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Varmt välkommen på AviFaunas resa till Skåne! 
 

I Skåne är fågelsäsongen lite längre tack var det milda klimatet och de goda förutsättningarna för att 

hitta mat för fåglarna. November präglas av stora gåsflockar, mängder med rovfåglar och en hel del 

småfåglar som är kvar. Korsnäbbar, sidensvansar och finkar kan fortfarande befinna sig på 

flyttning, och arter som övervintrar som fjällvråk har tagit upp vinterrevir. Det är svårt att veta i 

förväg vilka arter som sätter sin prägel på Skånehösten detta år, men det lär vi snart få utröna. Vi 

kommer också bestämma vilka platser vi besöker på resan beroende på fågeltillgång och väder, på 

kartan nedan har jag markerat de områden som är tänkbara. 
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Resan i korthet 
 

November Orter/resplan 

5 Resan startar på Malmö C. Middag på vårt boende i Skanör. Alla nätter i Skanör. 

6–7 Tidig start för heldag (d v s tills det blir mörkt vid 16) för skådning. Vi avgör vilka 

platser vi besöker beroende på väder och fågeltillgång. Det kan vara Vombs ängar, 

Ilstorp, Ellestadsjön, sydkusten kring Bingsmarken eller Smygehuk och Hammars 

backar. Vårt fokus är på att se alla Sveriges regelbundna gåsarter och både kungs- 

och havsörn, men vi kommer också studera andra rovfåglar som blå kärrhök och 

fjällvråk. Kanske dyker någon större skrikörn också upp om vi har tur.  I 

småfågelväg beror det lite på vilka arter som är i rörelse detta år, men vi hoppas på 

större korsnäbbar och tofsmes i tallskogarna och självklart besöker vi 

övervintringsplatsen för kornsparv, en annan Skåne-specialitet. 

8 Morgonskådning och sedan avfärd efter lunch. 
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Resans pris: 9 900 kr 
 

AviFauna förbehåller sig rätten att, p g a exempelvis valutaförändringar, oförutsedda ökade 

kostnader för landarrangemanget såsom bränsletillägg och nyligen införda skatter, höja resans pris 

med 8 % till då slutbetalning skall föreläggas. Vi eftersträvar verkligen att INTE behöva göra det 

och i praktiken inträffar det sällan. Observera också att vissa smärre justeringar kan behöva ske med 

start- och sluttid för resan, även om vi eftersträvar att inte ändra detta heller.  

Vad ingår i priset 

• logi i dubbelrum på turistklasshotell 

• helpension inkl Gåsamiddag 

• alla transporter mellan start- och slutpunkt på resan 

• reseledning 

• förhandsinformation om resan och artlista 

• utförlig reserapport från resan 

Vad ingår inte i priset 

• anslutningsresa till och från mötesplatsen 

• personliga utgifter såsom klädtvätt, telefon och alkoholhaltiga drycker 

• matersättning eller andra utgifter om deltagaren inte väljer att delta i gruppens program 

• utgifter orsakade av förseningar till anslutningspunkten 

• reseförsäkring och/eller avbeställningsskydd 

Bagage 

Observera att kikare, tub och kamerautrustning bör ingå i handbagaget om du flyger, där risken för 

stötar och stöld är mindre. Skulle ditt bagage bli försenat eller förkommet kan det också vara en 

fördel att ha toalettartiklar, viktig medicin, ett ombyte kläder etc. i handbagaget. Tänk också på att 

bagageutrymmet i våra fordon kan vara begränsat, packa gärna i mjuka s k soft bags med storleken 

anpassad till innehållet.  

Reseförsäkring  

Observera att du är skyldig att ha en reseförsäkring. Du kan förmodligen teckna en reseförsäkring 

via din hemförsäkring. Kontrollera att du verkligen får fullgott reseskydd, inklusive sjuk- och 

hemtransport vid allvarlig sjukdom eller olycka samt vidaretransport om du skulle missa flyget eller 

någon anslutning på resan. Om du har reseförsäkring på ditt kreditkort som du betalar med, 

kontrollera vad som ingår. 

 

Om du har en diagnosticerad sjukdom kan det innebära begränsningar för vad reseförsäkringen 

täcker. Kontrollera detta med ditt försäkringsbolag.  

 

Som ett alternativ till att teckna reseförsäkring via hemförsäkringen kan man också köpa separata 

reseförsäkringar, sök på nätet efter företag som erbjuder det. 

Hälsa och vaccination 

På den här resan ser vi inga speciella hälsorisker. 
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Allmänt upplägg 

Vi håller oss mest i de södra delarna av Skåne men låter väder och fågeltillgång styra upplägget så 

vi får maximalt utbyte. Huvudsakligen är vi inlandet, i gåsrika och örnrika marker, men några besök 

vid kusten kan komma att göras. 

