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Medlemsavgifter 2021 

BOF  150 :-  365-2526 

VBOF  200 :-  365-2468 

KOK  150 :-  479678-5 

Ungdomar under 18 år: 75 :- 

Familjemedlemmar: 25 :- 

Omslagsbild: Nötskrika, Dragda 2020 

Foto: Tony Svensson/Naturfotogrupp Sydost 



Senhöst på Torhamn med kameran över axeln 

Att ut och jaga sällsynta arter i november har blivit mer och mer populärt då det visat sig vara 

en riktigt bra månad för sådana. Det är dock inget för mig eftersom jag finner november och 

december riktigt tråkiga för fågelskådning. Fågelfotografering tycker jag däremot kan vara 

riktigt roligt och givande dessa månader. Innan jag fortsätter bör jag nog tillägga att just 

fågelfotograferingen helt har tagit överhanden över skådandet under alla årstider. Men som 

sagt, senhösten har en del som årets övriga månader delvis saknar.  

Redan i oktober brukar jag numera pynta och placera ut mat på min stora matning (med ett 

fågelbord som är 3x2 m stort) en mil norr om Ramdala. Matningen är försett med ett 

permanent, väl tilltaget, gömsle på fyra kvadratmeter med spegelglas och kupévärmare för 

kalla morgnar. Här tillbringas en hel del av den lediga tiden men resten av avsatt tid för 

fågelfotografering förläggs på Torhamns udde som bjudit på många oförglömliga fotoutflykter 

med fulla minneskort under de gråa månaderna november och december. Alla som brukar 

vara ute på Torhamn under senhösten vet att det kan vara riktigt fågeltomt redan från sista 

veckorna i oktober vissa år, och det är inte så att man kan räkna med fågelrika dagar ens under 

det som kan kallas bra senhöstar. Men, dristar man sig till att göra ett eller två besök i veckan, 

kan man bli rikligt belönad, i alla fall om man är fågelfotograf. Jag ska här berätta om, och 

visa lite bilder på det som jag brukar fotografera på Torhamn under senhösten. 

Enstaka rödvingetrastar kan finnas i de stora trastflockarna, med främst björktrast, som drar 

fram i jakt på föda under senhösten. 

 



Snösparvar och läckra tallbitar 

Redan i oktober brukar de första snösparvarna anlända till udden och vissa år övervintrar det 

ett 100-tal i området. Dessa besökare från kalfjällen i norr kan vara en riktig utmaning att få 

bra bilder på och ofta krävs det lite envishet och en hel del ”ålning medelst hasning” för att 

komma i bra position. Detsamma kan sägas om berglärkor som ibland övervintrar här ute.  

När snösparvarna födosöker ivrigt, eller t.o.m. kivas om maten, är det läge att sakta närma 

sig dem, helst krypande eller ålande. 

 

Vinterhämplingar och gråsiskor brukar ge lite fler möjligheter att fotograferas i stående 

position då de också kan sitta på lite högre vinterståndare, i buskar och till och med i träden 

som finns på udden. Senare delen av oktober kan också bjuda på flockar av trastar, finkar och 

sidensvans som drar runt från plats till plats i södra delarna av landet i jakt på mat. De många 

bärträden, framför allt rönn och oxel, bjuder många år på mat åt fåglarna långt in på vintern 

medan det andra år kan vara helt tomt på bär redan i början av november. Att vandra ett par 

gånger fram och tillbaka mellan första parkeringen i norr ner till sista färisten i söder på 

”pirvägen” brukar kunna ge resultat i form av bilder minneskortet! Detsamma bör man 

definitivt göra om det är invasionsrörelser av bändelkorsnäbb, sidensvans eller tallbit på gång. 

Speciellt förtjust är jag i tallbitarna som kommer sällan, men när de väl är på plats brukar det 

resultera i härliga bilder från allehanda vinklar. När det gäller sidensvansarna så kan man här 

ute få lite speciella bilder när de ger sig på enbären vilket ofta sker när de röda bären är slut. 

 

 



Att vandra längs vägen och hålla koll i bärträden kan vara belönande. Här en gammal 

tallbitshanne. 

 

Sidensvansarna festar gärna på enbär när det är ont om röda bär. 

