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SKOTTLAND 
 

 
 

1. Paisley, Glasgow 

2. Loch Lomond 

3. Oban 

4. Färja South Uist 

5. Loch Duidibeag 

6. Loch Skealtar 

7. Langass, N Uist 

8. North Ford Benbe-

cula 

9. Eriskay 

10. Loch Hallan 

11. RSPB Balranald 

12. North Uist 

13. Berneray 

14. Färja N Uist-Harris 

15. Tarbert, Lewis, Western 

Isles 

16. Scalpay 

17. Hushinish, Isle of Harris 

18. Luskentyre 

19. Rodel, Harris 

20. Sgarasta Bheag 

21. Callanish, Isle of Lewis 

22. Dun Carloway, Lewis 

23. Gearrannan, Lewis 

24. Stornoway, Lewis 

25. Loch Braigh na h-Aoidhe 

26. Tiumpan Head 

27. Little Minch, Western Isles 

28. Talisker Bay, Skye 

29. Sleath, Skye 

30. Portree 

31. Elgol, Skye 

32. Sea of the Hebrides 

33. Eilean Donan Castle 

34. Spean Bridge 

35. Glencoe 

36. Inveraray 
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DELTAGARE 
Hans Alm, Farsta   

Christina Molnar, Uppsala 

Thorbjörn Schwebs, Västerhaninge 

Mona Stråling, Farsta 

Else Sundin, Ljungsbro 

Eva Voog, Malmö 

Lennart Voog, Malmö 

Kerstin Wennberg, Hammar 

 

Reseledare 
Ola Bondesson, Växjö 

Johannes Rydström, Växjö (ass rl) 

 

 

 

RESRUTT 
27/6 Gruppen samlas på Glasgow International Paisley strax efter 13.00. Transport till Oban (143 km) via Loch Lomonds 

västra sida, Crianlarich (sen lunch) och Tyndrum. Middag på Cuan Mor vid 19.30. Natt i Oban. 

28/6 Frivillig morgonskådning till fots i Oban. Rundtur Oban Distillery 09.30 med whiskyprovning, Transport till färjelä-

get i Mallaig (140 km) via A828, A 82 (Fort Williams) och A830. Eftermiddagsfika i Mallaig samt middag på färjan. 

Färjetur Mallaig – Lochboisdale, Sout Uist 17.30 – 21.00. Transport över South Uist (Loch Duidibeag), Benbecula 

och North Uist till Lochmaddy Hotel (68 km), natt Lochmaddy 

29/6 Tidig frukost (07.00) och sedan skådning på North Uist Grimsay, Benbecula, South Uist och Eriskay. Lokaler: Loch 

Skealtar, Langass, North Ford, Loch Duidibeag, Loch Sgioport, Daliburgh (Barrowdale Hotel med lunch), Eriskay 

och Loch Hallan, Middag på hotellet samt natt Lochmaddy 

30/6 Morgonskådning före frukost på RSPB:s reservat Balranald. Efter frukost skådning på norra delen av North Uist samt 

Berneray med stranden vid Baile, lunch på Berneray på The Lobster Pot Tea Room. Skådning längs N Uists norra 

strand längs A865 till Balranald igen. Transportskådning via A865 och A867 tillbaks till Lochmaddy. Middag på 

hotellet samt natt i Lochmaddy 

1/7 Tidig frukost (07.00) och därefter utcheckning. Kort skådning i regn på Berneray samt färjekön. Färja Berneray – 

Leverburgh, Harris 10.25 – 11.25. Transport via A859 till Tarbert, incheckning på hotellen och snabb lunch. Besök 

med rundtur på Isle of Harris Distillery vid 13.00. Fri eftermiddag för shopping och sightseeing i Tarbert. Middag på 

Harris Hotel vid 18.30, natt i Tarbert. 

2/7 Morgonskådning före frukost längs vägen till Scalpay och på Scalpay. Förmiddagsskådning på nordvästra Harris 

längs väg B887 ut till Huisinis (Amhuinnsuidhe Castle Estate). Lunch på Harris Hotel. Eftermiddagsskådning vid 

Luskentyre, Rodel och Sgarasta Bheag. Middag på Hotel Hebrides vid 19.00, natt i Tarbert 

3/7 Tidig frukost (07.30) och sedan heldag på Isle of Lewis. Vi börjar vid Callanish Standing Stones med förmiddagsfika 

i besökscentret och sedan skådning i Callanish Bay. Besök Dun Carloway Broch samt Gearrannan Black House 

Village. Fortsatt transport via väg A858 till korsning väg A857 med lunch. Stornoway med shopping och sightseeing. 

Näset vid Loch Braigh na h-Aoidhe samt Tiumpan Head. Transport tillbaks till Tarbert via väg A859 (75 km). Mid-

dag på Hotel Hebrides 19.45 samt natt i Tarbert 

4/7 Förmiddagsfärja Tarbert – Uig, Skye 11.40 – 13.20. Transport till Talisker Distillery via A87 och A863 (50 km), kort 

besök i shopen. Skådning/promenad Talisker Bay. Middag och natt på Viewfield House i Portree. 

5/7 Fri skådning före frukost kring hotellet. Frukost 08.00 och sedan transport till Sleath Peninsula med kort skådning vid 

Loch Mhic Charmhicell, transport via B8083 till Elgol. Pelagisk tur 13.00 – 17.00 ut till Soay Island, Isle of Canna, 

Sanday Island samt Isle of Rhum. Middag och natt på Viewfield House i Portree. 

6/7 Frukost 08.00 och därefter transport till Inveraray (291 km) via A87, A82, A85 samt A819. Stopp vid Eilean Donan 

Castle med förmiddagskaffe, lunch i Spean Bridge samt ett regnigt Glencoe. Middag och natt på Inveraray Inn i 

Inveraray 

7/7 Morgonskådning kring Inveraray Castle Efter frukost transport till Glasgow International Paisley där resan avslutas 

(88 km). Totalt blev det 1157 miles vilket blir 185 svenska mil på resan. 

 

 

 

 

OMSLAG. Tordmule, Canna Island. Foto: Johannes Rydström 
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Skådning i machair på Berneray. Foto: Mona Stråling 

 

 
INLEDNING 

AviFaunas fjärde resa till Skottland arrangerades precis som de föregående som en Natur & Kulturresa. Syftet 

var att deltagarna skulle få se och lära känna delar av den skotska häckfågelfaunan, få se och uppleva Skottlands 

fantastiska natur, lära sig mer om Skottlands intressanta historia samt skaffa sig kunskap om den skotska natio-

naldrycken – maltwhisky. Resan genomfördes i ett lugnt tempo med bara en lång transport samt några av medel-

längd. På de flesta platserna stannade vi 2–3 nätter för att lugna ner tempot och få möjlighet till blandade aktivi-

teter. När det gäller fåglarna strävade vi inte efter att få en så lång artlista som möjligt, utan vi använde tiden till 

att främst studera och lära känna de arter och raser som är speciella för de delar av Skottland som vi besökte. De 

brittiska öarna bjuder på en havsfågelskådning som vi i Sverige inte är i närheten av. Vid tidpunkten för vårt 

besök är det de häckande havsfågelarterna som kan ses. Det är för tidigt för flyttande arter såsom grålira, större 

lira etc. Vattnen runt de brittiska öarna är också bra för flera arter av valar, delfiner samt tumlare men också 

brugd (Basking Shark). För den sistnämnda arten sker vårt besök något tidigt på säsongen. Vädret var blandat 

under resan med flera riktigt fina dagar. Vi hade endast några få tillfällen då vårt skådande påverkades av vädret. 

Vi hade nederbörd under flera dagar men det kom mycket på nätterna samt under våra transporter. De flesta av 

dagarna hade vi temperaturer mellan 16 och 20 grader och några dagar med över 20. Vi hade flera dagar med 

kraftiga vindar, men under våra överfarter med färjorna och på den pelagiska turen var det lugnt. 

 

För att skaffa oss kunskap om maltwhisky så gjorde vi rundtur på två olika destillerier – Oban och Isle of Harris 

Distillery. Dessutom besökte vi Taliskers shop. Vi började med ett besök på Oban, som är ett av få skotska des-

tillerier från 1700-talet. Det tillhör den stora whiskykoncernen Diaego med nästan 30 destillerier i bagaget. Det 

är koncernens näst minsta destilleri och är lite unikt placerat mitt inne i Obans stadskärna. När destilleriet grun-

dades fanns endast några få fiskarstugor men nu är det helt omslutet av staden och med en bergvägg bakom sig 

finns det ingen möjlighet att låta destilleriet expandera. Whiskyn ingår i Diaegos kända serie ”Classic Malts” där 

den fick representera den mycket lilla regionen Western Highland med sin 14-åring. Vi fick prova den, deras 

Destillery Edition som slutlagrats på Amontilladofat, Little Bay som är en whisky utan åldersangivelse (NAS = 

No Age Statement) samt detta årets destilleributeljering särskilt utvald från tre olika typer av fat. Nästa destilleri 

var det nygrundade (2015) i Tarbert på Isle of Harris. Det är så nytt att det ännu inte finns någon whisky att 

smaka på. Vi fick ändå prova på deras råsprit, direkt från pannan med en alkoholstyrka på 75 %, samt en blended 

malt framställd på single malt från tre olika destillerier. Den senare är helt enkelt en arbetsmodell kan man säga, 

så här siktar man på att deras egen whisky kommer att smaka i framtiden. Däremot avslöjades inte från vilka tre 

olika destillerier som malterna kom från. Vi fick en mycket intressant och pedagogisk rundvandring och på slutet 

fick vi också prova på deras gin. Ett sätt för att dra in pengar till det nya destilleriet innan whiskyn är klar. Den 

var väldigt välsmakande och många föll för frestelsen att köpa en flaska. 
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De två spritpannorna på Isle of Harris Distillery. Foto: Ola Bondesson 

 

Historiskt intressanta platser besökte vi främst på Isle of Lewis. Callanish Standing Stones kalls ofta för Nor-

dens Stonehenge. De är drygt 500 år äldre än Stonehnge eller 5 000 år gamla. Det finns många stenringar runt 

om i Skottland av varierande storlek men Callanish är den största. I vanlig ordning vet man inte exakt stenarnas 

syfte men det är fascinerande att besöka dem. Här finns ett välordnat besökscentrum med information och en 

liten shop och ett kafé med stort utbud. I Skottland finns en typ av befästningsverk som kallas Broch från Järnål-

dern. Även här är man lite oklar över hur dessa har använts men ett av de mest välbevarade är brochen vid Dun 

Carloway strax norr om Callanish. Den ligger högt med en fantastisk vy över det ganska platta Lewis. Brochen 

är cirka 2 000 år gammal. Även här finns det ett mindre besökscenter med bra information. Vi besökte också 

Gearrannan Black House Village som är ett tidsdokument från 1800-talet för Yttre Hebriderna. Husen byggdes 

av sten och hade ingen skorsten utan röken gick ut genom taket. Taket är av halm och husen var låga för att stå 

emot kraften från vindarna. De var i princip tvådelade där den ena delen användes till djuren medan man bodde i 

den andra. Namnet Black House kan komma syfta på flera saker. Dels ersattes de av de s.k. White Houses som 

var putsade på utsidan. Det var väldigt mörkt inne i husen och de blev också svarta av soten från eldstaden när 

skorsten saknades. Även här finns informationscenter med ett mindre kafé. I motsats till Callanish och Dun Car-

loway så tar man upp ett inträde vid Gearrannan. 

