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RUNDE 
 

 
 

1. Langeneset 

2. Goksøyrmyrane, Run-

de 

3. Stenbrottet, Runde S 

4. Rundebranden, Run-

de 

5. Tindaneset, Runde 

6. Goksøyr, Runde 

7. Runde havn 
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DELTAGARE 
Agneta Åkesson, Stockholm 

Anna Olsson, Göteborg 

Barbro Nordström, Linköping            

Erika Claasen, Tyresö      

Jan Rudberg, Saltsjöbaden                 

Maria Stenmark, Hägersten 

Max Lidén, Lidingö 

Natalia Stern, Stockholm 

Samuel Persson, Uppsala                                                                          

Sten Linder-Aronsson, Lidingö 

Sten Troberg, Lycksele 

Ulla Kassman Rudberg, Saltsjöbaden 

 

 

RESELEDARE 
Gigi Sahlstrand, Svartsjö 

 

 

 

 

 

RESRUTT 

1/7 Flyg till Ålesund, Bilresa inkl bilfärja Sulesund-Hareid till Runde. Natt Runde 

2/7 Båttur runt Runde, Goksöyr, Miljöcentret, Natt Runde 

3/7 Runde syd, Langeneset, Rundefjället. Natt Runde 

4/7 Båttur till sälkolonin, Rundefjället NV ”Tinden”. Natt Runde 

5/7 Bilresa inkl bilfärja Hareid – Sulesund till Ålesund och flyg hem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMSLAG. Lunnefågel – Rundes dragplåster.  Foto: Samuel Persson 
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Gänget som åkte till Runde. Här på båttur runt Runde med båten Aquila.  Foto: Gigi Sahlstrand 

 

 
INLEDNING 

Runde ligger på Norges västkust och är den största fågelön söder om polcirkeln och hyser upp mot 500 000 par 

häckande fåglar. De flesta turisterna kommer hit för se lunnefåglarna, 50 000 par häckar här. Runde ligger i 

jämnhöjd med Sundsvall och är lättillgänglig att ta sig till sen bron byggdes 1982. Den är 4 km lång och 3,5 

bred. Högsta höjden är 332m. Det bor ca 100 personer på ön, de flesta pensionärer men några bönder finns det 

som odlar vall till sina kreatur, några kor och en mängd får som går nästan fritt på ön. Ön har en härlig grönska 

och fin blomster prakt, det är gott om orkidéer. På några områden på ön kan man se små skogspartier, ett bi-

dragsprojekt bönderna på Runde fick av staten på 50-talet. Runde jobbar inte hårt för turism, det finns en cam-

ping och ett miljöcenter, annars få ställen att bo på. Campingen har en kiosk med visst basutbud på mat annars 

finns inga affärer på ön eller restauranger att äta på förutom på Miljöcentret. De serverar lunch men fixar frukost 

o middag om man är ett större sällskap. 

 

Man kommer nära fåglarna på Runde och båtturen runt ön är en riktig höjdare. Det är en känsla att sitta nå-

gon/några meter från en orädd lunnefågel! Öns fågelliv passar både nybörjaren och den vana skådaren. 

 

Årets resa bjöd på mestadels fint väder och Runde visade upp sin bästa sida. Vi kunde genomföra 2 båtturer och 

vandra upp på fjället 3 gånger. Vi såg 56 fågelarter. 
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RESEDAGBOK 

 

1 juli 

Resdag. Det är bara 7 mil mellan flygplatsen i Ålesund 

och Runde men den tar dryga 2 timmar, då inkluderar det 

en färja, men över till Runde finns det en bro. Vi åkte 

genom ett grönskande vackert landskap längs med kus-

ten. 

  Efter installerat oss o våra fräscha lägenheter på miljö-

centret med magnifik utsikt över havet, var det dags för 

middag. Vi skulle få fisk, Långstjärt! Vi blev lite skeptis-

ka när vi googlade upp fisken men OJ så god den var! 

Utanför fönstret flög toppskarvar o havssulor förbi. Blev 

en skön promenad vid hamnen o närområdet innan det 

var dags att krypa till kojs. Det var svårt att slita sig från 

den vackra kvällen för att gå lägga sig men det är en dag 

nästa morgon också. 

 

Hamnen i Runde. Vi bor i Miljöcentret, träbyggnaden 

bakom hamnhusen. Foto: Gigi Sahlstrand 

 

Bron över till Runde. Foto: Gigi Sahlstrand 

 

2 juli 

Började dagen med en av resans höjdpunkter - båttur runt 

Runde. 

