nordisk 
Lappedykker i sommerdragt, et af 
turens højdepunkter.  

 

 

 

 

 

 

 
   

Vi sluttede i Södra Brotet, hvor vi så 

kalksten med ortoceratitter, men ingen 

fugle.  



4 
 

Lørdag den 2. april 

Afgang klokken 05 og ud 

til Skövde Skjutfält – 

næsten alle var 

morgenfriske og deltog. 

Efter lang ventetid med 

flot solopgang, otte 

graders frost og 

lærkesang var der to 

flotte Urfugle-hanner, 

der spillede lystigt. 

 

 

 

 

 

 



5 
 

I bussen skålede vi over vores held! Desuden sås to Storspover og vi hørte en Sortmejse synge. 

Retur til hotellet hvor vi fik morgenmad.  

Derefter gik turen til 

Kinnekulle, hvor vi så 

Kinnekulle diabas - enkelte 

steder med den 

karakteristiske 

blomkålsagtige overflade.  

 

 

 

 

 

 

Tankevækkende at de mange kinne-diabaser, vi ser langs strandene i Nordvestsjælland, er bragt 

med isen under istiden hele vejen derned fra netop Kinnekulle, der er det eneste sted hvor denne 

sten-art findes.  

 

 

 

 

Efter endnu en dejlig frokost kørte vi ned til 

bredden af Vättern, her så vi en enkelt 

Sortstrubet Lom i det fjerne.  
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Dagens sidste stop var ved Trandansen, her var atter Traner i overflod – nu og da med fine 

dansetrin. Desuden mange Blisgæs, to Rørhøge og to Dobbeltbekkasiner. En Fiskeørn kom forbi, 

fangede en stor fisk og fløj bort fra søen. Også en Havørn kom forbi. 

Søndag den 3. april 

 

I dag skulle vi retur til Danmark. Undervejs gjorde vi holdt ved Stora Mosse, den største højmose i 

Sydsverige. Der var en del traner og ved Naturum kvækerfinke, grønirisk, egern og en rødmus.  

Efter frokost fortsatte vi sydpå, i flot 
solskinsvejr. Under overfarten til 
Helsingør så vi seks Suler som 
fiskede. Turen sluttede med en 
havørn kort inden vi nåede Roskilde. 
Merete vandt fuglekonkurrencen, 
hun havde gættet på 77 arter. Stor 
tak til Inge og Dorrit, der havde 
sørget for fine frokoster til alle folk, 
til Birthe, Kirsten, Richard og Hanne, 
der havde bagt boller og kager samt 
til Jan for sikker kørsel og til de 39 
deltagere på turen.                            

Ole 