 

 



Gäss och änder i november 

Sträcket av sjöfågel tar inte slut efter oktober utan fortsätter i mindre skala med inslag av 

dagar då det sträcker ganska mycket. Gäss, änder och lommar kan vid gynnsamma väderlägen 

sträcka på fina avstånd för fågelfotografen och flockar med bergänder, brunänder och vigg 

samt salskrake börjar ansamlas på många håll i östra Blekinge under november månad, ibland 

även på fotoavstånd på Torhamns udde eller strax norr om - vid Sörkåsaviken eller 

Sandhamns hamn. Kalla vintrar är för övrigt just Sandhamns hamn ett utmärkt ställe for 

fotografering av t.ex. bergand och salskrake. Simänder som snatterand och bläsand är relativt 

lättfotograferade under november då de samlas i mindre eller större flockar nära land. På 

Torhamns udde har jag de senaste höstarna fått fina bilder och film på sådana flockar. Bästa 

ställena att kika efter sådana flockar är i viken nedanför fågeltornet och på västra sidan om 

pirvägen. Bland de större fåglarna som kan ge fina fototillfällen på senhösten hör förstås även 

sångsvan, mindre sångsvan och trana samt rovfåglarna fjällvråk och blå kärrhök som inte 

sällan övervintrar längs vår ostkust. 

Flockar med mindre dykänder börjar ansamlas i november. Här bergänder. 

 

Annat smått och gott 

Även november kan bjuda på fina dagar med mycket kungsfågel födosökande bland enarna 

efter spindlar och annat gott. Givetvis bör man passa på att även kika efter den brandkronade 

som numera tillhör häckfågelfaunan i vårt landskap. Bland finkarna som jag nämnde tidigare 

måste jag även framhålla steglitserna vilka gärna håller till i strandkanterna bland fröförsedda 

vinterståndare av tistlar, mållor och nässlor. Även våra vanliga korsnäbbar, den mindre och 

den större, gör vissa höstar invasionsrörelser i jakt på mat och likt andra hungriga fåglar låter 

de sig gärna fotograferas ”mitt i maten”. I oktober-november brukar det också komma in 

enstaka rapporter på siktade skärsnäppor på udden men själv brukar jag inte ha tur med dessa 



förrän lite senare på vintern. Bland snösparvarna som är vanliga här ska man också hålla utkik 

efter enstaka lappsparvar som har dröjt sig kvar och gjort sällskap med snösparvarna. 

Den brandkronade på novemberbesök bland andra kungsfåglar. 

 

Både oktober och november kan vissa år vara bra för hökugglor som begett sig söderut. 

 

Var inte rädd för vädret 

Att bara ge sig ut med kameran eller kikaren när solen skiner kan ju verka lockande men det 

är definitivt en dålig strategi både för skådare och fotografer. Dagens kameror och kikare tål 

lite fukt eller duggregn och bra ”kläder för väder” bör inte vara något man saknar om man 

gillar fåglar. Många av mina häftigaste obsar och bilder från Torhamn har tillkommit när 



många stannar hemma. Bilder och obsar på ökensångare, fjälluggla, berguv på en sten vid 

stranden i 20 m/s, snösparvar som slåss och skärsnäppan som födosökte i snöstorm för att inte 

tala om den där morgonen när de rödstrupiga piplärkorna hade invaderat udden är bara några 

exempel på bilder som inte hade kommit till ifall jag hade utgått från solchanserna innan jag 

gav mig ut till fastlandets yttersta havsband. Solen får jag nog av ändå i juli månad när jag 

tillbringar var och varannan eftermiddag och kväll härute bevakande vadarsträcket på Udda 

Änne. Nej, de ”grå månaderna” är ett uppfriskande avbrott på en av landets soligaste platser! 

Berglärkor på udden i november. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Både dubbeltrast och korsnäbbar av olika slag, här bändelkorsnäbb, kan besöka bärträden 

om det finns kvar bär i november som då dessa bilder togs strax norr om parkeringen. 

 



 

Bilderna på vinterhämplingen ovan och gråsiskan här under visar på att det, trots gråmulet 

väder och regn i luften, kan vara lönt att lägga någon timme på motiv som kan vara knepiga 

att få bilder på. Just när fåglarna födosöker och är koncentrerade på maten tillåter de oftast 

att man kommer lite närmre än annars.  

 

Text och foto: Tony Svensson 

 

 

Artikeln är ett oredigerat utkast till ett kapitel i den kommande boken om Torhamns udde 

som är under arbete och förväntas att sjösättas under 2022. Ett antal skribenter är 

inkopplade på projektet och mer information kommer att presenteras här i tidskriften och 

på hemsidorna framöver. 



Spännande möten under 2020-2021 

Som naturfotograf med förkärlek för fåglar och fjärilar blir det alltid lite extra spännande om 

man är på plats när det upptäcks något utöver det vanliga. Eftersom jag nästan aldrig åker 

längre än till grannkommunen och jag dessutom bor bara 8 km norr om Torhamn så blir det 

närmaste jag kommer till ett ”drag” då jag kör ner till Torhamn fast att jag egentligen planerat 

annat. Faktum är faktiskt att för mig är en fotograferad aftonfalk i fint ljus på Torhamn mycket 

mer värdefull än en närgången rubinnäktergal i Värmland. Här kommer några av de lite mer 

spännande fåglarna jag fotograferade på ”hemmaplan” under 2020 och 2021. 