 

Vi rullade förbi många slott men vi var inte inne och tittade på dem. Det mest kända är Eilean Donan Castle, 

som räknas som Skottlands mest fotograferade slott. Det ligger på fastlandet utmed stora vägen strax efter att 

man lämnat Isle of Skye. Det ursprungliga slottet byggdes på 1200-talet av Alexander I men blev totalförstört 

under krigen mellan England och Skottland på 1700-talet. Det låg i ruiner i 200 år men byggdes upp på nytt efter 

de gamla ritningarna och blev klart 1932. Även där finns ett stort besökscentrum med kafé. Här får man betala 

inträde för att komma in på slottet. Också Inveraray Castle är historiskt intressant och har varit och är huvudsäte 

för The Duke of Argyll, som är klanöverhuvud för Clan Campbell. Det var härifrån de engelska soldaterna mar-

scherade ut när de genomförde massakern i Glencoe. Slottet byggdes under 1740-talet och ersatte då en tidigare 

fästning som legat på samma plats. Slottet är öppet för besök av allmänheten men vi skådade bara i den fina 

trädgården. 

 

FÅGELLOKALER  

 

Under resans gång kom vi att besöka ett flertal fågellokaler och dessa presenteras kortfattat nedan. I inledningen 

nämndes att målet var att uppleva typiska skotska fåglar och därför blev det också många olika biotoper som vi 
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såg. Kustklipporna är typiska med sina häckande havssulor, stormfåglar, alkor, tretåiga måsar och klippduvor i 

den mån de finns kvar. Speciella havsfåglar är mindre lira och stormsvala som häckar i rasbranter längs kusterna. 

De skotska bergen är ofta dramatiska och här hittar man kungsörn, pilgrimsfalk, kronhjort och i bäckar och åar 

strömstare och forsärla. Det skotska ljunghedslandskapet är vida känt och här häckar moripa, blå kärrhök, sten-

falk, ljungpipare, storspov, jorduggla, sånglärka och ängspiplärka. Längs den skotska kusten är arter som knöl-

svan, toppskarv, ejder, småskrake, smålom, strandskata, större strandpipare, rödbena, drillsnäppa, måsfåglar, 

tobisgrissla (västkusten), sädesärla samt sälar och uttrar typiska. De yttre Hebriderna tillhör inte de mest välskå-

dade delarna av de brittiska öarna och här finns inte så många färdigställda reservat. Öarna i sig själva är en enda 

stor fågellokal och man kan se fåglar överallt. De reservat som finns är inte så välordnade med gömslen som man 

möter i övrigt i Storbritannien. Här nedan följer en kortfattad sammanfattning av de fågellokaler vi besökte på 

resan. 

  

Oban är en livlig hamnstad på Skottlands västkust. Den är ett centrum för all färjetrafik och härifrån kan man 

åka både söderut och norrut till så gott som alla öar på den skotska västkusten. Mest intressant ur fågelsynpunkt 

är tobisgrisslorna som häckar i stensättningen på hamnens norra sida. De kan studeras på närhåll. 

 

Färjeturerna. Under vår resa åkte vi färja vid tre tillfällen och alla bjuder på chans till mycket fågel och havs-

däggdjur. Det lönar sig alltid att stå ute på däck och spana så mycket som möjligt. Turerna skiljer sig hela tiden 

och man vet inte vad man får se. Det är definitivt de bästa tillfällena att se havsdäggdjur i form av tumlare, delfi-

ner och valar. För dessa är det bäst om det är så lite vind som möjligt. Ju blankare havet blir desto lättare är det 

att upptäcka dem. 

 

Det lönar sig att spana från färjorna. Foto: Mona Stråling 

 

Eriskay är en liten ö förbunden genom en vägbank med South Uist. Man kan säga att det är en av de mest kupe-

rade öarna av de Yttre Hebriderna med hänsyn tagen till dess storlek. Där finns inga speciella fågellokaler utan 

de för öarna typiska fågelarterna finns. Vi skådade lite på sydöstra sidan som är mer klippig och sedan vid vaäg-

banken. 

 

South Uist, är en mycket varierad ö med mycket machair längs öns västra sida, flera sjöar och en del höga berg 

på östra sidan. Hela ön kan sägas vara en enda stor fågellokal men ändå kan några lokaler framhållas som vi 

besökte. Loch Hallan kan ses från Daliburghs kyrkogård men det är den omgivande machairn som är mest im-

ponerande. I vägkrysset ner mot Eriskay i Daliburgh låg en liten sjö där vi såg smådoppingar. Loch Druidbeg på 
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den mellersta delen av ön är en annan intressant lokal där det nämns om ett fågeltorn. Något sådant kunde vi inte 

hitta men väl en mycket stor församling av strandskator. Kustlabb sågs också i området. 

 

Benbecula ligger mellan South och North Uist förbundna med dessa genom vägbankar. Även här kan man säga 

att hela ön är en enda stor fågellokal. Mest fågel den här gången såg vi vid South Ford, vägbanken över till South 

Uist. 

 

North Uist är också en enda stor fågellokal. Här observerade vi de flesta jordugglorna samt även blå kärrhökar. 

Sjöarna inne på ön är intressanta och håller både häckande smålom och storlom. Balranald är det enda reservatet 

som RSPB har på de här öarna. Det består av machair, en del våtmarker samt sandig havsstrand med dynområ-

den. Det är ett viktigt reservat för kornknarr och kornsparv. I den kustnära machairn häckar vadarna tätt – rödbe-

na, strandskata, tofsvipa och större strandpipare. Småtärna häckar och man kan också se den för de Yttre Hebri-

derna endemiska rasen av vinterhämpling. Andra arter vi observerade på ön var havsörn, stenfalk och pilgrims-

falk. 

 

Harris är en mycket mer bergig och vild ö än de övriga öarna i de Yttre Hebriderna. Harris och Lewis hänger 

ihop och är alltså en enda stor sammanhängande ö. Det är dock påtagligt var Harris slutar och Lewis börjar när 

man färdas längs den enda större vägen på öarna. I det bergiga landskapet finns ett av världens tätaste bestånd av 

kungsörn. Skärpiplärkan är en typisk art längs de klippiga kusterna. Egentligen kan man säga att Harris är en 

enda stor fågellokal och det är svårt att välja ut speciella platser. Längs vägen ut till Huisinis på nordvästra Harris 

(B887) finns en vandringsled in i ”Örnarnas dal”. Den tar dig upp till en utsiktsplats (North Harris Eagle Obser-

vatory) där man ser de omgivande bergen väl. Det är en vandring på knappa 3 km upp till utsiktspunkten och ger 

säkert ganska stora möjligheter för örnobservationer. Vi såg ju kungsörn strax öster om Tarbert längs vägen till 

ön Scalpay där det finns en bra utsiktspunkt över de sydliga bergen. Chansen att se örn är nog god på många 

ställen på Harris. I sundet vid Huisinis där man blickar ut till ön Scarp är det bra att titta på havssulor och en del 

andra havsfåglar. 

 

 Luskentyre beach är en otroligt vacker plats men inte speciellt givande ur fågelsynpunkt. Den omgivande ma-

chairn ä säkert mer givande ur fågelsynpunkt. Längst in i viken vid stranden mynnar en å och där har bildats ett 

saltvattenskärr som är intressant ur fågelsynpunkt men svårskådat. Det går inte att stoppa på vägen där och det är 

också svårt att parkera längre bort och skåda från vägen, för mycket trafik och smal väg. Ett liknande och mer 

lättskådat område finns längs A 859 längre söderut vid Sgarasta Beach. Här finns mötesfickor där man kan par-

kera och skåda. Här såg vi bl.a. resans enda kärrsnäppor. 

 

  
Hamnen i Oban. Foto: Ola Bondesson 
 

Lewis är bättre som fågellokal under vintern än under sommaren då t.ex. svartnäbbade islommar regelbundet 

övervintrar kring kusten. Uppe vid Butt of Lewis är en av de få platser i Storbritannien där man har god chans på 
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vitnäbbad islom. Vårt besök på ön inriktades främst på kultur. En bra fågellokal är dock näset öster om Storno-

way (Rathad A Bhraigh) bortanför flygplatsen och uppe vid Tiumpanhead där bl.a. stormfågel häckade. 

 

Skye är en ö med flera fina fågellokaler. Vår tid på ön var dock ganska begränsad och vi hann bara med att be-

söka några platser. Området kring Talisker Bay är väldigt fint och kring själva gården finns en mindre dunge 

med träd. Här hade vi sjungande brandkronad kungsfågel och längs vandringen ut mot havet svarthakad busk-

skvätta och vinterhämpling. Att göra en båttur från Elgol känns mycket givande t.ex. den turen vi gjorde som tog 

oss bort till öarna Canna och Rùm. 

 

Inveraray, kring den här lilla staden finns flera bra fågellokaler. Den ligger vid havsviken Loch Fyne, som alltid 

är intressant att spana av, framförallt vintertid. Alldeles i utkanten på Inveraray ligger slottet Inveraray Castle 

med en fin slottspark där man kan se flera arter som annars inte hör ihop med de Yttre Hebriderna t.ex. nötväcka 

(rasen caesia med rostfärgad undersida) och trädkrypare. 

 

 

 

 

 

 
Det öppna landskapet på Lewis med bergen på Harris i bakgrunden. Foto: Johannes Rydström 
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RESEDAGBOK 

 

Måndag 26 juni 

Det här är egentligen en dag som inte ingår i resan, men 

för min del kan man säga att själva resan börjar här 

hemma i min lägenhet i Växjö. Packningen är alltid ett 

problem nuförtiden. Hur skall man få med sig allt man 

behöver? Det får man inte! Det gäller att välja så att det 

mest viktiga kommer med. För min del gäller det att se 

till att alla papper är i ordning för biluthyrningen, färjor, 

hotell etc. Till slut är det dags att ta taxin ner till tåget. 

Jag byter i Alvesta till X2000 och äter en god middag på 

vägen ner. I Malmö möter Johannes upp och vi åker över 

till Kastrup och tar oss till vårt hotell Zleep nära flygplat-

sen. En öl i baren på kvällen blir belöningen för dagens 

slit innan det är dags att kasta sig i bingen och förbereda 

sig för morgondagens flyg och transport upp till Oban. 

 

Tisdag 27 juni 

Efter tidig frukost på hotellet så tar vi oss till flygplatsen. 