  Vädret perfekt under båtturen - lite vind, uppehåll och t 

o m lite sol.  Många havssulor var i luften och låg i vatt-

net när vi rundade södra udden, superhäftig att ha dem 

överallt!! Lunnefåglar som myggsvärmar i skyn men det 

låg även flera på vattnet ihop med sillgrisslor och tord-

mular.  Några enstaka tobisgrisslor flög förbi. Ett gam-

malt havsörns par sågs och även några yngre individer. 

Ett dussin storlabbar jagade runt ön. Enstaka tretåiga 

måsar på sina häckplatser (de har minskat katastrofalt!). 

På en klippa stod ett gäng toppskarvar. Fåglarna, inklusi-

ve toppskarvarna är så vana med Johans båt Aquila att 

man kommer jättenära fåglarna utan att störa. Fascine-

rande att se (och sorligt) att se vilket bomaterial havssu-

lorna använder - vårat skräp (främst trossar, snören o 

rep)! Visst, det ser lite vackert ut med alla färger och  

 

 

kanske används skräpet till något vettigt   men vi fick 

se ett bevis på hur illa det kan gå. En sula hade trasslat in 

sig i en lina och hängde där död mitt i koloni   

  Efter lunch försämrades vädret och resten av dan blev 

det lätt regn. Vi skådade lite runt Goksöyr, shoppade 

souvenirer i butiken och åt glass  . Många skärpiplär-

kor och några vinterhämplingar visade upp sig bra. 

Många havssulor passerar utanför, någon enstaka såg vi 

göra de fantastiska dyken!  

  Innan middagen fick vi se Miljöcentrets film om sillens 

betydelse för havet o fåglarna. Lätt tagna av filmen åt vi 

igen en god fiskrätt. Regnet tilltog så kvällens planerade 

kvällsvandring upp på fjället ställdes in. 

 

Havssulas koloni, färgglatt men sorgligt. Eller gör dom 

en tjänst genom plocka upp skräpet och nyttja det till 

bomaterial???. Foto: Gigi Sahlstrand 

 

3 juli  

Började morgonen på Rundes södra sida mot sydväst 

udden. 

  10-tal storspovar rastade på stranden o på fältet, flera 

gravänder varav 2 par med stora ungar. På udden är det 

ett blomsterhav av orkidén Jungfru Maries nycklar ihop 

med en mängd andra, vansinnigt vackert! Mängder av 

havssulor kors o tvärs över havet, några dök. En tornfalk 

dök upp över berget och gav sig argt på en yngre havsörn 

som gled förbi. Vi åkte sen över bron för att fota Runde 

från andra sidan bron. Där var flera drillsnäppor på stän-

derna. 

  Efter en god fisksoppa till lunch tog vi en tur till udden 

Langeneset. Många skärpiplärkor med ungar. En gråsäl 

tittade nyfiket upp. 

  Efter middagen var det dags att gå upp på fjället för att 

tillbringa kvällen där. Det är då lunnefåglarna kommer 

inflygande med mat och sätter sig i branten inför natten. 

Vi kom inte långt upp förrän storlabbarna svepte över 

huvudet på oss, några satt o chillade i gräset nära stigen. 

Vi såg upp mot 20 individer. Halvvägs upp fick vi en 

smått sensationell upplevelse - en spelande vaktel!! Hur 

stor är oddsen att se en vaktel på fjället som dessutom 

spelar synligt 15 meter ifrån en.    . Väl framme 

på plats satt vi oss bekvämt i en grässluttning. Utanför 

och nedanför var det många lunnefåglar och havssulor på 

vingarna. Sen började lunnefåglarna flyga in till deras 

bohålor, några smet kvickt in i hålan medan några andra 

ställde sig utanför dock lite långt bort för perfekta bilder.  

  Senare på kvällen bytte vi plats och fick då mer närkon-

takt med lunnefåglarna  . Upprymda av alla lunnefåg- 
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Utsikten när man precis kommit upp på Rundes fjäll. Nedan för är Goksöyr.  Foto: Gigi Sahlstrand 

 

lar och den fina kvällen traskade vi neråt fjället runt 

23.00-tiden Fick en kanonkväll uppe på Rundefjället med 

mängder av njutobsar på lunnefåglar samt en magnifik 

solnedgång!! Flera havsörnar såg vi ovanifrån, det är 

mäktigt! 

 

Utsikten nu när vi är på väg ned från fjället i solnedgång-

en, klockan är 23.00 Foto: Gigi Sahlstrand 

 

Här sitter gänget på fjället och väntar in lunnefåglarna. 

Foto: Gigi Sahlstrand 

 

4 juli 

Idag var det dags för båttur nummer 2. 