 

 

I april 2021 hade jag fått reda på att det fanns en stationär rödhalsad gås nere på östra 

sidan av udden. Jag tog skjutfältet ner och väl nere i närheten av fågelstationen fick Anders 

Blomdahl, Linda Jonasson och jag kontakt med gåsen. Efter att flocken med gäss blivit 

ivägskrämda av en örn men slagit ner igen strax nedanför fågeltornet kunde vi åter börja 

jobba med våra kameror och även om vi inte kom på klappavstånd blev det ett antal roliga 

bilder på den rödhalsade i sin flock av vitkindade kompisar.  



Mycket blåsigt och mulet väder gjorde fotograferingen svår av den svartvingade gladan som 

dök upp på Torhamn i april 2020. Trots detta lyckades jag få några skott som åtminstone inte 

ser alltför suddiga ut när man kikar utan att förstora upp för mycket. Värre var det med 

upptäckare Anders Adolfsson som kom cyklande med ett makroobjektiv på 100 mm när han 

upptäckte fågeln. Jag förmodar att han grämer sig än idag för att teleobjektivet inte togs med 

ut till udden ;) 

 

 

Under en fågelutflykt 2020 med mina kursdeltagare till Tromtö ringer plötsligt Christer 

Herremo och meddelar att det precis upptäckts en svarthalsad dopping i våtmarken. Eftersom 

vi i det ögonblicket precis kommit fram till våtmarken så börjar vi spana febrilt och en av 

deltagarna hittar fågeln. Tala om att vara på rätt ställe vid rätt tidpunkt. Tyvärr var det lite 

för långt håll för att det skulle bli riktigt bra, men gott nog duger ibland. 



Blåhakarna var ovanligt samarbetsvänliga i maj 2020. Denna fågel satt och skuggsjöng 

medan den födosökte strax intill grusvägen ner från parkeringen. Allt som oftast ser man dem 

bara försvinna bland högt gräs, mållor och annan låg vegetation.  

 

Ja, de lite extra roliga obsarna duggade tätt på Torhamn under 2020. Misslyckade 

fågelfotoförsök gjordes också på t.ex. tuvsnäppa och skedstork men den egna utdelningen på 

lite rarare fåglar blev i alla fall hyfsad. På nästa sida kommer avslutningsvis ett par bilder på 

stäppsångaren som satt vid och omkring Johnnys kulle och på aftonfalken som hade den 

ytterst goda smaken att stanna i 4 veckor. Otaliga var de fotografer som fyllde sina minneskort 

med den orädda falken på födosök. Vid några tillfällen så var det t.o.m. 2 unga aftonfalkar 

tillsammans som kunde fotograferas uppe vid skjutstationen.  

 

 Text och foto: Tony Svensson 

 



Stäppsångare på Johnnys kulle, 8/6 2020. 

Aftonfalk, efter lyckat försosök, ätandes grön vårtbitare. September 2020. 
 

 



Material sökes 

Redaktionen eftersöker nu material till kommande nummer av Fåglar i Blekinge. Listan kan 

göras lång på material som vi kan ta in. Har du t.ex. varit på någon trevlig resa där du passat 

på att skåda fågel så är alltid reseberättelser, med eller utan bilder, något som många 

uppskattar. Det kan vara berättelser både inom och utanför Sveriges gränser. Lokaltips står 

också högt på listan. Har du t.ex. någon favoritlokal som inte så många besöker så sätt dig och 

skriv ihop lite om just din fågellokal. 

Annat som uppskattas är sammanställningar av inventeringar och fågelräkningar, Boktips 

relaterade till natur/fåglar eller berättelser om händelser/exkursioner från nu och då är också 

intressant att läsa. Har du någon fin bild som du är extra nöjd med kan du skriva några ord om 

bilden eller motivet och skicka in till redaktionen (just nu till: webmaster@kok-torhamn.se). 

Skicka helst bilden i original eller behandlad och enbart lätt grundskärpt med längsta sida ca 

2000-2500 pixlar. 

 

Att ta sig en morgontur innan hotellet serverar frukost var det många som passade på att göra 

när vi var på Lesbos, Grekland 2018. 

 

mailto:webmaster@kok-torhamn.se


 
För lokalföreningarnas program hänvisas till annan plats på hemsidan. På så sätt får du alltid 

det aktuella programmet. Programmet kommer också finnas med i utskicket FIB nr 4-2021. 