Incheckningen gick ganska smidigt och Johannes lyckas 

finta bort övervikten i handbagaget och smörja för över-

vikten i resväskan. Vi ser inte direkt vilken gate vi skall 

checka in på men så småningom dyker den upp. Borta vid 

gaten hittar vi Lennart och Eva som också flyger från 

Kastrup. På planet blir det en kaka och lite dryck innan vi 

dimper ner på Schiphol i Amsterdam. Dit har Stockhol-

marna redan anlänt. Vi från Kastrup har bara drygt en 

timme på oss och får stå och vänta i passkontrollen in till 

den nya terminalen. Vi kommer dock igenom och letar 

upp våra reskamrater borta vid gaten. Nu återstår bara 

Christina, som ansluter i Glasgow, innan gruppen är 

fulltalig. Den här gången blir det en sandwich och lite 

dryck på planet. 

  Väl framme i Glasgow går det ganska snabbt genom de 

automatiska passkontrollerna och vi får också alla vårt 

bagage. Ute i vänthallen står Christina och så är vi fullta-

liga. Biluthyrningsfirman ligger några kilometer bort och 

vi blir hämtade av en av deras bussar. Vi går inte in alla i 

en buss utan vi får dela oss i två grupper. Johannes och 

jag åker först eftersom vi skall vara chaufförer och skall 

fixa lite papper innan vi kan rulla iväg. Jag kör en Merce-

des Vito minibuss och Johannes får en Toyota kombi till 

sitt förfogande. Vi packar in oss tillsammans med all vår 

packning och tar sikte på Oban. 

  Den första biten går i Glasgows ytterkanter över floden 

Clyde på Erskine Bridge och sedan vidare norrut längs 

Loch Lomonds västra sida. Det är ju omöjligt att inte 

börja nynna på ”The Bonnie, Bonnie Banks of Loch 

Lomond” inne i huvudet. I Crianlarich lyckas vi leta upp 

den första äkta skotska puben. ”Food All Day” står det på 

den lovande skylten utanför men mellan 14.00 – 16.00 

serveras ingen mat. Vad är klockan nu? 15.00 ganska 

prick men vi lyckas övertala dem att göra välsmakande 

sandwiches till oss i alla fall. Det blir ett lyckligt slut och 

alla blir mätta och belåtna. Färden går vidare till Oban 

där vi lyckas hitta fram till vårt hotell Kelvin i de södra 

delarna av staden. 

  Hotellet är helt OK och vi beställer en kontinental fru-

kost till morgonen därpå. Jag har bokat plats för oss på 

restaurangen Cuan Mhor vid 19.30, men först hade jag 

tänkt att vi skulle titta på de häckande tobisgrisslorna. 

Regnet hänger i luften när vi går bort till de stensatta 

strandvallarna där det höll till fullt av tobisgrisslor år 

2015. Vi ser ett par tobis på vägen bort men väl framme  

 

 

 
Hamnen i Oban. Foto: Ola Bondesson 

 

lyser de med sin frånvaro. Toppskarvarna i hamnen kun-

de vi dock studera. Häckar de inte här längre? Regnet blir 

mer påtagligt och vi söker oss bort mot vår restaurang.  

  Det känns rätt skönt att krypa in och ta skydd. Det känns 

också rätt bra att ha beställt bord i förväg. Det är alldeles 

fullt med folk och fler som vill komma in. Jag beställer in 

Haggis Bon-Bon, friterade haggiskulor med drambuiesås 

till förrät och några lyckliga följer exemplet. Till huvud-

rätt blir det Fish & Chips, en läckerhet när man får en 

nyfångad kolja rätt friterad tillsammans med en god IPA. 

 

Onsdag 28 juni 

Morgonen börjar med sol och Johannes som ringer och 

berättar att nu är tobisgrisslorna på palts. Skönt, nu får 

alla chansen att se dem innan vi skall besöka vårt första 

destilleri vid 09.30. 

 

Tobisgrisslor i Oban 28 juni 2017. Foto: Johannes Ryd-

ström 

 

  Vi är på plats några minuter före halv och får vänta på 

att den magiska porten skall öppnas och släppa in oss. 

Destilleriet i Oban är ett av Skottlands äldsta – invigt 

1798 – och tillhör den stora ”whiskyjätten” Diaego, som 

äger mer än 25 destillerier i Skottland. När Oban grunda-

des fanns det endast några mindre fiskarestugor i närhe-

ten. I dag är det ett av få destillerier som ligger mitt inne i 

en stad. Läget med en bakomliggande bergvägg gör att 

det inte är möjligt att utvidga destilleriet och det är i dag 

koncernens näst minsta destilleri. Vi fick en trevlig rund-

tur där vi i ”The Filling Room” (lokalen där man tappar 

upp den färdiga whiskyn på fat) fick prova en 9-åring 

direkt från ett fat. Turen avslutades med en provning av 

fyra olika sorter Oban – deras normal 14y, Destiller’s  
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Hästarna på South Uist. Foto: Johannes Rydström 

 

Edition, Little Bay samt en exklusiv som endast finns på 

destilleriet. 

  Stärkta av detta moment intogs sedan lunch på valfri 

lokal i stan. Några tittade bort till tobisgrisslorna och 

andra shoppade innan det blev dags att ta transporten upp 

till färjan i Mallaig. Resan genom det vackra skotska 

landskapet gick smidigt och vi fick se det berömda ång-

loket på den kända tågsträckan mellan och Mallaig. Vi 

var framme i god tid för färjan och hann med en fika. Det 

blev resans enda sura upplevelse! En servitris som inte 

vaknat på rätt sida och som var väldigt otrevlig. Fikat 

slank dock ner. 

  Färjeturen över till South Uist blev härlig i ett mycket 

lugnt väder. Det dröjde inte länge förrän vi sett vår första 

havssula och de första flockarna med öresvin. Det tog lite 

längre tid innan de första lunnefåglarna, mindre lirorna 

och storlabbarna kom, men de dök upp också tillsammans 

med sillgrisslor, tordmular, tretåiga måsar, kustlabbar och 

tumlare. En välsmakande Dagens curry valdes av många 

som kvällens huvudmål innan det var dags att lägga till i 

Lochboisdale. Nu återstod sju mil upp till vårt hotell på 

North Uist, där vi skulle tillbringa de kommande tre 

nätterna. Sju mil på skotska vägar tar mer än en timme 

och klockan hade passerat 22.00 innan vi kunde checka in 

på vårt hotell. 

 

Torsdag 29 juni 

Gårdagens sena kväll gjorde att vi hoppade över morgon-

skådningen och gick direkt på frukostbordet vid 07.00 i 

stället. Det blev vår första riktiga skotska frukost och 

Johannes fick för första gången stifta bekanstskap med 

Stornoway Black Pudding. Det blev inte sista gången!  

 

 

  Dagens skådning började vid Loch Skealtar, en typisk 

sjö för North Uist där både små- och storlom häckar. Vi 

såg smålom och precis nedanför satt en gärdsmyg och 

sjöng på en staketstolpe. Härute är det rasen hebridensis 

som gäller, endemisk förde Yttre Hebriderna. Över kul-

larna på andra sidan upptäckte vi två kustlabbar och en 

blå kärrhökshona. En annan rovfågel kom inflygandes 

från söder. Det är resans första pilgrimsfalk som svepte in 

på scenen. Den drog runt några varv på sjöns andra sida 

men fortsatte sedan norrut medan vi fortsatte söderut. 

  Nästa lokal blir Langass, där spanade vi ut över ett 

vidsträckt hedlandskap med ytterligare en sjö. Från den 

lyfte en storlom och flög i väg. Ute på heden fanns flera 

högar med torv uppställda för tork. Bredvid några av 

staplarna så fastnade Hans för en ljus fläck. När den 

började röra på sig fick han sin misstanke om jorduggla 

bekräftad. Well spotted! 

  Vid vägbanken från södra Benbecula kunde vi studera 

en stor ansamling av knölsvanar, 400 ex samlade i två 

flockar samt resans första ejdrar. När man kommer över 

på South Uist möts man nästan direkt av sjön Loch Dru-

idbeg. Här var det fortfarande stormöte för öns strandska-

tor på en liten kulle bredvid sjön. Vi valde den lilla vägen 

på sjöns nordsida som går ner till havsviken Loch Sgio-

port. 

  Första stoppet blev ett fotostopp för tre vackra, småväx-

ta hästar som passade son hand i handsken i det karga 

landskapet. Några valde att promenera vägen framåt och 

fick bra obsar på svarthakade buskskvättor. Övriga valde 

att åka vidare i buss och bil till vägens ändpunkt. Vid ett 

stopp kom en kustlabb inflygande från söder och drog på 

närhåll förbi oss mot norr. En fin obs. Ändpunkten bjöd  
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på vackert kustlandskap men inte något speciellt ur fågel-

synpunkt. Vi plockade upp de promenerande längs vägen 

tillbaka och nu hade klockan tickat upp mot lunchdags. 

  Jag hade rekat ut ett lämpligt hotell på vägen upp i går 

för luch, Barrowdale hotel i vägkorsningen i Daliburgh 

på södra delen av ön, några mil södeut. De tog emot oss 

med öppna armar och serverade en utmärkt lunch, den 

skotska fisksoppan Cullen Skink för min del. När vi 

fortsatte söderut mot Eriskay passerade vi en mindre sjö 

där Johannes från lunchhotellet hade upptäckt smådop-

ping. Vi stannade så att alla kunde notera den här arten på 

sin skotska lista och kunde då hitta ytterligare en fågel i 

sjön. 

  Vägen ut till Eriskay var skotskt smal ända tills vi kom 

fram till vägbanken. Eriskay är den sydligaste ön som är 

förbunden med vägbank till de andra öarna. För att ta sig 

längre söderut till öarna Barra och Vatersay måste man ta 

färja eller flyga. Barras flygplats är ganska spektakulär då 

man landar på den stora tidvattensstranden, därav ganska 

oregelbundna tidtabeller. Eriskay är en ganska liten ö 

med ett spektakulärt klipplandskap och en vacker sand-

strand. Där ligger den lilla hamnen där färjan över till 

Barra avgår. Eriskay bjöd inte på något särskilt ur fågel-

synpunkt men Johannes kunde befria en gärdsmyg som 

kommit in i en hummertina. Vi fick på så sätt titta riktigt 

nära på rasen hebridensis och det kändes bra att kunna 

släppa den lilla fågeln fri. 

  Dagens sista skådning gjorde vi vid Loch Hallan på 

South Uist. Lokalen överblickas bäst från Daliburghs 

kyrkogård som ligger på en liten kulle. Fantastiska om-

givningar med den unika biotopen machair som är myck-

et fågelrik, framförallt täta populationer av vadare och 

med en rik flora som vid den här årstiden domineras av 

gula blommor. Andra fågelarter som trivs här är blå 

kärrhök, kornknarr, vinterhämpling och kornsparv. 

