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Dag 1 (3 sept)  Dag 2 (4 sept)  Dag 3 (5 sept) 
Resdag. Efter upphämtning i Malmö och 
Kastrup åker vi de dryga 30 milen mot 
Jyllands sydvästra kust. Vi åker över 
både stora o lilla Bält samt såklart 
Öresundsbron från de som åker med 
från Malmö. Det blir ett lunchstop ut-
med vägen.  När vi kommer fram åker vi 
direkt ned till havet för att få en försmak 
av Vadehavet! Vi får genast se mängder 
med vadare. Har vi tur är det dags för 
ebb eller flodförändring - då är alla va-
dare uppe på vingarna!!  Vi tar även ett 
stopp på butiken ”gränshandeln”. På 
kvällen äter vi på gränskrogen i Tyskland. 
 

 Vi åker norrut längs Vadehavet. Bero-
ende på tidvattnet så bestäms det hur 
dagen börjar. Antagligen börjar vi med 
att åka ut på Mandö för att skåda och se-
nare äta lunch där. Det går bara köra ut 
när det är ebb, vägen översvämmas vid 
flod! Vägen ut ger närkontakt med olika 
vadare. När vi är tillbaka besöker vi Va-
dehavets naturrum. Här kan man även 
fika och köpa presentartiklar, böcker 
mm. Nästa skådarstopp är Ballums sluse. 
Förra året höll en tatarfalk till här i flera 
veckor! Här ses mängder med vadare, 
änder o gäss. En del rovfåglar sveper 
förbi. Avslutar i grannbyn Höjer där turk-
duvorna finns, möjlighet till handling. Vi 
tittar även på den fina väderkvarnen. 

 Vi börjar skåda i omgivningen, lägger tid 
vid Höjer Sluse. Här tittar man både ut 
över havet, på stranden, i dammar och 
ån på insidan av vallen. Det finns även 
ett litet naturum samt annan info om Va-
dehavet. Det finns även ett litet fik. 
Sen fortsätter vi en liten bit norrut längs 
Vadehavet, tar ett stopp vid Ballums 
strand. Här träffar vi säkert på ostron-
plockare. Vi åker ut på Römö för att äta 
lunch och för uppleva den enorma stran-
den! Trots mkt folk och lustiga o mäng-
der med drakar så flyger små flockar 
förbi med sandlöpare. Avslutar dagen vid 
Ballums ängar för att leta ängshök, brun 
kärrhök, rapphöna, spovar, ljungpipare 
mm. 
 

Möjliga arter under dagen: 
Gäss, änder, 15-tal olika vadararter, 
svart kråka, gulärla, skedstork, korn-
sparv, skäggmes, brun kärr- och ängs-
hök, ”Börringe vråkar” (ormvråk).  

 Möjliga arter under dagen:  
Gäss, änder, vadare. Smådopping, pil-
grimsfalk, havsörn, blå kärrhök, roskarl, 
skärfläcka. 

 Möjliga arter under dagen:  
Gäss, änder, vadare. Skedstork, ägrett-
häger, sandlöpare, ängshök, rapphöna, 
små-, stor, myr- och rödspov. 
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Dag 4 (6 sept)  Dag 5 (7 sept)  
 åker söderut längs Vadehavet in i Tysk-
land. Vi kommer besöka många fina loka-
ler, små dammar som bildas innanför kust-
remsan. Vid Osewoldter koog, en större 
damm nära kusten, lägger vi lite extra tid. 
Dammen hyser sanslöst mycket fågel. Här 
kan en o annan ovanlig fågel dyka upp, nå-
gon träsktärna, alla simänderna bör vi 
hitta mm. Förra året fanns en stripgås. 
Inte så långt ifrån denna damm hittar vi en 
nilgåskoloni med upp till 300 individer! I 
denna trakt finns även många skedstorkar. 
Efter lunch åker vi till några dammar som 
har gömslen där flertal doppingar ses, 
med tur kan vi se roständer. Vi spanar lite 
över havet o kikar på den lilla spårvagnen 
som är enda förbindelsen med en ö utan-
för kusten. 
 

  
Resdag. Efter packat in vårt bagage i bi-
larna åker vi ned till vår ”hemmalokal” 
Rickelsbülle och Margarete kog. Vi sit-
ter i gömslet en stund och hoppas på 
närstudier av skäggmes, blåhake mfl. 
Sen drar vi oss mot vackra staden Ribe. 
Det blir några stopp utmed vägen ifall 
vi ser något spännande i fågelväg. Ribe 
är Danmarks äldsta kvarvarande stad, 
från 710 efter Kristus. Efter ett kort be-
sök i den pampiga domkyrkan från 
1100 talet äter vi lunch i ett gammal 
charmigt hus. På vissa tak i Ribe ser 
man gamla vagnshjul för att hjälpa vita 
storken bygga bo. Den är en symbol för 
Ribe! 
 
Sen åker vi de knappa 30 milen till Kas-
trup och Malmö.   
 