  Nu styrde vi österut till kobbarna där några sälar håller 

till och jodå, där låg både knubbsäl och gråsäl ihop. Lite 

lustigt att se dem ihop sådär. Gråsälarna var mest nyfik-

na, några simmade mot oss o tog sig en titt nära. Här ute 

fick vi också våra första silvertärnor samt en storskarv. Vi 

avslutade båtturen med att slänga ut bröd som vi hade fått 

sponsrat från Goksöyr Camping o kiosk. Mängder med 

trutar o måsar dök direkt upp, perfekt för närstudier och 

fotografering! Även en toppskarv kom nyfiket flygande 

men vände när hen insåg att det inte var fisk vi slängde ut 

 . 

  Efter lunch gick vi upp för fjället igen men denna gång 

vek vi av mot norr och gick till Tinden. Här häckade förr 

upp till 5000 par av stormfåglar men nu är alla borta pga 

matbrist  . Men det är en vacker plats. Vi satt där i 

slänten och njöt av utsikten över havet, storlabbar, havs-

örnar, havssulor mm. Vakteln lät även en kort strof.  

  Efter middagen var det relaxtid men halva gänget gick 

upp på fjället igen för kika på lunnefåglar. 

 

Både gråsäl och knubbsäl låg på kobbarna.  Foto: Samuel 

Persson 

 

5 juli 

Hemresa. 
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  Då var det dags att ta farväl av Runde. En strålande 

morgon som bjöd på vacker resa mot flygplatsen efter 

frukost. Havsfåglarna fortsatte flyga över havet och 

strandskatorna fortsatte jagade bort måsar och trutar. I 

Hareid stannade vi för kika på de tretåiga måsarna som 

häckar på fönsterblecken på ett magasin i hamnen. Däref-

ter var det bilfärjan och de sista milen till flygplatsen. 

   Vi var ett härligt samspelt gäng som fick härliga dagar, 

skönt avspänt tempo blandat med fysisk ansträngning för 

att gå upp på fjället. Med på resan var hittills min yngsta 

och äldsta deltagare till Runde, barnbarn o morfar, 13 

resp 87 år. Vi såg sammanlagt 55 arter på resan. 

  Vi har haft 5 härliga innehållsrika dagar! Dom fick bara 

lite för snabbt ;-) 

 

Gigi Sahlstrand 

 

 

 

 

Hareid. På fönsterblecken på det vita magasinet häckar ca 40 par tretåiga måsar. Foto: Gigi Sahlstrand 

 

Utsikt från Rundefjället. Foto: Gigi Sahlstrand 
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Ett par tretåigmås vid deras bo på magasinet i Hareid hamn. Foto: Samuel Persson 

 

Artlista fåglar 
1 Grågås Anser anser   

Längs vägen 1.7 och 5.7. Några familjer utmed vägen till o från Runde. 

2 Gravand Tadorna tadorna   

Observerad 4 dagar totalt. En par med 8 ungar och en annan med 15 ungar. Båda kullarna hade stora ungar. 

3 Gräsand Anas platyrhynchos   

Observerad 3 dagar totalt. Upp till 10 som mest. 

4 Ejder Somateria mollissima   

Observerad 3 dagar totalt. Alla 2k fåglar dvs födda förra året. 

5 Småskrake Mergus serrator   

Upp till 4 Runde 1–4.7 

6 Vaktel Coturnix coturnix   

Observerad och hörd 3.7. En spelande på fjället som dessutom klev fram 15 m ifrån oss och spelade syndligt i 10 min. 

 

 
Inte ofta man får chansen att se och fota en vaktel! Men där på Rundes fjäll kom den fram  

under tiden den spelande.  Foto: Gigi Sahlstrand 
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7 Smålom Gavia stellata   

2 ex 3.7. Flög förbi Miljöcentret. 

8 Gråhäger Ardea cinerea   

Observerad 5 dagar totalt. Upp till 6 under en dag. 

9 Havssula Morus bassanus   

Observerad 5 dagar totalt. 3500 par häckar på Runde och ca 2000 ungfåglar i området. 

 

 
Många havssulor låg på vattnet när vi kom med båt Foto: Samuel Persson 

 

10 Toppskarv Phalacrocorax aristotelis   

Observerad 5 dagar totalt. 300–350 par häckar på Runde.  

 

 
Orädda toppskarvar, vi var ca 15 m ifrån dem! Foto: Samuel Persson 

 

11 Storskarv Phalacrocorax carbo   

1 ex 4.7. Kom överflygande vid sälkobbarna. 
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12 Havsörn Haliaeetus albicilla   

Observerad 5 dagar totalt. Gissar vi sett ca 10 olika individer. 

13 Strandskata Haematopus ostralegus   

Observerad 5 dagar totalt 

14 Enkelbeckasin Gallinago gallinago   

1 ex hörd 3.7, 2 ex hörda 4.7. 