Machair är en unik biotop för de Yttre Hebriderna samt 

Nordirland. Det är en grässlätt med fuktiga stråk och 

sandiga inslag som ligger på en kalkstensberggrund nära 

intill havet. Vid vårt besök sent på eftermiddagen kunde 

vi inte hitta så mycket fågel då aktiviteten var låg men vi 

kunde njuta av blomsterprakten och det mäktiga landska-

pet med Sout Uists högsta bergstoppar i bakgrunden. 

 

Fredag 30 juni 

Fredagen inleddes med lite grå skyar men inget regn. Det 

hade kommit under natten och nu skymtade man en 

förbättring. 

  Vi började med morgonskådning före frukost på Balra-

nald. Det är ett RSPB reservat, ägs och sköts av den stora 

fågelorganisationen i Storbritannien, drygt 20 minuters 

bilfärd från vårt hotell. Det består av en kustnära machair 

och tätheten häckande vadare är frapperande. Vi fick 

kryzza mellan protesterande strandskator, tofsvipor och 

rödbenor på den smala vägen ner till reservatet. Tyvärr 

hade en strandskata blivit lite platt av ett tidigare passe-

rande fordon och låg som ett varnande exempel för de 

andra på vägen. Det hjälpte dock föga och man fick helt 

enkelt kryzza lugnt för att inte hamna på ”Angry Birds” 

lista. 

  Det första vi hörde när vi steg ur bilarna var en snärpan-

de kornknarr. Härligt! Det är ett speciellt ljud som sätter 

tankarna i rörelse, man förflyttas mentalt till tidiga morg-

nar på sydöstra Öland. Innan morgonen var över hade vi 

hört minst fyra olika snärpande individer. Under prome-

naden ut mot sanddynerna kunde vi studera hämplingar 

tillsammans med vinterhämplingar av den för de Yttre 

Hebriderna numera endemiska rasen xxxx. Det dröjde inte 

heller länge förrän resans första småtärna visade upp sig 

och ganska snart var ytterligare en karaktärsart på plats. 

En kornsparvs svirrande sång hördes och där satt den fint 

på en stängselstolpe en bit bort. Den var dock inte så 

samarbetsvillig ur fotosynpunkt. 

 

Sjungande kornsparv vid Balranald på North Uist. Foto: 

Hans Alm 

 

  Dags att dra sig hemåt mot den hägrande frukosten med 

Stornoway Black Pudding i siktet. På den smala vägen ut 

från reservatet poserade en sjungande kornsparv på en 

stängselstolpe alldeles intill vägen. Bilen är ett förträffligt 

fotogömsle. Vi hann inte långt ute på den något större 

vägen söderut förrän vi upptäckte en havsörn som gled 

fram lågt över betesmarken bredvid oss. Plötsligt attacke-

rades den av en fågel och inte vilken fågel som helst utan 

en jorduggla. Lika plötsligt var det två jordugglor i luften 

som dök på ugglan och så tillkom en tredje. Örnen satte 

sig och de tre jordugglorna dök ivrigt mot den. Fascine-

rande att kunna studera tre jordugglor och en havsörn på 

så nära håll före frukost. När vi kom bort till korsningen 

där den ännu något större vägen från öarna i söder anslu-

ter så såg vi ytterligare en jorduggla som flög rakt fram-

för fordonen när vi svängt in på vägen norrut mot Loch-

maddy. En mycket fin obs och längs vägen hem ännu en 

jorduggla i närheten av Langass där vi såg vår första 

individ i går. Fem jordugglor före frukost får betraktas 

som ett svårslaget rekord. 

  Efter frukost tankade vi upp fordonen, en besvärlig 

procedur där det gällde att backa in till pumparna så att 

slangen räckte. Det var kö och tog tid men det finns inget 

ont som inte har något gott med sig. Under väntetiden 

hann vi med att spana in en taltrast av den endemiska 

rasen hebridensis, en kustlabb förbiflygande på närhåll 

samt en storlabb lite längre ut. Nu svängde vi in på vägen 

längs North Uists norra sida och efter några kilometer 

stannade vi och spanade ut över ett myrområde med lite 

bergknallar och småsjöar. Skarpögda ögon upptäckte 

kronhjortar och vi noterade också en jagande blå kärr-

hökshona. Vårt första mål var ön Berneray som hänger 

ihop med North Uist genom en vägbank. Det är härifrån 

vi tar färjan vidare i morgon till de nordliga öarna Harris 

och Lewis. Vi hittade en bra parkeringsplats mitt inne i 

det lilla samhället på Berneray. Nu började det spricka i 

molnen och man började se blå fläckar i den grå himlen. 

Fina obsar på skärpiplärkor och sälar, både gråsäl och 

knubbsäl kunde studeras. I bortre kanten på viken vi stod 

vid såg vi två nyrestaurerade ”Blackhouses” med sina 

vasstak. 
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Stranden på Berneray 30 juni 2017. Foto: Ola Bondesson 

 

  Vi fortsatte vägen genom byn bort till vägs ände. Där 

bredde en läcker sandstrand ut sig, nu gnistrande i sollju-

set från en klarblå himmel mot blått och turkost vatten. 

Ute i sundet strömmade det havssulor fram och tillbaks, 

fiskande fåglar från den stora kolonin ute på St Kilda fem 

mil ut i Atlanten. Uppe från strandklintens kant kunde vi 

spana ner på mer skärpiplärkor och vinterhämplingar. Här 

kunde man också njuta av utsikten bort mot Harris blå-

nande berg och njuta av de sköna solstrålarna. Så små-

ningom började en känsla göra sig påmind, hunger. Vi 

hade sett ett litet café, The Lobster Pot, precis vid infarten 

till byn och det blev dit vi drog oss. Ett litet trångt men 

mysigt ställe bjöd ut färska hummer sandwiches och flera 

av oss nappade. Till kaffet efteråt fanns det också en väl 

smakande chokladkaka. På vägen från Berneray njöt vi 

av blommande orkidéer på strandängarna. 

  Nu fortsatte vi längs N Uists nordsida ner mot Balranald 

på öns västra sida. Innan vi nådde fram hade vi en härlig 

vy av St Kilda långt ute till havs. Vid reservatet var det 

nu betydligt mer folk än på morgonen men en av korn-

knarrarna höll fortfarande i gång. Vi lyckades också se 

småtärnor och kornsparvar igen. Den finaste fågelobsen 

var en gammal blå kärrhökshanne som gled förbi oss på 

riktigt närhåll i perfekt ljus. Dagen hade nu redan hunnit 

med att nå sen eftermiddag och vi styrde stegen tillbaks 

till våra parkerade fordon och tog sikte på vårt hotell och 

den stundande middagen. 

 

Lördag 1 juli 

 Ny månad och avresedag. Ingen morgonskådning i reg-

net utan packning och sedan mot färjan. Vi hade gott om 

tid innan färjan avgick vid 10.30 och svängde ner i fiske-

hamnen på Berneray. Uppstapplade hummertinor även  

 

här. Regntunga skyar drog över och det var blött, dock 

fina närobsar på skärpiplärka. När vi ordnat in oss i den 

lilla färjekön drog en storlabb förbi i regnet. Skulle färje-

turen kunna erbjuda några möjligheter till skådning? Det 

såg tveksamt ut. Väl uppe på färjan såg det lite bättre ut. 

Det gick bra att stå på läsidan under tak och det var 

mycket fågel att titta på. Främst alkor och då allra mest 

lunnefåglar men vi såg även tobisgrisslor, sillgrisslor och 

tordmular. Flera kustlabbar av både ljus och mörk fas 

jagade flitigt bland alkorna och måsfåglarna. När vi 

närmade oss Harris fick vi också fina obsar av tretåiga 

måsar. 

  Ett dramatiskt kustlandskap med fantastiska sandsträn-

der, klippor, machair och med dramatiska berg i bak-

grunden möter oss när vi stigit iland på Harris. Vi hade 

bokat tid på det nybyggda destilleriet i Tarbert vid 13.00 

och därför fick vi passera snabbt genom detta läckra 

område. Väl framme i Tarbert så fick vi dela upp oss, det 

fanns inte tillräckligt med plats på endast ett av hotellen 

när jag bokade. Bilen plus Christina fick bo på Harris 

Hotel alldeles i byns utkant, där de intog sin lunch. Jag 

tog ner bussen till byns centrum och Hotel Hebrides där 

vi intog vår lunch. Därefter snabb promenad bort till 

destilleriet som låg precis mitt emellan våra hotell nere i 

hamnen. En härlig byggnad som möter färjepassagerarna 

när de nu stiger iland i Tarbert. 

 Destilleriet är nytt och invigdes i december 2015. Det 

betyder att de inte har någon egentillverkad whisky ännu. 

För att få kallas whisky måste ju destillatet ha vilat minst 

tre år på ett ekfat. Vi fick dock smaka på deras ”Newma-

ke”, råsprit som skall bli till whisky med lagring, på drygt 

70 % samt en blended malt, på mer normala 48 % i styr-

ka, som skulle likna den whisky man tänker sig producera 
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i framtiden. Den var framställd på malt från tre olika 

skotska destillerier blandade i olika proportioner men 

vilka destillerierna var fick man inte veta. Den var god 

med en fin och tydlig men inte överdriven rökkaraktär. 

En inte alltför vild gissning kan vara att en av de tre 

malterna som ingår är Talisker från grannön Skye. Den 

skulle kunna skapa den här karaktären på rök. Vi fick en 

mycket pedagogisk genomgång av var de olika smakerna 

i en whisky kommer från och under rundvandringen fick 

vi också möjlighet att prova destilleriets gin. Den var 

också mycket välsmakande och frisk. Att framställa 

annan sprit än whisky är ett sätt som många nyöppnade 

destillerier måste använda sig av för att få inkomster och 

ett pengaflöde. Det är svårt att vänta i tio år innan de 

första pengarna flyter in. 

 

 
Isle of Harris Distillery. Foto: Ola Bondesson 

 

  Efter destilleribesöket var det ledig eftermiddag där man 

kunde shoppa lite i Tarbert, gå runt och titta och/eller ta 

det lugnt på hotellet. Själv valde jag att ta en kopp kaffe 

med tilltugg i destilleriets trevliga kafé och sedan strosa 

runt lite i Tarbert. På Turistinformationen hittade jag en 

bra karta över de Yttre Hebriderna. Det är skillnad att ha 

en karta i pappersformat mot att ha den i en GPS eller 

datorn! Vi samlades alla på Harris Hotel för en gemen-

sam middag, välsmakande och efter den resans bästa 

whisky till artlistan, en rödvinslagrad Balblair från Gor-

don & Macphail. 