 

Huvudmålet äts på restaurang som regel på kvällen efter avslutad skådning och sedan vi hunnit ett 

besök på hotellet om man vill byta om. Artgenomgångar, då vi sammanfattar vad vi sett under 

dagen, hålls i samband med huvudmålet. Då går vi också igenom morgondagens aktiviteter och 

vilka fåglar det finns anledning att vara speciellt uppmärksam på. Då mörkret sänker sig tidigt så 

här års finns gott om tid att göra sig i ordning före middagen.  

Logistandard 

Vi bor på Skanörs Gästgifvaregård i Skanör, som är ett bra 3-stjärnigt boende. Toalett och dusch på 

rummet.  

Mat och dryck 

Om du har någon allergi eller inte äter viss mat måste du säga till om det senast vid slutbetalning 

då det annars kan vara svårt att ordna på plats. 

Tempo 

Detta är en resa med lugnt tempo i fält. Vi äter alltid hotellfrukost innan dagens exkursion påbörjas 

Vi kommer att gå några promenader på någon eller några timmar i relativt lättgången terräng, någon 

gång lite mer kuperat. Dessa exkursioner innebär inte några svårare strapatser. 

 

Det blir rätt korta körsträckor, och vi kommer hålla oss nära våra fordon.  

Utrustning 

Reseledaren har en tubkikare men det rekommenderas att ta med egen om du vill kunna avnjuta 

fåglar i lugn och ro. Speciellt när vi går igenom gåsflockarna och spanar på örnar som sitter långt 

borta. Handkikare är naturligtvis ett måste för alla!  

 

Ytterligare några pinaler som resenären kan utrusta sig med: ficklampa, mugg, smärre ryggsäck 

eller fältväska (så vi inte lämnar värdesaker i bilarna), kniv, väckarklocka om du inte har 

väckningsfunktion i din telefon, öronproppar och våtservetter. 

Klädsel 

Vädret kan vara rätt fuktigt i november och du bör ta med regntåliga kläder och kanske också något 

för att skydda din kamera, om du har med sådan. Varma och vindtäta lager rekommenderas också.  

 

Om du letar kläder, besök gärna vår samarbetspartner Pinewood på www.pinewood.eu.  
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Fotografering 

Med tanke på hur vädret, ljusförhållandena och avstånd kan vara kan fotografering vara en 

utmaning. 

På en skala "dåliga – medelgoda – goda" över möjligheterna att fotografera fåglar är möjligheterna 

i Skåne dåliga till medelgoda. Vyerna och landskapet är givetvis lättfotograferat och vi kommer att 

erbjudas många möjligheter till fina miljöbilder. Är du fotointresserade se då till att ha med dig 

ordentligt med minneskort hemifrån. 

Litteratur 

 

Fåglar  De fälthandböcker som gäller är Fågelguiden av Lars Svensson m.fl. (senaste upplagan är 

från 2015) eller Lars Jonssons Fåglar i Europa, Nordafrika och Mellanöstern. Vill man komplettera 

med speciallitteratur bör man komma ihåg The Raptors of Europe and the Middle East av Dick 

Forsman (1999) eller Benny Gensböls Rovfåglar i Europa (2006).  

 

Lämpligen vänder du dig till BirdLife Sveriges egen butik Naturbokhandeln när du köper 

fågelböcker inför resan. Förutom att de har ett enastående utbud och kunniga försäljare gynnar du 

fågelskyddet för varje inköp du gör där. Tel 0485–444 40, www.naturbokhandeln.se. 

Artlista  

AviFauna har ingått ett långsiktigt samarbete med iGoTerra som ett led i vårt arbete för att 

underlätta antecknandet av arter för våra resedeltagare. 

 

iGoTerra är en website med tillhörande mobilappar som hjälper dig att hålla ordning på alla dina 

observationer, listor och foton över alla levande arter i alla världens länder. Om du som 

resedeltagare redan är standard- eller premiummedlem i iGoTerra kan du dra nytta av att personlig 

information, som vilka arter du sett tidigare, inkluderas i krysslistorna, samt att du enkelt kan 

kopiera resans observationer till ditt eget konto på iGoTerra när resan är klar. Maila 

gp@avifauna.se och be oss att lägga in dig för resan. Besök gärna iGoTerras hemsida 

www.igoterra.com och läs mer om deras listfunktion och deras appar.  

 

Artlistorna innehåller mer information än bara arterna: till exempel sidreferenser till den relevanta 

fälthandboken och artens IUCN-klassade hotstatus. 