 

Möjliga arter under dagen: 
Gäss, änder, vadare, nilgås, stripgås, rost-
and, skedstork, doppingar, pilgrimsfalk, 
dvärgbeckasin, smalnäbbad simsnäppa, 
svart- och vitvingad tärna. 

 Möjliga arter under dagen:  
Gäss, änder, vadare, skäggmes, säv- 
och rörsångare, blåhake, ärtsångare, 
vattenrall. 
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Resan  Snabbfakta  

 

Pris för resan: 7900 kr.  
 
Anmälningsavgift erläggs vid boknings-
tillfället. 
Resterande belopp ska erläggas 60 dagar 
innan resans startdatum. 
 
Detta ingår i resan: 

• Guider Gigi Sahlstrand & Bosse 

• Del i dubbelrum 

• Frukost 

• Broavgifter 

• Inträde Vadehavet Centret 

• Alla transporter  

• Information om resan 
 

Följande står resenären själv för: 

• Transport till samlingsplats 

• Personliga utgifter 

• Lunch, middag 

• Dryck 

• Personlig reseförsäkring 
 
 
 

 
Mer information om villkor för denna 
resa kan du läsa i Fågelguidning AB rese-
villkor. Du hittar den under menyn Re-
sor. 

 Valuta i Danmark är danska kronor 100 
SEK = 137 DKK. I Tyskland är det Euro, 
100 SEK = 9,78 EUR (7/1-19). På de flesta 
ställena i Danmark kan även euro använ-
das. Visa och Mastercard fungerar bra i 
Danmark men i Tyskland fungerar det 
inte alltid med kreditkort: Ta med Euro i 
cash för minst en lunch. På vår ”husre-
staurang” fungerar det med kort. Banko-
mat finns lättillgängligt i båda länderna.  
 
Stora goda lunchportioner. Man kan ta 
med som ”doggybag” eller dela om man 
inte orkar sin portion. Några kvällar 
kanske vi bara köper med något lätt till 
vårt boende och äter där pga den mas-
tiga lunchen tidigare på dagen. 
 
Det är samma tidszon som i Sverige. 
Temperaturen är mellan 12-18○C. 
 
Det finns möjlighet att hyra handkikare 
(handkikare är ett måste) och tubkikare, 
meddela Fågelguidning om du är intres-
serad. 
 
Egen litteratur kan vara bra att ha med sig 
på resan, artlista får du på plats, den 
kommer att användas under hela resan 
 
Vi kommer förhoppningsvis se runt 110 
arter men närmare en miljon i antal! 
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Resdag Destination/områden 

Dag 1 – 3 sept Ankomst Rudböl på em, gränslokalen Rickelsbülle och Margarete kog. 

Dag 2 – 4 sept Mandö, Vadehavet Centret, Ballums sluse, Höjer. 

Dag 3 – 5 sept Höjer sluse, Ballum strand, Römö, Ballums ängar. 

Dag 4 – 6 sept 
Tyskland hela dagen. Galmsbüllkoog, Osewoldter koog, Hauke Haien 
Koog, Schlüttsiel, Lüttmoordamm. 

Dag 5 – 7 sept Hemfärd. Rickelsbülle och Margarete kog, Höjer sluse, Ribe 
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Allmänt om resan 
Som du säkert redan har läst finns ett program 
som förklara vad som kommer att hända de 
olika dagarna på resan. Detta är ett preliminärt 
program, det kan när som ske omkastningar 
och justeringar i programmet. Det kan bero på 
väder, tillgång på fågel eller andra orsaker 
som sker under resan. Alla justeringar i pro-
grammet görs alltid för att ni ska få ut maximalt 
utav resan. 
 
Vi räknar med att se eller höra runt 110 arter. 
 
Avfärd varje morgon kl 09.00 då frukost serve-
ras kl 08.00. Det går dock utmärkt att skåda el-
ler fotografera själv eller i grupp i markerna in-
nan frukost. Om det blir en fantastisk solupp-
gång eller solnedgång försöker vi få se den vid 
havet. 

 
Hur kommer vi att bo? 

Vi kommer att bo på charmiga B&B/vandrar-
hemmet i Rudböl. Alla rum är inredda med 
handfat medan dusch och toalett är gemen-
samt strax utanför rummen. Det är bäddad o 
klart när vi kommer. Trådlös internetuppkopp-
ling (gratis) finns. Frukost i en sidobyggnad på 
andra sidan lilla gårdsplanen. Vi har tillgång till 
ett samlingsrum som är bra o mysigt för artge-
nomgång samt dryck och tugga på snacks. 
Det finns även ett komplett kök, dock ej någon 
mikro.  
 

Kost och dryck 
Det ingår frukost i resans pris. Övriga måltider 
står man själv för. En god frukostbuffé serve-
ras kl 08.00, lunch tar vi runt 13.00 på restau-
ranger nära våra skådarplatser. Vi har 2 riktigt 
bra restauranger bredvid vår boende, den ena 
i Danmark den andra i Tyskland. 1-2 kvällar 
äter vi säkert något lättare på vårt boende som 

vi köpt med oss pga de maffiga luncherna 😊. 