 

Söndag 2 juli 

Söndag och sabbat här ute på Hebriderna! Hur mycket 

skulle vara öppet? Helt klart var att vi inte kunde räkna 

med att alla matställen höll öppet för lunch men vikten av 

sabbaten har minskat även här ute. Det var dock först 

2009 som färjorna från Ullapool till Stornoway började 

gå på söndagar. Vi började med tidig skådarmorgon med 

lite regn hängandes i luften. Vi valde att ta vägen ut till 

ön Scalpay. Den går västerut från Tarbert och tar dig in i 

ytterkanten på Harris bergslandskap. Strax utanför Tar-

bert stannade vi vid en utsiktspunkt där det karga land-

skapet var överväldigande. Den vemodiga visslingen från 

en ljungpipare hördes ovanför oss och ganska omgående 

hittade vi två adulta kungsörnar över bergsryggen på 

andra sidan. Efter ett tag kom en tredje örn glidande in 

över de två som genast markerade. Den tredje örnen gled 

vidare och möttes av en fjärde örn. Nu hade vi fyra adulta 

kungsörnar i luften samtidigt och närheten mellan paren 

var så märkbar att de började med spelflykt för att marke-

ra sitt territorium.  Vilken härlig upplevelse! 

  Ute på Scalpay såg vi inget märkvärdigt men det var 

intressant att komma dit. Ett klippigt kustlandskap med 

en vacker, skyddad hamn möter dig. Ön är förbunden 

med Harris genom en riktig bro inte en vägbank som så 

många andra öar. Nu kallade frukosten på oss och vi tog 

sikte på våra respektive hotell inne i Tarbert. Efter frukost 

satsade vi på nordvästra Harris. Det finns en väg som tar 

dig ut till Hushinish mitt emot ön Scarp, som ägs av 

destilleriets grundare. Vi passerade Örndalen (Eagle 

Valley) där man kan gå en vandringsled upp till North 

Harris Eagle Observatory. En vandring på knappt 3 km 

som Christina hade gjort året före utan att få se någon 

örn. Den ledde dock genom ett mycket vackert landskap 

och lämpar sig utmärkt för en mountainbike. Några km 

längre fram passerade vi Amhuinnsuide Castle Estate och 

kunde parkera bilen alldeles efter den pampiga slottspor-

ten. Här hittade vi en liten affär med ”självservering”, 

plocka det du vill och lägg pengarna i en ask. Många 

gjorde lämpliga små fynd här bl.a. ”Blodkorvsbibeln”. 

  Framme vid vägs ände vid Hushinish möttes vi av en 

vacker sandstrand och på andra sidan låg sundet ut till ön 

Scarp. Åtskilliga havssulor passerade och fiskade i sun-

det. En havsörn kom glidande utefter Scarps sida och 

man kunde njuta i den omgivande machairn av blomster-

prakten. Det hade blivit dags att ta sikte på Tarbert igen 

för att få lite lunch och just när vi klev in i bilarna började 

det regna. Lägligt, tänkte vi, nu hinner vi med lunchen 

under tiden som det regnar. Tyvärr blev det inte riktigt så 

utan regnet fortsatte under större delen av eftermiddagen. 

Lunchen intogs på Harris Hotel och sedan vände vi kosan 

söderut på Harris. Första stopp blev vid den kända stran-

den Luskentyre, en fantastisk sandstrand där regnet höll 

sig borta från oss någon timme. Det dramatiska vädret 

med blåst och gråtunga skyar skapade ändå fina fotolägen 

med den bländvita stranden som kontrast. Regnet drog in 

igen och vi fortsatte vår färd söderut. Vi passerade den 

lilla skolan i Seilebost som har en vidunderlig utsikt över 

Luskentyre. Kan inte vara lätt att hålla eleverna fokusera-

de där! 

 

Luskentyre beach i hotande oväder. Foto: Johannes Ryd-

ström 

 

  Vi insåg att vi inte skulle hinna med att köra runt södra 

Harris. När du når öns sydöstra hörn i Rodel blir vägen 

väldigt mycket mindre och smalare och därför inte möjlig 

att klara av inom den tidsram vi hade. Regnet var nu 

rejält blött och vi drog oss lite för att gå ur bilarna och 

titta på den lilla hamnen i Rodel. I vattnet givetvis flera 

sälar och toppskarvar men det möts man ju av överallt 

längs Skottlands kuster. I Rodel ligger den sevärda St 

Clements kyrka men regnet inbjöd inte till något närmare 

studium. Vi vände därför tillbaks mot hotellen. Vid Sga-

rasta Bay möttes vi av ganska lågt vatten och i det rådan 
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Kvällskådning vid Tiumpan Head. Foto: Mona Stråling 

 

de dunkla ljuset blev det fantastiskt med skrattmåsar och 

strandskator som silhuetter mot det rosa vattnet. I pölarna 

nedanför oss upptäckte vi resans första och enda kärr-

snäppor. Den här kvällen intogs middagen på vårt hotell 

och därför var whiskyutbudet mer begränsat men maten 

väl så bra. Därför bestämde vi också vid artgenomgången 

att vi satsar på middag på samma plats påföljande kväll. 

 

Måndag 3 juli 

Måndag och nu är allt öppet. Därför satsar vi på heldag 

på Lewis. I går hade det inte gett så mycket då mer eller 

mindre allt vi skall besöka hade varit stängt. Harris och 

Lewis är egentligen en enda ö men skillnaden är påtaglig 

när man lämnar det bergiga Harris och kommer in på den 

mer låglänta Lewis med stora vidsträckta hedar. Plötsligt 

öppnar sig landskapet och man ser hur långt som helst. 

Tanken på att besöka Lewis är framförallt kultur. Vi 

börjar vid Callanish Standing Stones mitt på Lewis västra 

sida. När vi kommer har besökscentrat inte ännu öppnat 

men det är ändå ganska gott om bilar på parkeringen. 

Stenarna är mäktiga. De beräknas vara 5 000 år gamla 

och är därmed 500 år äldre än Stonehenge och Egyptens 

pyramider. Vi passar på att ta en gruppbild i den här 

fantasieggande miljön. Tiden hade nu nått förmiddagsfika 

och nu var kaféet i besökscentrat öppet. Johannes såg en 

stor flock med rödbenor och i flocken tyckte han sig 

också se en rödspov innan de gick ner för landning i 

viken nedanför stencirkeln. 

  Efter fikat blev det alltså dags för fågelskådning. Vi tog 

oss ner till viken och kunde ganska omgående hitta röd-

benorna ståendes på en udde mitt emot oss. Längst ner 

bland dessa stod det också mycket riktigt en rödspov av 

rasen islandica, som häckar uppe på Island men i stor  

 

utsträckning övervintrar på de brittiska öarna. Härligt, jag 

har sett den flera gånger i Skottland vid den här tiden 

men på den här lokalen var den inte precis väntad. Tan-

ken far i väg, är rödbenorna också isländska alltså av 

rasen robusta? Det är ju högst rimligt att anta att rödspo-

ven anslutit till flocken när de sträckt söderut från Island. 

Även för rödbenor är det en lite udda lokal att rasta på, 

men har fåglarna just genomfört en långflygning över 

norra Atlanten från Island är det högst rimligt att anta att 

de vill vila lite på första bästa fasta land och det är defini-

tivt här. Flocken är uppe och flyger vid flera tillfällen och 

Johannes fotograferar den och räknar sedan antalet. Det 

är 120 fåglar och när vi räknade dem ståendes på udden 

fick vi bara knappt 60. 

  Nästa stopp blir vid brochen Dun Carloway med vid 

utsikt över västra Lewis samt Atlanten. En broch förmo-

das vara någon typ av försvarsanläggning och de flesta 

byggdes under järnåldern mellan 100 f.Kr. och 100 e.Kr. 

Dun Carloway är den mest välbevarade brochen och nu 

hade turisterna hunnit ifatt oss. Det var trångt på parker-

ingen och precis efter oss anlände en stor turistbuss med 

äldre engelsmän. Vädret var strålande och utsikten vid-

underlig och vi kunde njuta i fulla drag och insupa Lewis 

vidder. I ett litet besökscentrum kunde man få mer infor-

mation om brochen. att den ligger på en brant söderslutt-

ning som är 50 m hög, att högsta punkten på muren når 

9,2 m över marken etc. Vi drar vidare mot nästa kulturel-

la mål, Gearrannan Black House Village, några kilometer 

bort. Här var det ännu mer turister och vi lyckas med 

visst flyt hitta parkering för båda våra fordon.  Här fick 

man också betala inträde för att besöka byn. Ett black 

house är den typen av hus som var vanliga på de Yttre 

Hebriderna under 1800-talet. De var ganska låga och 
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bestod i princip av två delar. I den ena bodde djuren och i 

den andra delen människorna. Ni som har läst Peter Mays 

Lewistrilogi är väl förtrogna med begreppet. I ett av 

husen fick vi se hur en gammal vävstol för Harristweed 

fungerar och det andra huset hade varit bebott ända in på 

1970-talet och var iordningställt som ett museum med de 

gamla möblerna kvar. 

  Nu var det dags för lunch men det var inte helt lätt. Två 

lunchställen på norra Lewis höll stängt på just måndagar 

och till slut hittade vi en bensinmack i vägkorsningen på 

öns nordvästra sida. Där gick det att hitta lite färdiggjorda 

sandwiches, sallader och även lite varm mat. Vi handlade 

och tog sedan vägen ner mot Stornoway och stannade på 

ett bra ställe med utsikt där lunchen intogs i fält. Nästa 

stopp blev Stornoway, enda staden på Yttre Hebriderna 

med cirka 8 000 innevånare, och i området drygt 12 000. 

Där blev det sightseeing och shopping under en timmes 

tid och även en del fågelskådning nere i hamnen för 

andra. Dagen avslutades med fågelskådning för alla ute 

på näset och udden nordost om Stornoway. På näset 

ligger Stornoways flygplats och på den smalaste delen 

finns en sjö där vi kunde hitta vigg och storskrake bl.a. 

och utanför i havet fisktärnor, inte så vanlig här på Heb-

riderna. Udden heter Tiumpanhead och om en plats heter 

Head på engelska finns där alltid klippor. Där kan man 

söka häckande stormfåglar och det lyckades för oss även 

denna gång. Flera fåglar drog omkring och försökte landa 

på sina häckhyllor. Det blev fina tillfällen till fotomöjlig-

heter och fotograferna var nöjda. Ute på havet hittade vi 

alkor och en fiskebåt. Vid båten hade fyra storlabbar lagt 

sig väl medvetna om möjligheterna till mat. Kvällen bjöd 

på ett härligt ljus men även på en del små bitande knott 

och det var dags att köra hemåt till middagen. 

  När vi passerade en färist med minibussen hoppade 

plötsligt servostyrningen ur och meddelandet var uppsök 

verkstad. Inte så kul och inte helt lättkört heller. Jag 

stannade bussen efter någon mil och startade om den. Det 

hjälpte! Servostyrningen var tillbaks och resten av resan 

hem gick väsentligt lättare men lite skärrad blev man. 

Hade varit komplicerat att få upp ett nytt fordon och 

försvårat resan väsentligt. Nu blev vi lite sena till midda-

gen på vårt hotell men det löste sig på bästa vis. 