15 Storspov Numenius arquata   

Observerad 3 dagar totalt 

16 Drillsnäppa Actitis hypoleucos   

Observerad 3 dagar totalt 

17 Tretåig mås Rissa tridactyla   

40 Hareid 5.7. Observerad 5 dagar totalt. Det ska häcka runt 300 par på Runde men vi såg som max 25 bon under 

båtturen. 

18 Fiskmås Larus canus   

Allmän Hareid 5.7. Observerad 5 dagar totalt 

19 Havstrut Larus marinus   

Allmän Hareid 3.7 och 5.7. Observerad 5 dagar totalt 

20 Gråtrut Larus argentatus   

Allmän Hareid 3.7 och 5.7. Observerad 5 dagar totalt 

21 Silltrut Larus fuscus   

Observerad 3 dagar totalt 

22 Silvertärna Sterna paradisaea   

4 ex 4.7. Vid sälkobbarna. 

23 Storlabb Stercorarius skua   

Observerad 5 dagar totalt. Upp till 20 individer sågs samtidigt uppe på Rundes fjäll. 

 

 
Storlabbarna är helt orädda men de säger ifrån om man kommer för nära! Foto: Samuel Persson 

 

24 Kustlabb Stercorarius parasiticus   

1 ex 3.7, 2 ex 4.7 vid sälkobbarna. 

25 Sillgrissla Uria aalge   

Observerad 4 dagar totalt. 1000–2000 par häckar på Runde.  

26 Tordmule Alca torda   

Observerad 4 dagar totalt. 500–800 par häckar på Runde.  

27 Tobisgrissla Cepphus grylle   

Observerad 4 dagar totalt. Ca 10-tals sågs /dag. 

28 Lunnefågel Fratercula arctica   

Observerad 4 dagar totalt. Mer än 50 000 par häckar på Runde.  

29 Ringduva Columba palumbus   

1 hörd 1.7 
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Visst liknar en lunnefågel en clown? Foto: Samuel Persson 

 

30 Tornfalk Falco tinnunculus   

1 hane sågs 3–4.7 

31 Skata Pica pica   

Observerad 5 dagar totalt 

32 Gråkråka Corvus cornix   

Observerad 5 dagar totalt 

33 Korp Corvus corax   

Observerad 3 dagar totalt. En familj höll till vid vårt boende. 

34 Talgoxe Parus major   

Observerad 4 dagar totalt 

35 Sånglärka Alauda arvensis   

1 ex 3–4.7. Sjungande uppe på fjället. 

36 Ladusvala Hirundo rustica   

Observerad 5 dagar totalt 

37 Hussvala Delichon urbicum   

2 Hareid 5.7 

38 Lövsångare Phylloscopus trochilus   

Observerad 4 dagar totalt. Några stycken hördes sjungande på ön. 

39 Gransångare Phylloscopus collybita   

Observerad 4 dagar totalt. Någon enstaka satt och sjöng. 

40 Svarthätta Sylvia atricapilla   

2 ex hörd/sedd 2.7, 1 ex hörd 3-4.7.  

41 Gärdsmyg Troglodytes troglodytes   

Observerad 5 dagar totalt 

42 Stare Sturnus vulgaris   

4 ex 4.7 

43 Koltrast Turdus merula   

Observerad 5 dagar totalt 

44 Rödhake Erithacus rubecula   

1 ex 1.7 

45 Stenskvätta Oenanthe oenanthe   

Observerad 5 dagar totalt 

46 Gråsparv Passer domesticus   

Observerad 5 dagar totalt 

47 Sädesärla Motacilla alba   

Observerad 5 dagar totalt 

48 Ängspiplärka Anthus pratensis   

Observerad 4 dagar totalt 
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49 Skärpiplärka Anthus petrosus   

Observerad 5 dagar totalt. 25 ex sågs den 3/7. 

 

 
Det är gott om skärpiplärka på Runde! Foto: Samuel Persson 

 

50 Bofink Fringilla coelebs   

1 hörd 1.7, 1 hörd 4.7 

51 Bergfink Fringilla montifringilla   

1 hörd 3.7 

52 Grönfink Chloris chloris   

Observerad 2 dagar totalt 

53 Vinterhämpling Linaria flavirostris   

Observerad 4 dagar totalt. Ett par vid vårt boende. 

 

 
Ett gäng vinterhämpling drar runt på Runde! Foto: Samuel Persson 

 

54 Gråsiska Acanthis flammea   

Observerad 3 dagar totalt. Några enstaka ex/dag. Oftast ljudligt överflygande. 

55 Grönsiska Spinus spinus   

Observerad 1–2.7 

56 Gulsparv Emberiza citrinella   

1 hörd Runde 3.7 
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Man fick närkontakt med storlabbarna.  Foto: Samuel Persson 

 

 

 

 
Fiskelycka hos sillgrissla! Foto: Samuel Persson 

 