 

Krysslistor såväl som reserapporter följer alltid aktuell systematik avseende arter och raser samt 

engelska och vetenskapliga namn och de svenska namn som framtagits BirdLife Sveriges 

Taxonomikommitté. Den systematik som används är IOC’s världslista som uppdateras två gånger 

per år 

 

Du kommer få en dag-till-dagkrysslista över de fåglar vi kan förvänta oss se under resan någon 

månad före avresa. Det kan vara klokt att förbereda sig genom att läsa på artkännetecknen i förväg. 

Ett trevligt sätt att träna sig på fåglar och djur som vi kan se på resan är att använda sig av bildspelet 

i fotogalleriet på iGoTerra, där många arter finns avfotograferade.  Krysslistan använder vi på 

kvällsgenomgångarna när vi bokför vad vi sett under dagen, så ta med den på resan. Men givetvis 

kommer vi också att gemensamt diskutera fältbestämning och artkaraktärer på platsen allt eftersom 

vi skådar oss igenom landets avifauna. 

 

https://www.naturbokhandeln.se/sv/articles/2.101.5302/fagelguiden-svensson-mullarney-och-zetterstrom?q=F%25C3%25A5gelguiden%2520(Svensson%252C%2520Mullarney%2520och%2520Zetterstr%25C3%25B6m)
http://www.naturbokhandeln.se/
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Kom alltså ihåg att ta med dag-till-dagkrysslista på resan. Har du problem med att skriva ut listan, 

kontakta i så fall AviFauna, admin@avifauna.se.  

 

Övrigt 

På våra resor försöker vi alltid att ge så mycket guidning och hjälp kring fågelliv och annat som 

olika deltagare kan behöva. Förkunskaper och intresse skiftar dock en hel del och det är inte alltid 

lätt att avgöra hur mycket vägledning den enskilde deltagaren önskar. Tänk på att du alltid kan fråga 

om det är något just du tycker är oklart eller vill diskutera närmare under resans gång! Det kan ske i 

grupp eller mellan fyra ögon med reseledaren. Du är också välkommen att ta kontakt med 

reseledaren före avresan och diskutera dina behov. 

Anmälningsblanketten 

Det är mycket viktigt att ditt namn är stavat exakt som i ditt pass på anmälningsblanketten.  

Anmälningsblanketten fylls i på hemsidan i samband med bokning av resan. Du som bokar resan 

per telefon, post eller e-post har fått en anmälningsblankett i pappersform. Denna ska givetvis 

returneras omgående till AviFauna. Använd det bifogade kuvertet du tidigare fått. AviFauna kan 

inte boka flyg (om du valt låta oss göra det) eller hotell för dig så länge vi inte har tillgång till 

uppgifterna på anmälningsblanketten.  

Slutbetalning 

skall vara AviFauna (bg. 5019–0453) till handa senast 61 dagar före avresa. Du kommer att få en 

påminnelse per e-post. 

Om AviFauna Naturresor 

AviFauna Naturresor har funnits sedan 1985 och har i över 30 år möjliggjort för tusentals 

naturintresserade att resa till intressanta resmål. Vi skiljer oss från andra naturresebyråer på flera 

sätt. Dels genom att vi ägs av BirdLife Sverige (f d Sveriges Ornitologiska Förening). Därför går 

allt vårt eventuella överskott tillbaka till fågelskydd. Vi har också en egen fågelskyddsfond som du 

kan läsa mer om på hemsidan och i katalogen. Vi reser i små grupper där alla deltagare blir sedda 

och vi lägger stor vikt vid kunniga, sociala och pedagogiska reseledare. Vi är medlemmar av 

Resebyråföreningen och följer deras rekommendationer fullt ut. Vi har ställt bankgaranti för vår 

verksamhet hos Kammarkollegiet, vilket innebär att ingen av våra resenärer blir strandade om något 

skulle gå fel, det finns pengar att bekosta hemresor vid oförutsedda händelser.  Dessutom är vi och 

vår personal försäkrade med en professionell resebyråförsäkring. Vi lägger stor vikt vid att våra 

samarbetspartners arbetar så ekologiskt som möjligt och följer lagstiftningen i de länder de 

opererar.   

Kontakt med AviFauna 

Reseledaren Erik Hirschfeld når du på telefon 0703–97 09 94 eller e-post ceo@avifauna.se, 

Observera att våra reseledare kan vara ute och resa, så ibland kan det dröja med svar. Är det akut, 

kontakta kansliet (nedan). 

 

mailto:gp@avifauna.se
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Vårt kansli kontaktar du på 0485–444 40 eller e-post admin@avifauna.se. Hit kan du vända dig om 

frågor kring praktiska saker som betalning och bokningsläge, som inte har med fågelfaunan på 

resmålet att göra. 

 

 

 

 

 

 
Spetsbergsgäss. Foto: Anders Blomdahl 
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