 

Tisdag 4 juli 

Avresedag igen och färjan gick vid 11.40. Vi tog det lite 

lugnt på morgonen och ägnade oss åt lite shopping i 

Tarbert bl.a. lunch för färjeturen. På det viset behövde vi 

inte lägga tid på att sitta nere i båtens kafeteria när vi i 

stället kunde stå på däck och spana. Det blev lite mindre 

med fågel än jag hade förväntat. Det blev en tur med 

mycket alkor av alla fyra arterna men mindre med labbar 

och liror än förväntat. Färjan gick från Tarbert till Uig på 

norra delen av Isle of Skye över Little Minch, havet 

mellan Skye och Yttre Hebriderna. När vi gled in i ham-

nen seglade två havsörnar över bergskammen på ham-

nens andra sida. Vi körde ner till Portree och tog den 

smala bergsvägen över till öns andra sida. Den bjöd på 

vid och fin utsikt över norra Skye med sjungande sång-

lärkor och spelande storspovar. Innan vi svängde in på 

vägen mot Carbost hade vi ytterligare två havsörnar som 

svävade över vägen. Den här gången två adulta fåglar. 

  I Carbost vid Loch Harports strand ligger Skyes enda 

destilleri, än så länge, det kända Talisker. Det tillhör 

också whiskyjätten Diaego och ingår i deras ursprungliga 

Classic Malt serie. Vi var inte de enda turister som hittat 

hit. Mycket trångt på parkeringsplatsen och svårt att hitta 

parkering. Så småningom kunde vi dock titta in i deras 

shop och flera köpte något passande. På andra sidan 

udden ut mot Atlanten och Little Minch ligger Talisker 

Estate vid Talisker Bay. En fin dalgång med härlig 

blomsterprakt och fågelarter som svarthakad buskskvätta 

och vinterhämpling. När vi passerade den lilla skogs-

dungen vid gården sjöng en brandkronad kungsfågel och 

även domherre kom med på reslistan. Vandringen genom 

dalgången bjöd på härlig natur och uppskattades av 

många och det blev alldeles för snabbt dags att tänka på 

färden tillbaks på den smala vägen ner till Carbost. Vägen 

bjöd på fantastiska vyer över Skyes högsta berg, Black 

Cuillins. Det är inte ofta man ser de här topparna. Chris-

tina undrade var de här bergen kom från. De hade hon 

inte sett på tre dagar när hon var här förra året, inte ens 

anat. 

  När vi svängde upp framför hotellet Viewfield House i 

Portrees utkant så trodde alla att vi hamnat fel. Hotellet 

ligger mitt i en vacker park och är ett överklasshus från 

1700-talet, ett mindre slott alltså. Man blev inte mindre 

förvånad när man steg in genom dörren och möttes av 

mängder med uppstoppade djur och andra jakttroféer och 

två yngre gentlemän som vänligt tog emot oss. Efter en 

stund hade vi alla blivit visade till våra rum och samlades 

sedan för något att dricka i salongen före maten. Här 

fanns mycket att välja på men många var inspirerade av 

ginen från Harris och valde en gin & tonic. Ekbordet som 

vi fick sitta vid under middagen ryms knappast i en van-

lig tvåa och det var inte lätt att prata med bordsgrannen 

tvärs över bordet. Maten var förbeställd och en läcker 

trerättersmiddag dukades upp. Ingen gick hungrig från 

bordet den kvällen! Det var också behövligt att ladda upp 

för strapatserna påföljande dag. 

 

Middag på Viewfield House. Foto: Mona Stråling 

  

Onsdag 5 juli 

Sista skådardagen inledde de flesta med en rundtur i 

hotellparken och promenad ner till Portree. Många fick se 

domherre i slottsparken och även gransångare och svart-

mes sjöng, skogsarter som vi inte tidigare haft på de 

trädlösa öarna vi besökt tidigare. Här finns en tydlig 

skillnad mellan de Yttre och Inre Hebriderna. På de 

sistnämnda, vilka Isle of Skye tillhör, finns det en hel del 

mindre skogar eller i varje fall träddungar. Efter frukost 

tog vi sikte på de sydliga delarna av Skye. En snabbtur ut 

på halvön Sleath och upp till Loch Meodal gav en fin obs 

på två adulta kungsörnar som skruvade sig upp på termi-

ken samt riktiga närobsar på kronhjortar alldeles bredvid 

vägen. Vårt mål för dagen var den lilla hamnen i Elgol  

 



 
Isle of Canna. Foto: Mona Stråling 

 

där vi skulle åka ut på en 4-timmars tur med båt. Vägen 

från Broadford ut till Elgol leder längs med bergen Red 

Cuillins, ett fantastiskt landskap. Vid Loch Cill Chriosd 

kunde smådopping spanas in. Framme vid Elgol tvinga-

des vi att parkera fordonen på parkeringen högt över 

hamnen. Tidigare hade det varnats för en lutning på 17 % 

på vägen vi körde och det var rejält brant att ta sig nertill 

incheckningen i hamnen. Efter en timme av förberedel-

ser, lite välsmakande glass och väntan så var det äntligen 

dags för avfärd och strax efter 13.00 drog vi iväg i två 

ribs ut på en helt spegelblank havsvik. Det skulle inte 

hålla i sig hela tiden men vi hade bra väder under hela 

båtturen. 

  Först rundade vi ön Soay och då gick båtarna alldeles 

nedanför de dramatiska nästan 1 000 m höga Black Cuil-

lins. Ytterligare en tredje rib anslöt sig till vårt sällskap. 

När vi kom ut på lite mer öppet vatten möttes vi av en 

flock med öresvin (Bottle-nosed Dolphins). De cirklade 

runt våra tre ribs och bjöd på stor uppvisning. Delfiner är 

nyfikna och kommer ofta fram och hälsar på båtar. Vi såg 

också några tumlare men de beter sig helt annorlunda. De 

välver några gånger i vattenytan sedan söker de sig bort 

från båtarna. Johannes hade varit lite väl sommarinriktad 

och satt sig i endast T-shirt längst fram, flytväst utanpå 

givetvis. I tjugo knop drar det ganska kyligt från havet 

den här årstiden och jag satt och hukade bakom sätet 

framför mig med tröja på. När sedan solen gick i moln, 

tunna slöjmoln förebådandes regnet kommande natt och 

dag, blev det ännu kyligare. 

  Vi korsade havet, vi rest på en vecka tidigare med färjan 

från Mallaig till Lochboisdale, över till Isle of Canna. Där 

finns det fina fågelberg och vi kunde börja studera storm-

fåglar, tretåiga måsar, toppskarvar, sillgrisslor, tordmular 

men framförallt lunnefåglar. Båtförarna var mycket 

skickliga och visste precis var de skulle ta in oss för 

optimal utdelning. Två adulta kungsörnar dök upp över 

bergsryggen rakt ovanför oss. Egendomligt att se dem i 

den här miljön. Fototillfällen blev många och kamerorna 

fick göra rätt för sig. Det är fantastiskt att se fågelberg så 

här nerifrån och titta upp på fåglarna. Samtidigt bara  

 

kryllar det av fåglar i vattnet jämte en. Det är inte lätt att 

välja vad man skall fotografera. Kul att jämföra och se 

den tydliga skillnaden i det svarta hos ”de bruna” sill-

grisslorna och de kolsvarta tordmularna. 

  Canna är bebodd och kan nås med färja från Mallaig, 

under sommarhalvåret går det 6 färjeturer på 5 dagar 

under veckan. Ön är förbunden med grannön Sanday med 

en vägbank och på de båda öarna tillsammans bor det 21 

personer. På Canna finns ett litet café och det var dit vi 

ställde kosan för att få en försenad lättlunch när vi steg 

iland på ön under en timmes tid. Njutbart att sitta i sol-

skenet alldeles intill havet och avnjuta en toast med skin-

ka och ost. När vi åkte ut igen hade Johannes fått på sig 

både tjocktröja och jacka medan jag själv plockat på mig 

en vindtät jacka, mycket mer behagligt för oss bägge. Nu 

tog vi sikte på fågelbergen söder om oss där lunnarna 

svärmade tätt och sedan bar det av tvärs över sundet mot 

Isle of Rùm. 

  Ute på öppet vatten låg en tät flock med ruggande grå-

gäss. Vi passerade också några låga stenar där det låg 

både gråsäl och knubbsäl som nyfiket studerade oss 

tillbaks. När vi kom över till Rùm hittade vi ganska 

snabbt flera kronhjortar och från en klippa flög två gamla 

havsörnar ut. Rùm är mycket större och mycket mer 

kuperad än Canna men saknar de branta klipporna ner 

mot havet som skapar fågelbergen. I stället finns fågel-

bergen på Rùm uppe på själva ön i bergen. Här finns 

världens största koloni med häckande mindre lira. Kolo-

nin har vid något tillfälle räknats till mer än 100 000 par 

och den senaste siffran jag såg var mer än 70 000 par. 

Lirorna häckar sent på året och har fortfarande inte påbör-

jat sin häckning när vi gled förbi utanför ön. Mer kron-

hjortar dök upp längs stränderna och en gammal pilgrims-

falk gled snabbt förbi oss över bergskammen. På Rùm 

finns också en hjord med cirka 200 vilda getter och några 

av dessa var nere och betade i en brant grässluttning 

ganska nära havet och oss. 

  Nu var det dags för avslutning och vi ökade upp farten 

till drygt 20 knop och korsade havet tillbaks till Elgol. På 

vägen såg vi flera flockar med mindre lira, några av de 70 
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000 häckande paren. Det hade nu mulnat upp och det var 

ganska grått men ingen fara för regn. Framme i Elgol fick 

vi klättra upp till bilarna på parkeringen. Nedanför par-

keringen fanns det en liten bäck och i denna sprang det 2 

forsärlor. Klockan hade hunnit bli över 17.00 innan vi var 

i hamn och sedan hade vi en knapp timmes körning upp 

till Portree och vårt hotell. Det betydde att tiden blev 

knapp innan det var dags för middag men den höll samma 

höga klass som i går. 

  

Torsdag 6 juli 

Regn under natten och regn på morgonen. Dags för re-

sans längsta transport på nästan 30 mil ner till Inveraray. 

Då var det viktigt att komma i väg så tidigt som möjligt 

och vi packade fordonen innan frukost. Regnet kom att 

följa oss under i stort sett hela dagen. Vi började med att 

köra upp till Portree så att alla fick se den pittoreska lilla 

staden med sin fina hamn. Första längre stopp på resan 

söderut blev efter ungefär en timmes körning och vi hade 

lämnat Isle of Skye och kommit in på det skotska fastlan-

det. Där ligger Skottlands mest fotograferade slott Eilean 

Donan Castle. Ett stort besökscenter med kafé och shop 

möter en tillsammans med alla turisterna. Vi hann dock 

med att ta lite bilder och en förmiddagsfika innan turen 

gick vidare i regnet. Strax före Fort William vid Spean 

Bridge klämde vi in oss på resans sämsta lunch på en 

turistfälla längs stora vägen. 