 
Varmt vatten kan tas med från vårt boende för 
att ha till egen fika under dagen. Ta med ter-
mos, kaffepulver eller tepåsar. Vi kommer 
stanna vid affärer om man vill handla frukt, fi-
kabröd, snacks mm. Starkare dryck köps med 
fördel i gränshandeln. 
 
Är det något som du är allergisk mot eller inte 
vill äta meddela oss snarast eller meddela gui-
den på plats.  
 

Kvällsaktivitet 
På kvällarna samlas vi i samlingsrummet för 
samkväm och artgenomgång med kanske nå-
got gott i glasen för att fira dagens obsar? 

 

Vilket tempo kommer resan att ha? 

Resan är en A1 vilket innebär att även nybör-
jare kan ta del av resan och att tempot är lågt. 
Guiderna ropar ut stort sätt alla fåglarna som 
kommer i vår närhet, även med förklaring hur 
man artbestämmer dem. Vi är en liten grupp 
så det finns gott om tid o möjlighet att ställa 
många frågor. Du hittar en förklaring till A1 un-
der Resor i menyn ”Kunskap och tempo” 

 
Kläder 
Septembervädret är lurigt. Titta på väderpro-
gnosen innan resan och packa därefter. Vi re-
kommenderar alltid att ta med vind o vatten-
täta kläder. På fötterna är kängor vettiga att ha 
men gymnastikskor fungerar. Vi kommer inte 
gå i några blaskiga områden. Tofflor kan vara 
bra att ha med sig för inomhusbruk. Vi får gå 
över en liten gårdsplan till frukosten på vårt bo-
ende. 

 
Vad kan vi förvänta oss för väder? 

Temperaturen i september brukar ligga på 10–

18 ○C och övervägande klart väder. Solen går 

upp runt 06.35 och ned 20.10. 

 
Litteratur och kartor 

För fåglar rekommenderar vi boken Fågelgui-
den av Svensson m.fl. (ISBN 9789174240399) 
du hittar den hos de flesta bokhandlare. Den 
finns även som en app och då med fågelljud 
inkluderat. En karta över Jylland och Nordtysk-
land är alltid trevligt att ha med sig, inte minst 
för att se var vi befinner oss de olika dagarna, 
samt om du vill göra egna noteringar. Men du 
kan även följa resan via mobilens kartor. Kar-
tor hittar du hos olika handlare, eller kan du 
beställa från www.kartbutiken.se (08-202 303). 

 
Utrustning  
Handkikare är ett måste på denna typ av re-
sor. Vi kommer även att fågelskåda på långa 
avstånd, vi rekommenderar starkt att du också 
har tubkikare med på resan för att få ut maxi-
mal upplevelse av dagarna, Du har möjligt att 
hyra hand- och/eller tubkikare av Fågelguid-
ning AB, hör av dig så berättar vi mer om 
detta. 
Andra saker som du bör ha med dig är vatten-
flaska, termos, plastmugg, penna, ryggsäck för 
dagsutflykterna. 
 

Artlista 
Du kommer få en artlista av oss första dagen. 
Här finns troligen alla arter med som vi kom-
mer att se under resan. Varje dag avslutas 
med en artgenomgång där guiden går igenom 
dagens observationer och hjälper dig med vad 
som är sett. Vi noterar också vilka orter/platser 

http://www.kartbutiken.se/
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som besökts under dagen. Artlistan behåller 
du när resan är slut och blir ditt resedokument 
över vad som setts och hänt under resan. 
 

Våra guider 
Gigi Sahlstrand är en erfaren och mycket ruti-
nerad guide sedan många år tillbaka, och har 
fram till idag genomfört 7 resor till Vadehavet. 
Till sin hjälp har hon Bosse Thoor, Han är upp-
vuxen i Kalmar där han bodde fram till 2018. 
Han har även bott på Öland. Vidare är han få-
gelskådare sedan barnsben och har ett stort 
intresse för fotografering.  
 
 

Övrig information 
Resan startar 09.15 på Malmö station, 
10.00 på Kastrup flygplats och avslu-
tas runt 17.00 på Kastrups flygplats 
och ca 17.45 på Malmö tågstation. 
 
 
 

Kontaktinfo till Fågelguidning AB 
 
Fågelguidning AB 
Klippans väg 76 
179 96 Svartsjö 
 
E-post: gb@fågelguidning.se 
Hemsida: www.fagelguidning.se 
Facebook: www.facebook.com/Fagelguidning 
Telefon till Gigi Sahlstrand: 0708–900 770 
Telefon till Bo ”Bosse” Thoor 076-007 2955 
 
Tveka inte med att höra av dig ifall du undrar 
över något! 
 
Vi ses! 
 
Gigi & Bosse 
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