  Av Storbritanniens högsta berg Ben Nevis såg vi inte 

mycket i regnet och de lågt hängande molnen. Efter Fort 

William klättrar vägen upp i det historiska Glen Coe men 

även här dominerade molnen och regnet. Vi fortsatte 

ganska kvickt vidare och nådde så småningom fram till 

Inveraray och vårt hotell Inveraray Inn framåt fyratiden 

på eftermiddagen. Nu blev det lite tid över för att gå och 

shoppa och titta på den charmiga lilla kuststaden i de 

skotska högländerna. Regnet hade nu upphört och det var 

drägligt att vistas utomhus. En god middag intogs på vårt 

hotell och de flesta var ganska trötta efter den långa 

transporten och det blev en tidig kväll. Först fick vi dock 

avnjuta följande ode skrivet av Eva och framförd på 

melodin ”Flickorna i Småland”. Vilken härlig och ovän-

tad avslutning på en mycket lyckad resa. 

 

En kulturresa till Skottland hade syften, de var tre 

att skåda fågel, prova whisky och slottsruiner se. 

Ett annat syfte med en resa det naturligt finns, 

det är att lära känna människor, såväl manliga som 

kvinns. 

 

Det var Ola, det var Torbjörn, det var Johannes som var 

mé 

det var Mona, Hans och Kerstin 

det var Christina och Elsé 

det var Lennart, det var Eva som var allra mest ovan, 

men som under resans gång har lärt sig hålla span. 

 

Och fåglar har vi skådat morgon, middag och så kväll, 

sett stenar och museum, provat whisky utan gnäll. 

Och naturen har oss slagit med en häpnad som är stor. 

tänk att Skottland är så vackert man kanske inte tror. 

 

Vi har skådat vinterhämpling, kungens örnar och topp-

skarv, 

naturligtvis rödbena, måsar, strandens skata och korn-

sparv. 

Havssula och tobisgrissla, småtärnor och många andra 

slag. 

Jag är tacksam för allt tålamod som Ola o Johannes visat 

varenda dag. 

 

Fredag 7 juli 

Efter en regnig natt tog Johannes ut delar av gruppen i 

slottsparken vid Inveraray Castle. Det blev flera nya 

resarter i den för resan ovanliga miljön ”skog”. Större 

hackspett, nötväcka, trädkrypare och dubbeltrast blev alla 

nya för resan. En andra brandkronad kungsfågel hördes 

också. Det är tydligt att arten är på frammarsch i såväl 

Skottland som här hemma i Sverige. 

  Detta var resans sista dag och vi lämnade det vackra 

skotska landskapet bakom oss och tog oss ner till Glas-

gow utefter Loch Lomonds västra strand den sista biten, 

precis där resan börjat en och en halv vecka tidigare. Det 

gick smidigt att lämna tillbaks bilarna och vi fick ganska 

mycket tid på Glasgow International. Christina hade inte 

fått nog av Skottland utan hade stämt träff med en kompis 

och de skulle fortsätta upp på Orkneyöarna. En annan 

mycket tilltalande del av Skottland där AviFauna var på 

sin skottlandsresa 2009. Vi andra satte oss på planet till 

Amsterdam och där splittrades vi upp i olika grupper för 

vidare färd mot Arlanda respektive Kastrup. Väskorna 

kom fram och Johannes och jag hann med att ta ett tåg en 

timme tidigare än beräknat upp till Växjö. Skönt att vara 

hemma lite före planerad tid. Dagen hade ändå varit lång. 

 

Ola Bondesson 

 

 

 
                               Eilean Donan Castle. Foto: Johannes Rydström 
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Strandskator på Sgarasta Beach 2 juli. Foto: Johannes Rydström 

 

Artlista fåglar 
Resan omfattade 11 skådardagar totalt, varav den första och den sista bara var halvdagar med transport. Totalt observerade 

vi 105 olika fågelarter under resan, men flera av dessa är också speciella raser och då är tamduva och svart kråka noterade 

som raser. 
 

1 Grågås Anser anser anser   

100 Loch Druidibeg 28.6. Observerad 8 dagar totalt 

2 Kanadagås Branta canadensis   

20 Loch Lomond 27.6 

3 Knölsvan Cygnus olor   

Allmän Loch Druidibeg 28.6 och 400 North Ford Benbecula 29.6. Observerad 4 dagar totalt 

4 Gravand Tadorna tadorna   

2 North Ford Benbecula 29.6, 1 North Uist 30.6 och 4 Berneray 1.7 

5 Bläsand Anas penelope   

1 ♂ North Uist 30.6 

6 Gräsand Anas platyrhynchos platyrhynchos   

10 Oban 27.6. Observerad 9 dagar totalt 

7 Vigg Aythya fuligula   

1 ♀ Loch Druidibeg 28.6, Tämligen allmän North Ford Benbecula 29.6, Tämligen allmän Loch Druidibeg 29.6 

och Tämligen allmän Berneray 1.7. Observerad 5 dagar totalt 

8 Ejder Somateria mollissima   

Tämligen allmän North Ford Benbecula 29.6 och Tämligen allmän Eriskay 29.6. Observerad 4 dagar totalt 

9 Småskrake Mergus serrator   

3 ♀ längs vägen 28.6, Tämligen allmän North Ford Benbecula 29.6, Tämligen allmän Eriskay 29.6 och Tämligen 

allmän Berneray 30.6. Observerad 4 dagar totalt 

10 Fasan Phasianus colchicus   

1 ♂ North Uist 30.6 

11 Smålom Gavia stellata   

2 Loch Skealtar 29.6, 15 längs vägen 29.6, 4 Färja N Uist-Harris 2.7 och 6 Sea of the Hebrides 5.7. Observerad 5 

dagar totalt 

12 Storlom Gavia arctica arctica   

1 Langass, N Uist 29.6 

13 Stormfågel Fulmarus glacialis auduboni   

2 Färja South Uist 28.6, 10 Tiumpan Head 3.7 och Tämligen allmän Sea of the Hebrides 5.7 
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14 Mindre lira Puffinus puffinus   

75 Färja South Uist 28.6 och 7 Sea of the Hebrides 5.7 

15 Smådopping Tachybaptus ruficollis ruficollis   

Observerad 2 dagar totalt 

16 Gråhäger Ardea cinerea cinerea   

Upp till 10 längs vägen 29-3.7 och 2 Loch Druidibeg 28.6. Observerad 8 dagar totalt 

17 Havssula Morus bassanus   

35 Färja South Uist 28.6, 400 Färja N Uist-Harris 1.7, 75 Hushinish, Isle of Harris 2.7 och Little Minch, Western 

Isles 4.7. Observerad 8 dagar totalt 

18 Toppskarv Phalacrocorax aristotelis aristotelis   

2 Oban 27.6, 2 Färja South Uist 28.6, 4 Färja South Uist 28.6 och Tämligen allmän Inveraray 6.7. Observerad 8 

dagar totalt 

 

 
Toppskarvar på Canna, an adult och en juv. Foto: Hans Alm 

 

19 Storskarv Phalacrocorax carbo   

2 North Ford Benbecula 29.6 och Tämligen allmän längs vägen 29.6. Observerad 5 dagar totalt 

20 Kungsörn Aquila chrysaetos chrysaetos   

2 adult Sleath, Skye 5.7 och 2 adult Sea of the Hebrides 5.7. Observerad 2 dagar totalt 

21 Sparvhök Accipiter nisus nisus   

1 Callanish, Isle of Lewis 3.7 

22 Blå kärrhök Circus cyaneus   

1 adult ♀ Loch Skealtar 29.6, 1 adult ♀ North Ford Benbecula 29.6, 1 adult ♂ längs vägen 29.6, 1 adult ♀ North 

Uist 30.6 och 1 adult ♂ RSPB Balranald 30.6 

23 Havsörn Haliaeetus albicilla albicilla   

1 North Uist 29.6, 2 North Uist 30.6, 1 Hushinish, Isle of Harris 2.7, 2 Tarbert, Lewis, Western Isles 4.7, 4 längs 

vägen 4.7 och 2 Sea of the Hebrides 5.7 

24 Ormvråk Buteo buteo buteo   

Upp till 5 längs vägen 27-30.6, 5 längs vägen 2.7, 6 längs vägen 3.7 och 4 längs vägen 4.7 

25 Kornknarr Crex crex   

4 hörda RSPB Balranald 30.6 och 1 hörd Sgarasta Bheag 2.7 

26 Strandskata Haematopus ostralegus ostralegus   

Tämligen allmän Inveraray 6.7 och Tämligen allmän Inveraray 7.7. Observerad 10 dagar totalt 

27 Tofsvipa Vanellus vanellus   

4 Loch Druidibeg 28.6. Observerad 8 dagar totalt 

28 Ljungpipare Pluvialis apricaria   

2 längs vägen 29.6, 4 längs vägen 30.6, 1 Eriskay 1.7 och 1 hörd Scalpay 2.7. Observerad 5 dagar totalt 

29 Större strandpipare Charadrius hiaticula   

Tämligen allmän längs vägen 29.6 och 2 Elgol, Skye 5.7 

30 Enkelbeckasin Gallinago gallinago   

1 North Ford Benbecula 29.6, Tämligen allmän längs vägen 30.6, 2 Hushinish, Isle of Harris 2.7, 1 Sgarasta Bheag 

2.7, Tämligen allmän Talisker Bay, Skye 4.7 och 1 Elgol, Skye 5.7 
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31 Rödspov Limosa limosa islandica   

1 Callanish, Isle of Lewis 3.7 

32 Storspov Numenius arquata arquata   

2 Loch Druidibeg 28.6, 5 längs vägen 29.6 och 5 längs vägen 2.7. Observerad 7 dagar totalt 

33 Rödbena Tringa totanus   

2 North Ford Benbecula 29.6, 8 längs vägen 29.6, 10 längs vägen 2.7 och 102 Callanish, Isle of Lewis 3.7. Obser-

verad 4 dagar totalt 

34 Gluttsnäppa Tringa nebularia   

1 North Uist 30.6 

35 Drillsnäppa Actitis hypoleucos   

3 Loch Druidibeg 29.6 och 20 längs vägen 2.7. Observerad 7 dagar totalt 

 

 
Drillsnäppa vid Loch Druidbeg 29 juni. Foto: Hans Alm 

 

36 Kärrsnäppa Calidris alpina   

11 Sgarasta Bheag 2.7 

37 Tretåig mås Rissa tridactyla tridactyla   

20 Färja South Uist 28.6 och Allmän Färja N Uist-Harris 1.7. Observerad 5 dagar totalt 

38 Skrattmås Chroicocephalus ridibundus   

Observerad 10 dagar totalt 

39 Fiskmås Larus canus canus   

Observerad 10 dagar totalt 

40 Havstrut Larus marinus   

Observerad 10 dagar totalt 

41 Gråtrut Larus argentatus argenteus   

Observerad 10 dagar totalt 

42 Silltrut Larus fuscus graellsii   

Observerad 10 dagar totalt 

43 Småtärna Sternula albifrons albifrons   

4 RSPB Balranald 30.6 

44 Fisktärna Sterna hirundo hirundo   

2 Färja N Uist-Harris 1.7, Tämligen allmän Stornoway, Lewis och Rathad A Bhraigh  3.7. Observerad 3 dagar 

totalt 

45 Silvertärna Sterna paradisaea   

Tämligen allmän North Ford Benbecula 28.6. Observerad 9 dagar totalt 

46 Storlabb Stercorarius skua   

5 Färja South Uist 28.6, 1 North Uist 30.6, 1 Berneray 1.7, 1 Färja N Uist-Harris 1.7, 4 Tiumpan Head 3.7 och 4 

Sea of the Hebrides 5.7 

47 Kustlabb Stercorarius parasiticus   

2 Loch Skealtar 29.6, 1 längs vägen 29.6, 1 North Uist 30.6, 10 längs vägen 1.7, 1 längs vägen 2.7, 1 Little Minch, 

Western Isles 4.7 och 1 Sea of the Hebrides 5.7 
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48 Sillgrissla Uria aalge   

Allmän Färja South Uist 28.6, Allmän Färja N Uist-Harris 1.7, 10 Tiumpan Head 3.7, Allmän Little Minch, Wes-

tern Isles 4.7 och Allmän Sea of the Hebrides 5.7 

 

 
Sillgrissla Canna Island 5 juli. Foto: Johannes Rydström 

 

49 Tordmule Alca torda   

Tämligen allmän Färja South Uist 28.6, Allmän Färja N Uist-Harris 1.7, 10 Tiumpan Head 3.7, Allmän Little 

Minch, Western Isles 4.7 och Tämligen allmän Sea of the Hebrides 5.7 

50 Tobisgrissla Cepphus grylle arcticus   

3 Oban 27.6, 20 Oban 28.6, 5 Färja South Uist 28.6, 2 Eriskay 29.6, Tämligen allmän Färja N Uist-Harris 1.7, 2 

Loch Braigh na h-Aoidhe 3.7, 5 Tiumpan Head 3.7, Tämligen allmän Little Minch, Western Isles 4.7, Tämligen 

allmän Sea of the Hebrides 5.7 och 1 ex Inveraray 6.7 

51 Lunnefågel Fratercula arctica   

Allmän Färja South Uist 28.6, Allmän Little Minch, Western Isles 4.7 och Allmän Sea of the Hebrides 5.7 

52 Klippduva Columba livia 

Många av de fåglar som observeras ute på de Yttre Hebriderna uppvisar bra karaktärer för äkta klippduvor. Obser-

verad 11 dagar totalt där en del obsar avser tamduvor. 

53 Ringduva Columba palumbus palumbus   

1 Portree 4.7 och 2 Portree 5.7 

54 Turkduva Streptopelia decaocto decaocto   

Observerad 11 dagar totalt 

55 Gök Cuculus canorus canorus   

1 Loch Skealtar 29.6, 1 North Uist 30.6, 1 Tarbert, Lewis, Western Isles 2.7, 1 Tarbert, Lewis, Western Isles 3.7 

och 1 Tarbert, Lewis, Western Isles 4.7 

56 Jorduggla Asio flammeus flammeus   

1 Langass, N Uist 29.6, 1 längs vägen 29.6, 5 North Uist 30.6 och 1 Berneray 30.6 

57 Tornseglare Apus apus apus   

Tämligen allmän Paisley, Glasgow 27.6, Tämligen allmän Oban 27.6 och Tämligen allmän Oban 28.6 

58 Större hackspett Dendrocopos major   

1 Inveraray 7.7 

59 Stenfalk Falco columbarius   

2 North Uist 29.6 och 1 North Ford Benbecula 29.6 
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60 Pilgrimsfalk Falco peregrinus peregrinus   

1 Loch Skealtar 29.6 och 1 Sea of the Hebrides 5.7 

 

 
Pilgrimsfalk Isle of Rùm 5 juli. Foto: Ola Bondesson 

 

61 Skata Pica pica pica   

1 Paisley, Glasgow 27.6 

62 Kaja Coloeus monedula   

Tämligen allmän Paisley, Glasgow 27.6, Tämligen allmän Oban 27.6, Tämligen allmän Oban 28.6, Tämligen 

allmän Portree 5.7, Tämligen allmän Portree 6.7, Tämligen allmän Inveraray 6.7 och Tämligen allmän Inveraray 

7.7 

63 Råka Corvus frugilegus frugilegus   

2 Portree 5.7 och 2 Portree 6.7 

64 Svartkråka Corvus corone corone   

Tämligen allmän Paisley, Glasgow 27.6, längs vägen 27.6, Oban 27.6, Tämligen allmän Oban 28.6, Tämligen 

allmän Inveraray 6.7 och Tämligen allmän Inveraray 7.7 

65 Gråkråka Corvus cornix cornix   

Observerad 9 dagar totalt 

66 Korp Corvus corax corax   

Observerad 7 dagar totalt 

67 Svartmes Periparus ater britannicus Endemisk 

3 Portree 5.7 och 1 Sleath, Skye 5.7 

68 Blåmes Cyanistes caeruleus   

1 Tarbert, Lewis, Western Isles 2.7, Tämligen allmän Portree 5.7, Tämligen allmän Portree 6.7 och Tämligen 

allmän Inveraray 7.7. Observerad 5 dagar totalt 

69 Talgoxe Parus major   

Tämligen allmän Portree 5.7, Tämligen allmän Portree 6.7 och Tämligen allmän Inveraray 7.7 

70 Sånglärka Alauda arvensis arvensis   

Observerad 7 dagar totalt 

71 Backsvala Riparia riparia riparia   

4 Loch Hallan 29.6. Observerad 4 dagar totalt 

72 Ladusvala Hirundo rustica rustica   

Observerad 11 dagar totalt 

73 Hussvala Delichon urbicum urbicum   

2 längs vägen 27.6 och 1 Oban 28.6 

74 Lövsångare Phylloscopus trochilus   

3 längs vägen 28.6, 1 North Uist 30.6 och 3 längs vägen 2.7. Observerad 5 dagar totalt 

75 Gransångare Phylloscopus collybita   

1 Portree 4.7, 3 Portree 5.7, 2 Portree 6.7 och 3 Inveraray 7.7 

76 Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus   

3 North Uist 30.6 
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77 Svarthätta Sylvia atricapilla atricapilla   

1 längs vägen 28.6, 1 Tarbert, Lewis, Western Isles 2.7, 1 Tarbert, Lewis, Western Isles 3.7, 1 Talisker Bay, Skye 

4.7, 1 Talisker Bay, Skye 4.7, 2 Portree 5.7 och 1 Portree 6.7 

78 Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapilla ignicapilla   

1 hörd Talisker Bay, Skye 5.7 och 1 hörd Inveraray 7.7 

79 Kungsfågel Regulus regulus regulus   

1 hörd Eilean Donan Castle 6.7 och 10 hörda Inveraray 7.7 

80 Gärdsmyg Troglodytes troglodytes Endemisk 

hebridensis: 1 Loch Skealtar 29.6. observerad 6 dagar totalt 

indigenus: Observerad 4 dagar totalt 

81 Nötväcka Sitta europaea caesia   

1 Inveraray 7.7 

82 Trädkrypare Certhia familiaris brittanica   

1 Inveraray 7.7 

83 Stare Sturnus vulgaris   

Observerad 11 dagar totalt 

84 Koltrast Turdus merula merula   

Observerad 11 dagar totalt 

85 Taltrast Turdus philomelos   

Observerad 3 dagar totalt 

hebridensis: Observerad 5 dagar totalt 

 

 
Taltrast rasen hebridensis Lochmaddy 30 juni. Foto: Hans Alm 

 

86 Dubbeltrast Turdus viscivorus viscivorus   

1 Inveraray 7.7 

87 Grå flugsnappare Muscicapa striata striata   

1 Talisker Bay, Skye 4.7, 2 Portree 5.7, 1 Elgol, Skye 5.7, 2 Portree 6.7 och 2 Inveraray 7.7 

88 Rödhake Erithacus rubecula   

Observerad 8 dagar totalt 

89 Svarthakad buskskvätta Saxicola rubicola hibernans   

Observerad 5 dagar totalt 

90 Stenskvätta Oenanthe oenanthe   

Observerad 6 dagar totalt 

91 Gråsparv Passer domesticus domesticus   

Observerad 11 dagar totalt 

92 Järnsparv Prunella modularis hebridium   

1 hörd Oban 28.6. Observerad 7 dagar totalt 

93 Forsärla Motacilla cinerea cinerea   

2 Elgol, Skye 5.7 

94 Sädesärla Motacilla alba yarrellii   

Observerad 11 dagar totalt 
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95 Ängspiplärka Anthus pratensis   

Observerad 7 dagar totalt 

96 Skärpiplärka Anthus petrosus petrosus   

2 Berneray 30.6 och 1 Tiumpan Head 3.7. Observerad 4 dagar totalt 

97 Bofink Fringilla coelebs coelebs   

Observerad 4 dagar totalt 

98 Domherre Pyrrhula pyrrhula pileata   

Observerad 2 dagar totalt på Isle of Skye 

99 Grönfink Chloris chloris   

Observerad 10 dagar totalt 

100 Vinterhämpling Linaria flavirostris Endemisk 

bensonorum: Observerad 2 dagar totalt 

pipilans: Observerad 1 dag totalt 

101 Hämpling Linaria cannabina autochthona Endemisk 

Observerad 1 dag totalt 

102 Gråsiska Acanthis flammea cabaret   

Observerad 7 dagar totalt 

103 Steglits Carduelis carduelis britannica   

Observerad 7 dagar totalt 

104 Grönsiska Spinus spinus   

Observerad 4 dagar totalt 

105 Kornsparv Emberiza calandra calandra   

4 RSPB Balranald 30.6 

 

 

 

 

 

 

 
Elgol och Black Cuillins på Skye. Foto: Johannes Rydström 
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Öresvin, Sea of the Hebrides 5 juli. Foto: Ola Bondesson 
 

Däggdjur  
1 Vildkanin Oryctolagus cuniculus   

Observerad 7 dagar totalt 

2 Gråsäl Halichoerus grypus   

Observerad 6 dagar totalt 

3 Knubbsäl Phoca vitulina vitulina   

Observerad 4 dagar totalt 

4 Öresvin Tursiops truncatus truncatus   

Färja South Uist 28.6, Tiumpan Head 3.7, Little Minch, Western Isles 4.7 och Sea of the Hebrides 5.7 

5 Tumlare Phocoena phocoena phocoena   

Färja South Uist 28.6 och Sea of the Hebrides 5.7 

6 Vikval Balaenoptera acutorostrata   

1 Färja South Uist 28.6 

7 Rådjur Capreolus capreolus   

2 längs vägen 28.6 

8 Kronhjort Cervus elaphus scoticus   

Observerad 5 dagar totalt 

9 Dvärgfladdermus Pipistrellus pipistrellus   

1 Portree 5.7 

 
                                 Den räddade gärdsmygen av rasen hebridensis på Eriskay. Foto: Mona Stråling 


